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Sammanfattning  
Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat av 
balansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete. 
I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 regleras 
arbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk och 
fysisk ohälsa. I HR-funktionen ingår bland annat att stötta chefer i hur dessa lagar och regler 
följs och integreras på arbetsplatsen.  
 
Covid-19 medförde att många arbetsplatser fick göra snabba och stora förändringar i 
arbetssätt. Denna studies syfte har varit att undersöka hur förlossningsbarnmorskor upplever 
att deras arbetssituation har förändrats under Covid-19 och därtill vad i den psykosociala 
arbetsmiljön som påverkats av nya rutiner och arbetssätt.  
Metoden som har använts för att samla empiri till studien är semistrukturerade intervjuer och 
totalt har fem förlossningsbarnmorskor intervjuats. De teoretiska grunderna som använts är 
Karasek och Theorells Krav-kontroll-stödmodell samt Antonovskys KASAM.  
 
Tidigare forskning visar att vårdpersonal riskerar att drabbas av psykisk ohälsa till följd av 
den nya arbetssituation som Covid-19 medfört och denna studies resultat visar att 
respondenterna känt stress och oro, upplevt lägre kontroll och högre krav samt minskat socialt 
stöd under pandemin. Vidare har studien funnit ett starkt samband mellan den fysiska och den 
psykiska arbetsmiljön och hur den fysiska arbetsmiljön påverkar respondenternas psykiska 
hälsa. Skyddsutrustningen barnmorskorna använt under året har både lett till oro och stress 
genom att den riskerat att ta slut och även till obehag och smärta.   
 
Slutsatsen blir därmed att respondenternas arbetssituation har förändrats på ett sådant sätt att 
deras psykosociala arbetsmiljö påverkats negativt. Avgörande faktorer som framkommit är 
bristen på kommunikation och lättillgänglig information, bristande socialt stöd från 
arbetsgivare, brist på bemanning, brister i den fysiska arbetsmiljön samt hög arbetsbelastning. 
Studien har dock funnit att respondenterna upplever ett högt socialt stöd från kollegor. 
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1. Inledning 

Enligt SCB (2021) är barnmorskeprofessionen ett av de mest kvinnodominerande yrkena i 
Sverige med 100 % kvinnor. I Arbetsmiljöverkets rapport (2017:6) beskrivs hur 
arbetsrelaterad ohälsa ökade under 2010-talet och då främst bland kvinnor och inom 
kvinnodominerade sektorer (Arbetsmiljöverket, 2017). I rapporten nämns att de faktorer som 
främst orsakar kvinnors arbetsrelaterade ohälsa är svåra fysiska och psykiska belastningar 
tillsammans med sociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket (2017) 
förespråkar AFS 2015:4 som ett led i att synliggöra och åtgärda de problem som finns. De 
nämner även vikten av att omsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet i handling och integrera 
det i verksamheten. Vidare tar man upp vikten av balans mellan krav och resurser för att 
skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa (Arbetsmiljöverket, 2017). Att ha psykisk hälsa är en 
fundamental del för att leva ett gott, fungerande och värdigt liv. Faktorer som påverkar den 
psykiska hälsan negativt, som stressiga arbetsförhållanden, hög arbetsbelastning, arbetslöshet 
och bristfälliga sociala relationer har också en stark koppling till Covid-19-
pandemin. Isolering och  minskade sociala kontakter till följd av restriktioner i samhället samt 
negativa och/eller förändrade förutsättningar och effekter på arbetsmarknaden riskerar att öka 
risken för psykisk ohälsa i pandemins spår (Eklöf,2017; WHO,2018a; FHM,2020a). 
 
Med bakgrund av detta kommer föreliggande studie att undersöka hur 
förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö har påverkats under Covid-19-pandemin. 
Innan pandemin visade studier att många barnmorskor uppfattade sin arbetsmiljö som 
stressande samt att många upplevde att det var brist på resurser samt otillräcklig bemanning 
(Hildingson et al.2013). En världsomspännande studie utförd bland barnmorskor i början av 
Covid-19 har även hittat förekomster som visar på en ökad stressnivå sedan pandemin 
startade. Detta då det bl.a. innebar en stor förändring av arbetssätt och att man saknade 
praktisk utbildning i hur en Covid-19-patient ska tas om hand (Semaan et al.2020). 
 
Som HR partner är man en naturlig del av arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Detta 
då personalvetarens arbete bland annat består i att stödja arbetsgivare när det kommer till att 
följa lagar, regler och föreskrifter av olika slag. Studier visar även att HR-strategier som 
främjar anställdas möjlighet till delaktighet, inflytande och ger stöd i arbetet bidrar till mindre 
fysisk och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket,2016).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förlossningsbarnmorskor upplever att deras 
arbetssituation har förändrats under Covid-19 och därtill vad i den psykosociala arbetsmiljön 
som påverkats av nya rutiner och arbetssätt.  
 
 

o Hur har förlossningsbarnmorskornas arbetssituation förändrats under pandemin? 
 

o Hur har den psykosociala arbetsmiljön påverkats? 



2. Bakgrund 

Detta avsnitt presenterar begrepp och teori som ska vara behjälplig för läsaren att förstå 
studiens kontext. Bakgrunden vill väcka förståelse och även göra resterande avsnitt mer 
överskådliga.  
 
2.1 Förlossningsbarnsmorskans arbete 
Nedan följer en kort beskrivning av barnmorskans och i synnerhet förlossningsbarnmorskan 
arbete. Fortsättningsvis kommer förlossningsbarnmorska benämnas barnmorska i uppsatsen.  
 
Svenska barnmorskeförbundet (2021) beskriver hur barnmorskans arbete har stor betydelse 
för folkhälsan. Arbetet går ut på att vara hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. 
Professionen ställer krav på förmågan att ha ett vetenskapligt förhållningsätt, förmåga till 
självständigt arbete samt professionellt ansvar. Arbetet ska utföras i enlighet med lagar samt 
bygga på vetenskap och tillförlitlig erfarenhet (Svenska barnmorskeförbundet,2019, 2021)  
 
Att vara förlossningsbarnmorska innebär bland annat att man självständigt tar ansvar för 
förlossningen och identifierar, bedömer och hanterar komplikationer och akuta situationer. 
Förlossningsbarnmorskan ska även tillgodose patientens emotionella och psykiska behov. 
(Barnmorskeförbundet, 2019).  
 
2.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Eklöf (2017) beskriver den psykosociala arbetsmiljön som faktorer i arbetet som kan ha 
konsekvenser för anställdas hälsa, arbetsmotivation och funktionstillgång. 
Förhållanden som styr över om den psykosociala arbetsmiljön är god eller ej är bland annat 
känsla av meningsfullt arbete, arbetets innehåll och hur det är upplagt samt medarbetarnas 
känsla av kontroll och inflytande över sin situation. I de fall arbetsförhållandena är sådana att 
det exempelvis finns en obalans mellan ansträngning och belöning och/eller låg kontroll och 
höga krav finns det risk för psykisk ohälsa. Detta kan i sin tur leda till bristande motivation, 
uppsägning och sjukskrivning. (Eklöf, 2017;Forte, 2020). Faktorer som istället har en 
förebyggande och främjande effekt på välbefinnande och psykisk hälsa är bland annat balans 
mellan insats och belöning, kontroll och stödjande ledarskap (Forte, 2020).  
 
2.3 Arbetsmiljölagen och författningssamlingar 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) omfattar regler och förpliktelser som arbetsgivare behöver 
ta hänsyn till för att förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatser. Lagen tydliggörs och 
fullständigas i bl.a. författningssamlingarna AFS 2001:1 samt AFS 2015:4.  
AFS 2001:1 beskriver arbetsgivares skyldighet att systematiskt undersöka, genomföra och 
följa upp sin verksamhet för att på så sätt uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och 
olyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar psykiska, fysiska och sociala 
förhållanden som kan kopplas till och ha betydelse för arbetsmiljön. AFS 2001:1 tar bland 
annat upp arbetsgivarens ansvar att regelbundet kontrollera arbetsförhållande för att kunna 
bedöma risken för ohälsa eller olycksfall. 



 
Författningssamlingen 2015:4 beskriver hur arbetsgivare ska arbeta för att förhindra att 
medarbetare blir psykiskt eller fysiskt sjuka. Syftet är att förhindra arbetsrelaterad ohälsa 
kopplat till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. 2015:4 beskriver att 
arbetsgivaren ska se till att arbetsbelastningen inte är ohälsosam och resurser ska anpassas till 
kraven. Om kraven är större än resurserna kan arbetsgivaren åtgärda detta genom exempelvis 
ökad bemanning. Det är arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
och det är viktigt att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar möjliga risker kopplade till 
belastning i arbetet 
 

2.4 Covid-19 
I slutet av 2019 upptäcktes det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Viruset spreds snabbt 
mellan människor världen över och 11 mars 2020 deklarerade WHO att Covid-19 är en 
pandemi (FHM 2020b;WHO 2021).Viruset sprids via droppsmitta och de med 
riskfaktorer, bakomliggande sjukdomar och äldre är de som främst drabbas allvarligt. 
Symptom är bland annat feber och luftvägsbesvär. Smittspridningen sker i första hand 
vid nära kontakt mellan människor, när en smittad person pratar, nyser, hostar eller 
andas och på så sätt sprider små droppar till människor runt omkring (FHM, 2020b, 
2021a).  
 
2.5 Psykisk hälsa-och ohälsa  
En fungerande psykosocial arbetsmiljö kan hjälpa till att främja individers psykiska hälsa 
medan en icke fungerande kan påverka psykisk hälsa negativt. Nedan följer den definition av 
psykisk hälsa-och ohälsa som kommer att användas i föreliggande studie.  
  
WHO (2018) definierar psykisk hälsa som inte enbart avsaknad av psykiska störningar utan 
ett tillstånd där en individ känner välbefinnande och tillfredsställelse med livet. Där individen 
inser sina egna förmågor, kan arbeta produktivt och bidra till samhället.  
 
Psykisk ohälsa kan definieras som ett samlingsbegrepp som inbegriper tillstånd av varierande 
svårighetsgrad (SKR et al.2020). Dels psykiska besvär, såsom oro, ångest och psykisk 
trötthet. Dels psykiatriska tillstånd där diagnos för exempelvis ångestsyndrom och depression 
ställts. Psykiska besvär är vanligt och handlar ofta om normala effekter av livets olika 
påfrestningar, dessa besvär är mindre komplexa än psykiatriska tillstånd (SKR et al. 2020). 
 

2.6 HR-funktionens roll vid kris 
 
HR-avdelningen har en central roll när det kommer till att hantera kriser som pandemin.  
HR bör genom olika strategier stötta medarbetare och chefer så att de inte riskerar att drabbas 
av psykisk ohälsa. Exempel på strategier är; att erbjuda proaktivt stöd, främja en arbetskultur 
där man stöttar och tar hand om varandra, satsa på cheferna och ge dem uppbackning när det 
kommer till organisatoriska åtgärder samt se till att ledning/chefer visar sig så att anställda 
känner sig sedda (SKR, 2021).  



 

3. Teori  

Detta avsnitt presenterar och redogör för teorierna KASAM och Krav-kontroll-stöd-modellen. 
För att göra det underlätta för läsaren att förstå studiens sammanhang och även resultatet 
beskrivs modellerna tämligen ingående. 
 
