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Barnmorskors upplevelse av den psykosociala  

arbetsmiljön inom mödrahälsovården 

- vilken betydelse har patienternas vårdtyngd? 
 

Ylva-Li Lindahl 
 

Barnmorskans arbetsfält är brett med ansvar att främja sexuell och 

reproduktiv hälsa i befolkningen. Svenska mödrahälsovården är unik 

internationellt, då det är barnmorskor som arbetar i verksamheten som 

omfattar graviditetsövervakning, förlossningsförberedelse, 

föräldrastöd, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk 

cellprovskontroll, abort- och STI-förebyggande samt utåtriktat arbete. 

Arbetsuppgifterna har förändrats sedan 1990-talet och det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet har ökat. Studiens syfte var 

att sätta vårdtyngden hos patienterna i relation till arbetsbelastningen 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för barnmorskorna samt undersöka 

vilka faktorer de anser påverkar vårdtyngden hos patienterna. Studien 

är en explorativ, kvantitativ undersökning och avgränsades till två län. 

Det var 88 respondenter som deltog i studien. I resultatet framkom att 

vårdtyngden utgjordes av psykosocial belastning och det var krav i 

arbetet som påverkar vårdtyngden. Sju av tio barnmorskor ansåg att 

arbetet blivit tyngre/svårare och de faktorer som påverkade var 

psykosociala faktorer, tolkbehov/språksvårigheter, arbetsbelastning 

och medicinska faktorer. Resultaten bekräftades delvis av tidigare 

forskning. 

 

 

Nyckelord: midwife, antenatal care, parental support, psychosocial  

workload, nursing dependency 

 

 

 

Inledning 
 

Arbetet som barnmorska inom den svenska mödrahälsovården har över tid förändrats, från att 

tidigare vara mer medicinisk övervakning av gravida kvinnor till att fokusera mer på den 

psykologiska och sociala situationen för dem och deras familjer. Barnmorskans arbete har fått 

stor betydelse utifrån folkhälsoperspektivet. Idag är det en ökad psykisk ohälsa hos 

befolkningen och en del barnmorskor beskriver sin yrkesroll som att vara barnmorska, 

kurator, familjerådgivare, hälsorådgivare, mamma, mormor, väninna, medmänniska med 

mera. Det är en nog en talande beskrivning av barnmorskans komplexa roll inom 

mödrahälsovården som blivit mer mångfasetterad än tidigare. Barnmorskans uppdrag har 

utvidgats framför allt vad det gäller det hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbetet. 

Enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet 

(2008) har arbetsuppgifterna för barnmorskor inom mödrahälsovården förändrats sedan 1990-

talet. Det förebyggande och främjande arbetet har ökat i omfattning. Individuell vårdplanering 

har införts och behovet av dialog har ökat i och med, att patientinflytandet och krav på 

delaktighet i vården har ökat. Det är också ett ökat behov av kompetensutveckling av olika 
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slag med tanke på det utvidgade ansvarsområdet för barnmorskan. Datorisering har införts 

och kravet på dokumentation och uppföljning av vården har utökats. Servicearbete som till 

exempel städning, beställning av förråd och hantering av prover har ökat på grund av 

minskade undersköterskeresurser inom mödrahälsovården (Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008).  

Inom många delar av sjukvården finns olika sätt att mäta patienternas behov av 

omvårdnad, vårdtyngd, men inom mödrahälsovården finns ingen motsvarighet. Mot den 

bakgrunden väcktes intresset att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för barnmorskor 

inom mödrahälsovården samt ta reda på vilka faktorer de ansåg påverkar patienternas 

vårdtyngd. I den här studien definieras vårdtyngd utifrån barnmorskornas upplevelse av 

patienternas behov av omvårdnad och stöd.  

För att ge läsaren förståelse för den undersökta organisationen beskrivs den inledningsvis 

utifrån barnmorskans ansvarsområden. Därefter följer vidare en övergripande beskrivning av 

mödrahälsovården med dess bakgrund, organisation, uppdrag och målsättning. 

Utgångspunkten i uppsatsen är barnmorskors psykosociala arbetsmiljö och i detta 

sammanhang har psykosociala aspekter under graviditeten fått utrymme då dessa påverkar 

barnmorskornas arbetsmiljö. Vårdtyngden är en påtaglig faktor som formar det dagliga arbetet 

inom mödrahälsovården, vilket kan påverka arbetsbelastningen för barnmorskorna. Dock 

saknas relevanta verktyg för att mäta vårdtyngden inom mödrahälsovården idag. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte med frågeställningar. 

 

 

Barnmorskans ansvarsområde 

  
I Sverige har barnmorskor ett flertal verksamhetsområden inom sin profession exempelvis 

mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, ungdomsmottagning och gynekologisk vård. 

Barnmorskans arbetsfält är mycket brett med ansvar för att främja den sexuella och 

reproduktiva hälsan under olika skeden i livet för kvinnor och deras familjer. Sundström 

(2009) beskriver att för barnmorskan innebär det, att varje dag konfronteras med de stora 

livsfrågorna födelse, kärlek och död. Att stödja människor i dessa situationer kräver förutom 

medicinsk kunskap, även inlevelseförmåga och livserfarenhet (Sundström, 2009).  

Socialstyrelsen utövar stödjande och granskande tillsyn över personalen inom hälso- och 

sjukvården. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006) 

framgår, att barnmorskans arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett 

etiskt och holistiskt förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra 

barnmorskans professionella kompetens och roll och på så sätt bidra till, att patienten får en 

god och säker vård. Arbetet ska utföras i enlighet med gällande lagar, författningar och andra 

riktlinjer samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Svenska barnmorskor ansvarar 

för många delar inom sitt kompetensområde och det innefattar att självständigt handlägga 

undersökningar, behandlingar, rådgivning, information, samtalsstöd samt främjande och 

förebyggande insatser. Barnmorskans arbete grundar sig också på den internationella etiska 

koden för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskans etiska ansvar innefattar både 

den allmänna etiken, det vill säga det som tillämpas inom yrkesutövningen, samt etik i de 

alldeles speciella frågor, som är förenade just med barnmorskeyrket och närheten till ”livets 

stora och svåra stunder”. Samtidigt har personal inom hälso- och sjukvården ett juridiskt 

ansvar, då det finns skyldigheter att följa lagar och författningar, som är krav för 

yrkesutövningen (Fröberg, 1994). Hälso- och sjukvårdens snabba kunskapsutveckling ställer 

dessutom krav på kunskaper inom kommunikations- och informationsteknologi. Det är också 

ökade krav på förbättrad kvalitet inom hälso- och sjukvården idag, samtidigt som den ska vara 

mer kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2006).  
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Mödrahälsovården i Sverige 

 

Den svenska mödrahälsovården inrättades i slutet av 1930-talet och byggdes upp med 

England som förebild och blev kostnadsfri 1938 för kvinnorna genom statsbidrag. Tidigt 

betonades de sociala aspekterna, för att barnet skulle få det så bra som möjligt (Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008). Idag har den 

svenska mödrahälsovården en särställning (Santesson, 2009) och är unik internationellt sett, 

då det är barnmorskor som arbetar i en integrerad verksamhet som omfattar 

graviditetsövervakning, förlossningsförberedelse, föräldrastöd både individuellt och i grupp, 

preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll, förebyggande arbete mot abort 

och sexuellt överförbara infektioner samt utåtriktat arbete (Socialstyrelsen, 1996). 

Barnmorskan ansvarar självständigt för alla de arbetsuppgifter som utförs på en 

barnmorskemottagning, tidigare kallad mödravårdscentral (Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008; Berglund, 1999). 

Målet idag för mödrahälsovården är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela 

befolkningen. World Health Organization (WHO) definierar sexuell och reproduktiv hälsa, 

som ett tillfredställande sexualliv utan oro för sjukdom och ohälsa, förmåga till fortplantning, 

frihet att planera barnafödande, tillgång till acceptabla familjeplaneringsmetoder samt en god 

hälso- och sjukvård i samband med barnafödande. I uppdraget ingår att minimera risker för 

sjuklighet hos kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstiden och på så 

sätt bidra till kvinnors och deras familjers hälsa (Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

& Svenska barnmorskeförbundet, 2008). 

 

Mödrahälsovårdens organisation. I Sverige är landstingen i hög grad självstyrande, vilket 

innebär att hälso- och sjukvården organiseras utifrån de lokala förutsättningarna som finns 

inom landstingen. Det medför att mödrahälsovårdens organisatoriska tillhörighet varierar 

mellan länen (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 

2008). Vårdvalsystemet innebär att patienten har rätt att välja mellan olika vårdgivare i 

landstinget (Socialstyrelsen, 2014). Andelen privata vårdgivare med eget vårdavtal har ökat 

under senare år och det har i sig har lett till en ökad konkurrenssituation inom hälso- och 

sjukvården (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 

2008). Barnmorskemottagningar kan vara privat eller offentligt drivna och organisatoriskt kan 

de vara knutna till en landstingsdriven vårdcentral inom primärvård, till en privat vårdcentral, 

kvinnoklinik eller en fristående privat enhet. Nya aktörer innebär ett ökat utbud för patienten, 

samtidigt som det har medfört att flera parter ska samverka i vårdkedjan mellan 

mödrahälsovården, slutenvården och barnhälsovården. Det är viktigt för mödrahälsovården 

idag att hitta nya vägar för samverkan med betydelsefulla samverkanspartner (Socialstyrelsen, 

2014). Nästan alla vårdgivare är offentligt finansierade och många måste ansluta sig till 

landstingens aktuella vårdprogram, då det är reglerat inom landstingen. Tydliga avtal för 

vårdprogrammens innehåll, eventuella extrainsatser samt samverkan med socialtjänst och 

barnhälsovård säkerställer, att utbudet inom mödrahälsovården blir lika för alla gravida 

kvinnor och deras familjer oavsett huvudman (Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

& Svenska barnmorskeförbundet, 2008).  

För att säkerställa en säker och jämlik mödrahälsovård för hela landstinget finns det sedan 

drygt 20 år tillbaka i varje län eller sjukvårdsområden en samordningsbarnmorska och 

mödrahälsovårdsöverläkare. Dessa bildar ett team och ansvarar för innehållet i vården, 

verksamhetsutveckling, handledning, fortbildning samt genomförande av kvalitetsarbete och 

återrapportering till verksamheterna. Samordning ingår i uppdraget och är en viktig funktion, 

för att det ska vara en välfungerande mödrahälsovård med hög medicinsk kompetens för alla 

kvinnor i Sverige (Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska 
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barnmorskeförbundet, 2008). Denna organisationsform fick stöd i Socialstyrelsens 

mödrahälsovårdsutredning (Socialstyrelsen, 1996).  

 

Besöksprogram under graviditeten. Riktlinjerna för mödrahälsovården baseras på 

forskning, beprövad erfarenhet och konsensus (Rubertsson, 2004). I riktlinjerna finns förslag 

till besöksprogram, så kallat basprogram, för att styra insatserna under graviditeten efter 

lämplig tidpunkt. Det finns ett medicinskt och på många håll i landet även ett psykosocialt 

basprogram, som följer graviditetens olika skeden. Syftet med det medicinska basprogrammet 

är, att barnmorskan ska kunna identifiera riskfaktorer, som kan leda till komplikationer under 

graviditeten. Barnmorskan ska även identifiera komplikationer som inte ger symtom, för att 

förebygga allvarliga följder för mamma och barn. Det psykosociala basprogrammet kan 

beskrivas som ett sätt, att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos kvinnor och barn. 

De psykosociala insatserna bör integreras med det medicinska basprogrammet och den 

psykologiska utvecklingsprocessen, som sker i samband med graviditet. Målet med det 

psykosociala stödet är, att mödrahälsovården ska medverka till en positiv upplevelse av 

graviditet, förlossning och småbarnstid (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & 

Svenska barnmorskeförbundet, 2008). Basprogrammet som innefattar medicinsk övervakning 

och ett psykosocialt arbetssätt, beräknas kunna genomföras på åtta till nio barnmorskebesök 

under graviditeten (Rubertsson, 2004).  

I barnmorskans samtal med kvinnan/paret är tanken att hon ska ta del av kvinnans psykiska 

hälsa och parets sociala situation. Det är också mycket viktigt, att barnet blir tydliggjort under 

graviditeten och att anknytningsprocessen påbörjas. Målet med det psykosociala arbetet är 

också, att minska risken för störningar under graviditeten, förlossning och småbarnsperioden 

samt undvika onödiga interventioner. Vad mödrahälsovården uppnår med det psykosociala 

basprogrammet finns det inte någon bra utvärdering av, men det är dock utformat utifrån 

evidensbaserade kunskaper (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008).   

Folkhälsoperspektivet bör genomsyra allt arbete på barnmorskemottagningar och idag 

riktas uppmärksamheten dessutom mot livsstilsfaktorer såsom övervikt, psykisk ohälsa, 

våldsutsatthet, bruk av alkohol, tobak och andra droger (Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008; Berglund & Lindmark, 1996). Det finns 

vetenskapligt stöd för att ett liv i förtryck där hot om våld eller våld förekommer påverkar 

hälsan negativt. Personalen bör fråga patienterna om personlig erfarenhet av våld och det är 

mycket viktigt, att frågan sker i enskildhet på ett inkännande sätt som inbjuder till samtal 

(NCK, 2010).   

 

Kvalitetsuppföljning av mödrahälsovården. I Hälso- och sjukvårdslagen framgår att 

kvaliteten inom verksamheter fortlöpande ska utvecklas och i Socialstyrelsens författning, 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, beskrivs 

verksamhetschefernas ansvar för att kvalitetsarbete bedrivs på den egna enheten 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2014) ska kvaliteten inom mödrahälsovården 

fortlöpande och systematiskt utvecklas, följas och säkras. Kvalitetsuppföljning är viktigt för 

att följa utvecklingen av mödrahälsovårdens arbete och göra jämförelser i landet samt för att 

evidensvärdera arbetssätt och metoder (Socialstyrelsen, 2014). 

Inom olika delar inom hälso- och sjukvården finns ett antal nationella kvalitetsregister. För 

mödrahälsovårdens del finns också ett kvalitetsregister, Mödrahälsovårdsregistret, som har 

funnits sedan 1999. Från och med 2003 finns Mödrahälsovårdsregistret på internet och det är 

en del av Graviditetsregistret sedan 2013. Kvalitetsregistret syftar till att utveckla kvaliteten 

och förbättra vården för de gravida kvinnorna. Tanken är att barnmorskemottagningarna ska 
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kunna få återkoppling på det arbete de utför, underlätta och stimulera till förbättringsarbete 

samt forskning. Alla landsting i landet är med i kvalitetsregistret (Graviditetsregistret, 2014). 

Målsättningen med registret är att bidra till vård på lika villkor för gravida kvinnor i landet 

samt skapa kvalitetsinstrument för barnmorskemottagningarna avseende struktur, process och 

resultat. Till kvalitetsregistret insamlas såväl strukturdata som individdata. Barnmorskorna 

inom mödrahälsovården har tillgång till registret och registrerar varje graviditet vid två 

tillfällen, först i samband med inskrivningen och sedan vid eftervårdsbesöket (Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008). Avseende 

individdata finns det sammanlagt 51 olika parametrar vid de båda registreringarna. De 

innehåller uppgifter om exempelvis födelseland, tolkbehov, egen upplevd hälsa, antal 

graviditeter, antal besök under graviditeten, psykisk ohälsa, förlossningsrädsla och 

förlossningsutfall (Graviditetsregistret, 2014).  
 

 

Psykologiska aspekter på graviditeten  
 

Graviditet och barnafödande är livsavgörande händelser i livet (Svensk förening för obstetrik 

och gynekologi, 2009). Att vänta och föda barn innebär flera utmaningar för blivande mödrar, 

såväl känslomässiga, fysiska som sociala. Det finns ofta stora förväntningar på att 

omställningen till moderskapet ska vara en lycklig tid (Rubertsson, 2004). Enligt Höjeberg 

(1991) kan graviditeten ses som en övergångsperiod. Kvinnan går från ett skede till ett annat 

och utvecklas till mamma. Brudal (1983) förklarar starten på föräldraskapet, som en 

vändpunkt i livet eller som en mognadskris. För en del blivande föräldrar kan detta vara en 

kritisk period, både i förhållande till andra människor och även individens förhållande till sig 

själv. En del människor har en upplevelse av, att de blir mer öppna, sårbara och främmande 

för sig själva under denna krisperiod. Andra beskriver att livet blir rikare när de blir föräldrar 

(Brudal, 1983). Det känslomässiga välbefinnandet hos den gravida kvinnan påverkas 

sannolikt även av relationen till partnern. Våld i nära relation medför hälsorisker för kvinnan, 

men också för det väntade barnet (Rubertsson, 2004). Då tiden kring förlossningen är en 

psykiskt omtumlande period kan det utlösas en relationskris om paret inte hittar bra strategier 

för att hantera denna förändring. Kvinnan genomgår stora förändringar avseende nivåer av 

hormoner som ger upphov till en psykisk instabilitet, vilken kulminerar dagarna efter 

förlossningen. Kvinnan behöver ofta mycket stöd från sin partner under den här perioden 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2009). 

Forskningen om den anknytning som sker i relationen mellan föräldrar och barn visar, att 

den utgör grunden för utvecklingen av barnets kognitiva, emotionella och sociala förmågor 

(Alhusen, 2008). Stern (1991) beskriver att den sociala interaktionen med omgivningen är av 

betydelse för att barnets hjärna ska utvecklas. Barnmorskan har en viktig roll under 

graviditeten och genom den täta kontakten med de blivande föräldrarna, har hon möjlighet att 

se den psykologiska utvecklingen samt vilket stöd kvinnan får från sin omgivning (Risholm 

Mothander, 1994). 

 

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Det verkar som att gravida kvinnor med psykisk 

ohälsa och psykisk sjukdom har ökat inom mödrahälsovården (Svensk förening för obstetrik 

och gynekologi, 2009). En studie som genomfördes av Försäkringskassan (2013) visade, att 

det är ökad risk för dubbelarbetande mammor att bli sjukskrivna. Två år efter andra barnets 

födelse är sannolikheten mer än dubbelt så hög för kvinnor att bli sjukskrivna som för män. 

Psykiska sjukdomar är den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning efter det andra barnets 

födelse. I samband med första barnets födelse är det graviditetskomplikationer, som är den 

dominerande orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2013). 
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Depression i samband med barnafödande. Depression efter förlossningen är en av de 

vanligaste komplikationerna i samband med barnafödande i världen, 10-20% av alla 

nyförlösta drabbas. Depression under graviditeten är en av de starkaste prediktorerna för 

depression efter förlossningen och är minst lika vanligt. Forskning visar att prevalensen för 

depression under graviditeten varierar i olika populationer mellan 5-50%, men det har inte fått 

lika stor uppmärksamhet som depressioner efter förlossningen (Sylvén, 2012). Enligt 

Rubertsson, Börjesson, Berglund, Josefsson och Sydsjö (2011), lider 10-15% av de gravida 

kvinnorna av depressiva symtom under graviditeten samt det första året efter förlossningen. 

