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Sammanfattning 

Barnmorskor har historiskt sett förknippats med kvinnor, kvinnor som vill hjälpa andra 

kvinnor med sina förlossningar. Detta yrke har sedan dess beskrivits som ett yrke där de 

anställdas vilja att arbeta kommer från motivet att hjälpa andra, ett kall till yrket. I nutid 

vittnar barnmorskor om låga löner och dålig arbetsmiljö och flera barnmorskor avslutar 

sin anställning på grund ut av detta. Syftet med denna studie är att undersöka hur fem 

barnmorskor upplever sina arbetsvillkor utifrån ett genusperspektiv. Vidare att försöka 

förstå om de intervjuades arbetsvillkor påverkas utav det faktum att arbetsmarknaden är 

könssegregerad och barnmorskeyrket är ett klassiskt kvinnoyrke. Det finns idag lite 

forskning kring hur barnmorskor upplever sina arbetsvillkor och denna studie hoppas 

kunna bidra med information som kan vara till nytta vid vidare forskning. Det empiriska 

materialet utgår från tematiska intervjuer med fem barnmorskor i Stockholms län, två 

arbetar med förlossning och tre arbetar med mödravård. Resultatet visade att det fanns 

så väl positiva som negativa arbetsvillkor inom yrket, det positiva innehöll 

karriärmöjligheter, självständighet och ansvar. Viljan och glädjen att arbeta som 

barnmorska verkade väga upp för de sämre villkoren i yrket, vilket antyder att det 

fortfarande råder någon form av kall till yrket. Mer negativt såg man på lönen och den 

höga arbetsbelastning som förekom på förlossningsmottagningarna. Resultatet visade 

tydligt att alla de intervjuade ansåg att lönen var för låg och löneutvecklingen behövde 

förbättras. Stress och överbelastning var några av de beskrivningar av arbetsmiljön, som 

de intervjuade berättade om, gällande förlossningsvården. Med hjälp av genusteorier 

kunde analysen visa att yrket ibland värderades lägre än andra yrken, på grund av den 

rådande könssegregeringen på arbetsmarknaden och på grund av att yrket betraktas som 

ett kall.  

Nyckelord 

Barnmorska, arbetsvillkor, genus, arbetsmiljö, humankapital, könssegregerad 

arbetsmarknad, ”doing gender”. 
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Inledning 

Barnmorskeyrket är ett gammalt yrke, redan på 1700-talet fanns utbildade jordemödrar i 

Sverige, som det kallades på den tiden (Internet 1). Ända sedan yrkets ursprung har det ansetts 

vara ett kvinnligt yrke. Arbetsvillkoren för barnmorskor har sedan varierat över tid och idag 

rapporteras det flitigt om barnmorskors arbetssituation, i den mediala debatten. Många 

barnmorskor vittnar om för hög arbetsbelastning och dåliga löner (Se exempelvis Internet 2; 

Internet 3). I flera tidningsartiklar från hela landet, framförs kritik som framförallt är kopplad 

till de arbetsvillkor som arbetsgivaren tillhandahåller. En stor anledning till denna kritik är 

den låga lönen och dåliga löneutvecklingen som råder inom yrket. Enligt statistiska 

centralbyrån har en barnmorska mellan 25-39 år en genomsnittlig lön på 30 000 kr/mån, 

medan barnmorskor mellan 40-64 år har 32 100 kr/mån, om man inte tar hänsyn till vilken 

sektor de arbetar i (Internet 4).  

 

Vårdförbundet och aktiva barnmorskor har tillsammans startat ”Barnmorskeupproret”, för att 

gemensamt hitta lösningar som förbättrar arbetsmiljön, för både de anställda och patienterna 

inom vården (Internet 6). Genom att nå ut i den mediala debatten, till politiker och andra 

makthavare, hoppas man kunna rikta fokus på denna yrkesgrupp och deras arbetsvillkor. 

Traditionellt sett anser de flesta att barnmorskeyrket är starkt kopplat till kvinnor. Statistiska 

centralbyrån tar fram statistik över vilka yrken som är kvinnodominerade och vilka som är 

mansdominerade. Barnmorskeyrket hamnar på första plats i denna lista, där 99,7 procent är 

kvinnor, vilket tydligt visar på hur kvinnodominerat yrket är (Internet 5).  

 

Trots att det tycks råda ett missnöje inom barnmorskeyrket, finns det lite forskning om 

barnmorskors arbetsvillkor. I synnerhet finns det lite forskning om yrkets arbetsvillkor utifrån 

ett genusperspektiv.  Denna studie förväntas ge kunskap om hur de fem intervjuade 

barnmorskornas arbetsvillkor upplevs utifrån ett genusperspektiv.  
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Syfte och avgränsningar  

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade barnmorskorna upplever sina 

arbetsvillkor, samt undersöka hur resultaten kan tolkas utifrån ett genusperspektiv. Studien 

syftar även till att undersöka och analysera huruvida ett kall till yrket kan påverka 

arbetsvillkoren. De empiriska material som framkommer i studien har inte som syfte att 

generalisera barnmorskors upplevelser, utan avgränsas till att enbart visa de intervjuades syn 

på arbetsvillkoren. Definitionen av arbetsvillkor i denna studie består av: arbetsmiljö, 

organisatoriska villkor (lön, löneutveckling och anställningsvillkor) och 

karriär/utvecklingsmöjligheter.  

Teorier och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken. 

Denna studie studerar hur de intervjuade upplever sina arbetsvillkor och för att analysera 

resultaten kommer ett genusperspektiv att användas. Jag kommer i detta avsnitt framföra olika 

teorier och verktyg för att kunna genomföra den genusmärkta analysen av yrket. Kapitlet 

presenterar även den tidigare forskning som blir användbar för denna studie. Avslutningsvis 

ges en sammanfattning av de centrala delarna av teorin och tidigare forskning.  

Genus i fokus  

Det finns en tydlig form av könssegregering på arbetsmarknaden, där vissa yrken är starkt 

kopplade till ett visst kön (Alvesson & Due Billing, 2009; Sahlin-Andersson 1994:134). 

Enkelt beskrivet ser vi idag att kvinnor väljer vissa yrken, som barnmorska och sjuksköterska 

medan män i större grad väljer manstypiska yrken med en mer teknisk inriktning (England, 

2005). Samhället värdesätter dessa yrken olika och det upplevs som en ojämlikhet kopplad till 

yrkenas status och ekonomi. De typiska kvinnoyrkena värderas lägre än de mansdominerade 

yrkena, vilket överförs till kvinnors livsstandard och status i övrigt i samhället (ibid). Denna 

arbetsmarknadssegregering går att tolka på olika sätt, både på en makro- och mikro nivå. På 

makronivå diskuterar man ofta de större mönster och fenomen man ser på en aggregerad nivå. 

En orsak som radikalfeminister anser vara avgörande för hur könsarbetsdelningen ser ut idag, 
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är mäns universella förtryck mot kvinnor (Alvesson & Due Billing, 2009; Walby, 1990: 20). 

Genom en långtgående process har det skapats distinktion mellan mäns och kvinnors arbete, 

för att kunna hålla kvinnorna ifrån de högavlönade arbetena. För att kunna kvarhålla mäns 

högre privilegier, utestängs kvinnor från vissa yrken, både vertikalt och horisontellt (Alvesson 

& Due Billing, 2009).  

 

Även på mikronivå finns det teorier om den segregerade arbetsmarknaden. Socialisering är 

ofta kopplat till genus på mikronivå och avser de normer som rådde under den tid man växte 

upp och socialiserades in i samhället (Berger & Luckmann, 1966). Det kan även kallas könad 

socialisering, då flickor och pojkar väljer olika utbildningar och sedan hamnar på olika 

arbeten, vilket leder dem till olika arbetspositioner i samhället (Alvesson & Due Billing, 

2009; England, 2005). Det anses fortfarande manligt att vara chef och på grund av det så får 

kvinnor anpassa sina personliga egenskaper för att passa in i de rådande normerna. 

Socialiseringen av flickor och pojkar skapar olika preferenser som sedan följer med i valet av 

utbildning och arbete. Män söker sig sällan till ”kvinnliga” yrken, då de anses vara just 

kvinnliga. Men när kvinnor väljer dessa ”kvinnliga” yrken, får vi en särskiljning på 

arbetsmarknaden, som ofta är missunnsam för kvinnor (ibid).   

Genus i organisationspolitik  

Även de olika parterna på arbetsmarknaden bidrar till denna könssegregering, arbetsgivare 

och anställda har även de en avgörande roll på arbetsmarknaden. Som jag nämnde tidigare 

finns det tendenser inom vissa yrken att utestänga kvinnor, för att genom det upprätthålla en 

viss status (Alvesson & Due Billing, 2009). En anledning till detta är att män tenderar att vara 

rädda för att förlora status inom yrket, vilket kan leda till att yrket värderas lägre och då ger en 

lägre lön. De traditionella mansyrkena har genom historien värderats högre än de traditionella 

kvinnoyrkena. När kvinnor väljer att träda in i dessa mansdominerade yrken, upplever 

männen en rädsla för sjunkande löner. Naturligt vill man då skydda sina arbetsvillkor genom 

att könsmärka yrket som ett manligt yrke, som enbart ”passar” individer med typiska 

mansegenskaper (ibid; Greiff, 2006). Skapar man dessa normer i samhället, är det naturligt att 

kvinnor ”väljer” yrken som man tror passar ens egenskaper (ibid).  