3.1 Kasam 
 
Aaron Antonovsky studerade varför människor, som trots att de utsatts för psykiska, fysiska 
och sociala påfrestningar förblir friska. Svaret Antonovsky (2005) kom fram till var känsla av 
sammanhang (KASAM). KASAM består av tre grundläggande beståndsdelar:  
Begriplighet syftar till i vilken utsträckning en människa upplever inre-och yttre stimulanser 
som tydliga och gripbara istället för oförklarliga och slumpmässiga. Människor med hög 
känsla av begriplighet kan ordna och förklara överraskande och oförutsedda situationer i livet.  
Hanterbarhet definieras som i vilken grad man upplever att man har de resurser som krävs för 
att möta krav. Personer med hög känsla av hanterbarhet använder sig av egna eller andras 
resurser för att hantera och möta olika krav. De har metoder för att möta omständigheter i 
livet.  
Meningsfullhet syftar till i vilken grad en människa upplever att livet har en mening och 
känslomässig innebörd. Personer med hög meningsfullhet upplever krav och problem som 
värda att investera och engagera sig i samt ser det som en utmaning snarare än en börda 
(Antonovsky,2005).  
 
Eklöf (2017) kopplar KASAM till arbetslivet och menar att begriplighet innebär att 
arbetsmiljön och uppgifterna uppfattas som förutsägbara och begripliga. Hanterbarhet kan 
beskrivas som att individen upplever att den har de inre och yttre resurser som krävs för att 
hantera kraven på arbetsplatsen. Meningsfullhet innebär upplevelsen av att arbetet man utför 
har en mening, inte bara ekonomisk, utan en större existentiell mening.  
 
Hur en individ möter utmaningar på arbetsplatsen kan bero på man har högt eller lågt 
KASAM. Med högt KASAM är personen bättre rustad att hantera oordning i den inre och 
yttre miljön (Antonovsky, 2005).  
 
3.2 krav-kontroll-stödmodellen 
 
Modellen visar olika kombinationer av höga/låga psykiska krav, upplevd kontroll och 
högt/lågt socialt stöd och hur dessa, i olika konstellationer, påverkar individens psykosociala 
arbetsmiljö och hälsa. Kombinationen av låg kontroll, höga psykiska krav och lågt stöd ses 
som en hälsofara som riskerar att leda till både psykisk och fysik ohälsa. I den bästa av 
världar erbjuds en arbetssituation som har rimliga krav, ett bra socialt stöd samt att de 
anställda upplever kontroll över sitt arbete. Studier visar att personer som har en sådan 



arbetssituation är friskar än andra (Karasek & Theorell,1990; Eklöf, 2017; Theorell, 2003). 
Modellens tre dimensioner är tänkta att vara så kallade omgivningsfaktorer vilket innebär att 
de alla tre kan förbättras med hjälp av organisatoriska åtgärder på arbetsplatsen 
(Theorell,2003).  
 
Krav  
Krav syftar till de psykiska-och fysiska krav individen kan möta på sin arbetsplats. Fysiska 
krav syftar dels till den belastning och ansträngning som krävs för att utföra arbetet och dels 
till risker individen kan utsättas för i arbetet. Exempelvis förslitningsskador och felaktig 
ergonomi. Det är av vikt att de fysiska delarna fungerar för att individen ska kunna bevara 
kontrollen över sitt arbete och sina arbetsuppgifter (Karasek & Theorell 1990). Karasek och 
Theorell (1990) gör en uppdelning mellan kvalitativa och kvantitativa psykologiska krav. De 
kvalitativa kraven handlar om arbetsuppgifternas komplexitet och svårighetsgrad och hur 
mycket mental kraft som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. De kvantitativa 
kraven handlar om mängd, exempel hur mycket man behöver arbete och/eller hur snabbt för 
att klara exempelvis en deadline. De psykiska arbetskraven blir en belastning när 
omgivningens krav är högre än individens upplevda kontroll. Om de psykiska kraven är för 
låga, för höga eller motstridiga kan det leda till negativ stress (Karasek & Theorell,1990). 
 
Beroende på vilken kontroll individen har över sin situation kan de psykiska kraven leda till 
både psykisk och fysisk ohälsa men även till kompetensutveckling och tillfredställelse. 
Obalans mellan arbetets psykiska krav och små kontrollmöjligheter kan leda till negativ stress 
(s.k. high strain jobs). Medan kombinationen höga krav och hög nivå av kontroll (s.k. active 
jobs) ger individen möjlighet att bemästra och hantera de utmaningar arbetet kan innebära 
(Karasek & Theorell,1990; Eklöf, 2017).   
 
Kontroll 
Karasek och Theorell (1990) beskriver kontroll som individens förmåga eller utrymme att 
kontrollera sitt arbete. Det handlar om att ha rätt kompetens och hur stor möjlighet en har att 
vara med och fatta beslut. Kontroll innefattar begreppet beslutsutrymme som består av 
grundkomponenterna auktoritet över beslut och kompetens att utöva kontroll.  
Auktoritet över beslut syftar på kontroll över det egna arbetet, att man har möjlighet att ge 
förslag gällande förändring och vara med och ta beslut inför förändringar. Det handlar även 
om att alla ska ha möjlighet att få information om vad som händer på arbetsplatsen och kunna 
yttra sig och ha inflytande gällande denna information. Vilket exempelvis kan ske via 
regelbundna möten på arbetsplatsen (Theorell, 2003; Karasek & Theorell,1990). Kompetens 
att utöva kontroll innebär att man på arbetsplatsen fått utveckla relevant kompetens och 
därmed har möjlighet att ta kontroll och hantera oväntade situationer. (Theorell, 2003).  
 
Socialt stöd 
Karasek och Theorell (1990) definierar socialt stöd som bra relationer mellan kollegor, chefer 
och ledning, ömsesidig förståelse samt positiv stämning. Samarbete och (tillräckligt) bra 
relationer är ofta en nödvändighet för att individen ska kunna hantera arbetes olika krav och 
för att arbetet ska fungera som det ska (Eklöf, 2017). Vid arbeten med höga krav och låg 



kontroll kan socialt stöd fungera som en buffert och kan därmed vara en anledning till att 
människor faktiskt står ut med arbetet (Eriksson & Larsson,2017). 
Det sociala stödet förknippas ofta med goda relationer men det är inte bara det psykologiska 
stödet från gruppen som påverkar utan även organisatoriska frågor så som målsättning och 
lönesättning. (Theorell, 2003). Det sociala stödet kan komma från dels arbetskamrater och 
chefer men även patienter och klienter (Karasek och Theorell, 1990; Eriksson och Larsson 
2017).  
 

4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som hittats i ämnet har varit samstämmig. I detta avsnitt ses likheterna 
mellan studiernas resultat men samtliga anses berika texten, detta då undersökningarna gjorts 
i olika kontexter och med varierande syfte.  
 
4.1. Barnmorskors psykosociala arbetsmiljö 
Hildingsson och Fenwick (2015) belyser i sin studie att de faktorer som styr om en 
barnmorska trivs eller ej på sin arbetsplats beror på personliga så väl som arbetsrelaterade 
faktorer. Det är därför av vikt att skapa hälsosamma arbetsplatser där barnmorskorna känner 
att de är värderade och uppskattade. Studien visar även faktorer som bidrar till barnmorskors 
känsla av arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer är starkt ledarskap, tillräcklig bemanning, 
möjlighet att påverka samt känsla av flexibilitet och självbestämmanderätt. 
En svensk studie utförd av Hildingson et al. (2013) visar att 1 av 3 barnmorskor någon gång 
har funderat på att byta yrke. Otillräcklig bemanning, bristande stöd från ledningen och att 
barnmorskan känner sig oförmögen att leverera vård av hög kvalitet var några skäl till varför 
barnmorskor väljer att lämna sin profession. Dessa faktorer påverkar även om barnmorskor 
upplever en hög grad av stress eller ej. Studien visar även på att utbrändhet bland 
barnmorskor kan kopplas till deras arbetssituation med nedskärningar av resurser och 
personal samt stressig arbetsmiljö. På grund av stress och brist på resurser var många 
barnmorskor oroade för att inte kunna erbjuda god och säker vård (Hildingson et al.2013; 
Hildingsson & Fenwick,2015)  .   
 
Även Cramer och Hunter (2019) visar i sin studie hur arbetsvillkor är kopplade till 
barnmorskans känslomässiga välbefinnande. Exempel på detta är stöd från kollegor samt 
tillräcklig bemanning. Undersökningen visar starkt samband mellan hög arbetsbelastning och 
känslomässigt lidande hos barnmorskor. Cramer och Hunter (2019) belyser även det faktum 
att barnmorskans arbete och välbefinnande är kopplat till patientsäkerheten, förekomsten av 
stress och utbrändhet kan således påverka vårdkvaliteten. 
 
 
4.2. Vårdpersonals psykosociala arbetsmiljö under pandemin 
Tomlin et al. (2020) tar upp att det som vårdpersonal just nu tvingas förhålla sig till är något 
helt nytt och att vi inte sett en värre medicinsk kris på 100 år. Som personal inom vården 
utsätts man för många faktorer som kan leda till psykisk ohälsa. Vårdpersonalen behöver 



bland annat förhålla sig till risken att själva bli smittade, oro/rädsla för sin egen och andras 
hälsa, använda skyddsutrustning, vara konstant vaksam samt sålla bland rykten om 
sjukdomen. Då detta är en ny situation präglas den av osäkerhet vilket i sin tur kan leda till 
ångest och stress. Arbetsmotivationen, prestationsförmågan och känsla av stress påverkas när 
personal ställs inför motstridig information, höga arbetskrav och låg kontroll (Tomlin et 
al.2020).  

Under mars-april 2020 utfördes en världsomspännande studie som visade att stressnivåerna 
hos barnmorskor ökat globalt till följd av bland annat personalbrist och ändrade arbetstider. 
Studien visade även på att barnmorskorna oroades av att de förändrade vårdrutinerna skulle få 
påverkan på hälsan hos patienterna och att de fått information om Covid-19 men saknade 
praktisk guidning och träning om hur de skulle handskas med en Covid-19 smittad patient 
(Semaan et al.2020).  

Salaris (2020) undersökning beskriver hur Covid-19 inte bara orsakar fysiska hälsoproblem 
utan även kan påverka den psykiska hälsan hos vårdpersonal och övriga medborgare. 
Undersökningen visar även att kvinnor visar på högre grad av stress, ångest och depression 
under Covid-19 än vad män gör. Detta stöds även av Lai et al. (2020) vars studie visar att de 
som var mest benägna att visa negativa resultat när det kom till psykisk hälsa var just kvinnor 
och de som jobbar direkt med Covid-19 patienter. Även tidigare erfarenheter och studier visar 
att pandemin sannolikt ökar risken för att vårdpersonal drabbas av psykisk ohälsa. Studier 
gjorda under SARS-viruset år 2003 visar på risk för både kort -och långsiktiga problem med 
psykisk hälsa (Tomlin et al.2020).  
 
Vårdpersonals psykiska hälsa är avgörande för att man ska kunna upprätthålla en god och 
högkvalitativ vård. Weilenmann et al.(2021) belyser i sin studie att det är av vikt att som 
organisation och ledning systematiskt övervaka de anställdas mentala hälsa under pandemin. 
Särskilt de grupper (kvinnor, personal i frontlinjen) med förhöjda nivåer av stress och ångest. 
Weilenmann et al.(2021)kom man fram till att upplevd support och stöd från arbetsgivaren 
hade en positiv inverkan på den psykiska hälsan och man fann betydande samband mellan 
upplevt stöd och utbrändhet och ångest. Tomlin et al. (2020) beskriver att för att bidra till en 
god psykisk hälsa bland vårdpersonal under en kris som Covid-19 är kommunikation av 
största vikt. Ledningen och chefer bör ha en utarbetad plan för hur, var och när information 
delas och informationen i sig ska komma snabbt, vara evidensbaserad och visa hur sjukhuset 
förhåller sig till informationen. Det bör inrättas formella kanaler för informationsutbyte för att 
inte skapa kunskapsluckor i hur man hanterar patienter. (Tomlin et al. 2020; Semaan et al., 
2020). Det ska även finnas utrymme för regelbunden kommunikation för att se att alla mår bra 
och har det stöd de behöver. Tomlin et al. (2020) belyser även ledarskapet och hur det ska 
vara starkt, att ledaren ska vara närvarande och synlig. Efter pandemin är över är det viktigt 
att organisationen har  fortsatt koll på sina medarbetare. Detta då det finns risk för att psykisk 
ohälsa kommer i efterhand (PTSD) vilket ledningen och chefer behöver vara införstådda med 
för att kunna ingripa (Tomlin et al. 2020).  
 