Depression under graviditeten utgör en risk för stress hos barnet och kan exempelvis ge för 

tidig förlossning (Wickberg & Whang, 2003). Kvinnor som har depression har oftare varit 

utsatta för fysiskt, känslomässigt eller sexuellt våld jämfört med kvinnor som inte är 

deprimerade (Rubertsson, 2004). Det är också vanligt att ångest och depressioner inte 

uppmärksammas under graviditeten i lika stor utsträckning som efter förlossningen (Wickberg 

& Whang, 2003). En del kvinnor som är oroliga och nedstämda kan visa en glad fasad inför 

barnmorskan (Brodén, 2004). Det kan också vara svårt för kvinnorna, att sätta ord på 

upplevelsen av sitt mående och enligt Brodén (2004) önskar dessa kvinnor ofta att någon hade 

uppmärksammat, hur de mådde under graviditeten samt erbjudit dem hjälp. Sjöström (2005) 

menar att man också måste ta hänsyn till kulturella skillnader i uttryck för psykisk ohälsa, då 

även somatiska symtom kan vara tecken på nedstämdhet. Tidig upptäckt av depression och 

ångest samt även behandling under graviditeten är av stort värde (Austin, 2004), vilket i sig 

möjligen skulle kunna minska andelen depressioner efter förlossningen (Buist et al., 2002). 

Wickberg (2005) menar att det kunde vara till hjälp att träffa barnmorskan inom 

mödrahälsovården tätare under graviditeten. Enligt Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi (2009) är det viktigt för den barnafödande kvinnan att behandling sätts in snabbt, 

för att hon i tid ska kunna tillfriskna och få möjlighet att förbereda sig inför förlossningen. Det 

är också av största vikt, att hon kan fungera optimalt som mamma för det kommande barnet 

och eventuella syskon. Depression hos mamman som inte är behandlad kan störa 

anknytningsprocessen, vilket kan påverka barnets psykiska hälsa i ett livslångt perspektiv 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2009). Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi (2009) rekommenderar att barnmorskan på barnmorskemottagningen bör fråga om 

ärftlighet för psykisk sjukdom, tidigare sjukdomshistoria (anamnes) eller aktuella symtom på 

psykisk sjukdom hos den blivande mamman.  

 

Identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Det är viktigt redan under graviditeten att 

uppmärksamma riskfaktorer för depression som kan uppstå efter förlossningen. Börjesson, 

Ruppert och Bågeholm-Strindlund (2005) skriver, att endast 14.8 % av de gravida kvinnor 

som är i behov av psykologisk eller psykiatrisk behandling under graviditeten erhåller detta. 

Det innebär att 85.2 % av kvinnorna har barnmorskan inom mödrahälsovården som sin enda 

samtalskontakt. Författarna anser att det är viktigt med en noggrann anamnes vid första 

besöket inom mödrahälsovården. Seimyr (2011) menar också, att risker för psykisk ohälsa 

kan identifieras redan under graviditeten. Riskfaktorer är tidigare egen psykisk ohälsa, 

psykisk ohälsa i familjen, tidigare ångest/depression under eller efter graviditet. Andra 

faktorer som måste vägas in, är bristande socialt stöd av partner och andra närstående, 

problem i relationen med partnern, våldsutsatthet hos kvinnor och barn samt andra negativa 

händelser i livet (Seimyr, 2011). Det kan vara svårt att få fram information om anamnesen, då 

vissa kvinnor tvekar inför att berätta av rädsla för de ska kunna bli ifrågasatta i sin modersroll. 

De frågor som ställs bör utformas så, att barnmorskan belyser att det vanligt förekommande 

med psykisk sjukdom och inge hopp om möjlighet till behandling. Barnmorskor och läkare 

ska vara uppmärksamma på potentiella negativa riskfaktorer. Det är viktigt med regelbunden 

samverkan med socialtjänst, psykiatriker, psykologer samt erbjuda individuellt stöd och 
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behandling (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 

2009). Seimyr (2011) beskriver att i psykosocialt hälsoarbete är relationen och samtalen 

barnmorskans viktigaste redskap.  

 

Barnmorskans roll. Enligt Sydsjö (1992) så kvarstår psykosociala problem som finns under 

graviditeten ofta hos många kvinnor efter barnets födelse. Sydsjö, Wadsby och Svedin (2001) 

menar att det innebär att de barnen riskerar en sämre hälsa. Det är därför viktigt att 

mödrahälsovården uppmärksammar kvinnor med psykosocial problematik. Stödet kan 

fortsätta efter att barnet är fött, vilket förbättrar möjligheterna för barnet i framtiden.  

Jean Ball, en engelsk barnmorska, utvecklade en användbar teori under 1980-talet, den så 

kallade vilstolsteorin. Hon förespråkade vikten av den sociala kontexten i kvinnans liv vid 

hennes anpassning till moderskapet. Jean Balls vilstolsteori beskriver moderns känslomässiga 

välbefinnande under graviditeten och perioden efter barnet födelse, som en period där kvinnan 

ska anpassa sig till den nya rollen som mamma. Meningen med all omvårdnad under den här 

perioden är, att göra det möjligt för kvinnan att utvecklas till mamma. För att förstärka den 

processen involveras psykologiska, fysiologiska och känslomässiga faktorer. Mammans 

välbefinnande beror delvis på hennes personlighet samt tidigare erfarenheter och eventuella 

livskriser. Dessa faktorer samverkar med den vård barnmorskan ger, attityder och stöd från 

samhället och dessutom det stöd hon får från familjen och vänner (Höglund, 2012). 

Enligt Rubertsson (2004) borde den gravida kvinnans känslomässiga välbefinnande ges 

större utrymme inom mödrahälsovården. Barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården 

har bra möjligheter att identifiera två stora folkhälsoproblem, våldsutsatthet och depression 

under graviditeten. Under graviditeten kan en förtroendefull relation etableras mellan 

barnmorskan och kvinnan. Barnmorskan har då möjlighet att identifiera och erbjuda stöd till 

kvinnor som exempelvis visar tecken på depression eller annan psykisk ohälsa (Rubertsson, 

2004). Rubertsson (2004) anser att det behöver utarbetas bättre samarbete med den 

psykiatriska vården, för att utforma rutiner för att dessa kvinnor ska få hjälp och stöd på ett 

bättre sätt. Barnmorskans roll i det förebyggande folkhälsoarbetet kan på så sätt också bli mer 

tydligt och uppvärderas.  

Barnmorskan ska under första mötet försöka bilda sig en uppfattning om kvinnans 

psykosociala och medicinska hälsa samt eventuellt erbjuda fördjupad kontakt och mer stöd till 

föräldrar med särskilda behov. För att ge de blivande föräldrarna en bra information, som ska 

ge underlag för deras egna önskemål och beslut krävs det tid, flexibilitet samt uppmärksamhet 

av barnmorskan (Sundström, 2009). Psykisk sjukdom under graviditeten och efter 

förlossningen påverkar den drabbade kvinnan, hennes barn och även hela familjen. För 

psykiskt sjuka kvinnor är det viktigt att mödrahälsovården ger ett tryggt omhändertagande och 

det bör erbjudas extra besök vid behov. Då det är angeläget att barnmorskan uppmärksammar 

och understödjer anknytningsprocessen kan extra besök underlätta det. Det är också viktigt att 

kvinnan får tydlig information om läkemedelseffekter vid eventuell behandling med 

psykofarmaka. Vårdplanering inför förlossningen och den närmaste tiden efter barnets födelse 

underlättas genom samverkan med mödrahälsovårdspsykolog, aktuell kvinnoklinik, psykiatri 

och socialtjänst i vissa fall. I slutet av graviditeten dokumenteras den vidare planeringen för 

omvårdnaden av den blivande mamman (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2009). 

Berglund (1999) och Wickberg (2005) lyfter fram att det är viktigt, att det finns möjlighet för 

barnmorskan att ha tillgång till psykolog för konsultation och rådgivning vid behov. En 

förutsättning för psykosocialt arbete för barnmorskan är att barnmorskan har ett rimligt antal 

inskrivna gravida patienter samt stöd från arbetsledningen (Wickberg, 2005).  

Förväntningarna är idag mycket stora hos blivande föräldrar på att utgången av 

graviditeten ska bli lycklig. Kraven på mödrahälsovården är därför höga, att de ska kunna ge 

en fullständig medicinsk övervakning och att komplikationer ska kunna förhindras. För att 



9 

 

 

garantera goda resultat inom förlossningsvården är hög kvalitet på mödrahälsovården en 

förutsättning (Socialstyrelsen, 1996). Mödrahälsovården förväntas vara ett stöd och ska ge 

hjälp åt båda de blivande föräldrarna, så att de klarar såväl de fysiska som de psykologiska 

förändringarna som graviditet och föräldrablivandet innebär. Ett gott psykosocialt 

omhändertagande har stor betydelse för kvinnans välbefinnande under graviditeten (Berglund 

& Lindmark, 1996). Verksamheten håller generellt en hög kvalitet och har förmåga att möta 

upp för olika behov hos familjerna, då det inte finns så stora skillnader i landet avseende 

utnyttjandet av vården i jämförelse med andra länder (Socialstyrelsen, 1996).  

I psykosocialt arbete med blivande föräldrar är personalens förhållningssätt centralt. Det 

ska präglas av empati och ett salutogent synsätt vilket innebär, att man aktivt ska stödja det 

normala och friska (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008). Enligt Lundgren (2004) påverkas kvinnors upplevelse av 

graviditet och förlossning utifrån det bemötande de får av barnmorskan. Genom att 

barnmorskan etablerar en god relation med de blivande föräldrarna samt har en öppen dialog 

om det som rör den medicinska övervakningen, ger det i sig ökat stöd under graviditeten 

(Berglund, 1999). Det medicinska omhändertagandet har dock fått mer uppmärksamhet än det 

känslomässiga välbefinnandet under graviditeten (Rubertsson, 2004). Olsson (2000) menar att 

när barnmorskan enbart fokuserar på fysiska aspekter av graviditet, förlossning och 

föräldraskap och har ett mer övervakande förhållningssätt så tenderar den blivande pappan att 

känna sig exkluderad. Det finns en risk att samhällets allmänna föräldrastöd motverkas 

(Olsson, 2000). Widarsson (2013) anser att vårdpersonal också bör ha könsskillnader med i 

beräkningen och behandla familjen som en enhet. De blivande mammorna upplever mer stress 

än blivande pappor. Det är ändå viktigt att båda föräldrarna ägnas lika mycket 

uppmärksamhet och Widarsson lyfter fram att blivande pappor bör vara mer sedda inom 

mödrahälsovården. Barnmorskor kan behöva ytterligare utbildning som gör det möjligt för 

dem, att ge psykologiskt och känslomässigt stöd till både blivande mammor och pappor under 

graviditeten. Det bör utformas så att det motsvarar båda föräldrarnas behov, så att de i sin tur 

kan ge varandra bättre stöd i föräldraskapet. Barnmorskor står inför den viktiga utmaningen 

att erbjuda lämpligt stöd till dagens blivande föräldrar (Widarsson, 2013).  

Barnmorskan har en central roll och ska kunna identifiera och stödja vid särskilda behov 

och behöver såväl medicinsk som psykosocial kompetens (Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2009). Denna samordnade hälsovård med 

särskilt utbildad personal, barnmorskor, är en viktig anledning till den höga acceptans som 

mödrahälsovården har i alla sociala grupper (Socialstyrelsen, 1996) och når mer än 99 % av 

alla gravida kvinnor. Med sina olika verksamhetsformer utgör den också en central roll som 

hälsovårdande instans under hela den fertila perioden för kvinnor (Santesson, 2009). 

Kontinuiteten i vården med en eller två barnmorskor involverade under graviditeten är en 

viktig grundprincip (Berglund, 1999). Sundström (2009) betonar också att det är av stor vikt 

att kontinuiteten är god, att de blivande föräldrarna får träffa samma barnmorska vid besöken 

och helst även i samband med föräldrastöd i grupp (Sundström, 2009). 

Forskning visar att genom sin uppfattningsförmåga och intuition verkar barnmorskor vara 

medvetna om vilka kvinnor, som behöver ökat stöd under graviditeten. Situationen för dessa 

blivande mammor karaktäriseras ofta av svåra sociala problem och rädslor. Barnmorskorna 

agerar både utifrån ett professionellt och personligt plan med etiska perspektiv i åtanke, när de 

förespråkar sina patienters rätt att få ordentlig vård. Barnmorskorna uppfattade ibland sig 

själva som den goda modern. Att ha rollen som den goda modern skulle kunna uppfattas som 

ett sätt för barnmorskorna, att upprätta en givande relation med de blivande 

mammorna/föräldrarna (Hildingsson & Häggström, 1999). 

Hildingsson (2003) refererar i sin avhandling till internationell forskning, som visar att det 

de gravida kvinnorna och deras partner värderar högt under graviditeten är personalens 
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tekniska och kliniska kompetens, korta väntetider, tydlig och klar information, tid för frågor 

och att de får ett vänligt bemötande av barnmorskan samt att den gravida kvinnan och hennes 

partner står i fokus. Hildingsson (2003) beskriver vidare, att de kvinnor som deltog i hennes 

studie gjorde en sammanfattande bedömning av mödrahälsovården. En mycket hög andel 

(87.5 %) av kvinnorna var nöjda eller mycket nöjda med vården under graviditeten. Av 

kvinnorna som deltog i studien ansåg 97 %, att det var mycket viktigt att träffa samma 

barnmorska under graviditeten. Det framkom också att det var mycket viktigt för kvinnorna 

att få ett respektfullt bemötande, tid för samtal och sina egna funderingar. Att få möjlighet och 

hjälp att förbereda sig inför förlossningen och att tid ägnas åt det känslomässiga 

välbefinnandet var mycket viktigt, speciellt för kvinnor med tidigare negativ 

förlossningsupplevelse (Hildingsson, 2003). Clarence Crafoord beskriver yrken, där det ingår 

samtal som förs av professionella personer med enskilda människor om deras liv och leverne. 

Syftet med sådana samtal kan variera i det oändliga, men det kan vara så att samtalet är själva 

behandlingen (Crafoord, 2003). Barnmorskans dagliga arbete utgörs till stor del av samtal 

utifrån kvinnans livssituation, frågeställningar och behov. 

I en studie som tidigare genomfördes inom mödrahälsovården i Sverige, var syftet att 

belysa hur barnmorskor upplevde sin stödjande funktion för de blivande föräldrarna under 

graviditeten. Den visade att barnmorskan hade en önskan att göra det bästa för familjen och 

erbjöd ibland extra besök under graviditeten, då de hade god lyhördhet inför kvinnans behov. 

Detta innebar ibland också övertidsarbete för barnmorskorna. Arbetet beskrevs också som 

stressande med stor tidspress och hög arbetsbelastning. Det framkom också att det fanns olika 

synsätt mellan personalen på förlossningsavdelningen och på barnmorskemottagningen. Det 

fanns en känsla av, att mödrahälsovårdens arbete nervärderas från förlossningspersonalen 

(Hildingsson & Häggström, 1999). Enligt Berglund (1999) är det oftast personalen, som 

rekommenderar ett ökat antal besök under graviditeten. Anledningen till fler besök var om 

kvinnan hade en komplicerad medicinsk och obstetrisk sjukdomshistoria. Kvinnans eget 

initiativ till kontakt med sjukvården skedde oftast vid subjektiva symtom och inte på grund av 

riskfaktorer eller graviditetskomplikationer (Berglund, 1999). 
  

 

Psykosocial arbetsmiljö  
 

Sedan mitten av 1980-talet har det psykiska välbefinnandet minskat och besvär med fysisk 

smärta ökat bland befolkningen i Sverige. Av dem som arbetar upplevs arbetssituationen mer 

stressig och psykiskt ansträngande. Under 1990-talet har symtomen på stress ökat i samband 

med att sysselsättningen ökat i samhället. Arbetskraven har ökat för både kvinnor och män 

och det är bland annat hos hälso- och sjukvårdspersonal som dessa belastningar ökat mest. En 

tänkbar orsak till att arbetet blivit mer jäktigt och vanligen mer psykiskt ansträngande, kan 

exempelvis bero på upprepade omorganisationer i verksamheterna (Socialstyrelsen, 2009). 

Folkhälsoundersökningar av människors levnadsförhållanden i Sverige, som har genomförts 

av Statistiska centralbyrån, har visat att en femtedel och i vissa områden upp till 40 % av den 

vuxna befolkningen anser sig ha besvär av trötthet, ångestkänslor, oro eller sömnbesvär. I 

undersökningar som genomförts på barn och skolungdomar uppger mellan 15 % och 40 %, att 

de har sömnproblem, huvudvärk och ont i magen (Theorell, 2012).   

Theorell (2012) beskriver den vanligaste definitionen av begreppet psykosocial som 

interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. Det är ett samspel i båda riktningarna, där 

det antingen är i riktningen från psykiska till sociala faktorer eller i den andra riktningen från 

de sociala faktorerna till de psykiska. När den interaktionen ska beskrivas i människan är det i 

tre nivåer, först omgivningsnivån, individnivån och reaktionerna. Reaktionerna på 

omgivningen uppstår i interaktionen med individen. Det betingas av genetiska faktorer och 
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erfarenheter i livet hos individen. Theorell refererar till en fysiolog, James P. Henry, som 

betonade detta mycket starkt i sin modell över stress i samspel med omgivningen. Modellen 

visar på kampen mellan bibehållandet av kontroll och förlusten av kontroll. När man ska 

försöka förklara sociala ojämlikheter i ohälsa är nyckelbegrepp just egenmakt och utövandet 

av kontroll. Detta kan förklara att personer i lägre socialgrupper, män och kvinnor med kort 

utbildning och låg inkomst, har högre sjuklighet och dödlighet än andra. Theorell skriver om 

en annan aspekt av kontroll, som är ett viktigt begrepp där stress och möjlighet till kontroll 

hänger samman. Det är när risken att förlora kontrollen över en situation och människan 

kämpar för att försöka behålla kontrollen som stress kan öka. Kontroll är en viktig del i den så 

kallade krav-kontrollmodellen, som handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de 

möjligheter till beslutsutrymme som individen har samt vilket stöd från omgivningen. Man 

brukar betona relationen mellan krav och kontrollmöjligheter, så man kan tänka sig några 

olika ytterligheter. Den första är den avspända situationen som innebär, att kraven inte är 

extremt höga och personen har ett högt beslutsutrymme. Det innebär att det är en situation där 

man kan lägga upp sitt arbete ganska mycket själv och få arbeta i rimlig takt. Nästa är den 

passiva situationen där man har låga krav och samtidigt mycket litet beslutsutrymme och den 

spända där man har höga krav och ett litet beslutsutrymme. Det finns mycket forskning som 

stöder att det är den spända situationen som ökar risken för ohälsa (Theorell, 2012). När 

individen har höga krav i samband med låg kontroll innebär det enligt modellen, att 

belastningen ökar på personen. Det kan leda till en negativ spiral med större sårbarhet, stress 

och sämre möjlighet för individen att utvecklas (Karasek och Theorell, 1990). Om man tar 

hänsyn till vilket stöd chefen och arbetskamrater ger så blir modellen bättre. Med stöd menas 

att man både kan få praktisk och känslomässig hjälp. Socialt stöd och nätverk har stor 

betydelse för hälsan som skydd mot skadlig effekt av stress (Theorell, 2012).  