Genusskapande 

Genus kopplas ofta ihop med teorin om ” att göra genus” som jag i nedanstående del ska 

beskriva (West & Zimmerman 1987). Den vanligaste definitionen av genuskapande är att man 
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särskiljer mellan hur män och kvinnor väljer att handla och agera. Att göra kön innebär att vi 

noterar att män och kvinnor agerar annorlunda och sedan ”gör kön” när vi agerar som en 

normativ kvinna eller man skulle göra. Inom teorin ”göra genus” är man tydlig med att skilja 

mellan kön och genus, där kön förknippas med det biologiska kön du föds med, medan genus 

är hur vi i samhället skapar manligt och kvinnligt. Genus är de institutioner och normer vi 

finner som tydligt är kopplade till det ena eller det andra könet (ibid). Ett tydligt exempel är 

hur vi inte låter pojkar bära klänning, då det är förknippat med att vara flicka. Teorin om att 

göra kön studerar normativa beteenden som skiljer män och kvinnor åt, på en individnivå. På 

mikronivå ser vi individer handla och agera, som sedan på en aggregerad nivå bidrar till 

mönster och fenomen, för att slutligen skapa en institution (West & Zimmerman, 1987). 

  

Det är inte enbart individer som tillskrivs genuskoder, även grupper kan bli tillskrivna som 

manliga eller kvinnliga (Sahlin-Andersson, 1994). Ett genusmärkt yrke är ett yrke som blivit 

tillskrivet som antingen manligt eller kvinnligt. Det är helt enkelt märkt som ett yrke som har 

en genusuppdelning, där majoriteten antingen är kvinnor eller män (ibid). Acker (1990) 

diskuterar hur genusmärkta organisationer förhåller sig till arbetsvillkor- och förhållanden.  

Yrkesstatus och lönesättning är till stor del skapade utifrån processer som är ursprunget från 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. För att kunna förstå och analysera dessa skillnader 

mellan yrken, är det viktigt att vara medveten om genusuppdelningen (Acker, 1990). Acker 

menar att manliga tjänstemän ofta vinner ekonomiskt på att bibehålla den genusstruktur som 

råder på arbetsmarknaden. Mäns karriärmöjligheter blir större om man utesluter den kvinnliga 

konkurrensen i yrket. Sannolikheten att enbart män premieras på arbetsplatsen minskar om 

kvinnor tar större plats i yrket. Barnmorska är ett yrke som är starkt kvinnodominerat och 

därmed genusmärkt, enligt Acker.  

Utbildningen en form av investering  

Nationalekonomen Gary S. Becker skrev om humankapitalet i boken, Human Capital: A 

Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference. Humankapitalet utgör de 

egenskaper som en individ ackumulerar genom att investera i kvaliteter som ökar ens 

produktivitet på arbetsmarknaden. Det finns mängder av aktiviteter som kan vara en 

investering i humankapitalet, men alla bidrar inte till den monetära ökningen av inkomsten. 

Det finns även egenskaper som enbart bidrar till ett ökat psykiskt välmående (Becker, 1975). 

Den tydligaste kopplingen till en ökad monetär inkomst är genom utbildning, 
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arbetslivserfarenhet, eller praktiska kunskaper som gör dig mer produktiv på 

arbetsmarknaden. Becker menar att dessa investeringar inte alltid får lika stor mängd 

utdelning, det är inte alltid det går att se vilken investering som bidragit till en ökning i de 

monetära inkomsterna. Teorin om humankapital har sin huvudpoäng i att det skall löna sig att 

vidareutbilda sig och skaffa ytterligare kunskaper som kan vara värdefulla för framtida yrken. 

Becker framför att det bevisligen är så att individer med högre utbildning och fler färdigheter 

än andra, nästan alltid kommer att erhålla större inkomst än andra, i alla fall i högutvecklade 

länder som USA. 

 

Det framförs även en del kritik mot humankapitalteorin. Det finns de som anser att för stort 

fokus läggs på att ekonomiska egenskaper skapar produktivitet. Det övertar fokus från de 

kulturella aspekter som dessa grupper anser är mycket viktiga, för att förklara individers 

ekonomiska inkomst. De anser inte att korrelationen mellan investeringar i humankapital och 

ekonomisk inkomst, är tillräckligt stark (England m.fl. 1988). Flera studier undersöker om 

humankapitalet har en sådan stor påverkan på den könssegregering som finns idag på 

arbetsmarknaden. Att individer med längre utbildning får högre lön, än individer med kort 

utbildning, har humankapitalteorin redan förklarat. Men varför kvinnor i kvinnodominerade 

yrken ersätts lägre, än män med samma utbildning och erfarenhet i manliga yrken, är oklart 

(England m.fl. 1988; Stanek Kilbourne m.fl. 1994). Kvinnor med lika lång utbildning, 

erfarenhet och kunskap som män, har ändå lägre lön i genomsnitt än män, något som 

humankapitalteorin har svårt att förklara. Nationalekonomer använder ofta kompenserade 

löneskillnader som förklaring till detta (England m.fl. 1988). Arbeten som kräver ”tuffare” 

arbetsmiljö ska få en högre lön som kompensation för detta och yrken som förknippas med 

detta är ofta manliga. Detta skulle vara orsaken till löneskillnaden mellan män och kvinnor. 

Män får högre lön för att kompensera för dåliga arbetsvillkor, medan kvinnor har andra 

preferenser som gör att deras yrken ofta har bättre villkor och högre ingångslöner. Teorin om 

humankapitalet har svårt att förklara löneskillnader mellan män och kvinnor på en segregerad 

arbetsmarknad. Detta eftersom att vi ser att de kvinnliga yrkena ofta har nästintill lika lång 

utbildning som de manliga yrkena, men ändå ersätts de lägre än männen (ibid).   

Löneekvation 

Inom samma ekonomiska område finner vi Jacob Mincers löneekvation, som påminner om 

teorin om humankapitalet. Mincers löneekvation förklarar skillnaderna i monetär inkomst, 

utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet. Mincer övergav teorin och framförde en statistisk 
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löneekvation, som skulle vara ett verktyg för att kunna göra statistiska beräkningar på 

ekonomiska utdelningar (Björklund m.fl. 2006). Ekvationen har använts på större 

datamaterial, så som den svenska levnadsnivåundersökningen. På detta sätt har ekvationen 

kunnat räkna ut vad den genomsnittliga ökningen av timlönen blir, efter ett års ytterligare 

utbildning, samt kunna se hur skillnaderna i genomsnitt ser ut mellan män och kvinnor. Ett 

exempel som tas upp, är när Björklund m.fl. skattar ekvationen med datamaterial från 

levnadsnivåundersökningen från 2000. Resultatet visade att det lönade sig mer för män att 

utbilda sig än kvinnor, i ekonomisk avkastning. För ytterligare ett års utbildning ökade 

timlönen för män med 4,7 procent, medan den enbart ökade med 3,6 procent för kvinnor. 

Detta visar att det finns ett könslönegap som kvarstår efter att man kontrollerat för 

utbildningsår. Detta är bara ett exempel på hur man skattar ekvationen, men det ger ändå en 

indikation på hur den fungerar och att det finns skillnader i avkastningen av den ekonomiska 

inkomsten för män och kvinnor. Detta antyder att längre utbildning ger en högre lön för män, 

än vad det ger för kvinnor (ibid:142).  

 

Vid analysen av denna studie är målet att uppnå en förståelse för barnmorskornas 

arbetsvillkor och för att kunna skapa en förståelse är det viktigt att återknyta till tidigare 

forskning och teorier. Humankapitalteorin ger oss trots allt en möjlighet att kunna förklara en 

del av upplevelserna angående löneskillnaderna på arbetsmarknaden, utifrån individers 

humankapital. Med detta teoretiska verktyg kan vi analysera barnmorskornas åsikter och 

tankar kring deras egen lönesättning, jämföra, analysera och återblicka till denna teori.  

Löneekvationen bli intressant för att studera vårt syfte. Det skulle kunna skapa negativa 

föreställningar om lönen, om man inte anser sig få den ersättning man är värd utifrån den 

utbildning och erfarenhet man innehar (Björklund m.fl. 2006). 

Tidigare forskning 

Att finna tidigare forskning om barnmorskors arbetsvillkor har varit svårt, det förekommer 

ytterst lite forskning om hur barnmorskor upplever sina arbetsvillkor. De få studier som går 

att finna, studerar antingen barnmorskor utifrån ett medicinskt perspektiv eller fokuserar på 

barnmorskeyrket i ett historiskt sammanhang (Se exempel, Warnicke, 2011; Öberg, 1996). 

Om sjuksköterskor går det att finna studier som både beskriver upplevelserna av att arbeta 

som sjuksköterska och hur ett kall till yrket kan påverka arbetsvillkoren (Greiff, 2006). Även 
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Björk (2013) visar upp en avhandling som studerar chefers arbetsförhållanden i genusmärkta 

organisationer och jämför arbetsvillkoren inom kommunalverksamhet.   

 

Greiff (2006) studie om servicearbeten, beskriver och analyserar hur arbetsvillkoren för 

arbeten som är förknippade med antigen kvinnligt eller manligt, värderas och upplevs. 

Studien undersöker yrken som går att koppla till antingen kvinnligt eller manligt. Syftet med 

studien är att i analysen kunna urskilja om yrket anses vara förknippat med profession eller ett 

kall-yrke. Greiff framför i studien att kvinnliga egenskaper ofta är sammanlänkade med 

vårdande, moderlighet, kärlek och även fingerfärdighet, egenskaper som ofta är nödvändiga i 

kvinnodominerade yrken. Manliga egenskaper kopplas ofta till skötsamhet, plikttrogenhet, 

familjeförsörjare och ekonomiskt ansvar. Det är genom detta genusskapande som vi får yrken 

som blir genuskodade som antigen manliga och kvinnliga. Omvårdande yrken har ofta 

associerats med ett kall, med det menas att det primära motivet med att förvärvsarbeta inte har 

legat i den monetära ersättningen, utan i den mänskliga omvårdnaden. Det var tydligare under 

tidigt 1900-tal, då mannen ofta var familjeförsörjaren och kvinnan arbetade i hemmet. Om 

kvinnan arbetade utanför hemmet trodde man inte det var för att erhålla någon större monetär 

ersättning. Av den anledningen har det traditionellt sett inte funnits några incitament att 

ersätta kvinnor som arbetade med omvårdnad, med höga löner. Barnmorskeyrket har båda 

dessa egenskaper som nämns ovan, det är extremt kvinnodominerat och har historiskt klassats 

som ett yrke där individer motiveras av ett kall. Barnmorskeyrket är välkänt som ett 

omvårdnadsyrke, där omsorgen av andra kvinnor är en stor och viktigt arbetsuppgift. 