4.3. Krav kontroll och socialt stöd inom sjukvården.  
 
Aronsson et al.(2017) kom genom sin litteraturstudie fram till att för att förhindra utbrändhet 
hos personal behövs en förbättrad psykossocialarbetsmiljö. Studien visar att faktorer som ökar 
risken för utbrändhet är höga krav, låg kontroll över sin arbetssituation, hög arbetsbelastning, 
låg belöning, osäkerhet över sin arbetssituation och lågt stöd. Studien visar på vikten av 
organisatoriska insatser då utbrändhet och utmattning påverkas av strukturella 
arbetsmiljöfaktorer. Aronson et al.(2017) belyser även det faktum att deras studie bekräftar 
tidigare kunskaper om vikten av krav, kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. Författarna 
menar att modellen kan förutspå psykisk ohälsa i det fall arbetstagare saknar krav, kontroll 
och stöd. 
 
Shanafelt et al.(2020) betonar vikten av socialt stöd i sin undersökning. I sin kvalitativa studie 
fick de fram att de som oroar sjukvårdspersonal under COVID-19 är bland annat; brist på 
skyddsutrustning, att exponeras för Covid-19 och risken att ta med viruset hem till familjen, 
rädsla att sprida smitta på jobbet samt bristfällig tillgång till aktuell information. Vårdpersonal 
vill ha en organisation som lyssnar, stödjer, och gör allt som är möjligt för att skydda och 
förhindra att personalen drabbas av viruset. Shanafelt et al. (2020) kom även fram till att 
personalen vill ha synliga ledare. De förväntar sig inte att ledarna ska ha alla svar eller kunna 
tillhandahålla allt som efterfrågas men de vill ha frågan om vad de behöver, någon som 
lyssnar samt gör allt för att kunna tillgodose deras behov. Studien tar upp att 
sjukvårdspersonal dels står inför samma känslomässiga stress och samhälleliga förändringar 
som övriga medborgare. Samtidigt som deras arbetsbelastning ökar, att de utsätter sig för 
större exponering och risk att själv bli sjuk samt  måste handskas med snabbt förändrade 
arbetssätt och rutiner. För att sjukvårdspersonal ska orka i längden och kunna ge god vård 
behöver de stöd av organisationen och arbetsgivare (Shanafelt et al. 2020).  

5. Metod  

5.1. Kvalitativ metod 
För att studera barnmorskors psykosociala arbetsmiljö under pandemin har jag valt att 
genomföra en kvalitativ studie och samla empiri med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Enligt Bryman (2018) lämpar sig en kvalitativ metod när man undersöka hur individer 
uppfattar sin sociala verklighet och ansågs därför passa syftet med ifrågavarande studie.  
Vidare har studien en induktiv ansats vilket innebär att studiens empiri kommer ligga till 
grund för teoretiska reflektioner och slutsatser (Bryman,2018).   
 
5.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
 I denna studie tillämpades semistrukturerade intervjuer som Bryman (2018) beskriver är en 
av huvudtyperna vid kvalitativa undersökningar. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 
(bilaga 1) som bestod av ett flertal teman men, som Bryman(2018), tar upp behöver 
intervjuaren inte tvunget förhålla sig till intervjuguiden och ordningen på frågorna. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren frihet att ställa frågor som uppkommer under 



intervjuns gång, ändra ordning på frågorna för att passa just den specifika intervjun etc. Detta 
var en stor anledning till att valet föll på just denna intervjumetod då författaren ville fånga 
respondenternas upplevelse och därför vara fri att variera frågor efter respondentens svar. 
Samtidigt som intervjuguiden säkerställde att författaren skulle ha relevant empiri att använda 
till studiens resultat (Bryman,2018).  
 
Intervjuguiden skapades med syfte att få svar på studiens frågeställning. Därför gjordes en 
inläsning i ämnet psykosocial arbetsmiljö, med fokus på barnmorskor, krav-kontroll-stöd-
modellen samt KASAM innan arbetet med guiden påbörjades (Bryman, 2018). Detta för att 
intervjufrågorna skulle vara behjälpliga till att besvara studiens syfte och frågeställning. I 
enlighet med Bryman (2018) bestod intervjuguiden av öppna frågor för att på så sätt ge 
utrymme till respondenterna att själva tolka och bedöma frågan. 
 
För att säkerställa att frågorna uppfyllde sitt syfte och hjälpte till att besvara frågeställningen 
utfördes en testintervju. Bryman (2018) tar upp att testintervjuer ger möjlighet att förbättra 
intervjuguiden eftersom man kan identifiera mindre bra delar innan man påbörjar de riktiga 
intervjuerna. Efter testintervjun togs en del frågor bort, några förtydligades och 
ordningsföljden ändrades något.  
 
Genomförande av intervjuer 
 
Med anledning av rådande situation med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att begränsa antalet möten samt personer man träffar har samtliga 
intervjuer genomförts via telefon (FHM, 2021b). Bryman (2018) beskriver att 
telefonintervjuer har fördelen att de förenklar att få till ett möte samt att det är ett bra 
alternativ när det kommer till säkerhet och trygghet. Intervjuerna till studien hade varit 
betydligt svårare om inte omöjliga att få till om de skulle göras vid ett fysiskt möte. Detta då 
platsen dels skulle behöva vara lugn och tyst och dels kunna säkerställa att respondenten och 
författaren inte äventyrade sin hälsa. Bryman (2018) nämner att telefonintervjuer kan ha 
fördelar gentemot ett fysiskt möte, som exempel kan det vara lättare att både ställa och 
besvara frågor som kan anses känsliga, Bryman (2018) tar även upp att studier visat att 
skillnaden mellan telefon-och fysiskintervju är små och datakvaliteten likartad. Man behöver 
dock ha i beaktande att man missar saker som minspel och kroppsspråk vid en telefonintervju.   
 
Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter och spelades in för att kunna fokusera på 
intervjupersonerna och inte behöva koncentrera sig på att föra anteckningar, detta gör det 
enklare att uppmärksamma och följa upp intressanta synpunkter(Bryman,2018).  
 
5.3. Urval 
 
För studien tillämpades Snöbollsurval (Bryman, 2018). Initialt hade författaren kontakt med 
en barnmorska som genom sitt nätverk rekommenderade och satte författaren i kontakt med 
andra individer som genom sitt yrke var relevanta för studien. Dessa personer gav sedan 



författaren ytterligare namn på individer att intervjua. Bryman (2018) beskriver att fördelarna 
med att tillämpa snöbollsurval är att kan bli enklare att hitta lämpliga deltagare som annars 
hade varit svåra att få tag på. Denscombe (2014) tar även upp att det kan vara lättare att få 
med deltagare i sin studie om de blivit rekommenderade av en bekant. I urvalsmetoden finns 
även drag av priori-urval. Denna metod innebär att kriterierna för urvalet av respondenter 
fatsälldes redan i början av studien och dessa kriterier är även kopplade till studiens syfte, 
frågeställning samt intervjufrågor (Bryman, 2018). För studien var det huvudsakliga kriteriet 
att respondenten arbetade som barnmorska på förlossningsavdelning eller BB.  
 
Om respondenterna  
Samtliga arbetar på en förlossningsavdelning på ett större sjukhus i Västsverige. De är mellan 
30-58 år gamla och har arbetat mellan 1,5 år-30 år som barnmorskor. Samtliga av 
barnmorskorna arbetar nattpass. 
 

 
 
5.4. Analysmetod 
 
Intervjuerna spelades in efter godkännande av barnmorskorna och materialet har sedan 
transkriberats och analyserats för att finna teman (Bryman, 2018). Analysen av insamlad 
empiri gjordes med hjälp av tematisk analys som enligt Bryman (2018) är en av de vanligaste 
metoderna vid kvalitativa undersökningar.  
Den tematiska analys som gjorts har följt de sex steg som presenteras i Bryman (2018). 
Processen påbörjades genom att materialet lästes igenom ett flertal gånger, detta görs för att 
man ska bekanta sig med sitt material och lära känna det. I steg två kodades texten genom att 
sätta namn på återkommande teman och markera dessa för att göra det enklare att överblicka. 
I steg tre utvecklades föregående steg genom att söka efter gemensamma element och på det 
sättet minska antalet koder. I steg fyra, efter ytterligare genomläsning och bearbetning, 
framkom sedan underteman. Teman och underteman fick namn som kan kopplas till 
underliggande data och litteratur som tagits upp i teoriavsnittet. I steg fem har begrepp och 
teman undersökts närmare för att hitta kopplingar och samband. Steg sex innebar att 
kontrollera att temana hade betydelse för studien, att de gick att koppla till litteraturen som 
tagits upp i teoriavsnittet samt att säkerställa att relevansen framgick i analysavsnittet 
(Bryman, 2018).  
 
Litteratursökning 
Processen påbörjades med inläsning av relevant litteratur från Personalvetarprogrammet. 
Detta gav också tips till författaren om möjliga sökord. För att hitta relevanta 



forskningsartiklar användes Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida samt databaserna 
ResearchGate.com och Googlescholar.com. Samtliga artiklar som använts har genomgått 
referentgranskning.  
 
5.5. Forskningsetik 
Studien är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,2002).  
Innan intervjuerna fick alla respondenter informationsbrev (Bilaga 2) med information om 
studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta 
intervjun eller avböja att svara på en viss fråga. Detta utan att behöva ange skäl för sin 
önskan. I brevet fick respondenterna även information om att intervjun spelas in, att de 
kommer att anonymiseras och att alla uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.  
I samband med informationsbrevet skickades även ett samtyckesformulär (Bilaga 3) ut. 
Genom sin underskrift bekräftade därmed respondenterna att de tagit del av informationen 
rörande studien och att de gav sitt samtycke till intervjun samt godkände att den spelades in. 
Varje intervju startade även med information om studiens syfte samt att alla respondenter fick 
frågan igen om de godkände att materialet spelades in.  
I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav har alla uppgifter behandlats 
med största försiktighet. Intervjupersonerna har blivit anonymiserade i uppsatsen och allt 
inspelat material kommer att förstöras efter inlämning och godkänt resultat.  
Alla uppgifter som samlats in om deltagarna i studien kommer endast att användas för 
forskningsändamålet.  
 
5.6. Tillförlitlighet och äkthet 
 
För att studien ska vara så tillförlitlig som möjligt har de rekommendationer och regler som 
gäller för kvalitativ forskning följts (Bryman,2018). Inför intervjuerna har samtliga 
respondenter fått skriftlig information och även ett samtyckesformulär att skriva under. För att 
öka en studiens trovärdighet är transparens viktigt, i fallet med denna studie beskrivs de olika 
momenten noga i metodavsnittet samt att alla respondenter kommer att ha möjlighet att ta del 
av den färdiga uppsatsen. För att säkerställa kvaliteten på denna studie har en handledare 
kontinuerligt tagit del av materialet och haft möjlighet att ge feedback (Bryman,2018). 
 
Författarens förförståelse i ämnet har givetvis påverkats av bland annat det som stått i media 
om hur situationen sett ut för vårdpersonal under pandemin. Att vara medveten om detta och 
inte låta personliga värderingar styra och färga arbetet är viktigt för att studien ska bli så 
objektiv som möjligt (Bryman,2018).  
 
För att värna om studiens äkthet har alla respondenters tankar och tolkningar återgetts så 
rättvist som möjligt. Detta genom att transkribera samtliga intervjuer, återge citat samt inte 
prägla resultatet av mina egna tankar och värderingar (Bryman,2018). 
 