 

               
 

Figur 1. Illustration av krav-kontroll-stöd-modellen efter inspiration av Theorell  

och Karasek (1990). 

 

Enligt Karasek och Theorell (1990) är det avgörande vilka krav som ställs och den grad av 

kontroll som individen har i en stressad situation. Vid höga krav och bristande kontroll kan 

psykisk och fysisk stress uppstå, som i sin tur kan leda till sjukdom (Karasek & Theorell, 

1990). Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som låg kontroll, höga krav och bristande stöd 

påverkar hälsan negativt. Forskning visar att bristande psykosociala arbetsmiljöförhållanden 
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är förenade med lägre grad av hälsofrämjande resurser i form av svagare känsla av 

sammanhang. Modellen för krav-kontroll-stöd har utgångspunkt i personers upplevelse av 

beslutsutrymme, arbetsbelastning samt socialt stöd och hur det påverkar individens hälsa. 

Beslutsutrymme är relaterat till graden av kontroll över det egna arbetet och möjlighet att 

använda sina kunskaper. Arbetsbelastning handlar om mängden arbete och tidspress. Socialt 

stöd inkluderar stöd från exempelvis chefer och kollegor (Wulff, Lindfors & Sverke, 2010). 

Personer som upplever höga krav och små möjligheter att påverka sin arbetssituation 

utvecklar mer depressionssymtom. Är det minskat medmänskligt stöd i arbetsmiljön, hög 

press i arbetet eller där belöningen bedöms som liten i förhållande till arbetsprestationen 

utvecklas mer symtom på depression och utmattningssyndrom. Personer med goda 

möjligheter till kontroll i det egna arbetet och de som upplever att de får en rättvis behandling 

utvecklar däremot mindre symtom än andra (SBU, 2014). Upplevda arbetskrav och brist på 

kontroll kan ur ett psykologiskt perspektiv ses som ett hot mot individens självbild och 

självkänsla. Det blir ett hot mot en individs kontroll över det som händer och kraven kan 

kännas överväldigande. Ur ett fysiologiskt perspektiv kan detta vara ett hot mot individens 

kropp och hälsa. Psykosociala arbetsförhållanden används för att beskriva nivåer av 

arbetskrav, kontroll och stöd i arbetet, men kan även innehålla andra faktorer.  

Arbetets art har också betydelse för upplevelsen av stress. Aktiva och utvecklande arbeten 

är positivt och ger mindre upphov till stress (Theorell, 2012). Det uppfattas troligen också 

som att arbetet är mer meningsfullt, om det klassas som aktivt och utvecklande. Många av de 

aktiva arbetena kräver dessutom mer utbildning. Enligt Schmidt och Hunter (2004) har också 

yrkeserfarenheten betydelse för arbetsprestationen, vilket här antas påverka upplevelsen av 

stress i arbetet. Arbetsprestationen påverkas mest de första åren av tidigare erfarenheter i 

arbetslivet (Schmidt & Hunter, 2004). De personer som har kortare erfarenhet i arbetet antas 

här uppleva det mer stressande än de som har arbetat längre tid i enlighet även med krav-

kontroll modellen, eftersom kraven då upplevs som högre i och med att utan erfarenhet blir 

arbetet svårare. 

Möjligheten för den enskilde att hantera känslor kan vara viktiga i livet, särskilt i 

arbetslivet där det kan påverka stress, ledning och arbetsglädjen (Wulff, 2011). Grandey 

(2000) gjorde en forskningsöversikt, som visade att vissa yrken innebar en hög nivå av 

känslomässig kontroll medan andra yrken, inom exempelvis tjänstesektorn, var mer utsatta för 

känslor. Olika yrken i arbetslivet skiljer sig på så sätt i förhållande till i vilken grad de 

anställda utsätts för känslor. Det kan ha ett samband med hur intensiva relationerna tenderar 

att vara och många kvinnodominerade yrken har mer intensiva relationer (Grandey, 2000).  

Enligt Hildingsson, Westlund och Wiklund (2013) så finns det nya studier som visar att 

barnmorskor i många länder tenderar att lämna sin profession. Faktorer som är associerade 

med arbetskraftsavgången är hög arbetsbelastning, stress och dålig ledning. Mer än en 

tredjedel av barnmorskorna som ingick i deras undersökning rapporterar en slags utbrändhet. 

Brist på personal och resurser samt en stressig arbetsmiljö var förknippade med 

barnmorskornas olika nivåer av utbrändhet. Att uppmärksamma barnmorskorna är viktigt för 

att bibehålla en frisk och motiverad arbetskraft inom professionen, som även i framtiden 

kommer att fortsätta att bistå kvinnor och deras familjer (Hildingsson, Westlund & Wiklund, 

2013).  

Stress inom vården innehåller också en moralisk aspekt som handlar om moral, stress och 

etik. Moralisk stress definieras som stress i situationer där man vet vad som är rätt, men olika 

hinder i organisationen omöjliggör den rätta handlingen (Juthberg, 2008). Hermansson (2003) 

menar att i dagens hälso- och sjukvård med ett ökat arbetstempo och ökade krav, finns det risk 

för att tid för reflektion inte får utrymme i verksamheterna (Hermansson 2003). Theorell 

(2012) lyfter också fram forskning om stress inom hälso- och sjukvården där begreppet etisk 

stress betonas. På grund av omorganiseringar eller nedskärningar så upplever de anställda att 
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de inte har möjlighet, att vårda patienter enligt de höga principer de har fått lära sig. Personal 

anser att patienterna lider då de inte kan ge dem omvårdnad och medicinsk vård på ett 

optimalt sätt. Vidare beskrivs arbetsuppgifter som personal anser vara irrelevanta, som inte 

har med det egentliga arbetet att göra, exempelvis att fylla i blanketter eller protokoll vid 

datorn. Theorell (2012) belyser att forskning kring sambandet mellan ledarskap och hälsa eller 

ohälsa hos de anställda inte har varit så omfattande tidigare. Det har dock börjat komma mer 

studier på senare tid. En nyligen genomförd studie om chefskap visade att de anställda ansåg 

sig ha en arbetsledning som var bra när ledningen till exempel var bra på att förklara mål, ge 

information, genomföra förändringar, låta de anställda vara delaktiga och ge de anställda 

feedback samt att de visade omtanke om sina anställda (Theorell, 2012). Ny forskning om vad 

som får anställda att må bra i sitt arbete visar att tydliga mål och förväntningar är viktigast. 

Ökade krav på flexibilitet, social kompetens och samarbetsförmåga samt osäkra 

anställningsformer förstärker behov av tydlighet (Reineholm, 2013).  

Smith och Cooper (1994) anser att det är viktigt att förstå sambandet mellan ledarskap och 

stress. Stressade chefer ger stressade organisationer och anställda. Ny forskning visar att i 

organisationer där både första linjens chefer och mellanchefer är utsatta för stress är cheferna 

dock mer utsatta för stress än de anställda. Samtidigt är effekterna av stress mindre för 

cheferna och de har mindre symtom på utbrändhet än de anställda. Cheferna upplever mer 

krav i arbetet, men de kan samtidigt påverka sitt arbete mer än de anställda. Det gällde 

framför allt de chefer som har många medarbetare under sig och detta upplevde det som en 

faktor som var hämmande för dem som chefer. Studien visade att desto fler medarbetare 

chefen hade ju sämre omdömen fick de från sina anställda vad det gäller stöd, bekräftelse, 

inspiration och motivation. Om cheferna kan ha en stödperson har det stor betydelse för 

cheferna då de också behöver goda relationer, feedback, utmaningar i arbetet samt någon som 

ger dem stöd (Lundqvist, 2013). Patientsäkerhet går hand i hand med personalsäkerhet. Hög 

patientsäkerhet förutsätter att personalen har rimliga arbetsförhållanden. Fyra prediktorer för 

säkerhetsklimat är arbetsresurser, arbetskrav, tillit till chefen samt sammanhållning på 

vårdenheten (Törner, Eklöf, Larsman & Pousette, 2013).  

 

 

Vårdtyngd och mätning av patientens vårdbehov 

 

I denna studie är det centralt att titta på vårdtyngd för att beskriva den psykosociala 

arbetsmiljön för barnmorskorna. Vårdtyngd i detta sammanhang kan ses som det behov av 

omvårdnad som patienterna har. Idag finns det ingen metod för mätning av patienternas 

vårdtyngd inom mödrahälsovården. Detta är ett sätt för att se om det går att utveckla en metod 

som lämpar sig för den verksamheten. 

Det är komplext att beskriva vårdtyngd då det är flera olika faktorer som påverkar varandra 

(Cordova, Lucero, Hyun, Quinlan & Price, 2010). Thorsell (2011) skriver att det finns olika 

beskrivningar av begreppet mätning av vårdtyngd i den svenska litteraturen. Begreppet är 

svårttolkat och blandas ofta ihop vid tolkning av arbetets komplexitet. Thorsell (2011) 

beskriver vidare utifrån det engelska språkets definitioner av olika begrepp, som handlar om 

exempelvis arbetsbelastning, arbetets intensitet samt hur stort omvårdnadsbehovet hos 

patienten är. Hon refererar bland annat i sin avhandling till O´Brien-Pallas, Irvine och 

Peereboom (1997),  som anser att det är viktigt att utveckla hållbara system för sjuksköterskor 

och övrig personal för att mäta vårdarbete som påverkar både arbetsbelastning och 

behandlingsresultat. Det har genom åren utvecklats många olika mätmetoder och 

klassificeringsinstrument inom vården för att mäta patientens vårdbehov. På senare tid har det 

efterfrågats tillförlitliga mätinstrument, för att bedöma hur en optimal bemanning kan se ut. 

Vissa sjukhus och vårdcentraler använder olika klassificeringsinstrument i vården (Thorsell, 
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2011). Vårdtyngdsmätning bör innefatta variabler som mäter flera faktorer och beskriver 

arbete som är både direkt eller indirekt patientvård (Cordova, Lucero, Hyun, Quinlan & Price, 

2010). Care Need Index (CNI) är en svensk modell utvecklad med England som förebild. Den 

syftar till att mäta vårdbehov med utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden, för 

dimensionering av resurser i primärvården till enskilda populationer. Under utvecklingsfasen 

fann man att man behövde komplettera de socioekonomiska faktorerna med en åldersfaktor. 

De ingående variablerna i modellen är ålder över 65 år och ensamboende, utlandsfödd, 

arbetslös, ensamstående förälder, lågutbildad, inflyttade senaste året samt ålder yngre än 5 år 

(Socialstyrelsen, 2004).  

I engelsk litteratur används begreppet Patient Classification System (PCS) som mäter 

vårdtyngd och omvandlar det vårdbehov som patienten har, till de åtgärder som behöver 

utföras av vårdpersonalen. Den tid detta tar kan relateras till arbetsbelastning. Beräkning med 

PCS kan användas till att beräkna hur mycket personal det behövs, för att utföra åtgärder som 

tillgodoser patientens behov. Det finns för- och nackdelar med metoden och man kan inte 

generalisera, men genom att synliggöra hur resurserna har fördelats relaterat till aktuellt 

vårdbehov blir det ändå möjligt att ge en förklaring till resurstilldelning. Många efterfrågar 

mätinstrument som tar hänsyn till flera olika faktorer relaterat till vårdtyngden exempelvis 

personalen kunskap, arbetets intensitet, psykosocial arbetsmiljö, tillgänglighet till andra 

vårdgivare och yrkesprofessioner samt tillgång till läkare (Thorsell, 2011). Glimelius 

Petersson, Jakobsson och Persson (2002) uttrycker vårdtyngd på ett enkelt sätt, som 

patientens vårdbehov uttryckt i tid eller poäng. Vårdtyngdsmätning mäter dock ofta det arbete 

som redan gjorts och inte det som var planerat eller inte hanns med. Personalen inom vården 

utför ofta arbete som är osynligt och svårt att fånga upp (Glimelius Petersson, Jakobsson & 

Persson 2002). Vårdtyngdsmätning kan inte generaliseras för olika verksamheter utan det 

behöver utformas för varje specifik verksamhet (Cordova et al., 2010; Glimelius Petersson et 

al., 2002). Stress hos sjukvårdspersonal är direkt relaterad till en ökad arbetsbörda. En ökad 

vårdtyngd som är en kvantifiering av personalens arbete, har ett samband med exempelvis 

stress (Burke, 2003).  

I de nationella riktlinjerna för mödrahälsovården finns det beräkning av resurser på 

barnmorskemottagningarna samt beräknad tidsåtgång för olika typer av besök. Det finns 

dessutom angivet en rekommendation, att det är rimligt med maximalt 85 nyinskrivna gravida 

per heltidsbarnmorska och år (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008). Det är stora variationer i antalet nyinskrivna gravida per 

heltidstjänst i de olika landstingen. För många patienter per barnmorska kan vara en 

patientsäkerhetsrisk. Det är också viktigt att barnmorskan för att upprätthålla sin kompetens å 

andra sidan inte har för få patienter (Socialstyrelsen, 2014). Det finns dock ingen 

motsvarighet för de övriga delarna inom mödrahälsovårdens verksamhetsområde. Det finns 

dock beräkningar avseende tidsåtgången för administration, föräldrastöd i grupp och insatser 

från psykolog eller läkare (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008).  

På många håll i landet finns det inom barnhälsovården en modell för beräkning av antal 

nyfödda barn per heltidstjänst inom barnhälsovården baserat på vårdtyngd. Denna modell kan 

användas för att fördela resurser mellan barnavårdscentraler (BVC) i ett landstingsområde, 

med hänsyn till antal nyfödda barn per heltidstjänst. Vårdtyngden i denna modell beräknas 

utifrån andel förstagångsföräldrar delat med tre, adderat med andel barn med indikation för 

vaccination mot tuberkulos samt andel barn vars föräldrar röker. Förstabarnsföräldrar kräver i 

regel ett ökat stöd jämfört med flerbarnsföräldrar. Eftersom andelen förstabarnsföräldrar på en 

BVC är relativt sett mycket högre än andelen rökande mödrar och andelen barn, som är 

riskbarn avseende tuberkulos, så divideras andelen förstabarnsföräldrar med tre. Vaccination 

för tuberkulos är ett uttryck för andelen barn med invandrarbakgrund. Andelen barn vars 
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mödrar röker har ett starkt samband med andra sociala tyngdmått som till exempel andel 

ensamföräldrar, andel socialbidragstagare samt andelen föräldrar med låg inkomst och 

utbildningsnivå. De olika måtten summeras och det talet utgör ett mått på vårdtyngd. För att 

relatera detta mått till BVC-mottagningens storlek multipliceras måttet med antalet nyfödda 

barn, vilket kan tolkas som den ökade vårdtyngden omräknat till ett extra antal fiktiva barn. 

Detta antal extra barn adderas till det antal nyfödda barn mottagningen har. Därefter kan det 

räknas ut på olika sätt beroende på vad man vill använda modellen till. Förslagsvis kan den 

siffran divideras med antal tjänster på mottagningen, för att få fram antal barn per heltidstjänst 

(Barnhälsovårdens länsavdelning Uppsala, 2014). 
 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här explorativa studien var att sätta vårdtyngden hos patienterna i relation till 

arbetsbelastningen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för barnmorskorna inom 

mödrahälsovården, för att undersöka hur barnmorskor inom mödrahälsovården i två län 

uppfattar den psykosociala arbetsmiljön. Vidare vilka faktorer barnmorskorna anser har störst 

betydelse, för att mäta vårdtyngden hos patienterna inom mödrahälsovården. 

 

1) Hur upplever barnmorskor inom mödrahälsovården sin psykosociala arbetssituation?  

2) Finns det samband mellan psykosocial arbetsbelastning hos barnmorskorna och deras 

       upplevelse av vårdtyngden hos patienterna?  

3) Finns det samband mellan patienternas vårdtyngd och barnmorskornas 

 yrkeserfarenhet eller ålder?  

4) Vilka faktorer upplever barnmorskorna påverkar vårdtyngden hos patienterna?  

 

 

Metod 

 

I studien valdes en kvantitativ undersökning, för att samla in material från ett större antal 

barnmorskor inom mödrahälsovården. Valet av kvantitativ metod grundar sig i avsikten att 

göra en större undersökning, för att öka generaliserbarheten och möjligheten att kunna dra 

slutsatser. Undersökning är explorativ av sin karaktär och innehåller även inslag av kvalitativ 

metod då enkäten innehöll öppna frågor, för att förtydliga barnmorskornas upplevelse av sin 

psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen avgränsades dock till två medelstora län i Sverige. 

Länen kommer fortsättningsvis att benämnas Län 1 och Län 2. Bakgrunden till att valet föll 

på dessa län var att mödrahälsovården i respektive län är organiserad på likartat sätt, då det 

finns både offentliga och privata vårdgivare. Det finns dock lokala skillnader mellan länen i 

förutsättningar för vårdgivarna såsom regel- och ersättningssystem. Det innebär att 

landstingen exempelvis har olika politisk styrning och olika krav på uppföljning av 

verksamheterna samt att ersättningsnivåerna kan se olika ut. Det kan eventuellt leda till vissa 

svårigheter att göra jämförelser mellan länen i Sverige. 
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Urval 
 

Vid den första datainsamlingens genomförande i Län 1, deltog 37 barnmorskor och vid den 

tidpunkten fanns det 46 barnmorskor anställda i det länet, fördelat på 26 

barnmorskemottagningar. När den andra datainsamlingen genomfördes i Län 2, deltog 51 

barnmorskor och det fanns då 65 barnmorskor anställda i länet, fördelat på 19 

barnmorskemottagningar. Det var totalt 111 barnmorskor anställda i de båda länen och det var 

ett bortfall på 23. Några av barnmorskorna deltog inte vid utbildningstillfällena och resten 

valde att inte svara på enkäten. Datainsamlingen ägde rum 2010. 