 

Studien av Greiff visar resultatet av hur de utvalda yrkesgrupperna, bland annat upplever sin 

relation mellan klient och anställd. Eftersom denna studie studerar ett omvårdnadsyrke, 

kommer enbart resultatet från sjuksköterskor och förskolelärare att framföras, eftersom de kan 

relateras till barnmorskeyrket. På frågan om varför man arbetar med just det yrket, svarade en 

hög andel av sjuksköterskor och förskolelärare, ”att hjälpa andra”. Vilket var en betydligt 

större andel än andra yrken i studien som var förknippade med profession. Kvinnliga 

sjuksköterskor och förskolelärare, visade sig vara mer kall-tänkande än de manliga 

respondenterna inom dessa yrken. Bland de yngre kvinnorna svarade en relativt hög 

procentandel ”att hjälpa andra”, närmare 68,8 procent av kvinnor under 31 år. 

Alternativsvaren för frågan om varför de valt yrket bestod av: tryggt arbete, inget annat att 

välja på, möjlighet till utveckling, välbetalt/försörjning, slump, variationsrikt, hjälpa andra, 

annat. Även svaret ”variationsrikt”, hade hög procentandel svarande bland både 
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sjuksköterskor och förskolelärare. Resultatet visar även att kvinnor i kall-yrken oftare svarar, 

”att hjälpa andra”, som svar till varför man väljer att stanna kvar i yrket, än vad kvinnor i 

yrken förknippade med profession gör (ibid).  

 

Björks (2013) forskning studerar chefers villkor inom genusmärkta kommunala verksamheter. 

Syftet med studien är att undersöka vilka skillnader det går att finna mellan dessa genusmärka 

verksamheter; funktionshinderverksamhet, äldreomsorg, förskola/skola, gymnasieskola samt 

teknisk service. Urvalet bestod av 400 chefer inom dessa kommunala verksamheter, som fick 

svara på en enkät med ett flertal frågor rörande deras arbetsförhållanden. Sedan skapades ett 

index som beskrev deras arbetsförhållanden på en skala mellan ett och fem, där ett är sämst 

och fem är bäst. Resultatet visade små skillnader i medelvärdena för enskilda variabler, men 

de fann ändå tendenser till mönster i arbetsförhållandena. Efter att de sammanställt samtliga 

variabler, fann de motiv som talade för att de kvinnligt dominerade yrkena, hade ett lägre 

indexvärde än de mer manligt märkta yrkena. Cheferna inom funktionshinderverksamhet och 

äldreomsorg, låg i botten av resultatet, som de med sämst arbetsförhållanden. I topp fann man 

teknisk service med det högsta index värdet, teknisk service anses vara det manligt 

genusmärkta yrket. Vid en mer övergripande generalisering kan det kopplas till det faktum att 

kvinnligt genusmärka yrken oftare värderas lägre och utifrån denna studie har även chefer 

inom dessa yrken sämre arbetsförhållanden (ibid). I denna studie studeras inte chefer 

specifikt, men tendenserna att kvinnligt genusmärka yrken har chefer som upplever sina 

arbetsförhållanden sämre än manliga, tyder på en könssegregering.   

Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Vid studier om barnmorskor och deras arbetsvillkor finns alltid den aspekten att yrket präglas 

av kvinnor. Det blir därför viktigt att studera och analysera utifrån genusteorier som har 

medvetengjort yrken som just ett kvinnodominerat yrke. Den svenska arbetsmarknaden har en 

tydlig könssegregering, där män väljer vissa yrken och kvinnor andra yrken och dessa yrken 

värderas sedan olika (Alvesson & Due Billing, 2009). Det är viktigt att vara medveten om hur 

dessa olika yrken har påverkats av det faktum att de antingen är kvinnliga eller manliga. 

Kvinnor dras oftare än män till yrken som är förknippade med vård, omsorg och arbeten där 

man dagligen träffar människor. Dessa yrken värderas ofta lägre än mer teknisk inriktade 

manliga yrken (England, 2005). ”Att göra genus” visar på att kvinnor och män väljer att agera 

som kvinnor eller män ”ska” agera, för att vara en del av gruppen kvinna eller gruppen man. 
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Utifrån ”att göra genus” teorin kan man tolka könssegregeringen som en del av den 

socialisering som sker under tiden man är barn/ungdom. Flickor lär sig att de är intresserade 

av människor, omvårdnad och andra omhändertagande sysslor, medan pojkar i unga åldrar lär 

sig att uppskatta tekniska och ”hårdare” aktiviteter. Dessa intressen följer sedan med upp i 

åldern och vid utbildnings- och karriärval, följer man de intressen som funnits där sedan 

barnsben. Hur barnmorskornas långa utbildning värderas, går att tolka med hjälp av 

humankapitalteorin. Teorins syfte är att påvisa att en längre utbildning i vanliga fall bidrar till 

en större ekonomisk utdelning i form av lön. Tidigare forskning visar även att det finns yrken 

som traditionellt anses drivas av ett kall, vanligt är att yrken med en större mängd omvårdnad 

och omsorg av andra människor klassificeras som ett kall-yrke. Greiff (2006) visar att det är 

vanligt att kvinnor i större utsträckning än män, väljer yrken efter förmåga att hjälpa andra 

människor. Han studerar även hur detta kan påverka arbetsförhållandena och andra 

arbetsmarknadsfaktorer. Björk (2013) visar i sin avhandling hur chefer som arbetar i kvinnligt 

genusmärka kommunala verksamheter, så som funktionshinderverksamhet och äldrevård, har 

sämre arbetsförhållanden än verksamheter som teknisk service och gymnasieskola. 

Metod 

Metodvalet för en forskningsstudie väljs lämpligast ut efter att man bestämt vilket syfte 

studien skall ha. Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur de intervjuade 

barnmorskorna i Stockholm upplever sitt yrke utifrån deras arbetsvillkor. Av den anledningen 

kommer denna studie genomföras med en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod beskrivs ofta 

som motsatsen till kvantitativ metod och intervjuer och observationer är det huvudsakliga 

tillvägagångssättet (Ahrne & Svensson, 2011). För att kunna uppfylla studiens syfte, att förstå 

och analysera barnmorskors egna upplevelser, blir kvalitativa intervjuer mest fördelaktigt. 

Intervjuerna sker utifrån en tematiskt ansats, vilket liknar det naturliga samtalet och öppnar 

upp för ett brett perspektiv (Aspers, 2011:139). Alternativet till intervjuer skulle vara 

observationer eller litteraturstudier, vilket innebär att man går miste om barnmorskornas egna 

upplevelser och känslor. Det är heller inte möjligt att genomföra deltagande observationer, då 

jag som forskare inte har den rätta utbildningen för att kunna delta. Möjligheten att observera 

utan att delta hade varit ett alternativ för att få en helhetsbild av yrket, men tyvärr fanns inte 
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resurserna för det. I detta kapitel redovisas val av intervjuperson och företag, intervjuernas 

utformning, tematisk analys, tillförlitlighet samt forskningsetiska aspekter.  

Val av organisation 

För att studera barnmorskors upplevelser om sina arbetsvillkor, är det högst viktigt att komma 

i kontakt med verksamheter där barnmorskor arbetar och har möjlighet att låta sig intervjuas. 

Det har legat i mitt intresse att studera barnmorskor som arbetar med olika arbetsuppgifter, för 

att få en bredare bild av hur arbetsvillkoren för hela yrket ser ut. Den verksamhet jag först fick 

en kontakt med var en privat förlossningsavdelning, verksam inom Stockholms län, där 

flertalet förlossningsbarnmorskor var villiga att ställa upp på en intervju. Senare fann jag det 

av intresse att finna barnmorskor som även arbetade på en mödravårdscentral. Den 

mödravårdscentral som tillät mig att inträda på deras arbetsplats är även den verksam inom 

Stockholms län. Anledningen till att jag inte enbart studerar en arbetsplats, är att jag inte vill 

få en förenklad bild av yrket, med enbart upplevelser från barnmorskor som arbetar på samma 

arbetsplats och med samma arbetsuppgifter. Anledningen till mitt geografiska val är på grund 

av det faktum att det är en stor brist på barnmorskor i Stockholm, det har i den allmänna 

debatten diskuterats om hur man ska kunna bibehålla och öka intresset för barnmorskor. Samt 

det faktum att jag har för få resurser för att göra ett representativt urval för hela Sverige. 

Eftersom det inte förekommer någon större mängd tidigare forskning, ansåg jag det vara 

logiskt att ta den största staden i Sverige. Jag är medveten om att jag inte kommer att kunna 

dra generaliserade resonemang, då jag enbart studerat barnmorskor som arbetar i Stockholm 

och att det kan finnas andra åsikter ute i landet. 