 



5.7. Metoddiskussion 
 
För denna studie har referensstilen APA 7 använts (Göteborgs universitetsbibliotek, 2020).  
 
Valet av metod för denna studie föll på kvalitativ metod då studiens syfte var att få en 
förståelse för respondenternas sociala verklighet och upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön. För att nå ett större urval av respondenter skulle kvantitativ metod med en 
enkätundersökning kunna vara ett alternativ. Metoden syftar till att, istället för att tolka 
innebörden av respondenternas svar, mäta och analysera data. Detta hade dock medfört att 
författaren inte fått tillgång till respondenternas upplevelser och tankar om sin verklighet och 
inte haft möjlighet att gå in på djupet i studiens frågor. Därav föll valet på kvalitativ 
metod(Bryman, 2018).  
 
Det finns dock brister i den kvalitativa metoden och Bryman (2018) nämner bland annat 
risken att den kvalitativa forskningen blir färgad av forskaren och dennes personliga åsikter 
och värderingar. Risken finns att forskaren själv styr resultatet genom att inrikta det 
vetenskapliga arbetet på det hen själv finner intressant, detta kan även medföra att kvalitativ 
forskning är svår att generalisera och replikera. En medvetenhet om detta har hela tiden 
funnits med under skrivandet av denna uppsats och författaren har försökt att förhålla sig så 
objektivt som möjligt. Ett alternativ hade kunnat vara att blanda de båda metoderna för att på 
så sätt utveckla och förstärka resultatet men inom tidsramen för studien fanns det inte 
utrymme för detta (Bryman,2018).   
 
Ambitionen med den öppna frågeställningen är att de intervjuade ska beskriva sin upplevelse. 
Detta för att respondenterna ska få gestalta sin arbetsmiljö och den psykosociala arbetsmiljön. 
Det är respondenternas beskrivning som anses viktig och inte författarens. Författaren 
betraktar det inte som sin uppgift att definiera på förhand, istället blir respondenternas bild en 
central aspekt av resultatet.  
 
Intervjuerna med respondenterna blev i hög grad autentiska då många av frågorna från 
intervjuguiden inte behövde ställas utan barnmorskorna tog själva upp det. Författarens 
uppfattning är att respondenterna generellt ville tala om ämnet och ventilera, när intervjuerna 
var klara var ämnet uttömt och författaren hade inga fler frågor Efter att samtliga intervjuer 
var utförda och transkriberade kände författaren en viss informationsmättnad då 
respondenterna svarat snarlikt och det framkom ingen ny information (Bryman, 2018).  
 
Som författare till en kvalitativ studie är det enkelt att framhärda att resultatet är 
kontextbaserat och inte tvunget utgör exempel på vad populationen i stort anser om ämnet. 
Dock menar Larsson (2009) att generalisering kan ske via kontextlikhet. Genom att ha en  
”tjock beskrivning” av fallet som förklarar kontext, beteende och omständigheter kan läsare 
själv avgöra om det egna sammanhanget liknar de i studien. Om kontexten är liknande ska det 
därmed gå att överföra till andra fall. Förhoppningen med studien är att resultatet ska vara så 
beskrivande och rik att resultatet kan nyttjas för att förstå andra fall(Larsson,2009).  



6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in för studien. Ambitionen har 
varit att skapa en känsla av närvaro och en förståelse för respondenterna genom citat och 
beskrivningar. Empirin redovisas genom teman som varit särskilt framträdande vid analys av 
intervjuerna. Dessa teman är fysisk arbetsmiljö, arbetsbelastning, psykisk arbetsmiljö (med 
underteman meningsfullhet (som i denna kontext inte ska förväxlas med KASAM), 
arbetsglädje och arbetstillfredsställelse, sociala relationer och stöd samt stress och oro), 
chefskap och ledning samt kommunikation och information. Värt att notera är det första 
temat som presenteras, fysisk ohälsa, trots att författaren inte ställde konkreta frågor om den 
fysiska miljön fick detta stor plats i resultatet. Detta då respondenterna själva tog upp det. 
Citaten är hämtade från intervjuerna som gjorts för studien och förkortningen BM står för 
barnmorska.  
 
6.1 Fysisk arbetsmiljö  
 
Samtliga respondenter uppger att den nya skyddsutrustningen påverkat arbetet på många sätt. 
BM4 uppger bland annat att en av de största utmaningarna under året har varit just den fysiska 
barriär gentemot patienterna som munskydd och visir bidrar till. BM5 nämner även att 
munskydd och visir gör det svårt att kommunicera med varandra och med patienterna då det 
blir svårare att höra vad man säger. Flera av respondenterna upplever en känsla av att bli 
avkodad och finner det svårt att inte via ansiktsuttryck kunna förmedla exempelvis lugn till en 
födande.  

Blir väldigt avkodad, alla ser ju likadana ut bakom den här utstyrseln och det tycker jag 
var väldigt svårt [...] vi jobbar så nära människan, den födande kvinnan, jag tycker att det 
är viktigt att man ska känna sig trygg [...] jag tänker ofta på det att icke 
kommunikationen, den icke verbala är så oerhört mkt större än den verbala[...]av den 
anledningen vill jag helst vara utan munskydd.-BM3 

En av barnmorskorna tar upp det faktum att skyddsutrustning gör ont och att det gjort henne 
tvungen att lämna förlossningsrum för att få ta av sig visiret en stund. Barnmorskan nämner 
också att hen valde att inte ha visiret på sig pga. smärtan med risken att själv bli smittad av 
covid-19. Respondenten berör även att skyddsutrustningen leder till att man är varm och 
svettig vilket medför att man på sin lediga dag har mindre energi och huvudvärk. 

Framförallt gör det faktiskt väldigt ont, man får fysisk smärta och jag som har glasögon 
hade häromdagen så oerhört ont, jag fick ju lämna rummet bara för att jag var tvungen att 
ta av mig masken för att den klämde så emot mina glasögon. Efter att ha stått inne på ett 
rum i sex timmar tog jag av mig visiret och tänkte att jag riskerar att bli smittad för det 
gjorde så ont[...] det är ju nåt som påverkar en såklart, och det påverkar ju en även när 
man kommer hem. Man står inne på ett rum blir varm, svettig[...]  man får huvudvärk 
dagen efter på ens lediga dag, det blir lite mindre energi.-BM3 



Majoriteten av barnmorskorna uppger att det tar lång tid att klä sig rätt och det krävs 
tankekraft då man behöver tänka efter vad som behövs på ett rum. Att gå ut och in för att 
hämta något man glömt är inte aktuellt då det skulle kräva av -och påklädning ytterligare en 
gång, vilket både tar tid och kraft från respondenterna. Vidare nämner några av 
respondenterna att kravet på skyddsutrustning gör att man måste vara mer vaksam på 
potentiella risker när det kommer till födande med Covid-19. Om det blir en akutsituation 
kommer det att ta tid för inkallad personal att klä på sig rätt utrustning. Detta ökar i sin tur 
känslan av hela tiden behöva vara steget före, då man vet att händer något kommer man inte 
att få uppbackning direkt som man fick innan pandemin.  
 

Om en akutsituation uppstår att man larmar och behöver folk inne på rummet, i vanliga 
fall kommer ju folk inom några sekunder på avdelningen då springer ju alla. Men är det 
en smittsam person är det fortfarande så att folk ska klä på sig och det är väldigt 
livsavgörande. Kan det ju vara den minuten som det kan röra sig om innan man får hjälp 
inne på rummet  [...]  det gör ju att man hela tiden måste tänka att man måste vara mer 
steget före med dom Covid-positiva, man tänker mycket mer risk.- BM3 

Så mycket tid går åt till planering, extra tid, mycket tid går åt till att klä av sig och på sig 
och varmt blir det så inihelvete. -BM5 

I början av pandemin fanns en rädsla och oro över att skyddsutrustningen skulle ta slut. 
Barnmorskorna fick veta att de inte skulle slösa med utrustning och det medförde att man 
tänkte en extra gång innan man besökte ett rum. En barnmorska berättar att innan pandemin 
gick man in på ett rum bara för att prata och känna på magen för att sedan gå vidare, detta var 
inte aktuellt under början av pandemin då det hade krävt så många ombyten av den bristande 
skyddsutrustningen. Barnmorskorna nämner dock att detta inte är ett problem idag.  
 
6.2. Arbetsbelastning  
 
Samtliga barnmorskor i studien uppger att deras arbetsbelastning har ökat under året med 
pandemi. Det har varit färre lugna perioder än vanligt och det har även funnits en oro för 
patienter med Covid-19, som av naturliga skäl inte funnits innan pandemin. Vidare beskriver 
barnmorskorna att det som påverkat arbetsbelastningen under pandemin är att man nu har 
hand om Covid-patienter som innebär en högre risk och därmed kräver mer av 
barnmorskorna. Man upplever att man arbetat betydligt mer och med något man inte är 
utbildad till.  
 

Väldigt mycket av 2020 handlade om Covid-vård och inte om barnmorskeri. -BM3  
 
Det är tufft i vanliga fall också. Oftast löser det sig och det gör det ju nu också men att 
hela tiden ha inre oro över att [...] vi vet inte vad som kommer in [...] hur sjuka är dom, 
hur ska vi klara av detta eller hur gör jag, jag kan inte, jag har inte jobbat med såna här 
patienter förut.-BM5 

 



Vidare tar majoriteten av barnmorskorna upp att det är ett tufft jobb även utan Covid-19 och 
den arbetsbelastning som pandemin lett till har skapat en rädsla att inte räcka till.  
 

Hur ska jag räcka till? När jag knappt räcker till patienterna utan Covid. Den oron har 
funnits, vi har tillräckligt ändå och så får vi den här jävla skiten [...] Det går ju, när man 
väl är uppe i det och man får hjälp av varandra och så, så går det för det måste gå[...]Det 
har varit så tufft att man överlever bara.-BM5 

 
Majoriteten av respondenterna tar upp att trycket och den stress som varit på avdelningen 
under pandemin lett till att man känner att man inte riktigt kan ge det stöd man vill till 
patienter. Att man prioriterar bort uppgifter som man annars skulle och vill göra för att vara 
en bra barnmorska. BM1 nämner att man behöver vara mer effektiv än vad man egentligen 
vill. En faktor som nämns är att det krävs mer av barnmorskorna när de har fler som föder 
själva, detta då en partner med Covid-19 inte får vara på plats. Är partnern på plats kan denne 
agera stöd men är patienten ensam krävs det mer av barnmorskan i form av support och stöd.  
 
Vidare tar respondenterna upp bristen på bemanning som ett problem under det gånga året, 
även om man varit fulltaliga har arbetsbelastningen varit sådan att man känt sig 
underbemannade. En respondent tar upp att det inte finns marginaler för personal och menar 
att då många blivit sjuka av covid-19 och sedan av vaccinet har det inte funnits personal att 
täcka upp med. Detta har i sin tur lett till att personal fått arbeta dubbla pass vilket 
respondenten anser inte vara patientsäkert. 
 

Många som blivit sjuka, och många som blivit sjuka efter vaccinsprutan och då har det 
inte funnits marginal för personal för varje pass, utan det har varit luckor och många har 
fått jobba dubbelpass. Man känner sig inte patientsäker i slutet av dagen skulle jag säga.-
BM2 

 
BM3 nämner att den största utmaningen under pandemin har varit att trots att man är trött och 
sliten vara professionell inför patienterna.  

Att fortsätta behålla, vara professionell[...]man är utsliten och trött och…Man kan vara 
gråtfärdig men det är ändå så att man,  man får hitta nåt ställe, nåt förråd, gråta en skvätt, 
torka tårarna och gå tillbaka. Vara rakryggad och le. Eee vara glad igen och det, det 
tycker jag är en utmaning.-BM3 

 
6.3 Psykisk arbetsmiljö  
 
6.3.1 Meningsfullhet 
Samtliga respondenter uppger att de generellt finner sitt arbete meningsfullt, att det är ett yrke 
där man får uppskattning och känner att man gör någonting bra.  