Det fanns fler barnmorskemottagningar i Län 1 än i Län 2. I Län 1 var det i genomsnitt 

färre barnmorskor (m=1.77) anställda på mottagningarna, jämfört med i Län 2 (m=3.47). I de 

båda länen fanns det barnmorskemottagningar som var såväl drivna av landsting som privata 

vårdgivare. 

I enkäten efterfrågades respondenternas ålder och det fanns tre svarsalternativ fördelat 

utifrån olika åldersgrupper, 25-40 år, 40-55 år och 55-65 år (eller mer). Frågorna i enkäten 

som handlade om antal år respondenterna arbetat som barnmorska, respektive arbetat på 

arbetsplatsen var kontinuerliga variabler. Respondenterna kunde då svara med antal år de 

arbetat i yrket respektive på arbetsplatsen. Vid bearbetningen av materialet så delades 

barnmorskorna in i fem grupper utifrån hur många år de arbetat som barnmorska respektive 

på arbetsplatsen. Åldersfördelningen för respondenterna i de båda länen visade, att de var 

något fler (51.4 %) i Län 1 som var i ålder mellan 40-55 år och något färre i gruppen 55-65år 

(28.6 %). I Län 1 var det högre andel, 43.2 % som arbetat 11-20 år som barnmorska i 

jämförelse med 27.5 % i Län 2. I gruppen som arbetat 21-30 år var det en lägre andel, 18.9 % 

i Län 1 jämfört med 29.4 % i län 2. Det var också skillnader mellan de båda länen avseende 

antal år som barnmorskorna arbetat på arbetsplatsen. I Län 1 var det färre, 51.4 % som arbetat 

0-5 år mot 80.4 % i Län 2.  

Arbetstiden i Län 1 varierade mellan 20 och 50 timmar per vecka och i Län 2 var det en 

variation på mellan 20 och 40 timmar per vecka. I de båda länen var det ganska lika 

fördelning avseende arbetstid per vecka, men i Län 1 var det färre, 22.9 % som arbetade 31-36 

timmar vecka mot 29.4 % i Län 2 (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Beskrivning av respondenterna med avseende på ålder, antal år som barnmorska, antal år på 

arbetsplatsen samt arbetstid per vecka (procent samt antal i parentes) 

         Län 1     Län 2     Län 1 och 2 

Ålder    25-40 år  20.0 %   (7)  16.3 %   (8)  17.9 % (15) 
     40-55 år  51.4 % (18)  46.9 % (23)  48.8 % (41) 
     55-65 år  28.6 % (10)  36.7 % (18)  33.3 % (28) 
     Bortfall         (2)     (2)             (2) 

 

Antal år    0-5 år  10.8 %   (4)  11.8 %   (6)  11.4 % (10) 

barnmorska  5-10 år  10.8 %   (4)  15.7 %   (8)  13.6 % (12) 

     11-20 år  43.2 % (16)  27.5 % (14)      34.1 % (30) 

     21-30 år  18.9 %   (7)  29.4 % (15)  25.0 % (22) 

     31-40 år  16.2 %   (6)  15.7 %   (8)  15.9 % (14) 

     Bortfall                (0)                    (0)                    (0) 

 

Antal år på  0-5 år  51.4 % (19)  80.4 % (41)  68.2 % (60) 

arb. platsen  5-10 år  24.3 %  (9)       9.8 %  (5)   15.9 % (14) 

     11-20 år  24.3 %  (9)         3.9 %  (2)   12.5 % (11) 

     21-30 år               (0)       5.9 %  (3)         3.5 %   (3) 

     31-40 år               (0)                  (0)                        (0) 

     Bortfall        (0)                (0)              (0) 

 

Arbetstid  20-30 h/v 25.8 %  (9)   27.4 % (14)  26.8 % (23) 

i antal h/v  31-36 h/v 22.9 %  (8)   29.4 % (15)  26.9 % (23) 

     37-40 h/v 45.8 % (17)  41.2 % (21)  44.3 % (38) 

     41-50 h/v   2.9 %  (1)       2.0 %   (1)      2.4 %   (2) 

                        Bortfall               (0)                    (0)                   (2) 

 

 

Material 
 

Enkäten i denna studie är utformad utifrån den så kallade krav-kontroll-stödmodellen. Enligt 

Theorell (2012) är det en modell, som handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och 

om möjligheten till beslutsutrymme samt vilket stöd som personer får från sin omgivning. 

Utförandet av enkäten är en modifierad form av ett frågeformulär, QPS Nordic. Ett validerat, 

nordiskt och allmänt frågeformulär som är konstruerat för att användas som instrument för att 

undersöka psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Det innefattar 

individuella arbetsrelaterade åsikter och arbets- och organisationsegenskaper. QPS Nordic har 

utvecklats för att mäta anställdas upplevelse av psykologiska, sociala och organisatoriska 

arbetsförhållanden (Arbetsmiljöinstitutet, 2000). Relevanta frågor från formuläret valdes ut 

och några av dessa omformulerades något. I denna undersökning användes de frågor i 

frågeformuläret som handlade om den psykosociala arbetsmiljön. Framför allt valdes de 

frågor som omfattade krav, kontroll, stöd eftersom syftet vara att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön inom mödrahälsovården. För att öka möjligheten att besvara frågeställningarna 

grupperades svaren vid analysen utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Enkäten efterfrågade 

också vilka faktorer, som barnmorskorna upplevde påverkar vårdtyngden hos patienterna. I 

den här studien definierades vårdtyngd utifrån barnmorskornas upplevelse av patienternas 

behov av omvårdnad och stöd.  
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När enkäten var färdigkonstruerad innefattade den totalt 32 frågor varav 25 var 

flervalsfrågor som kunde besvaras med fem alternativ, där 1 motsvarar mycket sällan eller 

aldrig och 5 motsvarar mycket ofta eller alltid. Tre frågor ställdes för att få en bild av, om 

respondenterna behövde arbeta övertid och i högt tempo samt om de ansåg att de hade för 

mycket att göra på sitt arbete. Två frågor berörde om det förekom störande avbrott på arbetet 

och om det krävdes många komplicerade beslut i vardagen. En fråga efterfrågade om de ansåg 

att kraven i arbetet påverkade deras hem- och familjeliv på ett negativt sätt. Två av frågorna 

fokuserade på om barnmorskorna ansåg, att deras kunskaper och färdigheter var tillräckliga 

för att utföra sitt arbete och om det behövdes mer utbildning för vissa arbetsuppgifter. Två 

frågor var inriktade på om arbetet innebar positiva utmaningar och om barnmorskorna ansåg 

att deras arbete var meningsfullt. En fråga ställdes för att få en uppfattning om någon av 

barnmorskorna varit utsatt för hot och våld de senaste två åren. Två frågor handlade om deras 

möjlighet att påverka beslut, som var viktiga för deras arbetssituation och om de kunde 

bestämma över sin arbetstid själva (flextid). Sex frågor var inriktade på chefskapet och 

ledningen på arbetsplatsen. Två frågor fokuserade på om barnmorskorna var nöjda med sin 

problemlösningsförmåga och den mängd arbete de får utfört. De sista fyra frågorna handlade 

om barnmorskorna får feedback på sitt arbete, från sin närmaste chef och från patienterna. 

Två av dessa frågor berörde deras egen förmåga och möjlighet att upprätta ett gott förhållande 

till sina patienter samt om de själva var nöjda med kvaliteten på det arbete det utför. De 

ingående variablerna med intervallskala (25 frågor) testades med Cronbach´s alfa för att se, 

om det fanns något samband mellan dessa. Cronbach´s alfa visade att reliabiliteten var  .78.   

Bakgrundsvariabler. De första fyra frågorna i enkäten var bakgrundsvariabler. De 

efterfrågade respondenternas ålder, antal år de arbetat som barnmorska och antal år de arbetat 

på den nuvarande arbetsplats samt antal timmar per vecka som de vanligtvis arbetar. En fråga 

var dikotom, två svarsalternativ (ja/nej) och ställdes för att ta reda på om barnmorskorna hade 

någon arbetskamrat med samma profession på sin arbetsplats. 

Krav. Sex av frågorna i enkäten grupperades och formade en ny variabel för krav. Det var 

de frågor i enkäten som handlade om övertidsarbete, högt arbetstempo, för mycket arbete, 

störande avbrott i arbetet, komplicerade beslut samt om kraven i arbetet påverkade 

respondenternas hem- och familjeliv på ett negativt sätt. Cronbach´s alfa visade att 

reliabiliteten var  .78. 

Kontroll. Sex av frågorna grupperades och formade en ny variabel för kontroll. Det var de 

frågorna i enkäten som handlade om barnmorskorna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper, 

behov av mer utbildning, flextid, möjlighet att påverka arbetssituationen, egen 

problemlösningsförmåga samt mängd utfört arbete. Frågan om barnmorskorna utförde 

arbetsuppgifter de ansåg sig behöva mer utbildning för vändes. Cronbach´s alfa visade artt 

reliabiliteten för kontroll blev  .65. 

Stöd. Sju av frågorna grupperades och formade en ny variabel för stöd. Det var de frågor i 

enkäten som handlade om stöd på olika sätt från chefen samt uppskattning från chefen och om 

ledningen intresserar sig för personalen hälsa och välbefinnande. Cronbach´s alfa visade att 

reliabiliteten var  .93.  

Vårdtyngd. En fråga i enkäten som efterfrågade om barnmorskorna ansåg att arbetet blivit 

tyngre/svårare de senaste två åren, var dikotom, två svarsalternativ (1=ja, 0=nej). Vid jakande 

svar fanns möjlighet att svara på vilket sätt arbetet blivit tyngre. För att öka möjligheten att 

besvara frågeställningarna och belysa vilka faktorer som barnmorskorna ansåg ha störst 

betydelse för att mäta vårdtyngden hos sina patienter, fanns det öppna frågor i enkäten. 

Barnmorskorna kunde då skriva egna förslag på faktorer, som de ansåg påverkar vårdtyngden 

hos patienterna. Det fanns också möjlighet att förtydliga svaren med egna kommentarer.   
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Procedur 

 

Mödrahälsovårdsöverläkaren och samordningsbarnmorskan i Län 1 kontaktades, för att 

förklara syftet med studien och de gav sitt medgivande till studiens genomförande. Det 

beslutades att enkäterna skulle lämnas ut i samband med ett gemensamt utbildningstillfälle för 

barnmorskorna. Författaren var själv närvarande och delade ut samt samlade in enkäterna. I 

Län 2 kontaktades mödrahälsovårdsöverläkaren samt verksamhetschefen på kvinnokliniken 

för att presentera studien, vilka gav sitt samtycke till studiens genomförande. Det beslutades 

att enkäterna skulle lämnas ut i samband med ett gemensamt utbildningstillfälle även för 

barnmorskorna i Län 2. Författaren var själv närvarande och delade ut samt samlade in 

enkäterna. Enkätstudien genomfördes i Län 1 och Län 2 i samband med ovanstående 

utbildningstillfällen som anordnades för barnmorskorna under 2010.  

Etiska överväganden. När enkätstudien genomfördes i respektive län informerades 

barnmorskorna båda muntligt och skriftligt om syftet med studien samt att deltagandet var 

frivilligt. De fick information om att enkäten skulle besvaras anonymt och att materialet 

därefter behandlas konfidentiellt samt att resultatet skulle redovisas statistiskt på gruppnivå. 

Enkäterna har under arbetets gång behandlats konfidentiellt och har inte används i annat syfte 

än det som angivits.  

Databearbetning och analys. Svaren på enkäterna registrerades och analyserades i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 18-21. 

Frekvenstabeller har använts för att beskriva respondenterna utifrån bakgrundsvariablerna 

ålder, antal år som barnmorska, antal år på arbetsplatsen samt arbetstiden per vecka (se Tabell 

1). Chi-2, T-test samt ANOVA genomfördes bland annat för att undersöka eventuella 

skillnader mellan de två länen, olika åldersgrupper och antal år respondenterna arbetat som 

barnmorska. Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan länen och därför slogs dessa 

samman. Logistisk regression användes för att besvara en av huvudfrågeställningarna. Utifrån 

huvudresultatet i de logistiska regressionsanalyserna genomfördes fördjupade analyser för att 

se vad resultaten berodde på. Ytterligare exempel på fördjupade analyser är resultatet på de 

öppna frågorna. Texten i de öppna frågorna lästes igenom noggrant och utifrån återkommande 

begrepp, grupperades dessa och delades därefter in i tema/kategorier. Resultatet redovisas i 

form av kategorier och utvalda citat för att belysa respondenternas uppfattning om sin 

arbetsmiljö 

 

Resultat 
 

Resultatet grundar sig på enkätsvar från totalt 88 barnmorskor i de båda länen och redovisas i 

text och presenteras i tabeller nedan.  

 

Arbetskamrater, övertidsarbete, meningsfullt arbete och kvaliteten på arbetet. I Län 1 

svarade 89.2 % av respondenterna att de hade en arbetskamrat med samma profession på sin 

arbetsplats och i Län 2 var det 98 %. Totalt i båda länen svarade 94.3 %, att de hade 

arbetskamrater med samma profession och resterande svarade att de inte hade det. Det var 

inget bortfall i enkätsvaren på denna fråga. Det fanns fler mottagningar i Län 1 där det var få 

barnmorskor anställda (m=1.77), jämfört med Län 2 (m=3.47).  

På frågan som handlade om övertidsarbete var det totalt i båda länen 24.1 % som svarade 

att de ganska ofta arbetade övertid och 11.5 % svarade att de mycket sällan eller aldrig gjorde 

det. Det var en hög andel (80.7 %) som svarade att de mycket ofta eller alltid upplever sitt 

arbete som meningsfullt. Det var 72.7 % av barnmorskorna som svarade, att de ganska ofta 

var nöjda med kvaliteten på det arbete de utför och 21.6 % svarade mycket ofta eller alltid på 
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den frågan. Drygt sex av tio barnmorskor (63,2 %) uppgav att det ganska ofta eller mycket 

ofta får feedback på kvaliteten från patienterna på det arbete det utför.  

I Tabell 2 ses att T-test genomfördes för att undersöka, om det fanns signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan de båda länen. Det fanns en svag tendens till signifikanta 

skillnader utifrån antal år som respondenterna arbetat på arbetsplatsen, p=  .097 och om de 

upplever arbetet som meningsfullt, p= .049. För övrigt kunde inte några signifikanta 

skillnader på de olika beroendevariablerna ses och länen slog samman och fick tillsammans 

utgöra ett större urval. I tabellen visas resultat som kan besvara den första frågeställningen 

som handlade om hur barnmorskorna upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

 

Tabell 2 

Resultat för t-test på län i relation till variablerna krav, kontroll, stöd, bakgrundsvariabler,  

arbetets tyngd, kvaliteten på arbete samt feedback från chefer och patienter 

Variabler     län   n   M    SD   t    df   p 

Krav       1    37   3.06   .661   .677  86   .946 

        2    51   2.97   .649          

Kontroll      1    37   3.89  .479   .913  86   .913 

        2    51   3.79   .474          

Stöd       1    36   3.18    1.084        -2.102  85   .296  

2    51   3.63   .126          

Ålder       1    35   2.09   .702          -.759  82   .503 

        2    49   2.20   .707          

Antal år barnmorska  1    37   3.19      1.175         -.101  86   .411 

        2    51   3.22      1.238          

Antal år arbetsplats  1    37   1.73   .838         2.108  86   .097 

        2    51   1.35    .820          

Arbetstid     1    37     35.26      1.086   .643  84   .634 

        2    51     34.38    .845          

Övertid      1    37   2.86     1.084          -.323  86   .482 

        2    51   2.92     1.163    

Högt tempo    1    37   3.41   .798   .413  86   .996 

        2    51   3.33    .816    

För mycket arbete  1    37   3.05   .998   .515  86   .951 

        2    51   2.94     1.028          

Meningsfullt arbete  1    37   4.76   .435    -1.008  86   .049 

        2    51   4.84   .367          

Kvaliteten på arbetet 1    37   4.22  .534   .912  86   .131 

        2    51   4.12  .475          

Feedback från patienter 1    37   4.00  .745     2.220  85   .279 

        2    50   3.64  .749          

Feedback från chef  1    36   2.81    1.191      -.765  84   .651 

        2    50   3.00    1.143          

Not. n=88 

 

I Tabell 3 ses att Chi 2-test genomfördes för att undersöka eventuella samband mellan antal år 

som barnmorskorna arbetat som barnmorska i relation till om de uppfattar att arbetet blivit 

tyngre/svårare de sista två åren eller inte. Totalt i båda länen var det 56 som ansåg att arbetet 

blivit tyngre av de 81 som svarade på den frågan utifrån antal år de arbetat som barnmorska.  

Chi 2 (df=4, n=81) =5.629, p= .229. 
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Chi 2-test genomfördes också för att undersöka eventuella samband mellan 

respondenternas ålder i relation till om de uppfattar att arbetet blivit tyngre/svårare de sista två 

åren eller inte. Av dem som var mellan 25-40 år ansåg 11 av 13 att arbetet blivit 

tyngre/svårare de senaste två åren. Av dem som var mellan 41-55 år ansåg 21 av 37 det och av 

dem mellan 56-65 år var det 20 av 27 (se Tabell 3). Chi 2 (df=2, n=77) =4.217, p= .121.  

Tabellen kan delvis ses som svar på den tredje frågeställningen, men resultatet måste tolkas 

med viss försiktighet då det är mindre än fem i vissa celler. 

 

Tabell 3  

Chi-2 analys på variabeln om arbetet blivit tyngre/ svårare de senaste två åren i relation till 

antal år respondenterna arbetat som barnmorska samt deras ålder. Observerade värden och 

förväntade värden i parantes  

     Tyngre/svårare arbete Ja  Tyngre/svårare arbete Nej   

Antal år som  

barnmorska 

0-5 år        5   (4.8)        2  (2.2)           

6-10 år       9   (8.3)         3  (3.7)         

11-20 år      22 (22.0)         7  (9.0)         

21-30 år     9 (13.1)              10  (5.9)       

31-40 år      11   (9.7)            3  (4.3)        

Totalt      56 (56.0)              25(25.0)                 

 

Ålder 

25-40 år      11   (8.8)            2  (4.2)         

41-55 år      21 (25.0)              16(12.0)        

55-65år      20 (18.2)            7  (8.8)         

Totalt      52 (52.0)               25(25.0)       

 

 

 
I Tabell 4 ses en logistisk regressionsanalys som genomfördes för att undersöka vilken 

betydelse krav, kontroll, stöd, upplevelsen av meningsfullhet i arbetet samt antal år som 

respondenterna arbetat som barnmorska har på den dikotoma variabeln, som efterfrågade om 

barnmorskorna ansåg att arbetet blivit tyngre/svårare de senaste två åren.   