Val av intervjuperson 

För att få tillgång till intervjupersonerna och inträda på arbetsplatsen, är det nödvändigt att 

upprätta en kontakt med någon i ledningsfunktion på företaget. Önskvärt vore om en av 

cheferna har möjlighet att ge ut en lista över de anställda som är aktuella för en eventuell 

intervju och sedan slumpmässigt välja ut intervjupersoner (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2011:42). Detta skapar en större tillförlitlighet över datainsamlingen, då vi undviker att 

manipulera vårt urval.  Som Eriksson-Zetterqvist & Ahrne framför är det inte alltid en 

möjlighet, kontaktpersonen vill kanske inte vidarebefordra uppgifter om sina anställda och 

man har då enbart möjlighet att intervjua personer som kontaktpersonen tillfrågat. I denna 
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studie har jag haft kontakt med en före detta barnmorska, som hänvisade mig till en annan 

barnmorska, som arbetade på en förlossningsmottagning i Stockholm. Denna kvinna ställde 

gärna upp på en intervju och hänvisade mig till ytterligare en kvinna, som arbetade på samma 

arbetsplats. Eftersom min kontaktperson inte hade något inflytande i verksamheten, hade jag 

inte möjlighet att få ut några kontaktuppgifter på de anställda i det företaget. Men dessa två 

kvinnor valde att bli intervjuade och vi bestämde plats på Stockholms universitet. Det finns 

alltid en risk med detta urvalsförfarande, då kontaktpersonen kan hänvisa till personer som 

den anser ska ge ”rätt” information och urvalet kan då bli manipulerat (ibid:43). Eftersom 

denna kontaktperson inte har någon tidigare koppling till verksamheten, eller någon form av 

chefsposition över de anställda, anser jag att det var relativt harmlöst. På mödravårdscentralen 

kom jag i kontakt med en verksamhetschef som var villig att låta mig inträda på arbetsplatsen. 

På den mottagningen arbetade det inte mer än fyra -fem barnmorskor och de aktuella för en 

intervju var i antal enbart tre stycken. Det medförde att jag inte hade någon möjlighet att 

slumpmässigt välja mina intervjupersoner. De som accepterade att ingå i studien kontaktades 

och informerades om studiens syfte.  

 

Intervjupersonerna som lät sig bli intervjuade arbetade som tidigare nämns med olika 

arbetsuppgifter, två som förlossningsbarnmorskor och tre arbetade på 

mödravårdvårdcentralen. Under intervjuerna framgick det att samtliga har arbetat med både 

förlossning och mödravård under sin yrkeskarriär. Intervjupersonerna var i olika åldrar och 

hade olika lång tid i tjänst. Åldersspannet låg mellan 35- 70 år och tid i tjänst mellan 10- 47 

år. Två utav barnmorskorna hade även tidigare haft chefspositioner, men har idag ingen 

ledarroll, dessa var de två förlossningsbarnmorskorna. Jag är medveten om att jag inte 

kommer få ett representativt urval av alla tjänster en barnmorska kan inneha, då barnmorskor 

även kan arbeta med att informera om preventivmedel eller på gynekologmottagningar. Jag 

anser ändå att det är bättre att göra på detta sätt, än att enbart studera 

förlossningsbarnmorskor. Ytterligare en brist är att antalet intervjupersoner är något litet, 

önskvärt hade varit att intervjua runt sex till åtta barnmorskor (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2011:44), men på grund av tidsbrist och resursbrist har det enbart genomförts fem intervjuer.  

Intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes med semi-strukturerade frågor utifrån en tematisk 

intervjuguide (Se Bilaga 1). Teman skapades genom att dela in arbetsvillkor i olika  
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grupperingar; yrkesspecifika arbetsvillkor, utbildning/lön, karriär/utvecklingsmöjligheter och 

arbetsmiljöfaktorer. Detta har skapats för att kunna genomföra öppna intervjuer där 

intervjupersonerna får möjlighet att själva berätta och uppvisa vad som är viktigt att förstå. 

Syftet med en tematisk öppen intervju, är att få de intervjuade att känna sig trygga med att 

berätta och öppna upp för ett samtal med forskaren. Genom att använda teman kommer de 

intervjuade att följa de förbestämda teman som forskaren valt (Aspers, 2011:147). Detta 

skapar även en möjlighet för den intervjuade att konstruera samtalet och för forskaren att 

skapa nya frågor, under tiden samtalet fortgår. Det skapar en känsla av förståelse, att 

forskaren kan sätta sig in i den intervjuades sammanhang. Under tiden som intervjuerna i 

denna studie hölls, fanns det rum för deltagarna att själva styra samtalet dit de själva ansåg det 

vara viktigt. Genom denna metod blir det möjligt för forskaren att ställa följdfrågor som 

öppnar upp för intressant information som man annars hade gått miste om. Syftet med denna 

studie är att förstå och analysera de upplevelser barnmorskor har inför sina arbetsvillkor. Det 

är då väsentligt att använda sig av en öppen och samtalsliknande intervju, för att skapa ett 

förtroende mellan den intervjuade och forskaren (ibid).  

 

Platsen för intervjun bör anpassas utifrån syftet med studien och omständigheterna kring 

intervjun (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011:46). När jag kontaktade de två 

förlossningsbarnmorskorna, gav jag dem möjligheten att själva begära en lämplig plats. Ena 

barnmorskan gav ett café som förslag, men som Eriksson-Zetterqvist & Ahrne beskriver kan 

en plats som ett café vara bullrigt och stökigt, vilket gör transkriberingen svår. Därför 

avböjdes förslaget om att ses på ett café. Det blev istället ett grupprum på Stockholms 

universitetsbibliotek. Barnmorskorna som arbetade på mödravårdscentralen fick ställa upp på 

intervjuerna under arbetstid och det blev då aktuellt att besöka deras arbetsplats. 

Problematiken med att intervjua en person om deras arbetsvillkor på sin arbetsplats, blir att få 

den intervjuade att känna sig trygg nog att öppna upp och berätta ärligt om hur den upplever 

sina arbetsvillkor. Att bli intervjuad på sin arbetsplats kan skapa en viss rädsla, ifall den 

anställde känner sig otrygg med att öppna upp sig i den miljön (ibid). Under dessa intervjuer 

satt vi i deras egna rum som var stängda och jag informerade tydligt om anonymiteten och 

konfidentialiteten. Något obehag under intervjuerna uppmärksammades inte. Intervjuerna 

hade som grundtanke att vara i ca en timme, men de två första intervjuerna drog över tiden 

något. De andra tre hölls mellan 45 till 60 minuter. 
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Under samtliga intervjuer har ljudupptagning skett, med den intervjuades tillåtelse och 

förståelse om att det är för att kunna transkribera intervjun. Bryman (2011:429) tar upp två 

problem som är vanliga med ljudupptagning, antingen kan utrustningen sluta fungera eller så 

kan intervjupersonerna vägra låta sig intervjuas. Inget utav dessa problem uppstod under 

någon av de fem intervjuerna. Det fördes även anteckningar under intervjuernas gång, både 

för att komma ihåg följdfrågor, men även för att notera eventuella reaktioner på olika ämnen. 

Ett exempel på reaktion var hur snabbt och bestämt alla svarade när vi samtalade om lön och 

löneutvecklingen inom yrket, vilket uppmärksammades under samtliga intervjuer.  

  

För att hitta en bra maktbalans mellan den intervjuade och forskaren, är det bra att som 

forskare anpassa sig till den man intervjuar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Hur man 

klär sig och för sig, kan vara en viktig faktor i hur intervjuerna utspelar sig, men även hur 

relationen byggs upp. De två första intervjuerna skedde på Stockholms universitet och under 

den korta vägen från tunnelbanan till grupprummet, hann jag och intervjupersonen småprata 

och skapa ett förtroende innan intervjun ens börjat. Det märktes tydligt på de andra 

intervjuerna, som skedde på barnmorskornas arbetsplats, att det tog lite längre tid innan de 

verkligen kände sig trygga att berätta mer detaljerat om deras åsikter. För att försäkra dem om 

deras trygghet att uttala sig, var jag tydlig med att förklara vad studiens syfte bestod av och att 

allt de säger kommer vara helt anonymt. En fördel som jag uppfattade var att jag som forskare 

var kvinna, detta kände jag under de flesta intervjuer, att de relaterade till hur det är att vara 

kvinna och såg mig som del av den gruppen. Det går inte att säga att intervjuerna blev bättre 

för att jag är kvinna, då jag inte vet hur de hade reagerat om forskaren var man, men någon 

form av relation upplevde jag att vi skapade. Resultatet av intervjuerna genererade bra och 

uttömmande svar, som med hjälp av följdfrågorna blev ytterligare något detaljerade och 

fördjupade. Genom att följa intervjuguiden fick jag även känslan av att intervjuerna blev 

mättade, då samtliga teman var uttömda och intervjupersonerna hade möjlighet att tillföra 

annan information som intervjupersonen ansåg vara nyttig för studien.   

Tematisk analys  

Omgående efter att intervjuerna genomförts, påbörjades ordagrann transkribering och det blev 

sedan aktuellt att sammanställa resultatet och påbörja en analys. Analysen skedde tematiskt 

och resultatet kategoriserades utifrån teman som var delvis bestämda sedan innan, men även 

nyuppkomna vid sammanställningen av resultatet (Langemar, 2008). De olika teman som 
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framarbetas kan antigen vara deskriptiva och konkreta, eller abstrakta och tolkande, det 

viktigaste är att resultatet är lättförståeligt och enkelt för läsaren att följa (ibid.). I denna studie 

har de olika temana i analysen följt den redan framtagna kategoriseringen som finns i 

intervjuguiden, detta för att göra det konkret och för att på ett enkelt sätt kunna återspegla 

syftet i resultatet. Kodningen har sedan gjorts utifrån marginalmetoden, lättast är att använda 

sig av pennor och markera i marginalerna vilka teman de olika styckena tillhör (Aspers, 

2011:185–187). Lämpligt är att grovt markera större teman som upptäcks och sedan gå ner på 

en mer detaljerad nivå där rad-för-rad eller ord-för-ord markeras efter kodningen (ibid). Detta 

skall göras utifrån ett kodningsschema, där varje tema har fått en specifik färg. Det finns alltid 

en risk för överlappning när man väljer att kategorisera resultatet efter teman, det är därför 

viktigt att fundera på hur sitt kodningsschema ser ut så att man undviker överlappning 

(Langemar, 2008). När resultatet sedan sammanställts finns det en risk att citat beskriver 

åsikter som kan användas i flera teman och är inte överlappningen allt för stor är det 

acceptabelt, men det bör noteras (ibid). I denna studie har kategoriseringen skapat fyra större, 

mer generaliserade teman, där det kan finnas en risk för överlappning. Under 

sammanställning av resultatet har detta uppmärksammats och tagits hänsyn till.  