Det här måste ju vara ett av dom yrken där man känner sig mest uppskattad på hela 
jorden[...] känns ju väldigt tacksamt och man får ofta höra att; ”jag vet inte vad jag hade 



gjort utan dig, det hade inte gått utan dig”, vilket det hade gjort, men det är alltid lika 
roligt och bekräftande.-BM3 

Två av respondenterna nämner att denna känsla inte har påverkats under pandemin, att arbetet 
kändes meningsfullt innan pandemin och gör det nu också. En annan uppger att känslan har 
stärkts då respondenten känner att hen kan hjälpa till. 

Så att det känns, att man kan göra nånting, jamen, att man kan hjälpa, verkligen!-BM4 

Två av de fem respondenterna uppger att känslan av meningsfullhet har påverkats negativt 
under året med pandemi. Detta då man inte riktigt orkar lägga ner samma kraft och energi 
längre och känner att man inte kan och hinner göra tillräckligt trots att man försöker. Man 
upplever en känsla av likgiltighet då man inte längre orkar gå in i känslor på samma sätt som 
man gjort innan pandemin. Vidare nämns känslan av att inte räcka till, att oavsett hur mycket 
eller fort man arbetar hinner man ändå inte med allt man skulle vilja.   

Man känner att man inte orkar vara lika engagerad i känslor längre eller[...]innan var jag 
ganska käck och glad och peppande person och känner att jag mer och mer blir en ”jaja 
det gör ont, det är så det är att föda barn”, det är, eee, jag orkar inte gå in med samma 
känsla längre. Det gör jag inte.-BM3 

Man känner sig lite mer värdelös[...]hur snabbt man än springer så räcker man inte till, 
man går hem och har inte räckt till ändå och på det sättet känns det ju lite tråkigt. -BM2 

 

6.3.2. Arbetsglädje och arbetstillfredsställelse  

Respondenterna upplever att deras arbetsglädje och arbetstillfredsställelse har påverkats under 
pandemin. En barnmorska berättar hur hon börjat ifrågasätta varför hon gör detta och berättar 
att känslan inför arbetet har blivit mer negativ under det senaste året. Respondenterna är eniga 
om att det är ett arbete att älska under normala förhållanden men med pandemin har det blivit 
svårare att se det roliga i arbetet. BM5 nämner bland annat att det enda positiva med att ha 
jobbat inom vården under pandemin är att man fick vaccin fort. BM4 nämner att pandemin 
bidragit till en känsla av att inte göra ett lika bra arbete och att självförtroendet och 
självkänslan blivit skadad.  

Undrar ibland vad håller jag på med, varför gör jag det här? Men sen nästa arbetspass är 
det lugnare och det är det underbart och fantastiskt, men absolut har det varit tuffare och 
mer att man är negativt inställd till sitt jobb.-BM1 
 
Jag är så ledsen att säga det för jag älskar det jag gör egentligen, men det är faktiskt inte 
roligt, och det har även tagit bort glädjen ur dom vanliga förlossningarna.-BM3 

 
6.3.3. Sociala relationer och stöd 
Samtlig barnmorskorna nämner att kollegorna har en betydande roll när det kommer till den 
psykosociala arbetsmiljön. Majoriteten uppger att tryggheten och stödet man känner kollegor 
sinsemellan är en stor del av hur man orkat det senaste året.  



Jag har ju världens bästa kollegor, det är ju faktiskt så. Det är som min andra familj, så 
det känns, det är tack vare kollegorna som man orkar. Att man känner att man står i det 
tillsammans.-BM3 

 
Dock upplever majoriteten av barnmorskorna att de saknar den sociala kontakten med 
kollegor som man hade tidigare. I och med pandemin har man inga träffar utanför jobbet och 
inga samlingar med teamet inför arbetspassens början. BM5 nämner att det ger mycket att 
bara kunna se varandra och veta vem mer som jobbar under passet. BM1 samt BM3 nämner 
dock att relationen kollegor i mellan har stärkts under pandemin, känslan är att man svetsats 
samman pga. den kris man tillsammans är tvungna att rida ut.   

Majoriteten av respondenterna tar upp att man inte träffat sin chef på ett år med anledning av 
att man jobbar natt och att de möten man annars har med chefen är inställda till följd av 
pandemin. När respondenterna kommer till arbetet har chefen redan gått för dagen. Ingen av 
respondenterna upplever relationen med chefen som dålig men man saknar att kunna ses och 
upplever inte situationen som fördelaktig.  

 
6.3.4. Stress och oro 
 
För att hantera den stress oro som pandemin fört med sig nämner majoriteten av 
respondenterna att de talat med andra kollegor på avdelningen för att få stöd. Några nämner 
även vikten av att samla energi på fritiden, vilket de menar har varit extra viktigt under 
pandemin.  
 
Många av respondenterna pekar på det faktum att man i början av pandemin var rädd att själv 
bli smittad och även sprida viruset till sin familj, då man inte visste hur viruset smittade och 
hur farligt det var. Alla barnmorskor nämner att de själva kände rädsla i början och några tar 
upp att de märkte att kollegor var oroliga. BM4 tar upp att man märkt att kollegor är tyngda 
av situation privat och att denna känsla tas med till arbetet. 
 

I början av året påverkades man jättemycket, man var mer rädd själv, man visste inte, 
ingen visste. Hur smittas det? Hur mkt smittas det? Kommer det hjälpa med munskydd?-
BM1 
 
Man märker på personalen att det är mer stress också, liksom personligt, i rädsla för 
pandemin. Dom som kanske är äldre än en själv framförallt, som ändå jobbar, som 
behöver vara på plats på sitt jobb och inte kan jobba hemifrån. Så tycker jag att 
man märker att det finns mer stress hos dom och så.-BM2  

 
Några respondenter nämner även att de otydliga besked man fick från ledningen i början av 
pandemin ledde till mer oro. När rutiner som munskydd och visirs vara eller icke vara 
ändrades kände respondenterna sig osäkra på om ledningens beslut var rätt. Förtroendet för 
ledingen skadades i och med att beskeden och rutinerna ändrades, ibland vecka till vecka. 
 



Alla gick omkring och var småorolig hela tiden och att ledningen inte visste riktigt heller 
[...] som ena veckan skulle vi ha munskydd och nästa munskydd och visir och då känner 
man såklart att förtroendet för ledningen är sådär, stämmer detta? eller kommer jag bli 
sjuk?-BM1 

 

Vidare tar respondenterna upp stressen att inte veta hur man, särskilt i början av pandemin, 
skulle hantera de med symptom eller de som var bekräftat smittade med Covid-19. Det 
upplevdes som förvirrande och stressigt. Respondenterna nämner även de faktum att de gått 
från att ha haft hand om normalförlossningar till att ha hand om mammor som är väldigt 
sjuka.  

Man har haft om väldigt sjuka mammor, som man ej är van vid. De flesta som föder barn 
hos oss som är normalförlossning och är inte sjuka och nu ha man haft hand om väldigt, 
väldigt sjuka. Man är ju orolig för dom, även om dom inte är jättedålig är man orolig att 
dom ska bli det.-BM1 

 
Några av barnmorskorna nämner även den stress man känner för att inte kunna ge god vård 
till patienterna. Att de med Covid-19 är isolerade på sitt rum och man är orolig att inte kunna 
ge likvärdig vård till dessa patienter. I och med att varje besök i rummet kräver av -och 
påklädning av skyddsutrustning besöker man inte patienten i ”onödan”. 
 
Vidare nämnare majoriteten av barnmorskorna att den stress och oro för smittan som präglade 
början av pandemin har lagt sig något, dels för att man är van och dels för att man sedan 
årsskiftet är fullvaccinerade. Några av respondenterna nämner även att den rädsla för att 
skyddsutrustningen skulle ta slut som fanns under början av pandemin nu har lagt sig då några 
sådana hot inte längre finns.    
 

Det var skräckinjagande med smittan i början, men att i samband med att alla blivit 
vaccinerade har oron över detta lagt sig[...]man känner sig tryggare som vårdgivare när 
man står med en Covid-patient. Inte så att jag kanske står och omfamnar en sån person 
[Covid-smittad] men… I alla fall inte lika rädd att bli smittad själv. Och om man blir det 
känns det i alla fall ganska tryggt att veta att jag antagligen inte blir så sjuk i alla fall.-
BM3 

 
 
6.4. Kommunikation och information 
 
Samtliga barnmorskor lyfter den förvirring som var i början av pandemin. Man har själv fått 
ta ansvar för att hålla sig uppdaterad då det, särskilt i början, var många nya riktlinjer och 
revideringar av rutiner. Majoriteten av barnmorskorna nämner även vikten av kollegor för att 
hålla koll på vad som gäller. 
 



Jag har lite koll på vilka kollegor som är flitiga och läser varje gång det kommer en ny 
revision, så jag har faktiskt gjort så att jag frågor dom om det kommit nån ny, så vi har 
tagit hjälp av varandra.-BM3 
 
Nya riktlinjer varje gång man kom till jobbet, fick verkligen sitta ner och läsa på. 
Informationen har varit fram och tillbaka, man måste hålla sig själv uppdaterad”-BM1 

 
Fyra av fem respondenter upplever kommunikationen som knapphändig under året med 
pandemi. Alla möten har ställts in och all information skickas nu via mail. När man får 
muntlig information kommer det inte från källan och känslan är att mycket missas på vägen 
och blir otydligt. Ett dokument om Covid-19 finns digitalt och detta uppdateras regelbundet. 
Barnmorskorna nämner att dokumentet är väldigt omfattande och att problemet är att ha tid att 
läsa. BM5 nämner att man i vanliga fall inte har tid att läsa två mail på en vecka och nu ska 
man läsa alla uppdateringar som kommer. 

Jag tror att dom har gjort så gott dom kan[...]Men det handlar ju om att dygnet har bara 
24 timmar, mitt arbetspass är 10 timmar och där förväntas jag uppdatera mig och 
samtidigt ge god och säker vård [...] Man måste jobba i mkt högre tempo, ta del av 
informationen och föröka memorera den, när man redan är i en stressad situation.-BM3 

Majoriteten av respondenterna nämner att de som skapat dokumentet om Covid-19 har gjort 
ett imponerande och bra arbete. Dokumentet anses välarbetat och uppdaterat, problemet är, 
som tidigare nämnt, att det inte finns tid att sätta sig in i det. Några av respondenterna tar även 
upp att det inte orkar ta in mer information längre, man känner att man nått en gräns för hur 
mycket som går att ta in.  
 

[Det] är mycket frågor och mycket ovisshet och varför gör vi så? Man ville få svar man 
ville veta. Man ville kunna kände jag. Och till slut lade man bara ner, bara sådär, det går 
inte! Det går inte att förstå, jag kommer inte att förstå. Jag får försöka när det väl blir, 
vilka riktlinjer som gäller just då. -BM5 

6.5. Chefskap och ledning  
 
Majoriteten av barnmorskorna uppger att de inte känt något stöd från ledning och chefer 
under pandemin, många uppger att de önskat att chefen kunnat visa sig även för de som 
jobbar natt då ordinarie träffar i form av möten blivit inställda till följd av Covid-19. När 
nattpersonalen (som samtliga respondenter är) kommer har chefen redan gått för dagen. 
Istället har all kommunikation med chefen skett via mail under pandemin. BM5 som är mest 
positivt inställd menar att chefer och ledning gjort så gott de kunnat.  