Fyra regressionsanalyser gjordes på olika beroendevariabler. Tre av modellerna redovisas i 

tabellen nedan. Analysen visade att vårdtyngden utgjordes av psykosocial belastning i termer 

av krav, kontroll och stöd. I alla modeller var det kraven i arbetet som påverkar vårdtyngden 

och besvarar den andra frågeställningen. I modell tre där variablerna krav, kontroll och stöd 

ingår, visade krav signifikanta skillnader, p= .007. (se Tabell 4).  
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Tabell 4 

Logistisk regressionsanalys i fyra olika steg med inkluderade variablerna krav, kontroll, stöd, 

antal år som barnmorska samt om arbetet upplevs som meningsfullt  

               df   Sig.   Exp(B)   C.I  

Modell 1   Krav        1   .006   4.153    1.515-11.387 

Kontroll       1   .328   1.982      .503-  7.813 

Stöd        1   .086      .294        .294-  1.084 

Antal år arbetat      1   .405   1.241        .747-  2.063 

som barnmorska 

Upplever arbetet    1   .256   2.072        .589-  7.286 

Meningsfullt 

 

Modell 2   Krav        1   .005   4.301    1.567-11.803 

Kontroll       1   .325   1.974      .510-  7.649 

Stöd         1   .118       .606         .324-  1.135 

Antal år arbetat     1   .409   1.234         .749-  2.032 

som barnmorska 

  

Modell 3   Krav        1   .007   3.892    1.457-10.398 

      Kontroll       1   .300    .135      .525-  8.094 

      Stöd        1   .144    .632      .342-  1.169 

Not. Modell 1  Cox & Snell R Square= .157, Nagelkerke R square= .221,  p= .551 Omnibus-

test  chi 13.837, df=5, p= .017 

Modell 2 Cox & Snell R Square= .144, Nagelkerke R square= .202,  p= .497.  Omnibus-test 

chi 12,558, df=4, p= .014  

Modell 3 Cox & Snell R Square= .136, Nagelkerke R square= .192 , Omnibus-test chi 11,869, 

df=3, p= .008 

 

 I Tabell 4 ses att i modell 3 visas en klart förhöjd risk att vid ökade krav uppleva högre 

vårdtyngd, p= .007. I alla modeller visar Omnibus-test att p-värdet är mindre än .05 och 

Hosmer and Lemeshow- test är större än .05, vilket visar att modellerna är signifikanta.

 Fördjupade analyser genomfördes för att undersöka vad kraven bestod i.  

I Tabell 5 ses resultat från ANOVA som genomfördes för att se om det förelåg signifikanta 

skillnader mellan de tre åldersgrupperna på variablerna arbetstid, övertidsarbete, för mycket 

arbete och om barnmorskorna fick arbeta i högt tempo. Det fanns inga signifikanta skillnader 

på de olika variablerna med avseende på ålder (se Tabell 5). I Tabell 6 ses resultat från 

ANOVA som genomfördes för att se om det förelåg signifikanta skillnader mellan de fem 

grupperna utifrån antal år respondenterna arbetat som barnmorska på variablerna arbetstid, 

övertidsarbete, för mycket arbete och om barnmorskorna fick arbeta i högt tempo. När det 

gäller variabeln för mycket arbete fanns en tendens till signifikanta skillnader, p=.049. 

Variabeln arbeta i högt tempo visade signifikanta skillnader, p= .017, mellan de barnmorskor 

med kortare erfarenhet och de som arbetat mellan 11-20 år samt de som arbetat 21-30 år (se 

Tabell 6). Eftertest genomfördes med Scheffe och redovisas endast i text. Eftertesten visade 

en svag tendens till signifikans (p= .157) mellan de som arbetet 0-5 år och  21-30 år. 
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Tabell 5 

ANOVA på variablerna arbetstid per vecka, övertidsarbete, för mycket arbete och om 

barnmorskorna fick arbeta i högt tempo utifrån respondenternas åldersgrupper   

          n    M    sd    f     p   

Övertid     25-40 år  15    3.07             1.387    .308   .374    

      41-55 år  41    2.93             1.104 

      56-65 år  28    2.79             1.067 

      Total   84    2.90             1.137 

 

För mycket   25-40 år  15    3.40             1.298   1.499  .183    

arbete    41-55 år  41    2.95      .973 

      56-65 år  28    2.86      .091 

      Total   84    3.00             1.018 

 

Arbeta i högt   25-40 år  15    4.00      .845       6.746  .681    

tempo    41-55 år  41    3.17      .738 

      56-65 år  28    3.32      .723 

      Total   84    3.37      .803 

 

Arbetstid per  25-40 år  15             33.23             3.590  .993  .107    

vecka     41-55 år  39             34.92             6.686 

      56-65 år  28             35.96             6.151 

      Total   82             34.97             6.063 
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Tabell 6 

ANOVA på variablerna arbetstid, övertidsarbete, för mycket arbete och om barnmorskorna  

fick arbeta i högt tempo utifrån antal år respondenterna arbetat som barnmorska 

          n    M    sd    f     p   

Övertid     0-5 år   10    3.30             1.252    1.621   .177     

      6-10 år  12    3.98             1.165 

      11-20 år  30    3.03               .984 

      21-30 år  22    2.77    1.307 

31-40 år  14    2.36      .929 

Total   88    2.90             1.125 

 

För mycket   0-5 år   10    3.40             1.075   2.490   .049    

arbete    6-10 år  12    3.67    1.155 

      11-20 år  30    2.83      .913 

      21-30 år  22    2.77    1.020 

31-40 år  14    2.79      .802 

Total   88    2.99             1.011 

 

Arbeta i högt   0-5 år   10    3.90      .876       3.209  .017    

tempo    6-10 år  12    3.83      .937 

      11-20 år  30    3.20      .714 

      21-30 år  22    3.14      .640 

31-40 år  14    3.29      .825 

Total   88    3.36      .805 

 

Arbetstid per  0-5 år   10             32.00             5.812  1.905  .117    

vecka     6-10 år  12             33.79             7.433 

      11-20 år  28             33.50             6.173 

      21-30 år  22      36.73    5.230 

      31-40 år  14      36.86    5.855 

      Total   88      34.74    6.173 

 

 

Resultat från de öppna frågorna i enkäten. För att besvara den fjärde frågeställningen som 

efterfrågade vilka faktorer barnmorskorna upplever påverkar vårdtyngden hos patienterna 

fanns öppna frågor i enkäten. En fråga var, vilka faktorer anser Du har störst betydelse för att 

mäta vårdtyngden hos Dina patienter? Frågan som efterfrågade om de ansåg att arbetet blivit 

tyngre/svårare de senaste två åren var dikotom och kunde besvaras med ja eller nej. För de 

som svarade ja fanns möjlighet att svara på vilket sätt. Det fanns också utrymme för deras 

egna synpunkter och kommentarer. Vid bearbetning av resultatet framträdde olika teman 

utifrån respondenternas svar på den första frågan. De faktorerna som barnmorskorna uppgav i 

sina svar grupperades utifrån vilket område/tema det berörde och delades in i fyra kategorier; 

psykosociala faktorer, tolkbehov/språksvårigheter, arbetsbelastning och medicinska faktorer. 

De psykosociala faktorerna handlade exempelvis om psykosocial problematik, 

förlossningsrädsla och missbruk. I kategorin tolkbehov/språksvårigheter lyftes invandrartäta 

områden och kulturella skillnader fram. Kategorin arbetsbelastning berörde exempelvis 

arbetsmiljö, antal patienter och besök, patienternas omvårdnadsbehov och mycket skiftande 

arbetsuppgifter. De medicinska faktorerna handlade om fysiskt komplicerade patienter, 

psykisk och fysisk sjukdomshistoria, komplikationer under graviditet och behov av 

läkarbedömning (se Tabell 7). Resultatet redovisas också med några exempel på citat från 
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respondenterna, för att belysa barnmorskornas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö i 

relation till vårdtyngden hos patienterna. 

 

Tabell 7 

Faktorer barnmorskorna anser har störst betydelse för att mäta vårdtyngden hos patienterna  

Tema/kategorier     

Psykosociala     Psykosocial problematik 

faktorer       Psykisk ohälsa 

Förstföderskor 

Oro 

Graviditets- och förlossningsrädsla 

Unga mammor/ ensamstående 

Relationsproblem 

Tidigare svåra upplevelser 

Tidigare dödfött barn 

Missbruk 

Avsaknad av socialt nätverk 

Låg/hög utbildning 

Livsstilsfrågor 

 

Tolkbehov/      Språksvårigheter  

språksvårigheter    Tolkbehov 

         Kulturella skillnader/ svårigheter 

Invandrarkvinnor 

Invandrartätt område 

 

Arbetsbelastning               Arbetsmiljö 

Patientflöde 

Antal inskrivna gravida kvinnor 

Antal besök under graviditet 

Antal extra besök 

Omvårdnadsbehov 

Tidsåtgång/patient 

Antal gynekologiska cellprov 

Antal preventivmedelsbesök 

Statistik/Dokumentation 

Fysiska och psykosociala problem hos patienterna 

Mycket skiftande arbetsuppgifter  

 

Medicinska      Fysiskt komplicerade patienter 

faktorer       Sjukdom hos patient- tät kontakt med familjeläkaren  

Ålder 

Psykisk och fysisk anamnes 

Sjuka gravida=tätare besök 

Komplikationer under graviditeten 

Behov av läkarbedömning 

Sjukskrivning 
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Frågan i enkäten som efterfrågar om barnmorskorna ansåg att deras arbete hade blivit 

tyngre/svårare de senaste två åren innehöll också en följdfråga om de svarade ja. De fick då 

möjlighet att svara på vilket sätt de upplevde att arbetet hade blivit tyngre/svårare. Totalt i 

båda länen var det 56 (69,1 %) som svarade ja, av de 81 barnmorskor som svarade på frågan. 

Av dessa svarade också alla på följdfrågan om på vilket sätt.  

 

Arbetsbelastning och mindre personalbemanning. Det var 41 barnmorskor som lagt till 

kommentarer som rör arbetsbelastningen och personalbemanning. Flera av barnmorskorna 

uppgav att de upplever arbetet mer stressande på grund av högre arbetsbelastning, pressat 

tidsschema, högre arbetstempo, fler arbetsmoment och arbetsuppgifter samt att patientantalet 

hade ökat. De lyfte även fram personalneddragningar som orsak till arbetsbelastningen. Flera 

av barnmorskorna ansåg också att arbetsbelastningen ökat på grund av sjukfrånvaro bland 

personalen samt att det inte finns några luckor mellan patienterna för att utföra övrigt arbete 

på barnmorskemottagningen. Arbetet upplevdes stressande då barnmorskorna vill göra ett bra 

arbete, men inte har tiden och möjligheten för det. De uppgav också att det inte fanns någon 

tid för reflektion eller att hålla sig uppdaterad. Tiden för kompetensutveckling och möjlighet 

ta del av aktuell forskning hade minskat. Flera av barnmorskorna skrev att det är många 

arbetsuppgifter som tillkommit och det innebär att det är mycket att hålla reda på exempelvis 

statistik och dokumentation samtidigt som kraven ökar. Problemet med att det läggs på nya 

uppgifter, men att det inte tas bort något från uppdraget lyftes fram. De beskrev också att de 

ska hinna med mer arbete på samma tid 

Det fanns kommentarer som berörde att det var mindre bemanning på mottagningarna och 

att patientantalet var högre, än den rekommenderade nivån på 85 nyinskrivna gravida per 

heltidstjänst. Svårigheten med att enbart mäta vårdtyngden i antal nyinskrivna gravida 

poängterades, då uppdraget är mycket brett inom mödrahälsovården och också innefattar 

preventivmedelsrådgivning, föräldrastöd i grupp och gynekologisk cellprovtagning. Samtidigt 

lyftes ändå behovet av att mäta vårdtyngden, då det har blivit mycket värre de senaste åren. 

Det skrev också att mödrahälsovårdens arbete inte kan mätas utifrån exempelvis besök, för att 

det människor de arbetar med som har olika behov av stöd från barnmorskan. En hel del av 

arbetet är också osynligt och kanske inte mätbart. Antalet patienter har ökat och av dessa är 

det fler som lider av psykisk ohälsa och har svårare livsberättelser och familjekonstellationer. 

Det har även tillkommit fler arbetsuppgifter av social karaktär som läggs på barnmorskorna, 

vilket tar längre tid. Synpunkter som framkom handlade om att vårdtyngden ökat och att det 

var mindre tid för reflektion och att konferera med arbetskamrater. Arbetet upplevdes mer 

som ensamarbete än tidigare. En barnmorska tyckte att det var för stora ämnesområden, för att 

kunna bemöta patienterna och utveckla verksamheten, när man arbetar som barnmorska både 

inom mödrahälsovården och även har ansvar för en ungdomsmottagning.  

Barnmorskorna upplevde att det är ökade krav i arbetet, mer fokus på ekonomi, krav på 

effektivitet, sviktande ledarskap och en oorganiserad organisation. Flera av barnmorskorna 

skrev att ledningen fokuserar mer på statistik och ekonomi än på patienternas situation. Ett 

par barnmorskor ansåg att chefen enbart ser på patientflöde och inte innehållet i 

verksamheten. Det lyftes också fram att de inte får arbeta övertid för sin chef, utan det arbete 

de gör extra läggs som flextid. Sedan saknas möjlighet att ta ut den inarbetade tiden. För att 

hinna med patienterna får de komma på barnmorskans administrativa tid och på lunchrasten. 

En barnmorska lyfte fram att arbetet är mycket självständigt, samtidigt som de är styrda av 

olika vårdprogram. De planerar hela sin verksamhet själva och har ingen hjälp från övriga 

vårdcentralen
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”Högre arbetsbelastning. Knappt några luckor utan patienter alternativt utföra 

övrigt arbete på. Fler arbetsuppgifter.” 

 

”Mer stressigt. Pressad tidbok. Fler arbetsuppgifter på samma tid. För mycket tid  

som går åt till dokumentation. För lite tid till patienterna.” 

 

”Mer sociala problem. Äldre förstföderskor ”kräver” mer. Större krav på effektivitet,  

mer pengatänk.” 

 

Psykosociala faktorer. 16 av barnmorskorna i båda länen, svarade att de ansåg att det 

tyngre arbetet beror på psykosociala faktorer hos patienterna, ökad psykisk ohälsa hos 

ungdomar och blivande föräldrar och att det arbetet kräver mer tid. Kommentarerna berörde 

att det psykosociala arbetet har utvidgats på grund av mer psykosocial problematik, med 

social utslagning och ekonomiska problem i samhället. Det psykosociala arbetet har också 

förändrats, då det är fler av de blivande föräldrarna som har svårare livssituationer samt mer 

oro och rädsla. Barnmorskor inom mödrahälsovården behöver mer kunskap och bättre 

kontaktnät till de kvinnor som mår dåligt. Barnmorskorna lyfte också fram att patienterna är 

mer sjuka än tidigare och de upplever att vårdtyngden ökat hos patienterna Den psykiska 

ohälsan har ökat och samtalen idag går mer på djupet. Det är många saker som barnmorskorna 

ska fråga patienterna om samt mycket information som barnmorskorna är ålagda att ge till de 

blivande föräldrarna. Det framkom också att flera barnmorskor anser att det behövs mer tid 

för samtal med patienterna. Kommentarerna handlade om det är fler arbetsuppgifter av social 

karaktär som läggs över på barnmorskor och att det tar längre tid i deras arbete. Behov av 

utvecklad samverkan och klara kontaktvägar för de patienter som behöver extra stöd från de 

instanser som är berörda exempelvis psykiatrin, familjeläkare, psykolog, kurator, socialtjänst 

och beroendeenheter framkommer. 

Flera sjukdomar sköts idag på barnmorskemottagningen som tidigare sköttes av 

slutenvården, då patienterna idag är mer sjuka och kräver mer omvårdnad. Barnmorskorna 

upplevde att tiden för dessa patienter inte riktigt räcker till.  

Två barnmorskor skrev att föräldrarna är mer pålästa idag och de andra och högre krav än 

tidigare. Det kan leda till att de har mer oro och rädsla samt att de saknar tillit. 

 

”Behövs mer tid för samtal. Psykosociala välbefinnandet, man ”gräver” djupare.” 

 

”Tyngre pga. Fler i samhället som har det svårt i familjesituationer, ekonomiskt eller  

psykiskt. Fler och fler mår psykiskt dåligt.” 

 

”Många med depression och bipolär sjukdom. Flera sjukdomar sköts på BMM som tidigare 

togs över på Spec. MVC.” 

 

 

Egna synpunkter och kommentarer. Kommentarerna berörde att det läggs till nya 

arbetsuppgifter hela tiden. Självständigheten i yrket lyftes fram och att det är många 

arbetsuppgifter barnmorskor har som är osynliga. Tid för reflektion, kompetensutveckling och 

möjlighet att ta del av ny forskning upplevdes vara begränsad. 

Barnmorskorna berörde också behovet av att titta på vårdtyngden inom mödrahälsovården 

samt att patientbesöken tar längre tid. Flera kommentarer handlade också om att det är svårt 

att mäta arbetet med antal besök eller statistik och att man behöver se patientens livssituation. 

Behovet av klara kontaktvägar för de patienter som behöver extra stöd från olika instanser 

exempelvis psykiatri, familjeläkare, psykolog, socialtjänst och beroendeenheter framkom. 
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”Tokigt och fel att mäta vårdtyngd i antal inskrivna gravida. Vi har mycket preventivmedels- 

besök på vår mottagning. Tokigt och fel att säga att man ska ha si och så mycket procent av  

t ex gravida-preventivmedel-gyn.hälsokontroll-grupper. Det varierar från mottagning till 

mottagning. Vi har räknat på ett ungefär att vi har lika mycket preventivmedelsbesök som 

gravida. 50 % -50 %.” 

 

”Vill göra ett bra arbete, men känns stressande att inte ha tid och möjligheten fullt ut.” 

 

”Jätteviktigt att titta på vårdtyngden. Det blir bara värre och värre.” 

 

”Chefen ser bara efter pat.flöde.” 
 

 

Diskussion 

 
 

Syftet med den här explorativa studien var att sätta vårdtyngden hos patienterna i relation till 

arbetsbelastningen, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för barnmorskorna inom 

mödrahälsovården. Vidare var syftet att ta reda på vilka faktorer barnmorskorna anser har 

störst betydelse för att mäta vårdtyngden hos patienterna. Uppsatsen beskriver hur 

barnmorskor inom mödrahälsovården i två län, uppfattar den psykosociala arbetsmiljön. I 

huvudresultatet framkommer att den upplevda vårdtyngden utgjordes av psykosocial 

belastning i termer av krav.  