Tillförlitlighet 

Att mäta kvalitén på en kvalitativ studie görs ofta med hjälp av validitetsbegreppet. Validitet 

är ett mått på hur tillförlitlig och meningsfylld studien är, utifrån kriterier som exempelvis hur 

replikerbar studien är. För att kunna uppnå hög grad av validitet är öppenhet under hela 

studien viktigt, där man enkelt visar för läsaren hur studien genomförts (Langemar, 2008). En 

viktig del i validiteten gäller hur man analyser sitt datamaterial och hur väl man förankrar 

empirisk data i studien.  För att göra detta på ett korrekt sätt är det önskvärt att man varken 

väljer att utesluta viktig data, eller lägger till data, som har ett svagt stöd från det empiriska 

materialet (ibid). Under arbetet med att ta fram data till denna studie, har det tagits fram en 

intervjuguide som har haft som syfte att tematisera arbetsvillkor, på ett sätt som ska inkludera 

de största och viktigaste delarna som påverkar barnmorskorna. Detta eftersom den teoretiska 

analys som genomförts, grundas på det empiriska resultatet som framförts i rapporten. 

Analysen kan bli missvisande om relevant empiriska data inte framkommer i resultatet. Det är 

därför viktigt att även visa på resultat som inte alltid stämmer överens med syfte och teorier, 

då studien skall var så transparant som möjligt (ibid). 
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Vid kvalitativa studier blir det aktuellt att studera hur generaliserbar studien är. Det finns 

skillnader mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier, när det gäller 

generaliserbarheten. Kvalitativa studier kan inte dra samma generaliserande analyser som 

kvantitativa studier gällande mängd och frekvens (Langemar, 2008). Men det är ändå av vikt 

att göra någon form av kvalitativ generaliserad analys av den population man studerar. När 

man vill genomföra en kvalitativ generalisering, är det viktigt att se över hur urvalsförfarandet 

gjorts, eftersom generalisering syftar till att tillskriva en större grupp det resultat som 

framkommit (ibid). I denna studie har urvalet gjorts genom ett snöbollsurval, där 

kontaktpersonen hänvisat mig vidare till aktuella intervjupersoner. För en optimal 

generalisering hade ett obundet slumpmässigt urval, av hela populationen, varit önskvärt 

(Bryman, 2011:168–169). Det allra viktigaste vid en generalisering är att få med alla delar av 

den population man studerar, att man inte missar grupper inom populationen. Det blir då svårt 

att göra en adekvat generalisering av det empiriska resultat som framkommit (Langemar, 

2008). Eftersom denna studie enbart studerar barnmorskor som arbetar på, antingen en 

mödravårdscentral eller en förlossningsmottagning, kan det finnas åsikter eller andra aspekter 

som man går miste om när vissa delar av yrket utesluts.  

Forskningsetiska aspekter 

För att uppnå god forskningssed är det passande att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer om hur svensk forskning ska utföras. Dessa riktlinjer har kategoriserats ner till fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Internet 7). Informationskravet är utformat för att individerna inom studien ska få rätt 

information om vad studiens syfte är och i denna studie uppfylldes detta krav direkt vid 

förfrågan om eventuell medverkan. De eventuella intervjupersonerna blev medvetna om syftet 

med studien direkt, samt att det är totalt frivilligt och att de när som helst under studiens 

process har möjlighet att dra tillbaka sin medverkan i studien. Samtyckeskravet innebär att 

alla individer i en studie har godkänt sin medverkan, vilket samtliga i denna studie gjorde. 

Alla intervjuade blev även uppmärksammade på deras konfidentialitet, att det som sagts 

enbart kommer läsas av forskaren och att citat som tas fram till rapporten kommer att vara 

anonyma. Detta i enlighet med konfidentialitetskravet. Sista grundkravet består av 

nyttjandekravet, som beskriver att det resultat som framkommer under studien inte får 

utnyttjas i något annat sammanhang. Detta framgick till de intervjuade under starten av 

intervjuerna (ibid). Dessa fyra krav har de intervjuade tagit del av, både under själva 
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intervjuerna, men även vid förfrågan om medverkan i studien. Slutligen har samtliga 

intervjupersoner varit över arton år, vilket är ett krav för en studie på C-nivå.  

Resultat 

I nedanstående kapitel kommer resultatet från det empiriska materialet, i form av intervjuerna, 

att redovisas. Intervjuerna genomfördes med fem barnmorskor, som i resultatet nämns som 

intervjuperson 1 till 5. Detta för att skydda deras identitet. Intervjuperson 1 och 2 arbetar på 

ett förlossningssjukhus och intervjuperson 3-5 arbetar på en mödravårdscentral. Detta för att 

göra det tydligare för läsaren vilken tjänst intervjupersonen har. Disponeringen av resultatet 

kommer ske utifrån den tematiska intervjuguide som skapades för intervjuerna (Se bilaga 1). 

Temana som återfinns i intervjuguiden består av, lön och utbildning, karriär och 

utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö. Under intervjuernas gång framkom det att de 

intervjuade hade en enorm kärlek till sitt arbete och detta fick mig även att väva in temat 

barnmorska – ett kall. På så vis kan man även studera om det finns mönster hos 

intervjupersonerna som kan förklara deras val av yrke.  

Lön och utbildning 

Resultaten visar att lönen var ett område som väckte starka reaktioner hos samtliga 

intervjupersoner. Alla de intervjuade hade starka åsikter kring huruvida lönen motsvarade 

utbildningsnivån. De gav flera exempel på varför det i dagsläget inte är en god lönesättning 

för barnmorskeyrket. Genomgående var det enbart negativa erfarenheter och åsikter som 

framfördes kring lönen. Intervjupersonerna var alla missnöjda med både ingångslönen för 

nyblivna barnmorskor och löneutvecklingen inom yrket. Alla ansåg att ingångslönen var 

alldeles för låg för det ansvar som det innebär att vara barnmorska, en intervjuperson säger:  

 

”Jag tänker på den grupp idag som ju redan är sjuksköterskor, dom kanske har haft en högre lön 

som sjuksköterska och så får dom en sämre lön som barnmorska trots att dom har gått en 

vidareutbildning.” (Intervjuperson 1) 
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Intervjuperson 1 framförde att det tidigare funnits nyutbildade barnmorskor som återgått till 

sitt tidigare yrke som sjuksköterska, enbart på grund av att deras lön sjunkit så pass mycket 

när de börjat arbeta som barnmorska. Intervjupersonen upplevde detta som problematiskt, 

eftersom det kan leda till att färre söker sig till yrket. Flera av de intervjuade framförde att det 

borde ske en ökning av ingångslönen. Det var flera som ansåg att det vore lämpligt att öka 

ingångslönen med minst 10 000 kr i månaden, för att motsvara det ansvar som man faktiskt 

har som barnmorska. Löneutvecklingen för barnmorskor upplevdes även den som undermålig. 

Flera ansåg att det inte var en värdig löneutveckling för ett kvalificerat yrke som barnmorska 

och flera gav exempel på detta: 

 

”… och sen att det klart det märks, om den som har arbetat i 20-30 år ibland också får sämre lön än 

den som är nyfärdig, då säger det något om löne… eller ska man kalla det för löneutveckling, så ska 

det ju inte riktigt vara” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 poängterade, att den löneutveckling som varit under de senaste 20-30 åren, 

har varit så pass dålig att nyutbildade barnmorskor får en lön jämlikt en barnmorska med flera 

års erfarenhet. Intervjupersonen trodde att det var på väg att bli en förändring av lönen, i och 

med den nya generationen unga nyutbildande barnmorskor, som vägrar tystas ner av dåliga 

villkor. Eftersom det krävs nästan fem års utbildning för att kunna arbeta som barnmorska, 

ansåg många av intervjupersonerna att utbildningen i sig inte motsvarar löneersättningen. En 

av de intervjuade jämförde sin lön med tandläkaryrket, där utbildningen är nästintill 

densamma i omfång: 

 

”… om jag ska jämföra min utbildning med en tandläkare, jag har en systerdotter som är tandläkare, 

hon kan vara mitt barnbarn men hon tjänar mycket mer än mig och jag har snart jobbat 30 år och 

nej det är orättvist, vi har nästan lika lång utbildning.”(Intervjuperson 5) 

 

Det de allra flesta påtalade var den höga grad av ansvar som barnmorskor har, de ansvarar inte 

bara över ett liv, utan två. Intervjupersonerna ansåg att ansvar borde värderas betydligt högre 

än vad det gör idag. Intervjuperson 5 hänvisade igen till tandläkaryrket genom att säga:  

 

”Om jag ska jämföra med tandläkare igen, där det bara är tänder, men barnmorskan ansvar för ett 

liv, både mamman och barnet […] och man ska kolla att barnet mår bra och växer, och det är livet 

som är viktigt, men tanden kan man ta ut fel och det händer ingenting.” (Intervjuperson 5)  
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De små skillnader som fanns mellan de intervjuades svar, var från de som hade arbetat en 

länge tid (30-40 år) i branschen. De ansåg att deras lön idag var god och motsvarade deras 

förväntningar, men en av dessa intervjupersoner hade ändå upplevt sig underbetald i många 

år:  

 

”Jag har kanske en ganska bra lön för att vara barnmorska, på grund av min ålder (63 år) och min 

bredd, jag tjänar nästan 40 000, men det är bara jag, […] jag har ju under många år tyckt att jag 

har varit underbetald…” (Intervjuperson 2) 

 

Karriär och utvecklingsmöjligheter 

Resultatet visade genomgående att de intervjuade ansåg, att möjligheterna att utvecklas och 

att ”göra karriär” var goda. Samtliga såg det som en självklarhet att utvecklas inom yrket och 

att det till stor del låg hos individen själv om man ville avancera inom yrket. Att 

vidareutvecklas och bli expert inom yrket, var det ingen som såg som svåruppnått. 