Det är väldigt negativt för då har man under ett års tid inte träffat sin chef och det är ju 
inte så bra-BM1 

Det har ju varit så att ledningen inte visat sig nåt är min uppfattning [...] varit väldigt tufft 
för cheferna som inte riktigt orkat med det tror jag. Därför tror jag att de varit, lyst med 
sin frånvaro-BM2 



Det är väl typiskt en sån sak att man fått ett mail att ni gör ett jättebra jobb allihopa, men 
det är lite samma som dom här applåderna på balkongerna hehe lite såhär ”jahaa”, asså 
det är väl trevligt men är också en sån enkel sak som lön, det är ju faktiskt så vi vill bli 
tackade.-BM3 

I början av pandemin gjordes stora förändringar i verksamheten och respondenterna tar upp 
att kommunikationen angående denna förändring har varit obefintlig från chefer och ledning. 
Ändringen som innebar att man fick ta hand om Covid-patienter på avdelningen påverkar 
barnmorskornas arbetssituation i högsta grad och upplevs ha gjorts över deras huvud. De 
upplever att ändringarna gjorts från dag till annan och att man inte har haft något att säga till 
om. Man har inte heller fått kompensation av något slag och detta är något som ett par 
respondenter tar upp, att de som exponeras för smittan bör kompenseras för det.  

Som det ibland har stått i tidningar att det utlovas extra ersättning för de som jobbar med 
Covid-patienter och sen får man inte det.-BM1 

Det skulle prioriteras ännu mer pengar på alla som jobbar med Covid-patienter inom 
sjukvården [...] och speciellt då om man jobbar med dom, dom som har konstaterad 
Covid. Dom [sjukvårdspersonalen] skulle få uppmärksammas mer.-BM5

 
 

7. Analys  

I detta avsnitt analyseras empirin och relateras det till olika teorier och begrepp som hämtas 
från uppsatsens teoriavsnitt, krav-kontroll-stödmodellen, KASAM samt tidigare forskning i 
ämnet.  

7.1. Fysisk arbetsmiljö 

Tomlin et al. (2020) samt Shanafelt et al.(2020) tar upp att bristen av skyddsutrustning är en 
faktor som leder till stress och oro hos sjukvårdspersonal. Om detta vittnar även 
respondenterna då de menar att det, särskilt i början av pandemin, fanns en oro över att 
utrustningen skulle ta slut. Man var tvungen att hushålla med utrustning och planera hur och 
när man skulle besöka ett rum med en Covid-patient. Att känna att det är brist på resurser kan 
kopplas till Antonovkys (2005) KASAM och då i synnerhet till begreppet hanterbarhet. För 
att en anställd ska känna att hen kan hantera de krav som arbetet ställer behöver hen bl.a. ha 
de resurser som krävs. När det som i detta fall var brist på fysiska resurser blir arbetskraven 
svårare att hantera.  

Några av respondenterna belyser även att skyddsutrustningen gör ont och leder till obehag i 
form av värme. Vidare nämner en respondent att det finns en rädsla att man använder 
skyddsutrustningen fel och andra respondenter vittnar om den extra tid det tar att klä på sig 
den nya utrustningen. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-



stödmodell. De fysiska kraven handlar om den ansträngning och belastning som krävs för att 
kunna utföra sitt arbete och i fallet med denna studie kan man se att pandemin bidragit till att 
öka de fysiska kraven i arbete. För att en individ ska kunna bevara sin känsla av kontroll över 
sitt arbete är det fysiska kraven en viktig faktor och resultatet för studien låter oss förstå att de 
fysiska delarna av respondenternas arbete inte riktigt har fungerat som det ska.  

Några av respondenterna nämner att skyddsutrustningen gör det svårare att kommunicera med 
patienterna då munskydd och visir täcker en stor del av ansiktet och därmed ansiktsuttryck 
man vill förmedla. En respondent nämner även att utrustningen gör det svårt för patienterna 
att höra vad man säger. Detta kan kopplas till barnmorskans vilja att leverera god och säker 
vård och Hildingson et al (2013) studie visar att känslan att vara oförmögen att leverera den 
vård man egentligen vill kan leda till stress och i förlängningen en vilja att byta yrke.  

 
7.2. Arbetsbelastning 

Studien visar att både de kvalitativa och kvantitativa kraven har ökat under pandemin. 
Theorell och Karasek (1990) beskriver de kvalitativa kraven som hur mycket mental kraft 
som krävs samt arbetets komplexitet och svårighetsgrad. De kvantitativa kraven å sin sida 
handlar om mängden av arbete och även om tidsbrist eller krav på att arbeta snabbt.  

Kopplat till studien har de kvalitativa kraven ökat på så sätt att man arbetat med ett virus man 
inte vetat så mycket om. Man har arbetat med väldigt sjuka patienter och det har mest handlat 
om det och inte om barnmorskeri. Komplexiteten och svårighetsgraden har ökat då man inte 
har utbildning eller fått träning i hur dessa patienter ska och bör tas om hand. Detta är även en 
faktor som Semaan et al.(2020) tar upp, att bristen på praktisk träning och guidning leder till 
oro för barnmorskor. Respondenterna uppger att de kvantitativa kraven ökat på så sätt att man 
fått mer att göra och att man känt en stress att hinna med sina arbetsuppgifter. Man nämner 
bland annat att man behövt prioritera bort arbetsuppgifter för att hinna.    

Arbetsbelastningen som respondenterna beskriver kan förstås utifrån Antonovskys (2005) 
KASAM och begreppen begriplighet och hanterbarhet. Kopplat till arbetslivet beskriver Eklöf 
(2017) begriplighet som att arbetsuppgifterna bör vara och uppfattas som förutsägbara och 
just begripliga. Den arbetsbelastning som barnmorskorna beskriver i pandemins spår handlar 
dock om att arbetsuppgifterna ändrats och därför inte ter sig lika förutsägbara och begripliga 
längre. Gällande hanterbarhet beskriver Eklöf (2017) begreppet som individen upplevelse av 
att ha de inre och yttre resurser som krävs för att hantera arbetskraven. Respondenterna menar 
att bristen på yttre resurser i form av bemanning och även känslan av brist på bemanning är 
en av sakerna som präglat året med pandemi. Man uppger även att det inte funnits några 
marginaler i de fall personalen blivit sjuk i Covid-19 eller av biverkningar efter Covid-
vaccinet. Semaan et al. (2020) undersökning visar att den personalbrist som pandemin lett till 
ökat stressnivåerna bland barnmorskor världen över. Detta går hand i hand med vad 
respondenterna uppger och även vad Hildingsson och Fenwick (2015) och Cramer och Hunter 



(2019) belyser; vikten av tillräcklig bemanning för att barnmorskor ska känna 
arbetstillfredsställelse och känslomässiga välbefinnande. 

Hildingson et al (2013) nämner att känslan av att vara oförmögen att leverera god och säker 
vård har en stark påverkan på barnmorskor. Även Semaan et al. (2020) studie visar att 
barnmorskor oroades av att de förändrade vårdrutinerna till följd av Covid-19 skulle få 
påverkan på hälsan hos patienterna. Detta stämmer  med denna studies resultat då 
respondenterna uppger att de är rädda att inte räcka till och hinna ge det stöd till de födande 
som de egentligen vill. En respondent berättar även om oron för patientsäkerheten när man 
har varit tvungen att arbeta dubbla pass.  

7.3 Psykisk arbetsmiljö 
 
7.3.1 Meningsfullhet  

Barnmorskorna uppger att de generellt upplever sitt yrke som meningsfullt men två av de fem 
respondenterna uppger att känslan av meningsfullt arbete minskat under pandemin. De uppger 
att anledningen till denna känsla är att man inte orkar vara lika känslomässigt engagerad 
längre samt att man känner sig värdelös när man inte räcker till som stöd åt patienter på grund 
av arbetsbelastningen. En av de tre respondenterna upplever snarare att känslan stärkts och två 
menar att känslan av meningsfullhet inte påverkats av pandemin. En förklaring till varför 
respondenterna upplevt känsla av meningsfullhet på olika sätt kan ha att göra med hur högt 
eller lågt KASAM de har. Har man ett högt KASAM (i det här fallet hög grad av 
meningsfullhet) kan personen vara bättre rustad att möta utmaningar i arbetslivet och hantera 
oordningen som råder i den yttre och inre miljön. (Antonovsky, 2005). 

7.3.2. Arbetsglädje och arbetstillfredsställelse 
 
Studiens barnmorskor uppger att både arbetsglädjen och arbetstillfredsställelsen påverkats 
under Covid-19-pandemin. Arbetet som man i vanliga fall älskar känns inte längre lika roligt 
och man ifrågasätter vad man håller på med. Den arbetssituation som respondenterna 
beskriver och som fört med sig detta kan sättas i förhållande till KASAM. Respondenternas 
arbete uppfattas inte längre som lika förutsägbart och man upplever inte heller att man har de 
yttre resurser som krävs för att handskas med de nya kraven på ett tillfredställande sätt. 
Vidare ses arbetets nya utmaningar och krav som en börda och inget man med tillförsikt 
engagerar sig i. Detta sammantaget kan förklara den minskade känslan av välbefinnande på 
arbetsplatsen (Antonovsky,2005; Eklöf,2017).  
 
7.3.3. Sociala relationer och stöd 

Shanafelt et al (2020) belyser vikten av socialt stöd och menar att vårdpersonal behöver och 
vill ha synliga ledare som lyssnar och ger stöd under pandemin. Shanafelt et al (2020) menar 
att för att sjukvårdpersonal ska orka i länden och kunna erbjuda god och säker vård är stöd 



från ledning och chefer av vikt. Detta kan kopplas till det som majoriteten av barnmorskorna 
tar upp i frågan om att de inte träffat sin chef på ett år då samtliga möten ställts in med 
anledning av pandemin. Att inte kunna träffa sin chef upplever barnmorskorna som 
ofördelaktigt och det kan bli svårt för chefen att ge stöd och upprätthålla fungerande relationer 
när kontakten uteslutandes sker via mail.  

Samtliga respondenter tar upp relationen och det stöd man känner från kollegor som en stor 
del av hur man klarat att handskas med situationen som pandemin lett till. Respondenterna 
uttrycker sig positivt om sitt arbetslag och lyfter fram relationen dem emellan. Detta kan 
kopplas till Karasek och Theorells (1990) socialt stöd, med socialt stöd menas bra och 
fungerande relationer på arbetsplatsen och att man har en ömsesidig förståelse för varandra. I 
detta fall kan den ömsesidiga förståelsen bland annat handla om att man, som en respondent 
uttrycker det, befinner sig i denna kris tillsammans och är tvungna att ta sig igenom det på nåt 
sätt. Eriksson och Larsson (2017) menar att i de fall ett arbete har höga krav och låg kontroll 
kan socialt stöd fungera som en buffert och bidra till att individen klarar av det.  

7.3.4. Stress och oro 

Precis som Tomlin (2020) beskriver, vittnar respondenterna i denna studie om att pandemin är 
något helt nytt och man har inte varit med om något liknande tidigare. Respondenterna tar upp 
oron för den egna, för nära och käras samt för patienternas hälsa som präglade främst den 
första tiden av pandemin.  

Shanafelt et al. (2020) tar upp att vårdpersonal står inför samma stress och förändringar av 
samhället som övriga medborgare och samtidigt måste förhålla sig till nya arbetssätt och 
rutiner. Shanafelt et al. (2020) beskriver även det som barnmorskorna i studien tar upp, att 
exponeringen för covid-19 patienter ökar känslan av oro att bli smittad och att smitta andra. 
Det inte bara arbetssituationen som påverkar utan respondenterna i studien tar även upp oron 
man känner för de där hemma och hur detta följer med en till jobbet. Flera barnmorskor 
nämner hur man märkt av stress och oro från kollegor (Shanafelt et al. 2020).  
 