Arbetsuppgifterna för barnmorskor inom mödrahälsovården har förändrats sedan 1990-

talet (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008). 

Flera av barnmorskorna i föreliggande studie skrev i de öppna svaren att det tillkommit fler 

arbetsuppgifter, men att det inte tas bort något från uppdraget. Mödrahälsovården ska genom 

främjande och förebyggande insatser identifiera risker för ohälsa och bidra till en god sexuell 

och reproduktiv hälsa (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008). Det är ett mycket långsiktigt arbete som påverkar kvinnan och 

henne familj i ett livslångt perspektiv.  

En del av huvudresultatet i denna studie visade att yrkeserfarenheten tycks påverka 

upplevelsen av vårdtyngd och arbetsbelastning. Vilket stöds av Schmidt och Hunter (2004) 

som påvisade att yrkeserfarenheten särskilt de första åren har betydelse för arbetsprestationen, 

vilket antas påverka upplevelsen av stress i arbetet (Schmidt & Hunter, 2004). Vid analysen 

av resultatet sågs signifikanta skillnader mellan de barnmorskor med kort yrkeserfarenhet i 

jämförelse med det med lång erfarenhet som barnmorska. De personer som har kortare 

erfarenhet i arbetet antas här uppleva det mer stressande än de som har arbetat längre tid i 

enlighet även med krav-kontroll modellen, eftersom kraven då upplevs som högre i och med 

att med mindre erfarenhet blir arbetet svårare.  

Det var 56 av de 81 barnmorskor som svarade att de ansåg att arbetet blivit tyngre de 

senaste två åren. De teman som framkom vid analysen av de faktorer barnmorskorna uppgav 

som påverkade vårdtyngden hos patienterna var psykosociala faktorer, 

tolkbehov/språksvårigheter, arbetsbelastning och medicinska faktorer. Analyserna i denna 

undersökning bekräftar att vårdtyngden ökat och att det främst berodde på ökade krav i 

arbetet för barnmorskorna. Enligt Karasek och Theorell (1990) är det avgörande vilka krav 

som ställs och den grad av kontroll som individen har i en stressad situation. Vid höga krav 

och bristande kontroll kan psykisk och fysisk stress uppstå, som i sin tur kan leda till sjukdom 

(Karasek och Theorell, 1990). I de fördjupande analyserna sågs en tendens till signifikanta 
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skillnader på variabeln som handlade om barnmorskorna upplevde att de hade för mycket 

arbete, utifrån antal år som de arbetat som barnmorskor. Variabeln som handlade om 

barnmorskorna fick arbeta i högt tempo visade signifikanta skillnader mellan de som hade 

kortare yrkeserfarenhet och de som hade arbetat mellan 11 och 30 år. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan de tre åldersgrupperna på variablerna som handlade om 

arbetstid, övertidsarbete, för mycket arbete och om barnmorskorna fick arbeta i högt tempo. 

Barnmorskorna uppgav att det arbete de gör extra läggs som enbart som flextid, som det 

sedan inte finns möjlighet att ta ut i tid. För att hinna med patienterna, tar de patientbesök på 

sin administrativa tid eller på lunchraster. I de båda länen var det närmare en tredjedel av 

barnmorskorna som svarade att de ganska ofta eller mycket ofta arbetade övertid för att hinna 

med sitt arbete, vilket också lyfts fram i svaren på de öppna frågorna. Hildingsson och 

Häggström (1999) såg i sin studie att barnmorskor erbjöd extra besök under graviditeten, 

vilket ibland innebar övertidsarbete för barnmorskorna. Barnmorskorna i deras studie beskrev 

också arbetet som stressande med stor tidspress och hög arbetsbelastning (Hildingsson och 

Häggström, 1999).  

Det är höga krav att mödrahälsovården, ska kunna ge en fullständig medicinsk 

övervakning och att komplikationer ska kunna förhindras. För att garantera goda resultat inom 

förlossningsvården, är hög kvalitet på mödrahälsovården en förutsättning. Mödrahälsovården 

håller generellt en hög kvalitet och har förmåga, att möta upp för olika behov hos familjerna 

(Socialstyrelsen, 1996). Hildingsson och Häggström (1999) beskrev att det fanns olika synsätt 

mellan personalen på förlossningsavdelningen och på barnmorskemottagningen. Det fanns en 

känsla att mödrahälsovårdens arbete nervärderas från förlossningspersonalen (Hildingsson & 

Häggström, 1999). Det i sig tenderar nog att skapa en känsla av höga krav i arbetet inom 

mödrahälsovården. Samtidigt som de ska ge en fullständig medicinsk övervakning med hög 

kvalitet som är en förutsättning för goda resultat i samband med förlossning så finns känslan 

av att arbetet nervärderas. Barnmorskorna ska erbjuda ett professionellt psykosocialt stöd och 

stärka föräldrarnas egna resurser inför föräldraskapet. Det är också mycket viktigt, att barnet 

blir tydliggjort redan under graviditeten och att anknytningsprocessen påbörjas. 

Barnmorskorna ska kunna följa den psykologiska omställningsprocessen och se att den 

förlöper normalt hos framför allt kvinnan. Enligt Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet (2008) är målet med det psykosociala stödet, 

att mödrahälsovården ska medverka till en positiv upplevelse av graviditet, förlossning och 

småbarnstid. Rubertsson (2004) menar att barnmorskans roll i det förebyggande 

folkhälsoarbetet kan bli mer tydligt och uppvärderas. De nationella riktlinjerna för 

mödrahälsovården baseras på nationell och internationell forskning och där finns det utförliga 

beskrivningar av mödrahälsovårdens uppdrag och innehåll i alla verksamhetsområden. Dessa 

ger en tydlig bild av vilket omfattande uppdrag som mödrahälsovårdens barnmorskor 

ansvarar för. Det är i detta sammanhang av stort värde att belysa mödrahälsovårdens 

långsiktiga och oerhört viktiga arbetet för kvinnorna och deras familjer. 

  Widarsson (2013) lyfter fram att blivande pappor kan uppleva att de inte riktigt är sedda 

av barnmorskan inom mödrahälsovården. Det kanske kan vara så att barnmorskorna fokuserar 

mer på de blivande mammorna i första hand. Det är mammorna som är barnmorskans patient 

och dem de har medicinskt ansvar för. I perioder med hög arbetsbelastning och ökade krav är 

det troligt, att det inte riktigt finns utrymme att se de blivande papporna/partnern på samma 

sätt. Samtidigt så har pappor/partner en mycket viktig del i föräldraskapet och i stödet till den 

blivande mamman. Det kan vara så att blivande pappors/partnerns roll för den blivande 

mamman behöver lyftas fram. Vilket Höglund (2012) belyste i sin avhandling med 

vilstolsteorin av Jean Ball, där just vikten av den sociala kontexten i kvinnans liv har 

betydelse vid hennes anpassning till moderskapet. Mammans välbefinnande beror delvis på 
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hennes personlighet samt tidigare erfarenheter och eventuella livskriser men även stödet från 

partner, familjen, vänner och även barnmorskan (Höglund, 2012). 

 När arbetsbelastningen är hög upplevs kan det vara betungande, att tillgodose de blivande 

föräldrarnas förväntningar. Samtidigt som det finns ökade effektivitetskrav inom hälso- och 

sjukvården och patienternas önskemål om att få snabb kontakt med sjukvården. Det finns 

dessutom ökade krav på att personalen ska ha tid för patienterna och bemötandet är en viktig 

del i omvårdnaden. Flera av barnmorskorna beskrev att de upplevde att det är större krav på 

effektivitet och att det är mer fokus på ekonomi. Det är en annan konkurrenssituation inom 

hälso- och sjukvården idag, vilket kan leda till andra krav på vårdgivarna att möta upp för 

patienternas behov och önskningar. Patienterna idag har rätt att välja mellan olika vårdgivare i 

landstinget och det kan nog innebära krav på personalen att deras mottagning också ska vara 

attraktiv att välja för blivande föräldrar.  

Antalet patienter i sig har ökat samt att det finns mer psykisk ohälsa hos patienterna. 

Samhället har förändrats med exempelvis nya familjekonstellationer och en del har svåra 

livsberättelser. Det är ett ökat antal invandrare och flyktingar som leder det till ett större 

behov av tolkar, vilket också kräver mer tid av barnmorskan. Depression hos mamman som 

inte är behandlad kan störa anknytningsprocessen, vilket kan påverka barnets psykiska hälsa i 

ett livslångt perspektiv. Barnmorskan på barnmorskemottagningen bör fråga om ärftlighet för 

psykisk sjukdom, tidigare sjukdomshistoria (anamnes) eller aktuella symtom på psykisk 

sjukdom hos den blivande mamman (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2009). 

Enligt Rubertsson (2004) kan den gravida kvinnans känslomässiga välbefinnande ges större 

utrymme inom mödrahälsovården. Under graviditeten kan en förtroendefull relation etableras 

mellan barnmorskan och kvinnan. Barnmorskan har då möjlighet att identifiera och erbjuda 

stöd till kvinnor som exempelvis visar tecken på depression (Rubertsson, 2004). 

Barnmorskorna inom mödrahälsovården har en stor lyhördhet och verkar medvetna om vikten 

av att identifiera dessa kvinnor för att ge dem stöd och hjälp. Vilket Hildingsson och 

Häggström (1999) lyfte fram i sin forskning att barnmorskor med sin uppfattningsförmåga 

och intuition var medvetna om vilka kvinnor, som behöver ökat stöd under graviditeten. 

Barnmorskorna uppfattade ibland sig själva som den goda modern och det skulle kunna 

uppfattas som ett sätt för barnmorskorna, att upprätta en givande relation med de blivande 

mammorna/föräldrarna (Hildingsson & Häggström, 1999). Det var en tredjedel av 

barnmorskorna i föreliggande studie som svarade att de anser att det tyngre arbetet beror på 

psykosociala faktorer hos patienterna, ökad psykisk ohälsa hos ungdomar och blivande 

föräldrar och att det arbetet kräver mer tid. Det psykosociala arbetet har förändrats då det är 

fler av de blivande föräldrarna som har svårare livssituationer samt mer oro och rädsla. Enligt 

Berglund & Lindmark (1996) är psykosociala behov mer svårdefinierade och de instrument 

som finns för att få fram sådana riskfaktorer är trubbiga. Ofta krävs en individuell 

vårdplanering för riskfaktorer i den medicinska eller obstetriska anamnesen (Berglund & 

Lindmark, 1996). Börjesson, Ruppert och Strindlund (2005) rekommenderar att det är viktigt 

med en noggrann anamnes vid första besöket inom mödrahälsovården. Barnmorskor och 

läkare ska vara uppmärksamma på potentiella negativa riskfaktorer. Det är viktigt med 

regelbunden samverkan med socialtjänst, psykiatriker, psykologer samt erbjuda individuellt 

stöd och behandling. Ökad psykosocial ohälsa i samhället kräver mer tid, mer kunskap och 

ändrat arbetssätt med betoning på samverkan med andra instanser och olika vårdkedjor.   

Utifrån resultaten i denna studie är det rimligt att anta att barnmorskor inom 

mödrahälsovården behöver bättre kontaktnät till de kvinnor som är i behov av extra stöd. 

Barnmorskorna skrev att flera sjukdomar idag tas om hand på barnmorskemottagningen som 

tidigare sköttes av slutenvården. Barnmorskorna lyfte också fram att patienterna är mer sjuka 

än tidigare och de upplever att vårdtyngden ökat hos patienterna. Flera barnmorskor i 

föreliggande studie ansåg att det behövs mer tid för samtal med patienterna. Seimyr (2011) 
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beskriver att i psykosocialt hälsoarbete är relationen och samtalen barnmorskans viktigaste 

redskap. Det belyser barnmorskornas upplevelse av att tiden för samtal är viktig. 

I Börjesson, Ruppert och Strindlund (2005) studie så framgår det att endast 14.8 % av de 

gravida kvinnor som är i behov av psykologisk eller psykiatrisk behandling under graviditeten 

erhåller detta. Det medför att 85.2 % av kvinnorna har barnmorskan inom mödrahälsovården 

som sin enda samtalskontakt. Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde även att det har 

tillkommit fler arbetsuppgifter av psykologisk och social karaktär som läggs på deras arbete, 

vilket stöds av ovanstående studie. Det resultatet bekräftar att det psykosociala arbetet inom 

mödrahälsovården är en mycket stor del och tar tid. Det ingår till viss del i arbetet, men det 

verkar som möjligheterna för barnmorskorna att hänvisa kvinnorna till en annan 

samtalskontakt är begränsade. Det stöds av barnmorskornas upplevelse av att arbetet har blivit 

tyngre/svårare och att det är rimligt att anta att mödrahälsovården sköter uppgifter som de inte 

har tiden och möjligheten till. Barnmorskorna verkar vara mycket måna om sina patienter och 

gör en enorm insats för de blivande familjerna. Barnmorskorna skrev också att idag är det mer 

föräldrar som är pålästa och har andra och högre krav än tidigare. Detta kan leda till mer oro 

och rädsla samt att föräldrarna saknar tillit till sin egen förmåga. Det innebär på så sätt att 

blivande föräldrar kan ha en stor oro som påverkar graviditeten och den psykologiska 

omställningen. Det i sig medför att barnmorskans roll också förändras i takt med samhällets 

förändringar. Enligt Sydsjö (1992) så kvarstår psykosociala problem som finns under 

graviditeten ofta hos många kvinnor efter barnets födelse. Sydsjö, Wadsby och Svedin (2001) 

menar att det innebär att deras barn riskerar en sämre hälsa. Det är därför viktigt att 

mödrahälsovården uppmärksammar kvinnor med psykosocial problematik, för att kunna ge 

stöd och eventuell behandling. Berglund (1999) lyfter fram att det är viktigt, att det finns 

möjlighet för barnmorskan att ha tillgång till psykolog för konsultation och rådgivning vid 

behov. På de flesta håll i landet finns mödra- och barnhälsovårdspsykologer som både har 

patientsamtal och konsultation/handledning med barnmorskorna. Det samarbetet är ofta 

definierat och fungerar bra där det finns, men samverkan med psykiatrin och socialtjänsten 

verkar dock vara begränsad. Barnmorskorna skrev att det behövde bli mer tydliga 

kontaktvägar för de kvinnor som är i behov av extra stöd. Det kan nog vara så att när 

samhället har ett högt tempo och hög arbetsbelastning inom många organisationer så 

begränsas också utrymmet för utveckling av verksamheter och möjligheter att utarbeta 

modeller för samverkan med exempelvis tydlig ansvarfördelning.    

Barnmorskorna i studien framhåller ökade krav och hög arbetsbelastning i sin arbetsmiljö, 

men patienterna verkar vara nöjda med omvårdnaden. Drygt sex av tio barnmorskor uppgav 

att det ganska ofta eller mycket ofta får feedback på kvaliteten i sitt arbete från patienterna. 

Hildingsson (2003) skriver också att en mycket hög andel (87.5 %) av kvinnorna var nöjda 

eller mycket nöjda med vården under graviditeten. I föreliggande studie svarade många av 

barnmorskorna (72.7 %) att de ganska ofta var nöjda med kvaliteten på det arbete de utför.  

Det var också 80.7 % som svarade att de mycket ofta eller alltid upplever sitt arbete som 

meningsfullt. Det verkar rimligt att anta att barnmorskorna i sin självständighet i yrket är noga 

med en hög kvalitet och patientsäkerhet. Barnmorskorna beskrev att arbetet upplevdes 

stressande då de vill göra ett bra arbete, men inte har tiden och möjligheten för det. Detta 

beskrivs också av Juthberg (2008), att stress inom vården innehåller en moralisk aspekt som 

förknippas med stress. En typ av moralisk stress där man vet vad som är rätt, men olika hinder 

i organisationen omöjliggör den rätta handlingen (Juthberg, 2008). Forskning visar att 

bristande psykosociala arbetsmiljöförhållanden är förenade med lägre grad av hälsofrämjande 

resurser i form av svagare känsla av sammanhang. Beslutsutrymme är relaterat till graden av 

kontroll över det egna arbetet och möjlighet att använda sina kunskaper. Arbetsbelastning 

handlar om mängden arbete och tidspress. Socialt stöd inkluderar stöd från exempelvis chefer 

och kollegor (Wulff, Lindfors & Sverke, 2010). 
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Enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet 

(2008), påverkas arbetsbelastningen också av upptagningsområdets socioekonomiska struktur 

samt att organisationen av mödrahälsovården ser mycket olika ut i landet. De geografiska 

förhållandena är en av de viktigaste faktorerna samt storleken på barnmorskemottagningen 

och dessutom personalbemanning på enheten. Bemanningen och arbetsbelastningen kan 

påverka kvaliteten inom mödrahälsovården och inverka på tillgängligheten för patienterna 

samt det medicinska omhändertagandet. Det finns beräkning av resurser på 

barnmorskemottagningarna samt beräknad tidsåtgång för olika typer av besök. Det finns 

dessutom angivet en rekommendation, att det är rimligt med maximalt 85 nyinskrivna gravida 

per heltidsbarnmorska och år (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008). Det finns dock ingen motsvarighet för de övriga delarna inom 

mödrahälsovårdens verksamhetsområde. I flera av kommentarerna från barnmorskorna 

poängterades dock att det är svårt, att mäta arbetet med antal besök eller statistik och att man 

behöver se patientens livssituation. Samtidigt som vårdtyngden påverkar arbetssituationen och 

många av barnmorskorna upplever att arbetet har blivit tyngre och svårare de senaste åren, är 

det viktigt att hela uppdraget inom mödrahälsovården finns i åtanke vid eventuella mätningar. 

Det är stora variationer i antalet nyinskrivna gravida per heltidstjänst i olika landsting. För 

många patienter per barnmorska kan innebära en patientsäkerhetsrisk. Det är också viktigt att 

barnmorskan, för att upprätthålla sin kompetens å andra sidan inte har för få patienter 

(Socialstyrelsen, 2014). Det är viktigt att tänka på det så patientunderlaget inte blir för litet 

om det startas upp en mindre enhet. Mindre bemanning på mottagningen och att patientantalet 

var högre än den rekommenderade nivån på 85 nyinskrivna gravida per heltidstjänst var något 

barnmorskorna lyfte fram. En hel del av arbetet inom mödrahälsovården är osynligt och 

kanske inte mätbart. Det är många delar i arbetet som tar mycket tid av barnmorskan i anspråk 

exempelvis dokumentation, registrering av statistik, beställning av material, administrativt 

arbete av olika slag och praktisk skötsel på mottagningen. Vårdtyngdsmätning mäter ofta det 

arbete som redan gjorts och inte det som var planerat eller inte hanns med. Personalen inom 

vården utför ofta arbete, som är osynligt och svårt att fånga upp (Glimelius Petersson, 

Jakobsson & Persson 2002).  