Intervjupersonerna framförde flera tänkbara vägar att gå, när det gällde utveckling: 

 

”Det finns stora möjligheter, det finns allt ifrån att man kan specialisera sig inom olika grenar, bli 

amningsexpert eller ultraljudsbarnmorska och sånt […] man kan forska, ta magisterexamen, man 

kan göra väldigt mycket, det kan man ju.” (Intervjuperson 4)  

 

Det framgick därmed att man hade möjlighet att utvecklas som barnmorska, så länge man 

själv var motiverad. Möjligheten att bli chef eller ta större ansvar i verksamheten, var även 

den god. Flera exempel togs upp av de intervjuade:  

 

”… det finns barnmorskor som har jobbat i flera år och sen har de ju blivit koordinatorer och 

kommit upp till någon förlossningschef och så har de ändå kunnat klättra, absolut göra karriär.” 

(Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 1 berättade om hur utvecklande och roligt det var att föreläsa för 

föräldragrupper och på andra informationsträffar:  
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”… ja man kan ägna sig åt att föreläsa och såna saker, jag har ju informationsträffar och har haft 

många föräldragrupper, det ger ju inte så mycket extra i plånboken, men all rikedom är inte pengar 

[…] jag tycker det är fantastiskt att få stå på scen med tvåhundra åhörare…” (Intervjuperson 1)  

 

Det framgick även att de flesta av de intervjuade ansåg, att det var upp till individen själv att 

bestämma, om man vill avancera i yrket. Ansvaret över sin karriär låg i den anställdes egna 

händer, ingen kommer hålla din hand på vägen. Sammanfattningsvis upplevde jag att de 

intervjuade tyckte att det fanns goda möjligheter till en karriär inom yrket, det uppmuntrades 

och var en självklarhet för samtliga intervjupersoner. Svaren jag fick på mina frågar var så 

pass korta och bestämda, att jag upplevde det som en självklarhet att kunna utvecklas inom 

yrket.   

Arbetsmiljö  

Det empiriska materialet visade att det rådde delade meningar angående arbetsmiljön inom 

yrket. Alla de intervjuade hade tidigare arbetat på olika avdelningar och med olika 

arbetsuppgifter. Min känsla var att de alla hade en bra uppfattning om hur de olika 

arbetsmiljöerna såg ut, så som förlossning, mödravård och eftervård. Det som skiljde dem åt, 

var att två av dem arbetade på en förlossningsavdelning och tre arbetade på en 

mödravårdscentral och det gjorde att åsikterna ibland gick isär. 

 

I den fysiska arbetsmiljön fanns det tydliga skillnader på att arbeta på en 

förlossningsmottagning och på en mödravårdscentral. Arbetet på en förlossningsmottagning 

kräver ibland att man sitter i onaturliga ställningar och står och går under en längre tid och det 

kan vara påfrestande för kroppen. Av den intervjuperson som arbetat längst, framgick det 

även att det har skett stora förbättringar gällande både den psykiska och fysiska arbetsmiljön 

sedan 1960–70-talet. Intervjupersonen vittnade om hårda golv, tunga sängar och onaturliga 

lyft som man använde sig av på den tiden, men mycket av detta har förbättrats betydligt under 

åren som gått.  

 

”Den fysiska arbetsmiljön förr var ju ganska slitet, fult och nergånget […] långa transportsträckor, 

problem med att kunna få raster, hinna kissa, problem med rygg och fötter och ben för att det var 

hårda golv […] vi lyfte patienter förr, tvättade dom och såhär, det var mycket tyngre rent fysiskt förr, 

jobbiga tider, nattjänstgöring som var slitsam… ” (Intervjuperson 2)  
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Citatet ovan kommer från en barnmorska som arbetat på flera olika förlossningsmottagningar 

under 30 år. På barnmorskans nuvarande arbetsplats är ergonomin betydligt viktigare, till 

exempel så är avdelningarna mindre vilket bidrar till kortare transportsträckor. Genomgående 

var alla de intervjuade nöjda med den fysiska arbetsmiljön. De tre barnmorskor som arbetade 

på mödravårdscentralen, hade alla egna mottagningsrum, som sköttes av fastighetsägaren. 

Inom mödravården förekom det inga fysiskt tunga lyft, utan det var stillasittandet de 

intervjuade klagade på. På förlossningsmottagningen kunde det förekomma viss fysisk 

ansträngning. Det moderna sättet att föda idag, är stående eller upprätt förlossning snarare än 

det traditionella ryggläget. Detta kan göra det lite mer fysiskt krävande för barnmorskan.  

 

På frågan om det ibland var en för hög arbetsbelastning inom yrket, fick jag även där olika 

svar. Att arbeta som barnmorska på en mödravårdscentral upplevdes inte som psykiskt 

påfrestande. Ibland kunde de uppleva att det var väldigt mycket arbetsuppgifter som samlades 

på hög, men de upplevde aldrig att de inte klarade av dem. Blev det för hög arbetsbelastning 

berodde det oftast på, att de själva inte hade arbetat tillräckligt fort.  

 

”här är det inte det tycker jag [stressigt], här är det lugnare än på förlossningen, där är det ju 

stressigt, man måste vara stresståligt för att klara av det jobbet” (Intervjuperson 4) 

 

Nästan alla var överens om att det förekom hög arbetsbelastning på 

förlossningsmottagningarna. De två intervjupersoner som idag arbetar som 

förlossningsbarnmorskor, vittnade om en extremt hög arbetsbelastning de senaste fyra-fem 

åren. Båda berättade om hur den höga arbetsbelastningen påverkat både dem själva, samt hela 

deras arbetslag, negativt. En av förlossningsbarnmorskorna uttryckte sig så här:  

 

”… det har varit helt jävla fruktansvärt dom sista, fem åren kanske, för det har varit så enorm 

inflyttning i den här staden, och vi måste ju ta hand om dom som ska föda […] jag har en jädra 

erfarenhet och rutin och det gör att jag kanske inte känner samma, jag känner ingen skräck eller oro 

eller så, men det kan inte vara så att yrket ska göra så att det enda du orkar är att gå hem och vila 

för att samla krafter för nästa pass, då är det liksom lite för tufft tycker jag.” (Intervjuperson 2)  

 

Barnmorskan beskrev hur tufft och hur hög deras arbetsbelastning varit de senaste fem åren. 

Liknande vittnesmål framkom även från den andra förlossningsbarnmorskan. På 
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intervjupersonens tidigare arbetsplats förekom det att fler patienter lades in, än vad 

personalstyrkan klarade av att arbeta med. Detta skapade en stor stress hos de anställda och 

det gjorde även omvårdnaden av patienten lidande, då enbart det mest medicinskt akuta 

prioriterades. Anledningen till att man kunde ta in fler patienter än vad personalstyrkan kunde 

klara av, var att man hade ett patienthotell, dit patienter kunde skickas när avdelningarna var 

fullbelagda. Stressen kom från det faktum att desto fortare du kunde förlösa en kvinna, desto 

fortare kunde man transportera henne till hotellet och på det sättet lösgöra ett förlossningsrum. 

Genom detta kunde även verksamheten skapa en ökad lönsamhet, eftersom man får betalt för 

varje förlöst barn.  

 

”men sen har ju hela tiden belastningen ökat, och hade vi på min tidigare arbetsplats ett 

patienthotell, och då kunde man ju förlösa ett helt jälva gäng med folk och skicka dit dem, och sen 

fanns det ingen som kunde ta hand om dom efteråt…” (Intervjuperson 2) 

 

När jag frågade en av intervjupersonerna om den någon gång upplevt problem med att hinna 

utföra sina arbetsarbetsuppgifter fick jag detta svar:  

 

”Jag kan säga att jag aldrig har upplevt det fören i år, innan jag slutade på min tidigare arbetsplats, 

då kände jag ett sådant högt tryck, så även om jag har jobbat så länge och har så mycket erfarenhet 

och det fanns i ryggmärgen, så var det så mycket att jag kände vid två tillfällen att jag var gråtfärdig, 

och det har jag aldrig gjort under alla dessa år, men jag gjorde det då…” (Intervjuperson 1)  

 

De sista tre citaten och berättelserna är hämtade från förlossningsbarnmorskornas egna 

upplevelser och vittnar om den enormt höga arbetsbelastning som förkommit de senaste fem 

åren, inom förlossningsvården. Dessa upplevelser upplevde de själva som svårhanterbara, 

trots den mängd erfarenhet och rutin de båda har. Utan att prata för andra barnmorskor, kunde 

de uppleva att den höga arbetsbelastningen, förmodligen påverkade de yngre barnmorskorna 

mer än dem själva. En av förlossningsbarnmorskorna säger:   

 

”för alla har det varit gråt och det har varit frustration, och du vet det blir så mycket negativt, och 

det avspeglar sig på hela personalgruppen och jag är väldigt känslig när jag kommer in i ett rum, 

känner hur det är laddat, det har jag upplevt.” (Intervjuperson 1) 
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Vi återgår till berättelserna från barnmorskorna som arbetade på mödravårdscentralen. Det 

mönster jag upptäckte var att alla de intervjuade upplevde arbetsmiljön bättre nu, än när de 

arbetade på förlossningsmottagningen. Det framgick att det i allra högsta grad var mer 

stressigt och utmattande att arbeta på förlossningsmottagningen. Arbetstiderna på 

mödravårdscentralen passade alla mycket bättre och man hade större möjlighet att påverka sin 

arbetsbelastning. Men jag upplevde ändå att det fanns en stor vilja hos de intervjuade att 

arbeta med förlossning, då alla beskrev det som en underbar och häftig plats att få jobba på. 