Cramer och Hunter (2019) belyser även det faktum att barnmorskans arbete och 
välbefinnande är kopplat till patientsäkerheten, förekomsten av stress och utbrändhet kan 
således påverka vårdkvaliteten. Att inte kunna utföra ett patientsäkert arbete är en oro som 
lyfts hos flera av respondenterna i studien. Särskilt i början av pandemin menar majoriteten av 
barnmorskorna att man var osäker på hur de som var sjuka i Covid-19 och de som visade 
symptom skulle tas om hand. Detta tas även upp i Semaan et al. (2020) studie som visar att 
avsaknad av praktisk träning och guidning rörande Covid-19 lett till ökade stressnivåer och 
oro hos barnmorskor.  
 
Att vara osäker på hur patienter ska tas om hand kan även kopplas till Karasek och Theorells 
(1990). Begreppet kontroll handlar bland annat om att ha rätt kompetens för att kunna utföra 
sitt arbete på ett tillfredställande sätt. I samband med pandemin upplever majoriteten av 
respondenterna att man inte haft den kompetens som krävs för att ta hand om Covid-19 



patienter. Krav å sin sida syftar i detta fall till att respondenterna upplever att arbetet blivit 
mer komplext och svårt när man har hand om patienter med Covid-19. Dessa patienter är 
antingen väldigt sjuka eller så finns det en oro att de ska bli väldigt dåliga (Karasek och 
Theorell, 1990).  
 
Majoriteten av respondenterna i studien belyser även att de otydliga besked man fick från 
ledningen, främst i början av pandemin, ledde till känsla av oro. Detta då man inte visste vilka 
rutiner som gällde och om rutinerna som skulle skydda barnmorskorna mot smitta verkligen 
skulle hjälpa. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) kontroll, att respondenterna 
inte kände att det hade kontroll  och inflytande över sitt arbete. De fick förlita sig på de rutiner 
och arbetssätt som ledningen tagit fram och som sedan kanske drogs tillbaka efter ett kort tag, 
då nya rutiner och arbetssätt fastslagits. Att otydliga besked uppfattades som stressande kan 
även kopplas till Tomlin et.al (2020) som förespråkar vikten av tydlig och korrekt information 
i kriser som pandemin.  
 
Respondenterna nämner även att den stress och oro som präglade främst börja av pandemin 
nu har lagt sig en del. Den främsta anledningen till varför det känns bättre nu är att det inte 
längre är brist på skyddsutrustning och att man vaccinerats. Detta visar på vikten att ha 
tillgång till de resurser som krävs för att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt och är något 
som Antonovsky (2005) tar upp som en grundläggande faktor för att en individ ska känna att 
arbetet är hanterbart.  
 
7.4. Kommunikation och information  

Tomlin et al.(2020) tar upp vikten att ha fungerande kommunikationskanaler under en kris 
som pandemin och menar att brister i kommunikationen kan bidra till psykisk ohälsa hos de 
anställda. För att förhindra kunskapsluckor hos de som arbetar med Covid-19-patienter ska 
det finnas formella kanaler för informationsutbyte. I enlighet med Tomlin et al.(2020) har 
organisationen i denna studie skapat ett Covid-19-dokument som respondenterna menar är väl 
uppdaterat och genombearbetat. Problemet är dock, enligt majoriteten av respondenterna, att 
det inte finns tid att läsa det omfattande dokumentet. I början av pandemin uppdaterades det 
ofta från dag till dag och detta medförde osäkerhet om man inte hunnit läsa och inte visste vad 
för rutiner som gällde eller om de rutiner man läst om börjat gälla eller inte. Några av 
respondenterna uppger även att man inte orkar ta in mer information längre, att man nått en 
gräns för vad man klarar av.  

Trots Covid-19-dokumentet upplever man kommunikationen som knapphändig och i och med 
att alla möten ställts in får respondenterna all informations skriftligt. I de fall man får muntlig 
information kommer det inte direkt från källan (chef/ledning) och upplevelsen är att mycket 
av information förloras på vägen. Detta bekräftar även det Tomlin et al.(2020) tar upp om 
vikten av formella kanaler för informationsutbyte samt vikten av synliga ledare.  

Den osäkerhet som respondenterna i studien tar upp trots förekomsten av ett omfattande 
dokument om Covid-19 kan även koppas till Semaan et al. (2020) undersökning som visar att 



barnmorskor generellt har fått information om Covid-19 från sin arbetsgivare. Men när man 
saknar praktiskt guidning och träning kan det ändå leda till osäkerhet över hur man ska ta 
hand om dessa patienter. Detta kan även kopplas till Theorell och Karasek (1990) kontroll-har 
man inte rätt kompetens i sitt arbete leder det till låg kontroll.  

7.5. Chefskap och ledning 

Shanafelt et al.(2020) redovisar vikten av synliga chefer och ledning under en kris som 
pandemin, att arbetsgivaren erbjuder stöd och lyssnar har stor betydelse för om 
sjukvårdspersonalen ska orka i längden eller inte. Även Weilenmann et al.(2021) samt Tomlin 
et al.(2020) nämner vikten av stöd från ledning och chefer under pandemin då detta kan bidra 
till att upprätthålla god hälsa hos anställda. I Weilenmann et al. (2021) studie fann man 
betydande samband mellan just upplevt stöd från arbetsgivare och utbrändhet och ångest. 
Även Hildingsson och Fenwick (2015) belyser vikten av ett starkt ledarskap för att 
barnmorskor ska känna arbetstillfredsställelse och Hildingson et al. (2013) visar på att 
bristande stöd från ledningen är en av faktorerna som kan leda till stress och även att 
barnmorskan väljer att byta yrke. Utifrån intervjusvaren kan det konstateras att 
respondenterna inte upplevt det stöd som tidigare forskning rekommenderar. Istället tar fyra 
av fem barnmorskor upp att stödet från arbetsgivaren har varit så gott som obefintligt. I och 
med att alla möten blivit inställda under pandemin har man inte heller träffat sin chef på ett år 
då chefen inte är kvar när man går på sitt nattpass. Tomlin et al.(2020)  beskriver att chefer 
bör ha uppsyn över sin personal för att kunna fånga upp tidiga tecken på ohälsa och detta blir 
svårt när man inte har kontakt på annat sätt än via mail. Att all kommunikation med chefen 
skett via mail under pandemin uppfattar respondenterna som något negativt och man saknar 
att ha möjlighet att träffa sin chef.  

Några av respondenterna tar även upp avsaknandet av belöning för det arbete man gjort under 
pandemin, att ett ”bra jobbat ” via mail inte är tillräckligt. Detta kan knytas till Theorell och 
Karasek (1990) socialt stöd som bland annat innefattar organisatoriska åtgärder som 
lönesättning. Låg belöning i förhållande till ansträngning är en faktor som kan leda till 
utbrändhet och utmattning (Aronsson el al.2017).  

Några av respondenterna tar upp att man kände att det från en dag till annan bestämts att man 
på avdelningen skulle ha hand om Covid-sjuka. Detta var ett beslut som man uppfattade togs 
över huvudet på personalen och inget som respondenterna hade något att säga till om. Detta 
kan leda till känsla av låg kontroll i arbetet då man inte haft möjlighet att påverka och vara 
med och ta beslut inför förändringen som gjordes. För att bibehålla känsla av kontroll behöver 
de anställda få information och sedan möjlighet att yttra sig gällande informationen man fått. 
Förändringen ledde även till att arbetsbelastningen och därmed arbetskraven blev högre och 
kombinationen av låg kontroll och höga krav riskerar att leda till ohälsa för de anställda 
(Karasek & Theorell, 1990).   

En faktor som inte nämns och därför ter sig intressant är avsaknaden av HR-strategier för att 
underlätta för chefer och anställda. Ingen av respondenterna nämner någon form av åtgärd 



som skulle kunna främja delaktighet och inflytande eller ge stöd i arbetet (Arbetsmiljöverket, 
2016).  

8. Diskussion, slutsats samt förslag till vidare forskning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur barnmorskas psykosociala arbetsmiljö 
påverkats under året med pandemi och hur deras arbetssituation förändrats. Resultatet visar att 
de största förändringarna och det som varit utmärkande under pandemin har varit; brist på 
bemanning, högre arbetsbelastning, minskad arbetsglädje-och tillfredställelse samt socialt 
stöd. Resultatet visar även på vikten av den fysiska arbetsmiljön för den psykiska hälsan samt 
att arbete och privatliv går hand i hand, inte minst när det kommer till sådana här kriser som 
påverkar samhället och medborgarna i grunden. Den stress och oro man känner i sitt privatliv 
kan följa med till jobbet och vice versa (Shanafelt et al. 2020). En annan viktig faktor är det 
som inte nämns i intervjuerna, utifrån respondenternas svar är HR-strategier tillsynes 
obefintliga och ur medarbetarnas synpunkt tolkar jag det som att HR inte närvarande. Hade 
det funnits strategier som exempelvis gav stöd i arbetet skulle det kunna lindra både fysiska 
och psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2016).  
 
Detta innebär att respondenterna generellt upplever att Covid-19-pandemin medfört att kraven 
blivit högre, kontrollen lägre och det sociala stödet från chefer och ledning har uppfattats som 
lågt. Detta är samtliga faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och i detta fall 
har den förändrade arbetssituationen som följt av Covid-19 påverkat den psykosociala 
arbetsmiljön negativt (Eklöf, 2017).Studien har däremot funnit ett högt socialt stöd från 
kollegor, vilket kan fungera som en buffert mot de påfrestningar pandemin inneburit. Att alla 
möten blivit inställda och att kontakten med chefen enbart förekommit via mail under 
pandemin minskar känslan av stöd från chef och arbetsgivare. Detta kan även medföra att det 
blir svårare att fånga upp tecken på ohälsa hos medarbetare samtidigt som det blir svårare att 
främja en god psykosocial arbetsmiljö via mail (Eriksson & Larsson 2017; Karasek och 
Theorell, 1990; Shanafelt et al. 2020). I det inledande skedet av pandemin kan man förstå, att 
med den osäkerhet och behov av snabba lösningar som rådde, att man tog beslutet att inte ha 
möten och enbart kommunicerade via mail. Men det tåls att reflekteras över varför man inte 
kommit med någon lösning för möten under det nästan 1,5 år som gått sedan pandemins 
början. I dagens digitala samhälle kan det ses som anmärkningsvärt att man som arbetsgivare 
inte funnit ett sätt att hantera detta på.  
 
Å ena sidan stämmer resultatet väl med tidigare forskning som lyfts i denna studie, så som 
vikten av kommunikation och information, betydelsen av socialt stöd och av rätt bemanning 
(Shanafelt et al.2020;Tomlin et al.2020; Semann et al.2020). Å andra sidan har den fysiska 
faktorn framkommit och tagit betydlig större plats i denna undersökning än i den tidigare 
forskning som använts. Av resultatet går att utläsa att den fysiska delen har en stor betydelse i 
sammanhanget och går därför inte att bortse ifrån. Det framkommer att den fysiska faktorn 
har stor relevans för hur barnmorskorna mår och om detta inte fungerar påverkar det 
respondenterna även på det psykiska planet (Karasek &Theorell,1990). Samtliga respondenter 
i denna studie uppger att efter de fått vaccin mot Covid-19 och det inte längre fanns hot om att 



materiell skulle ta slut har mycket av den stress och oro man kände lagt sig. Shanafelt et 
al.(2020) nämner brist på skyddsutrustning som en faktor som påverkar vårdpersonal negativt 
under Covid-19 och som nämnt ovan vittnar denna studie starkt om det. Shanafelt et al.(2020) 
slår fast att för att förhindra att vårdpersonal mår dåligt och för att de ska orka i längden 
behöver de socialt stöd från chefer och arbetsgivare. Frågan är om studiens barnmorskor hade 
uppfattat även den fysiska arbetssituationen annorlunda om de hade upplevt en lyssnande, 
stödjande och synlig arbetsgivare. Att en så till synes liten sak som att det inte fanns 
munskydd på lager leder till stora problem för respondenterna, säger en del av vikten att i 
framtiden vara förberedd på kriser av olika slag. Hade det funnits tillräckligt med 
skyddsutrustning från start hade en källa till stress och oro försvunnit och arbetet hade kunnat 
bli mer hanterbart (Antonovsky,2005).  
 