I Län 1 fanns det fler mottagningar där det var få barnmorskor (m=1,77) anställda jämfört 

med i Län 2 (m=3.47). I Län 1 var det 10.8 % som var ensamma i sin profession på 

arbetsplatsen och endast 2 % i Län 2. Barnmorskorna planerar hela sin verksamhet själva och 

har ingen hjälp från övriga vårdcentralen. Ensamarbete innebär att verksamheten är sårbar vid 

exempelvis sjukfrånvaro, ledigheter eller perioder med högre arbetsbelastning. I de båda länen 

var barnmorskemottagningarna såväl drivna av landsting som privata vårdgivare Är det olika 

vårdgivare och verksamheter kan det vara svårt att samverka med någon annan mottagning. 

Arbetet upplevdes också mer som ensamarbete trots att man hade arbetskamrater med samma 

profession på arbetsplatsen. Arbetet är mycket självständigt samtidigt som barnmorskorna är 

styrda av olika vårdprogram och de planerar hela verksamheten själva. Enligt Svensk förening 

för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet (2008) kan den organisation 

som finns inom mödrahälsovården idag innebära risk för att kontroll av kvaliteten, utveckling 

av verksamheten samt samordning med övriga delar i vårdkedjor inte blir tillfredställande. 

Flera av barnmorskorna i föreliggande studie ansåg att ledningen fokuserar mycket på 

statistik och ekonomi jämfört med patienternas situation som de befinner sig i. Det 

poängterades att mödrahälsovårdens arbete inte kan mätas utifrån exempelvis besök, för att 

det är människor de arbetar med som har behov av stöd från barnmorskan. Ny forskning om 

vad som får anställda att må bra i sitt arbete visar att tydliga mål och förväntningar är 

viktigast. Ökade krav på flexibilitet, social kompetens och samarbetsförmåga samt osäkra 

anställningsformer förstärker behov av tydlighet (Reineholm, 2013).  



33 

 

 

Andra yrkesgrupper som samverkar runt familjerna ser ofta barnmorskan som ”spindeln i 

nätet” (Börjesson, Ruppert & Strindlund, 2005). Det är rimligt att anta att det finns 

förväntningar att mödrahälsovården har den rollen. Oftast finns det en patientansvarig 

barnmorska för patienterna med tanke på att kontinuiteten i vården är oerhört viktig. För att 

underlätta det arbetet behöver samverkan tydliggöras så kontaktvägarna blir klara. Den höga 

anslutningen till mödrahälsovården talar för att verksamheten har god relevans och acceptans 

av de flesta samt att den når ut till de flesta kvinnor i fertil ålder (Svensk förening för obstetrik 

och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008), och är en viktig folkhälsoresurs 

(Wickberg, 2005). Myndigheter lyfter ofta fram mödrahälsovården tillsammans med 

barnhälsovården som särskilt lämpade att påverka hälsofaktorer eftersom nästan alla kvinnor 

vänder sig till den verksamheten. Mödrahälsovården har sedan lång tid tillbaka 

uppmärksammat livsstilsfrågor i samband med graviditet. Betydelsen av sociala stressfaktorer 

har tidigt betonats (Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska 

barnmorskeförbundet, 2008).  

Enligt Hildingsson, Westlund och Wiklund (2013) så finns det ny forskning som visar att 

barnmorskor i många länder tenderar att lämna sin profession. Faktorer som är associerade 

med arbetskraftsavgången är hög arbetsbelastning, stress och dålig ledning. Mer än en 

tredjedel av barnmorskorna som ingick i deras undersökning rapporterar en slags utbrändhet. 

De uppgav att brist på personal och resurser samt en stressig arbetsmiljö var förknippade med 

barnmorskornas olika nivåer av utbrändhet (Hildingsson, Westlund & Wiklund, 2013). Det är 

oroväckande inför framtiden att barnmorskors arbetssituation generellt är pressad och en hög 

nivå av stress. Enligt Socialstyrelsen (2009) har arbetskraven ökat för både kvinnor och män 

och det är bland annat hos hälso- och sjukvårdspersonal som dessa belastningar ökat mest. 

Det kan exempelvis bero på upprepade omorganisationer i verksamheterna (Socialstyrelsen, 

2009). Det har skett många förändringar inom hälso- och sjukvården och det är nog flera 

samvarierande faktorer som påverkar arbetsmiljön Enligt Karasek och Theorell (1990) är det 

avgörande vilka krav som ställs och den grad av kontroll som individen har i en stressad 

situation. Vid höga krav och bristande kontroll kan psykisk och fysisk stress uppstå, som i sin 

tur kan leda till sjukdom (Karasek & Theorell, 1990). Psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 

låg kontroll, höga krav och bristande stöd påverkar hälsan negativt. Forskning visar att 

bristande psykosociala arbetsmiljöförhållanden är förenade med lägre grad av hälsofrämjande 

resurser i form av svagare känsla av sammanhang (Wulff, Lindfors & Sverke, 2010).  

Med tanke på den ökande psykiska ohälsan, ökat behov av stöd i föräldraskapet, ökade 

klyftor i samhället med fler sårbara grupper, ett ökat antal invandrare har det tillkommit flertal 

arbetsuppgifter där barnmorskan ses som en lämplig person att utföra det arbetet. Separationer 

och skilsmässor har också ökat, vilket i sin tur kan leda till mer psykisk ohälsa och oro 

framför allt för barn och ungdomar. Förutsättningar och arbetsvillkoren för barnmorskorna 

har förändrats. Det visar på barnmorskans stora ansvar och mångfasetterade roll. 

Barnmorskorna inom mödrahälsovården har hög medicinsk och psykosocial kompetens och 

en stor erfarenhet av att möta kvinnor i olika åldrar samt blivande och nyblivna föräldrar. 

Barnmorskorna har kompetens att arbeta med dessa frågor, men det arbetet tar mycket tid och 

resurser vilket måste beaktas. Det vore en vinst för ungdomar, kvinnor och deras familjer i ett 

livslångt perspektiv om resurserna till mödrahälsovården kunde utvidgas på något sätt, så 

målet en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen upprätthålls även i 

framtiden. Det ett arbete som är kostnadseffektivt och ur ett hälsoekonomiskt perspektiv så 

ger de effekter på lång sikt. 
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Metoddiskussion 

 

Det är svårt att jämföra internationella studier och applicera på svenska förhållanden, då 

mödrahälsovården är organiserad på olika sätt i olika länder med både barnmorskor och läkare 

som vårdgivare (Hildingsson, 2003). Den svenska mödrahälsovården har en särställning 

(Santesson, 2009) och är unik internationellt sett (Socialstyrelsen, 1996). Barnmorskan 

ansvarar självständigt för alla de arbetsuppgifter som utförs på en barnmorskemottagning 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet, 2008; 

Berglund, 1999). I de flesta andra länder är det läkare som ansvarar för vården av kvinnan 

under graviditet och förlossning samt exempelvis preventivmedelsrådgivning.  

 I den litteratursökning som genomfördes i samband med den här undersökningen så 

hittades många svenska studier som berör mödrahälsovårdens verksamhetsområde. De 

nationella riktlinjer som finns för mödrahälsovården i Sverige från 2008 och är sammanställda 

i en rapport av Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska 

barnmorskeförbundet. Riktlinjerna baseras på nationell och internationell forskning och är för 

närvarande under pågående revidering av landets mödrahälsovårdsöverläkare och 

samordningsbarnmorskor och förväntas vara klart hösten 2014. Socialstyrelsen har under 

våren 2014 publicerat ett nytt vägledningsdokument för mödrahälsovården, Kunskapsstöd för 

mödrahälsovården. Det belyser mödrahälsovårdens hälsofrämjande arbete, arbetet med 

föräldrastöd individuellt och i grupp, våldsutsatthet samt psykisk ohälsa under graviditet. Det 

finns också en översikt av författningar som reglerar mödrahälsovårdens arbete. Det beskriver 

också förutsättningarna för att få samverkan att fungera genom samsyn, styrning och struktur 

(Socialstyrelsen, 2014). I riktlinjerna finns både övergripande och detaljerad information om 

mödrahälsovårdens uppdrag och verksamhet. I denna studie har dock det medicinska 

omhändertagandet inte fått så mycket utrymme utan fokus har varit det psykosociala 

omhändertagandet och barnmorskans yrkesroll. 

I studien valdes en kvantitativ undersökning, för att samla in material från ett större antal 

barnmorskor inom mödrahälsovården och på så sätt öka generaliserbarheten. Undersökningen 

var explorativ av sin karaktär och innehöll inslag av kvalitativ metod genom de öppna 

frågorna i enkäten. Avsikten var att öka möjligheterna att besvara frågeställningarna samt att 

få en mer utförlig beskrivning av barnmorskornas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. 

I Sverige organiseras mödrahälsovården olika utifrån de lokala förutsättningarna som finns 

inom landstingen. Då mödrahälsovårdens organisatoriska tillhörighet varierar mellan länen 

valdes två medelstora län i Sverige där mödrahälsovården är organiserad på likartat sätt. Där 

det finns både offentliga och privata verksamheter, men det är dock lokala skillnader mellan 

länen i förutsättningar för vårdgivarna såsom regel- och ersättningssystem. I de båda länen var 

barnmorskemottagningarna såväl drivna av landsting och privata vårdgivare. I enkäten fanns 

ingen fråga om vilken organisation barnmorskorna arbetade i. Vid analysen av materialet så 

väcktes tanken att det hade varit intressant, att se om det fanns någon skillnad mellan de 

barnmorskor som var anställda av landsting eller av privat vårdgivare.  

I den här uppsatsen har det noggrant redogjorts för tillvägagångssättet vid metod, urval och 

analys och resultatet presenteras i både text och tabeller. Materialet är en enkät som är en 

modifierad form av ett frågeformulär, QPS Nordic, som är konstruerat för att användas som 

instrument för att undersöka psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden 

(Arbetsmiljöinstitutet, 2000). Frågor från formuläret som valdes ut var de som handlade om 

den psykosociala arbetsmiljön. Några av frågorna omformulerades något för att de skulle vara 

mer relevanta för organisationen som undersökningen genomfördes i. Det lades till öppna 

frågor för att öka möjligheten att besvara frågeställningarna. 

Chi 2-test som genomfördes ska tolkas med viss försiktighet då det är mindre än fem i 

vissa celler. Frågan som handlade om vårdtyngd, var formulerad om barnmorskorna ansåg att 
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arbetet blivit tyngre/svårare de senaste två åren. De barnmorskor som arbetat kortare tid än två 

år kunde troligen inte svara helt rättvisande. Det var dock sju respondenter som inte svarade 

på den frågan. Flera av dessa hade lagt till en kommentar att de inte kunde svara på frågan då 

de arbetat kortare tid. Det var bara en fråga i enkäten som efterfrågade vårdtyngden, men 

avsikten med de övriga öppna frågorna var att försöka komplettera resultatet med dessa för att 

öka möjligheten att besvara frågeställningarna.   

Den här studien är en sammanställning av data från 88 besvarade enkäter (37 i Län 1 och 

51 i Län 2). I båda länen var det 23 barnmorskor som inte deltog då några av dessa inte var 

närvarande vid undersökningens genomförande och övriga valde att inte besvara enkäten.  

I enkäten fanns tre svarsalternativ fördelat utifrån olika åldersgrupper, 25-40 år, 40-55 år, 

55-65 år (eller mer). Grupperna har indelats fel vid konstruerandet av enkäten då 

åldergruppen 40-55 år borde vara 41-55 år och åldersgruppen 55-65 år (eller mer) borde 

istället vara 56-65 år (eller mer). Vid analysen av resultatet upptäcktes det, vilket medförde att 

det var svårt att veta exakt vilken åldersgrupp de barnmorskor som ligger på gränsen valt som 

alternativ. Resultaten verkar dock rimliga, men ska tolkas med viss försiktighet. 

 Validitet och reliabilitet. Det var ett ganska stort urval och relativt litet bortfall. Det finns 

möjlighet att denna studie skulle kunna vara användbar i liknande sammanhang så 

undersökningen är generaliserbar för liknande verksamheter. Reliabiliteten testades med 

Cronbach´s alfa och den var god, men för variabeln kontroll var den dock något lägre. 

  

 

Etiska överväganden 
 

När enkätstudien genomfördes i respektive län vid utbildningstillfällen som anordnats för 

barnmorskorna informerades de båda muntligt och skriftligt om syftet med studien samt att 

deltagandet var frivilligt. De fick information om att enkäten skulle besvaras anonymt och att 

materialet därefter behandlas konfidentiellt. Det var ett bortfall på 23 och det var några av 

dessa som inte deltog vid utbildningstillfällena och några valde att inte fylla i enkäten. Det är 

rimligt att anta att barnmorskorna som inte ville deltaga i undersökningen upplevde att det var 

frivilligt och inte kände krav att vara med i studien. Att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön kan upplevas angeläget för vissa deltagare och för andra kanske det kan vara en 

känslig fråga. Det var en stor andel som valde att lägga till egna kommentarer och det var 

utförliga beskrivningar av arbetsmiljön från vissa av barnmorskorna. 

Det kanske skulle kunna tolkas som ett behov av att framföra sina synpunkter om 

arbetssituationen.   

 

 

Slutsats och framtida forskning 
 

I huvudresultatet framkommer att den upplevda vårdtyngden utgjordes av psykosocial 

belastning i termer av krav. I båda länen var det 56 av 81 av de barnmorskor som svarade på 

frågan som efterfrågade om de ansåg att arbetet blivit tyngre/svårare de senaste två åren. Hur 

lång yrkeserfarenhet barnmorskorna har, tycks påverka upplevelsen av vårdtyngden och 

arbetsbelastningen. De teman som framkom utifrån de faktorer barnmorskorna ansåg 

påverkade vårdtyngden hos patienterna var psykosociala faktorer, tolkbehov/språksvårigheter, 

arbetsbelastning och medicinska faktorer. Resultatet av undersökningen speglar hur samhället 

i stort ser ut idag och skulle kunna användas även i andra sammanhang i arbetslivet. Särskilt 

inom hälso- och sjukvården, eftersom det handlar om människors hälsa och välbefinnande.  

Den här studien undersökte barnmorskors psykosociala arbetsmiljö inom 

mödrahälsovården. Det var en explorativ undersökning för att undersöka deras upplevelse av 
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arbetsmiljön och ta del av vilka faktorer som de ansåg påverkar vårdtyngden hos patienterna. 

Den kan vara ett sätt att belysa mödrahälsovårdens arbete och lyfta fram barnmorskornas 

betydelse i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Min förhoppning är att den ska 

kunna användas som underlag för att utveckla en metod för mätning av vårdtyngden inom 

mödrahälsovården i Sverige. Det kan vara ett sätt att lyfta fram behovet av ökad 

resurstilldelning på vissa håll och på så sätt bidra till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. 

Det psykosociala arbetet är svårt att mäta enbart i antal patienter eller besök. Utifrån resultatet 

i undersökningen skulle det kunna vara av värde att använda en modell för 

vårdtyngdsmätning inom mödrahälsovården. Det skulle vara intressant att ta reda på om 

vårdtyngden skulle kunna mätas på liknande sätt som inom barnhälsovården. 

Mödrahälsovårdens arbete liknar till en del arbetet inom barnhälsovården och det är framför 

allt samma familjer som sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) träffar efter barnets 

födelse, som barnmorskan inom mödrahälsovården träffat under graviditeten. Vårdtyngden 

hos familjerna kvarstår ofta efter graviditeten, så det verkar rimligt att det skulle fungera att 

använda någon liknande modell. Det nationella kvalitetsregistret för mödrahälsovården 

innehåller ett antal parametrar och i det här sammanhanget skulle man kunna använda några 

av dessa för att utveckla en metod för att mäta vårdtyngden inom mödrahälsovården. Då det 

finns en riksorganisation för samordningsbarnmorskor och mödrahälsovårdsöverläkare i 

Sverige skulle det vara lämpligt att föreslå den för dem och göra jämförelser mellan länen. 

Man skulle behöva prova ett par modeller och sedan göra utvärdering av dessa för att se vilka 

parametrar som skulle kunna vara mest rättvisande och lämpade att använda.  

Förslagsvis skulle man kunna göra beräkningen på parametrarna; förstagångsgravida, 

rökande mödrar samt andelen patienter som har tolkbehov istället för de barn som får 

vaccination mot tuberkulos, som barnhälsovården använder sig av. Ett andra alternativ skulle 

exempelvis kunna vara att byta ut förstagångsgravida mot andelen kvinnor som behandlats för 

psykisk ohälsa. Det blir nog inte helt rättvisande med den första modellen för de patienter som 

till synes inte tillhör någon riskgrupp, men ändå har psykisk ohälsa av olika slag och en 

stressad livs- och arbetssituation kan behöva mycket tid och stöd av barnmorskan. Det kan 

vara en pressad situation för de föräldrar som har flera barn hemma samt annan typ av 

problematik, som till exempel är relaterad till prestationskrav bland dem som är högutbildade. 

Där kan eventuellt det nationella kvalitetsregistret för mödrahälsovård ge en bild av vilken 

profil barnmorskemottagningen har. Det finns möjlighet att ta ut statistik på varje mottagning 

avseende många olika variabler exempelvis självupplevd hälsa och andelen som behandlats 

för psykisk ohälsa eller förlossningsrädsla. Ett annat alternativ till modell kan vara att lägga 

till ytterligare någon parameter vid beräkning av vårdtyngd exempelvis självupplevd hälsa. 

 Begränsningen till de här modellerna är att statistiken blir retrospektiv och det medför att 

det blir svårt att beräkna resurser under pågående graviditeter. Ett sätt kan vara att följa under 

några år och även jämföra med resultat från barnhälsovården. Det är viktigt att fortlöpande 

stämma av med barnmorskorna som arbetar i de olika verksamheterna för utvärdera att 

vårdtyngden  överensstämmer med deras upplevelse.  

 Ovanstående förslag till mätning gäller de patienter som är gravida, men det är mycket 

viktigt att ta hänsyn till andelen övriga besök på mottagningen såsom 

preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning och förebyggande arbete för 

sexuellt överförbara infektioner samt arbetet med föräldrastöd individuell och i grupp.  
 