Att få vara med när ett nytt liv blir till, var något som flera intervjupersoner närmast beskrev 

som ett privilegium. Det blev uppenbart att dessa barnmorskor valde bort 

förlossningsmottagningen på grund av arbetsvillkoren. En av barnmorskorna beskrev det så 

här:  

 

”Åh det är så skönt att slippa det [skiftarbete] på förlossningen, nej jag är inte den typen tror jag, 

även om jag gjort det i några år, men jag känner att det här är mer hälsosamt, för kroppen mår 

mycket bättre, man får sova och du får din lunch…” (Intervjuperson 4)  

Barnmorska - ett kall  

Under intervjuernas gång gick det att urskilja ett mönster i hur barnmorskorna upplevde yrket. 

När intervjupersonerna pratade om det positiva som fanns i yrket, hade alla liknade åsikter. 

Jag uppfattade det som att alla de intervjuade såg sig själva som privilegierade för att de har 

möjligheten att arbeta med alla dessa friska människor, som för det mesta var lyckliga och i 

ett nytt skede i livet. Detta går att jämföra med vad som vanligtvis kallas för, ett kall till yrket, 

att individen anser sig hjälpa andra som första anledning till val av yrke. Den primära 

anledningen anses inte vara den monetära ersättning man får, utan det faktum att man hjälper 

andra människor (Greiff, 2006). Flera av de intervjuade vittnade om den härliga känsla och 

lycka man får av att arbeta som barnmorska:  

 

”… och jobbar man på förlossningen tycker jag, då är ju bara det stort, att ha det här privilegiet att 

vara med om den stora händelsen i livet när ett barn liksom föds, det är hårresande varje gång, det 

tycker jag när jag själv varit på förlossningen, åhh man är gråtfärdig själv…” (Intervjuperson 4)    

 

Flera liknande berättelser framkom när vi samtalade om det positiva som yrket bidrog till. Det 

var många som beskrev hur givande det var att få arbeta med människor som är friska, att 

graviditeten är något naturligt och härligt. Speciellt i jämförelse med andra vårdyrken där man 
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hela tiden handskas med människor som är i behov av medicinskt vård och där man inte alltid 

vet hur utgången blir. Trots att alla de intervjuade var överens om att lönen är för låg, kunde 

några av barnmorskorna berätta att de ibland inte ens reflekterat över lönen, då de tycker om 

sitt arbete så mycket. Den primära anledningen till att de valt yrket låg inte i den monetära 

ersättningen, utan i det faktum att arbetet är så givande.  

 

”… fast nu tillhör jag den generationen när det var ett kall från början, och då blir det så att mitt 

tankesätt, det går inte att jämföra med någon yngre […] jag vill inte säga att jag har försummat min 

familj men jobbet för mig har nästan varit prio, det har varit det för jag älskat det så mycket, […] så 

lönen har nog inte varit sådär jätte viktigt för mig.” (Intervjuperson 1) 

 

Samtidigt som intervjupersonen berättar detta, framgick det tidigare att ingångslönen borde 

höjas och att yrket i sig borde värderas högre. Ytterligare en av de intervjuade vittnade om hur 

positivt denne upplever sitt yrke och hur tillfredsställd denne blir av att hjälpa andra. På 

frågan om intervjupersonen känner sig värderad utifrån sin arbetsinsats svarade denne: 

 

”… det är svårt att säga, för min del ger det en enorm tillfredsställelse i mitt arbete, det är det som är 

själva kärnan i att jag trivs så bra med mitt jobb, jag känner att jag kan ge till andra människor, 

varför jag nu mår bra av det, jag får väl bekräftelse av det…” (Intervjuperson 2)  

 

Intervjupersonen påtalar hur viktigt det är att få göra något bra för andra, samt hur det skapar 

en tillfredsställelse. Det viktigaste i arbetet är att få möjligheten att hjälpa andra, inte hur 

ersättningen är. Samtidigt framför intervjupersonen att detta troligen inte är hur verkligheten 

ser ut bland yngre kollegor. Intervjupersonen anser att det är bra att de yngre barnmorskorna 

sätter ner foten och visar att de inte är villiga att arbete för en låg ersättning. Det visar även att 

intervjupersonen tycker att det är bra att yngre kollegor kämpar för bättre arbetsvillkor.  

 

” … och det kan jag tycka att man ofta ser hos yngre kollegor, det finns baksidor med den nya 

generationen men det här är definitivt en positiv sida, att man står upp för sig själv och sen är det väl 

så att om man ska få personer till de här yrkena inom vård och omsorg som är övervägande kvinnor 

på arbetsmarknaden, så unga människor idag har ju lite andra krav och förväntningar på livet, och 

kommer inte hålla tillgodo med viss skit […] jag går snart i pension, nu får ni ungdomar ta över och 

slåss.” (Intervjuperson 2) 
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Trots att det går att tolka det som att intervjupersonerna upplever yrket som ett kall, anser de 

flesta av de intervjuade att det behövs barnmorskor som tar plats och som försöker förbättra 

villkoren inom yrket. Att ”ta över och slåss” antyder att många av de äldre barnmorskorna 

tidigare har kämpat för bättre villkor, som de inte ansett tillräckligt bra.  

Analys 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem barnmorskor upplever sina 

arbetsvillkor. Frågeställningarna som framgick i inledningen var: hur upplever de intervjuade 

barnmorskorna sina arbetsvillkor utifrån ett genusperspektiv? Och går det att se om kall-

motivet har påverkat arbetsvillkoren för barnmorskorna i denna studie? I detta kapitel 

kommer frågeställningarna att besvaras. Analysen av det empiriska resultatet ska genomföras 

med hjälp av genusteorier samt tidigare forskning och kommer att redovisas i den tematiska 

form jag tidigare använde mig av i resultatdelen.  

Lön och utbildning 

Alla de intervjuade valde att uttala sig negativt om lönen, i motsvarighet till utbildningsnivån. 

De ansåg även att ingångslönen för nyutbildade barnmorskor var för låg, vilket skulle kunna 

försvåra arbetat med att rekrytera och bibehålla kompetent personal. Beckers (1975) teori om 

humankapitalet beskriver vikten av att investera i sitt humankapital. Det är alltid viktigt att 

utbilda sig, det ökar både individers produktivitet och ekonomiska inkomst (ibid). De 

intervjuade visade inga tecken på att de själva upplevde utbildningen som en investering, 

eftersom de ekonomiska intäkterna inte ökade i samma takt som deras produktivitet gjorde. 

Den troliga orsaken till detta missnöje kan ligga i det faktum att man ofta använder sig av 

humankapitalteorin idag, för att välja utbildning och yrkesvalet är ofta kopplat till vilken 

lönenivå yrket har. 

 

Mincerskas löneekvation är en ekvation som har varit användbar och fungerat väl under 

många tidigare studier. I kapitlet ”teori och tidigare forskning” presenteras den genomsnittliga 

löneskillnaden mellan män och kvinnor och den visar att för män så ger utbildning större 

effekt på lön och löneutveckling, än för kvinnor (Björklund m.fl. 2006). Eftersom 
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barnmorskeyrket är ett kvinnodominerat yrke, finns det anledning att tro att lönen har 

påverkats av det faktum att kvinnor dominerar yrket. Detta skulle även kunna vara en 

bidragande faktor till att lönen för kvinnor traditionellt ansetts vara låg (England m.fl. 1988; 

Stanek Kilbourne m.fl. 1994). 

 

Väljer man att använda denna ekvation, inser man att barnmorskor borde ha högre lön, då de 

har både en lång utbildning och erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Både teorin om 

humankapitalet (Becker 1975) och den Mincerska löneekvationen (Björklund m.fl. 2006), 

visar att det är lönsamt att investera i sitt humankapital. Löneekvationen visar att lönen ökar 

när utbildning och erfarenhet ökar, vilket innebär att en längre utbildning ska ge högre lön än 

vad en kort utbildning ger. Problemet med ekvationen blir att den utelämnar viktig 

information om hur arbetsmarknaden ser ut, den missar alltså ett flertal variabler som behövs 

för att kunna förklara barnmorskornas lön. Eftersom det finns flera yrken med kortare 

utbildning som ger högre lön, måste det finns fler förklaringar till löneskillnader mellan yrken 

än enbart vilken utbildning och erfarenhet man innehar.  

 

Det går att skåda i det empiriska materialet att intervjupersonerna upplever att de blivit 

underbetalda. Detta skulle kunna kopplas till den samlade bild vi har idag, att en längre 

utbildning anses ge upphov till en högre lön (Becker 1975). Barnmorskornas missnöjdsamhet 

med lönen bekräftas av denna kollektiva teori och kan användas av dem som ett argument till 

varför de ska ha en högre lön. Förklaringen till den låga lönen (enligt de själva), skulle 

möjligtvis kunna skapa en ökad gemensam irritation inom branschen. Under intervjuerna 

framkom det tydligt att barnmorskorna inte ansåg att den lön de erhåller, är adekvat för den 

utbildning och det ansvar de har. Det ansvar och den relativt långa utbildning de har, var en 

stor anledning till det missnöje man kände över lönen. Yrken som traditionellt varit 

kvinnodominerade värderas ofta lägre än manligt dominerade yrken (England, 2005). Större 

delen av de kvinnodominerade yrkena finner man i vård och omsorgssektorn, där 

arbetsuppgifterna består av omvårdnad och enligt England anses dessa uppgifter komma mer 

naturligt för kvinnor än det gör för män. Mäns arbetsuppgifter anses ofta vara mer komplexa 

och svårare att utföra än kvinnors och därmed mer krävande. Detta leder till att män får mer 

ersättning och erkännande, för vad de åstadkommer, än vad kvinnor får (England 2005). 

Använder jag detta synsätt blir det uppenbart att ett kvinnodominerat yrke, vars 

arbetsuppgifter består av omvårdnad och social kompetens, värderas lägre än tekniska 

mansdominerade yrken.  
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Karriär och utvecklingsmöjligheter  

Resultatet visade att alla de intervjuade ansåg sig ha möjlighet till utveckling och karriär, det 

uppmuntrades och gavs stora möjligheter till detta. I motsats till andra vårdyrken, finns 

mycket goda möjligheter att utvecklas, yrket är brett och det går att hitta sin egen specialitet. 