Denna studie hade som syfte att undersöka hur pandemin påverkat de psykiska faktorerna i 
arbetet men resultatet visade tydligt att både fysiska och psykiska faktorer har haft stor 
påverkan och att dessa två hänger ihop. De fysiska påfrestningarna som pandemin lett till har 
bidragit till psykiska påfrestningar och det visar på betydelsen av att arbetsgivare tar hänsyn 
till detta i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön(Karasek & Theorell,1990). 

Undersökningen visar att det finns brister kopplade till den psykosociala arbetsmiljön och att 
organisationen behöver utarbeta en plan för att kunna erbjuda en fungerande arbetsmiljö och 
arbetssituation även under kris. Detta då en fungerande psykosocial arbetsmiljö hjälper till att 
förhindra utbrändhet, stress samt känslomässig utmattning (Aronsson et al. 2020; Salaris, 
2020).Med studiens resultat i beaktande kan man se vikten av arbetsgivarens arbete med den 
psykosociala arbetsmiljön. De största problemen som lyfts i denna studie är på organisatorisk 
nivå som kräver strukturella åtgärder och inget som individen själv kan påverka. Exempel på 
sådana faktorer som lyfts i studien är brist på bemanning, hög arbetsbelastning, bristande 
kommunikation. (Aronsson et al.2017;Hildingsson&Fenwick 2015). Utifrån detta har 
författaren till studien tagit fram förslag på åtgärder som skulle kunna vara till hjälp för att 
främja den psykosociala arbetsmiljön under en kris som pandemin (Bilaga 4). 

Den valda undersökningsmetoden uppfattas som lämplig för att besvara syftet med studien. 
Det hade  dock varit intressant att utföra fler intervjuer och även jämföra mellan olika 
sjukhus. Förhoppningen med undersökningen är att öka förståelsen för hur den psykosociala 
arbetsmiljön kan påverkas av de nya arbetssätt och rutiner som en kris som Covid-19-
pandemin för med sig och vad anställda saknar i arbetsgivarens hantering av krissituationen. 
Studien kan även ses som ett kunskapstillskott då vikten av fysisk arbetsmiljö framkommit 
tydligare än i tidigare forskning som använts. Önskan med studien är att den ses som relevant 
för organisationer som befinner sig i en liknande kontext som den undersökta samt för 
personalvetare. Detta då psykosocial arbetsmiljö och faktorer som påverkar den har stor 
betydelse för anställdas hälsa och i förlängningen för hur väl en organisation går 
(Larsson,2009). 

Med studien har författaren och förhoppningsvis även läsaren fått en inblick och förståelse för 
hur barnmorskors psykosociala arbetsmiljö påverkats under året med pandemi. Resultatet 



visar att det finns brister i psykosociala arbetsmiljön och att områden behöver ses över. Inte 
minst då barnmorskors välbefinnande har en stark koppling till möjligheten att ge patienter 
god och säker vård samt att faktorer som stress, hög arbetsbelastning och brist på resurser i 
förlängningen kan leda till att barnmorskor mår dåligt och även väljer att byta yrke 
(Cramer&Hunter.2019; Hildingson et al.2013).  

Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka om det råder någon skillnad 
mellan personal som arbetar dag och natt. Upplever de situationen på olika sätt eller har de 
liknande erfarenheter. Det hade även varit intressant att få in ett HR-perspektiv och undersöka 
HR-funktionens syn på hur arbetet med den psykosociala arbetsmiljön gått till under 
pandemin, för att sedan göra en jämförelse med barnmorskorna.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Börja med att presentera syftet med studien och intervjun, informera om att samtalet spelas in, 
att ingen obehörig kommer få tillgång till materialet och att all information behandlas strikt 
konfidentiellt. Några frågor?  

Bakgrundsfrågor: 

• Ålder 
• Hur länge har du arbetat som barnmorska 
• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats 

Om pandemin 

• Hur har pandemin påverkat din arbetsplats och din arbetssituation? Hur såg det ut 
innan?  

• Hur har en vanlig arbetsdag förändrats i och med pandemin? Har arbetsuppgifter 
ändrats/påverkats? Hur? Vad är störst skillnad mot innan? Tillräcklig information? 

• Vilka är dom största skillnaderna om du jämför med innan pandemin? finns likheter 
kvar, något blivit bättre/sämre  

• Var organisationen förberedd på en sådan här kris, var du? Utveckla!  

Psykosocial arbetsmiljö 

• Hur har du upplevt kommunikation från chefer/ledning gällande situationen? Tydlig 
information?  

• Hur får du information idag? har detta förändrats?  
 

• Har du möjlighet att påverka utförandet och planeringen av ditt arbete? Har detta 
påverkats under året? Hur?  

• Känner du att du har tillgång till de resurser som krävs för att du ska kunna utföra dina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt?  

• Hur upplever du din arbetsbelastning idag? Skillnad mot innan pandemin?  
 
 

• Vad är din upplevelse av stöd från ledning och chefer? Har detta förändrats under det 
gånga året?  

• Hur upplever du relationen med kollegor och chefer under året? Förändrats, likadan? 
• Hur upplever du dina sociala relationer under pandemin? Har känsla av samhörighet 

påverkats?  
• Upplever du ditt arbete som meningsfullt? Har detta påverkats under pandemin? 
• Har din arbetstillfredsställelse påverkats? Hur såg den ut innan? 
• Har du utrymme att ta egna initiativ i ditt arbete? Skillnad mot innan?  
• Hur går du tillväga för att hantera situationen som den ser ut just nu? Verktyg för att 

hantera stress, oro etc? 
 



• Vad upplever du påverkar din psykosociala arbetsmiljö? Vilka delar/arbetsuppgifter? 
På vilket sätt?  
 

• Vad upplever du ha varit den största utmaningen under det gånga året? 
• Hur tror du detta påverkar barnmorskeprofessionen framöver-på längre sikt?  
• Vad sticker särskilt ut under året med pandemi? Något överraskande?  
• Finns det något du vill tillägga, något du tycker att jag borde tagit upp idag?  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Informationsbrev till respondenter 

 
Pandemins effekter på barnmorskors psykosociala arbetsmiljö 

Examensarbete i personalvetenskap 
 
Mitt namn är Malin Svanberg och jag studerar sista terminen på Personalvetarprogrammet vid 
Göteborgs universitet. Som en del av mitt examensarbete i personalvetenskap skulle jag vilja 
bjuda in dig att delta i en forskningsstudie.  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur barnmorskor upplever att deras psykosociala 
arbetsmiljö påverkats under året med pandemi. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för 
hur vi mår både psykisk och fysiskt och med hjälp av din kunskap och erfarenhet som 
barnmorska hoppas jag kunna illustrera pandemins effekter på den psykosociala arbetsmiljön. 
Metoden jag kommer att använda är semi-strukturerade intervjuer som beräknas ta 30 min 
och med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Med anledning av rådande situation 
kommer intervjun att göras digitalt via zoom eller teams.  
 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan närsomhelst välja att avbryta 
intervjun, du väljer även vilka frågor du vill besvara eller ej. Du behöver givetvis inte ange 
skäl till varför du inte vill delta eller besvara en viss fråga. Materialet kommer enbart att 
användas för denna uppsats och kommer att förstöras så snart uppsatsen är godkänd. All 
information från intervjun kommer behandlas strikt konfidentiellt och du kommer att 
anonymiseras.  
 
Om du vill delta och bli intervjuad ber jag dig att ge ditt samtycke genom att skriva på bifogat 
formulär.  
 
Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakta mig. Har du frågor till 
kursansvarig lärare är du även välkommen att kontakta henne via mail maja.cederberg@gu.se. 
 
Stort tack på förhand! 
Vänliga hälsningar  
Malin Svanberg  

Kontakt: xxx@student.gu.se , 073x-xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
 

Pandemins effekter på barnmorskors psykosociala arbetsmiljö 
Examensarbete i personalvetenskap 

 

Samtyckesformulär 

Härmed ges samtycke till intervju inom ramen för studien Pandemins effekter på 
barnmorskors psykosociala arbetsmiljö Jag bekräftar att jag har fått information om studiens 
syfte, att deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att 
behöva ange skäl, samt att intervjumaterialet kommer att anonymiseras och hanteras 
konfidentiellt. Jag bekräftar också att jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dem 
besvarade.  
 
 
 
Jag samtycker till att intervjun blir inspelad.  

 

 

 
Deltagarens namn                      Signatur                   Datum 
 
 
 
 
Studentens namn                       Signatur                   Datum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4  

Förslag på åtgärder 

Kommunikation 
• I enlighet med Tomlin et al. (2020) bör arbetsgivaren och HR utarbeta en plan 

gällande kommunikationen. Barnmorskorna i studien finner att de dokument om 
Covid-19 som skapats är välarbetat och bra men för omfattande för att ha tid att läsa. 
För att göra informationen mer lättillgänglig skulle möten där man lyfter särskilt 
viktiga aspekter av nya rutiner och arbetssätt vara att rekommendera. I dagens 
samhälle finns många alternativ till fysiska möten vilket bör tas i beaktande för 
framtiden. Istället för att ställa in möten helt kan de hållas digitalt. Att ha regelbunden 
kontakt med sin personal är även av vikt för att kunna se tidiga tecken på ohälsa. I en 
situation som pandemin är det av än större vikt då det inte bara är arbetssituationen 
som förändrats med pandemin utan även samhället i stort och den oro, ensamhet och 
stress som kan påverka individen negativt.  
 
Sociala relationer 

• Främja de anställdas sociala relationer då respondenterna i denna studie uppger att 
stödet från kollegor betyder mycket i vanliga fall men i synnerhet under den pressade 
och stressiga period som följt av pandemin (Eriksson & Larsson 2017).  
 
Arbetsmiljöarbete 

• Att arbetsgivaren och HR i enlighet med AFS 2001:1 samt AFS 2015:4 systematiskt 
undersöker, följer upp och förhindrar ohälsa i verksamheten. Under en kris som 
pandemin är det av vikt att planmässigt övervaka de anställdas hälsa då det finns risk 
för stress, utbrändhet och ångest (Weilenmann et al. 2021). Vidare är det av vikt att 
arbetsgivaren identifierar om kraven är större än resurserna och om så är fallet sätter in 
åtgärder som ökad bemanning eller minskad arbetsmängd. Detta för att förbygga 
ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). I arbetet med psykosocial arbetsmiljö är det 
av vikt att även ta hänsyn till de fysiska faktorerna. Denna studie visar att den fysiska 
arbetsmiljön har en psykisk påverkan och Karasek och Theorell (1990) beskriver hur 
de fysiska delarna behöver fungerar för att individen ska kunna bevara kontrollen över 
sitt arbete. 

 
Balans mellan ansträngning och belöning 

• Tidigare forskning visar på vikten av att barnmorskor känner sig värderade och 
uppskattade och obalans mellan ansträngning och belöning är en av faktorerna som 
kan påverka hälsan negativt. Respondenterna i denna studie menar att uppskattning 
bör visas i form av högre lön eller ersättning för de extra arbete man utfört under 
pandemin (Hildingsson; Aronsson et al 2017)  
 
Plan för framtiden 

• Det finns risk att personal inom vården drabbas av PTSD (posttraumatiskt 
stressyndrom) när pandemin är över och det är av stor betydelse att chefer och ledning 
är införstådda med detta och utarbetar en plan för hur man ska kunna ingripa i ett 
tidigt skede (Tomlin et al. 2020).  

 



 

 

 

 
 