 

 

 

 



37 

 

 

Referenser 
 

Alhusen, J. L. (2008). A literature update on maternal- fetal attachment. Journal of Obstetrics

 and Gynaecology Neonatal Nursing, 37(3):315-328. 

 

Arbetsmiljöinstitutet. (2000). Användarmanual för QPS Nordic, frågeformulär om 

psykologiska och sociala faktorer. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet. 

http://snd.gu.se/catalouge/study/SND0837#decsription 

  

Austin, M.-P. (2004). Antenatal screening and early intervention for ”perinatal” distress,  

 depression and anxiety: where to from here? Archives of Women’s Mental Health, 7:1-6. 

 

Barnhälsovårdens länsavdelning Uppsala. (2014). Barnhälsovårdens årsrapport 2014. 

 Uppsala län. 

 

Berglund, A .,& Lindmark, G. (1996). Ett förändrat mödravårdsprogram-konsekvenser för 

     resursanvändning och diagnostisk effektivitet. Kvinnokliniken Uppsala och Västerås. 

 

Berglund, A. (1999). Consequences of Programme Changes in Antenatal Care. 

    Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Uppsala: Uppsala universitet. 

 
Brodén, M. (2004). Graviditetens möjligheter- en tid då relationer skapas och utvecklas.        

     Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Brudal, L. F. (1983). Födandets psykologi. Lärobok i förebyggande arbete. Stockholm: Natur 

     och Kultur. 

 

Buist, A., Bernett, B. E .W., Milgrom, J., Pope, S. J., Condor, J. T., & Ellwood, D. A. (2002). 

To screen or not to screen- that is the question in perinatal screening. The Medical Journal 

of Australia, 177(7), 103-105. 

 

Burke, R. (2003). Hospital restucting, workload, and nursing staff satisfaction and work  

 experience. Health Care Manager, 22(2), 99-107. 

 

Börjesson, K. (2005). Mental illness: Relation to childbirth and experience of motherhood. 

     Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

Börjesson, K., Ruppert, S., & Bågeholm-Strindlund, M. (2005). A longitudinal study of 

      psychiatric symtoms in primiparus women: relation to personality disorders and 

      sociodemographic factors. Archives of Women´s Mental Health, 8(4)232-242. 

 

Cordova, P. B., Lucero, R. J., Hyun, S., Quinlan, P., Price, K., & Stone, P.W. (2010). Using 

the nursing interventions classification as a potential measure of nurse workload.   

  Journal Nursing Care Quality, 25(1), 33-45.  

 

Crafoord, C. (2003). Människan är en berättelse. Finland: Natur och Kultur. 

 

Fröberg, U. H. (1994). Barnmorskans yrkesansvar. Institutet för medicinsk rätt 1994:2. 

     Lidingö: Grafiska huset. 



38 

 

 

Försäkringskassan. (2013). Besökt 20 maj 2014,               

 http://www.forsakringskassan.se/pressmeddelanden/pressmeddelande2013/storre-risk-for-

 dubbelarbetande-mammor-att-bli-sjukskrivna 

 

Glimelius Petersson, C., Jakobsson, L., &  Persson, L. (2002). Sjuksköterskors registrering 

  och upplevelser av vårdtyngd på en intensivvårdsavdelning. Vård i Norden, 22(63), 25-30. 

 

Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize 

emotional labour. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95-110. 

 

Graviditetsregistret. (2014). Hämtad 20 maj 2014, från http://www.graviditetsregistret.se/ 

 

Hermansson, E. (2003). Akademisering och professionalisering- barnmorskans utbildning  

i förändring. Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Göteborg: Göteborgs universitet 

 

Hildingsson, I., & Häggström, T., (1999). Midwives´ lived experience of being supportive to 

     prospective mothers/parents during pregnancy. Midwifery. 15(2), 82-91.  

 

Hildingsson, I. (2003). Kvinnors förväntningar på och upplevelse av vården under graviditet 

     och förlossning. Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Stockholm: Karolinska 

     institutet. 

 

Hildingsson, I., Westlund, K., & Wiklund, I. (2013). Burnout in Swedish midwives. Sexual & 

 Reproductive Healthcare, 4(3), 87-91. Hämtad 12 mars 2014, från 

http//dx doi.org/10.1016.j.srhc.2013.07.001 

  

Höglund, B. (2012). Pregnancy, childbirth and midwifery care among women with 

intellectual disability in Sweden. Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Uppsala:

 Uppsala universitet.  

 

Höjeberg, P. (1991). Jordemor. Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige. Stockholm:  

 Carlsson. 

 

Juthberg, C. (2008). Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens 

 särskilda boende. Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Umeå: Umeå universitet. 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction

  of working life. New York: Basic books. 

 

Lundgren, I. (2004). Releasing and relieving encounters: experience of pregnancy and 

     childbirth. Scandinavian Journal of Caring Science. 18(4), 368-375.  

 

Lundqvist, D. (2013). Psychosocial work conditions, health and leadership of managers. 

     Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2010). Att fråga om våldsutsatthet som en del av

 anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Olsson, P. (2000). Antenatal midwifery consultations. Doktorsavhandling [Doctoral 

    dissertation]. Umeå: Umeå universitet. 



39 

 

 

Reineholm, C. (2013). Psychosocial work conditions and aspect of health. Doktorsavhandling 

     [Doctoral dissertation]. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Risholm Mothander, P. (1994.) Mellan mor och barn. Stockholm: Liber. 

 

Rubertsson, C. (2004). Depression and partner violence before and after childbirth. 

     Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

Rubertsson, C., Börjesson, K., Berglund, A., Josefsson, A., & Sydsjö, G. (2011). The Swedish 

     validation of Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) during pregnancy. 

     Nordic Journal of Psychiatry 65(6):414-8. 

 

Santesson, C. (2009). Mödrahälsovård. Ingår i. A. Kaplan., B, Hogg., I, Hildingsson., & I, 

     Lundgren. (Red). Lärobok för barnmorskor (ss. 193-198). Lund: Studentlitteratur.  

 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). (2014). Arbetsmiljöns betydelse för 

symtom på depression och utmattningssyndrom. Hämtad 2 maj 2014, från 

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-  

och-utmattningssyndrom/ 

  

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General mental ability in the world of work:    

 Occupational attainment and job performance. Journal of Personality and Social 

 Psychology, 86: 1162-1173 

 

Seimyr, L. (2011). Depressiva reaktioner hos blivande och nyblivna mödrar, kvinnor och 

     mäns upplevelser av föräldraskap första året efter barnets födelse. Doktorsavhandling 

     [Doctoral dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet.  

 

Sjöström, K. (2002). Some effect of maternal anxiety on the fetus and on pregnancy outcome. 

      Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Malmö: Lunds universitet. 

 

Smith, M., & Cooper, C. (1994). Leadership and stress. Leadership & Organization 

Development Journal 15(2) 1994:3-7 

 

Socialstyrelsen. (1996). Hälsovård före, under och efter graviditet. SoS-rapport 1996:7. 

     Stockholm: Modin-tryck. 

 

Socialstyrelsen. (2004). Om primärvårdens domän och strategier. Slutrapport för    

 Socialstyrelsens projekt: Primärvårdens roll för hälso- och sjukvårdens systemeffektivitet.

 Hämtad 7 maj 2014, från 

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10402/2004-123-19.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Stockholm:  

 Socialstyrelsen. Hämtad  20 januari 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-105-1 

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Västerås: Edita Västra Aros.  

 

 

 



40 

 

 

Socialstyrelsen. (2011). Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9  

     (2012- 6-53) . Hämtad 20 januari 2014, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18777/2012-6-53.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014). Kunskapsstöd för mödrahälsovården. Hämtad 28 april 2014, från  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19328/2014-2-2.pdf 

      

Stern, N. D. (1991). Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Sundström, K. (2009). Kvinnors reproduktiva hälsa. Ingår i. A. Kaplan., B, Hogg., I, 

     Hildingsson., I, Lundgren. (Red). Lärobok för barnmorskor (ss. 27-38). Lund:    

 Studentlitteratur. 

 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi & Svenska barnmorskeförbundet. 

      (2008). Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv hälsa. ARG-rapport 59. Stockholm: 

      SFOG. 

 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (2009). Barnafödande och psykisk 

     sjukdom. ARG-rapport 62. Stockholm: SFOG. 

 

Sydsjö, G. (1992). Psykosociala riskgraviditeter och deras utfall. Doktorsavhandling   

  [Doctoral dissertation]. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Sydsjö, G., Wadsby, M., & Svedin, C-G. (2001). Children of psychosocial risk mothers: Early

  mother-child interaction and behavioural disturbances in the children at the age of 8 years.

 Journal of Reproductive and Infant Psychology. 19(2):135-145. 

 

Sylvén, S M. (2012). Biological and Psychosocial Aspect of Postpartum Depression. 

 Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Theorell, T. (2012). Psykosociala faktorer- vad är det? Ingår i T. Theorell (Red). 

 Psykosocial miljö och stress (ss. 22-23).  Polen Elanders: Studentlitteratur. 
 

Thorsell, K. (2011). Utveckling av en metod, Care optimizer för mätning av vårdbehov och 

 resursanvändning inom kommunal äldreomsorg. Doktorsavhandling [Doctoral 

dissertation]. Falun: Högskolan Dalarna. 

 

Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., & Pousette, A. (2013). Säkerhetsklimat i vård och 

 omsorg.  Bakomliggande faktorer och betydelsen för personalsäkerhet och      

 patientsäkerhet. Rapport 2013:1. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Wickberg, B. (2005). Psykologiska insatser under graviditet och postpartum tid- en metod för

 mödrahälsovården. Ingår i. B. Sjögren (Red). Psykosocial obstetrik, kropp och själ och 

 barnafödande (ss. 71-88). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wickberg, B., & Whang, P. (2003). Post partum depression- nedstämdhet och depression i 

     samband med barnafödande. 2003:59. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 

 

 



41 

 

 

Widarsson, M. (2013). Transition to Parenthood. Perceives needs of support during 

     pregnancy and parental stress 18 months after childbirth. Licentiat avhandling  

[Licentiate thesis] Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Wulff, C., Lindfors, P., & Sverke, M. (2010). Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och 

 psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa 

 bland yrkesarbetande män och kvinnor. Nr 2010;44(9).  Issn 0346-7821. 

Arbetsmiljömedicin: Göteborgs universitet. 

 

Wulff, C. (2011). General mental ability as related to school, work and health.     

  Doktorsavhandling [Doctoral dissertation]. Stockholm: Stockholms universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Midwives experience of the psychosocial working  

environment within the antenatal care 

- what significance has nursing dependency of the patients? 

 
Ylva-Li Lindahl 

 

The midwifes´ field of work is broad, with responsibility for 

promoting sexual and reproductive health of the population. The 

Swedish antenatal care is unique internationally, as it is midwives who 

work in the area including control of pregnancy, childbirth 

preparation, parental support, birthcontrol counselling, screening for 

cervical cancer, prevention of abortion and sexually transmitted 

infections and accessible work. The tasks has changed since the 1990s 

and the prevention and promotion work has increased. The purpose 

was to investigate the psychosocial environment for the midwives and 

which factors had impact on the nursing dependency with respect to 

the patients. The study is an explorative, quantitative method and was 

limited to two counties. There were 88 respondents who participated 

in the study. The results showed that the nursing dependency 

consisted of psychosocial load. It was the demand of the work, that 

affects the nursing dependency. A majority of the midwives felt that 

the work has become heavier and the factors that influenced the 

psychosocial factors, language difficulties, workload and medical 

factors. Results partly confirmed previous research. 

 

 

Keywords: midwife, antenatal care, parental support, psychosocial  

workload, nursing dependency 
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Bilaga 1. Följebrev till enkäten i Län 1 

 

 

 

 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 
 

 

Mitt namn är Ylva-Li Lindahl och jag studerar vid Mälardalens högskola,  

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Magisterprogram i organisation och 

ledarskap 60hp.  

Jag arbetar även som barnmorska inom mödrahälsovården i XXX 

 

För närvarande skriver jag min magisteruppsats, där jag är intresserad av att ta reda på 

lämpliga mått för vårdtyngdsmätning inom mödrahälsovården.  

Syftet är att sätta vårdtyngden hos patienterna i relation till arbetsbelastningen  

på barnmorskemottagningarna, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för barnmorskorna.  

I uppsatsen ingår en studie som kommer att genomföras med en enkät. Den kommer att 

lämnas ut vid ett utbildningstillfälle anordnat av MHV-enheten i XXX den 19/4-2010.  

Jag kommer att närvara och dela ut samt samla in enkäterna själv.  

 

Deltagandet är frivilligt.  

 

Enkäten besvaras anonymt och materialet kommer sedan att behandlas konfidentiellt. 

Resultatet kommer att redovisas statistiskt på gruppnivå. 

 

Jag hoppas att resultatet ska kunna användas i framtiden för att utveckla en metod för att mäta 

vårdtyngden inom mödrahälsovården. 

 

 

Ylva-Li Lindahl                                                                

Tel: XXX 

e-post: XXX  

 

Handledare: 
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Bilaga 2. Följebrev till enkäten i Län 2 

 

 

 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 
 

 

Mitt namn är Ylva-Li Lindahl och jag studerar vid Mälardalens högskola, Akademin för 

hållbar samhälls- och teknikutveckling, Magisterprogram i organisation och ledarskap 60hp.  

Jag arbetar även som samordningsbarnmorskabarnmorska inom mödrahälsovården i XXX. 

Jag är i slutskedet av mina studier och skriver på min magisteruppsats, där jag är intresserad 

av att ta reda på lämpliga mått för vårdtyngdsmätning inom mödrahälsovården.  

Syftet är att kunna sätta vårdtyngden hos patienterna i relation till arbetsbelastningen  

på barnmorskemottagningarna, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för barnmorskorna. 

  

I uppsatsen ingår en studie som kommer att genomföras med en enkät. Jag har lämnat ut 

samma enkät till barnmorskorna i ett annat län vid ett utbildningstillfälle anordnat av MHV-

enheten den 19/4-2010. Eftersom jag nu börjat arbeta i XXX ser jag det som en möjlighet att 

komplettera resultaten med motsvarande enkätundersökning här. Enkäten kommer att lämnas 

ut på utbildningstillfällen som MHV-enheten i XXX anordnar den 5/10 och 7/10-2010. Jag 

kommer att närvara och dela ut samt samla in enkäterna själv.  

 

Deltagandet är frivilligt.  

 

Enkäten besvaras anonymt och materialet kommer sedan att behandlas konfidentiellt. 

Resultatet kommer att redovisas statistiskt på gruppnivå. 

 

Jag hoppas att resultatet ska kunna användas i framtiden som en metod för att mäta 

vårdtyngden inom mödrahälsovården. 

 

 

Ylva-Li Lindahl                                                                

Tel:XXX 

e-post: XXX   

 

 

Handledare: 
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Bilaga 3. Enkät  
 

                         
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

 

 

 

1. Ålder 

   25-40år 

   40-55år 

   55-65år (eller mer) 
 

2. Hur länge har Du arbetat som barnmorska? 

 

 

 

_____  antal år 

 

 

3. Hur länge har Du arbetat på Din nuvarande   

    arbetsplats? 

 

 

_____  antal år 

 

4. Hur många timmar arbetar Du vanligtvis  

    per vecka? 

 

 

_____  timmar 

 

5. Har Du någon/några arbetskamrater på Din 

    arbetsplats som har samma profession? 

 

 

Ja  (  )          Nej  (  ) 

 

 

 

 

Mycket sällan      Ganska sällan    Ibland     Ganska ofta      Mycket ofta  

       eller                                                                                           eller 

      aldrig                                                                                         alltid  

            
 

6. Måste Du arbeta övertid för att hinna med  

    Ditt arbete? 

 

         

          1                           2                      3                    4                      5 

 

7. Måste Du arbeta i mycket högt tempo? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

8. Anser Du själv att Du har för mycket att  

    göra på Ditt arbete? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

9. Förekommer det störande avbrott i Ditt   

    arbete? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

10. Kräver Ditt arbete komplicerade beslut? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

11. Påverkar kraven i Ditt arbete Ditt hem-  

      och familjeliv på ett negativ sätt? 

 

          1                           2                      3                    4                      5 
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 Mycket sällan      Ganska sällan    Ibland     Ganska ofta      Mycket ofta  

       eller                                                                                           eller 

      aldrig                                                                                         alltid  

            
 

12. Är Dina kunskaper och färdigheter 

      tillräckliga för att utföra Ditt arbete?   

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

  

13. Utför Du arbetsuppgifter som Du  

      anser skulle behövas mer utbildning för? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

14. Tycker Du att Ditt arbete är meningsfullt? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

15. Innebär Ditt arbete positiva utmaningar? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

16. Har Du under de senaste två åren varit  

      utsatt för hot och våld? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

17. Kan Du själv bestämma över Din egen 

      arbetstid (flextid)? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

18. Kan du själv påverka beslut som är 

      viktiga för din arbetssituation? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

19. Om Du behöver, får Du stöd och hjälp 

      med Ditt arbete från Din närmaste chef? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

20. Om Du behöver, är din närmaste chef villig 

      att lyssna på problem som rör Ditt arbete? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

21. Tar Din chef itu med de problem som 

      uppkommer? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

  

22. Får Du uppskattning för dina arbets- 

      prestationer från Din närmaste chef? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

23. Uppmuntrar Din närmaste chef Dig till  

      att vidareutbilda/utveckla Dig? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

24. Intresserar sig ledningen för personalens  

      hälsa och välbefinnande på Din arbetsplats? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

25. Är Du nöjd med Din förmåga att lösa  

      problem? 

 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 
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 Mycket sällan      Ganska sällan    Ibland     Ganska ofta      Mycket ofta  

       eller                                                                                           eller 

      aldrig                                                                                         alltid 
 

 

26. Är Du nöjd med den mängd arbete Du får  

      gjort? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

27. Är Du nöjd med kvaliteten på det arbete 

      Du utför? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

28. Får Du feedback på kvaliteten på det arbete 

      Du utför från patienter? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

29. Får Du feedback på kvaliteten på det arbete 

      Du utför från Din närmaste chef? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

 30. Är Du nöjd med Din förmåga/möjlighet 

      att upprätthålla ett gott förhållande till  

      Dina patienter? 

 

 

          1                           2                      3                    4                      5 

 

31. Vilka faktorer anser Du har störst betydelse 

      för att mäta vårdtyngden hos Dina   

      patienter? 

 

 

 

 

 

 

32. Anser Du att Ditt arbete har blivit    

      tyngre/svårare de senaste två åren? 

       

      Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

   Ja  (  )      Nej  (  ) 

 

Dina egna synpunkter och kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETT VARMT TACK FÖR ATT DU TAGIT DIG  

TID ATT SVARA PÅ MINA FRÅGOR! 

 

Ylva-Li Lindahl 

 