Detta tema visar upp vad intervjupersonerna ansåg vara det bästa inom yrket, nämligen 

variationsrikedomen, självständigheten och karriärmöjligheterna. 

 

Detta resultat går att tolka på olika sätt. Det är möjligt att det går att koppla till de 

genusperspektiv som beskrivs i teoridelen, att män och kvinnor lär sig hur de ska agera och 

bete sig för att anses vara kvinna eller man. Detta kan skapa en känsla av vad man som kvinna 

tycker sig ”förtjäna” (West & Zimmerman, 1987). Denna teori stämmer dock inte in på de 

fem intervjuade, eftersom de anser att de är värda en högre ersättning än de har idag. Om de 

är nöjda över deras karriär och möjligheter till mer ansvar, kan detta bero på hur och med 

vilka andra yrken man jämför sig med. I tidigare resultat om den ekonomiska ersättningen 

finns det en tydlig jämförelse med andra yrken, där en längre utbildning krävs. Det blir 

enklare att vara missnöjd över sin inkomst om den går att sätta i perspektiv till andra yrken 

(Becker, 1975). Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad och kvinnligt dominerade yrken 

värderas lägre, blir det svårare att jämföra sig med andra yrken, som även de värderas lägre 

(Acker, 1990; England, 2005). Om dessa barnmorskor jämför sig med andra yrken som 

exempelvis sjuksköterskor, vårdbiträden och förskolelärare, yrken som ofta är kvinnligt 

dominerade, blir det betydligt svårare att se något negativt angående deras egna 

karriärmöjligheter. En barnmorska vittnar om den härliga känslan av att få föreläsa och bidra 

med erfarenhet till åhörare, men påtalar samtidigt att detta inte ger något extra i plånboken. I 

någon form betyder det, att de inte kräver mycket i ersättning, för mer ansvar och fler 

arbetsuppgifter. Det kan också betyda att de anser sig vara nöjda med karriärmöjligheterna, 

men inte reflekterar över vad detta innebär rent ekonomiskt. De vittnade tidigare om att 

löneutvecklingen är obefintligt, vilket möjligtvis går att förklara med att dessa barnmorskor 

ser sin utveckling och karriär som ett privilegium. De har därför inga större ekonomiska 

förväntningar på deras karriär, utan istället en känsla av att arbetet är ett kall (Greiff, 2006). 

Deras primära motiv är att få utvecklas inom yrket, att få erfarenhet och mer ansvar. Det är 

viktigare än den låga löneutvecklingen de vittnar om. De verkar också vara nöjda och positiva 

över att deras arbetsmöjligheter är större än för andra yrken som liknar barnmorskeyrket.  
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Arbetsmiljö 

 I resultatet framkom det att barnmorskorna hade olika åsikter om arbetsmiljön, beroende på 

om de arbetade på en förlossningsmottagning eller en mödravårdscentral. 

Mödravårdscentralen visade sig ha en mer kontorsliknade arbetsmiljö, som gör det enklare att 

påverka arbetsbelastningen. Förlossningsmottagningen har en mer akutliknade 

arbetsbelastning, som inte går att påverka i samma utsträckning som på en mödravårdscentral. 

 

De mest negativa erfarenheterna kom från just förlossningsbarnmorskorna, där den höga 

arbetsbelastningen ansågs vara ett av de större arbetsmiljöproblemen. En del av 

barnmorskorna framförde hur de senaste årens arbetsbelastning varit outhärdlig. Men 

samtidigt framkom det att man ansåg att förlossningsmottagningen var en arbetsplats där man 

fick uppleva mirakel och ögonblick som ingen annan kunde förstå. Detta går att koppla till det 

kall yrket kopplats samma med. Att få möjligheten att arbeta i den miljön, var ett större motiv 

än att kräva bättre arbetsförhållanden (Greiff, 2006). Känslan av att kunna hjälpa och vårda 

människor ger en stor tillfredställelse för dessa barnmorskor. Denna tillfredsställelse kan 

möjligen bidra till att barnmorskorna inte ser sig själva som tillräckligt värdefulla, för att 

kräva att arbetsgivaren ska förstå deras behov av minskad arbetsbelastning. En av 

barnmorskorna berättade att den yngre generationen måste börja ”slåss” för deras 

arbetsvillkor.  Under deras generation var yrket ett kall som gjorde att de tenderade att 

acceptera sämre arbetsmiljö. Om man accepterar yrkets arbetsmiljö, trots att den är dålig, 

väljer man att drivas av ett kall (ibid). Utifrån ett genusperspektiv har kvinnor ansetts ha 

bättre, ”kvinnliga” egenskaper, för att arbeta med vårdande arbetsuppgifter (England, 2005). 

Studier visar att yrken som är genusmärkta som kvinnliga, har sämre arbetsförhållanden än 

manligt genusmärkta yrken (Björk, 2013). Björk visar i sin studie att dessa kvinnligt 

dominerade yrken, som exempelvis funktionhinderverksamhet och äldreomsorg, har sämre 

arbetsförhållanden än vad typiskt manliga yrken har. Detta stämmer även in på 

barnmorskorna som arbetade med förlossning, som alla upplevde att deras arbetsmiljö i 

perioder kunde vara outhärdlig. Även om studien av Björk (2013) studerar liknade yrken, går 

det inte att säga att vi skulle få samma resultat, om studien replikerades på barnmorskeyrket. 

Det vi kan se, är tendenser i hur kvinnligt dominerade yrken värderas och hur deras 

arbetsförhållanden ser ut.  
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Barnmorska – ett kall 

Greiff (2006) visar i sin studie att motivet till att arbeta i ett visst yrke kan skilja sig åt, från att 

välja yrke för den ekonomiska vinsten, till att välja yrke för tillfredsställelsen av att hjälpa 

andra. Det upplevs som att dessa barnmorskors främsta motiv till att välja yrket, bestod av att 

hjälpa och vårda andra. Trots att samtliga ansåg att inkomsten var för låg för den långa 

utbildning och ansvar som man har, kunde några av de intervjuade visa tecken på att de 

faktiskt inte reflekterat över den lön de erhöll. Det kan möjligtvis vara ett tecken som tyder på 

att arbetsgivaren medvetet kan påverka arbetsförhållandena negativt, eftersom de anställda har 

ett stort engagemang och inte drivs av den monetära ersättningen (England m.fl. 1988; Stanek 

Kilbourne m.fl. 1994). Detta skulle då gå i linje med Greiff (2006) studie, som visar att 

omvårdande yrken har en hög procent av anställda, som väljer att arbeta i yrket av motivet att 

hjälpa andra människor. Att yrket historiskt alltid varit kvinnodominerat, kan även det 

påverka hur de arbetande ser sig själva. Kvinnor har inte alltid kunnat arbeta på den legitima 

arbetsmarknaden. I och med kvinnors inträde på arbetsmarknaden, blev det dock möjligt för 

kvinnor att arbeta med ett avancerat arbete, så som barnmorska. Det gjorde att de inte ansåg 

sig ha rätten att ifrågasätta arbetsvillkoren, då de var nöjda med att ha ett sådant avancerat 

arbete.   

 

Resultatet visade att förlossningsarbete var det mest krävande arbetet. En intervjuad upplevde 

att det krävdes en viss typ av person, med hög stresstålighet, för att ens klara av att arbeta i de 

förhållandena. Trots detta gick det ändå att se viljan hos denne att få arbeta med just 

förlossning och få ta del av det mirakel som det innebär att vara närvarande under en 

förlossning. Detta visar tecken på, att för dessa barnmorskor, är det viktigare att få hjälpa 

andra än vad arbetsmiljön och arbetsvillkoren är. Det kan beskrivas som ett kall till yrket 

(Greiff, 2006). Även de barnmorskor som arbetade på mödravårdscentralen vittnade om den 

härliga känsla det är att få arbeta med friska kvinnor. De älskade alla sitt arbete så mycket, att 

förhandlingsmakten kan gå förlorad om de inte väljer att ställa några krav på arbetsgivaren. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och studera hur barnmorskor upplever sina 

arbetsvillkor och analysera utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visade både positiva och 

negativa erfarenheter om villkoren i deras yrke. De positiva innehöll bland annat 

karriärmöjligheter, självständighet och ansvar. Att arbeta som barnmorska var en sådan lycka 

att det verkade väga upp för de sämre arbetsvillkoren. Den ekonomiska ersättningen och 

löneutvecklingen, var två av de negativa arbetsvillkoren inom yrket. Stress och hög 

arbetsbelastning på förlossningsmottagningen, var även det en negativ aspekt som många 

ansåg sig vara missnöjda med. De intervjuade barnmorskorna arbetade med olika 

arbetsuppgifter, men hade liknade mönster i sina svar. De hade alla arbetat med förlossning 

och mödravård och kunde därmed uttala sig om bägge. Ingen av de intervjuade uppvisade 

något avvikande mönster i sina svar, tre arbetade på samma arbetsplats medan två arbetade på 

andra arbetsplatser.  

 

Trots en del negativa åsikter angående sitt yrke, framkom det att det fanns mycket positivt. 

Det som kom fram under intervjuerna var att samtliga intervjupersoner älskade sitt yrke, att 

vara en barnmorska. Det ansåg att det fanns en kärlek till yrket som betydde mer för dem än 

vad dåliga arbetsvillkor kunde påverka. Igen av dessa kvinnor framförde att de någon gång 

ansett sig vilja lämna yrket på grund av arbetsvillkorliga motiv, utan att det oftast inte 

reflekterat över just arbetsvillkoren. Dessa barnmorskor har funnit sitt kall, de vill arbeta med 

det de gör och det bidrar till att de inte heller bry sig i samma utsträckning, som man skulle 

anta att de som arbetar för den ekonomiska vinsten skulle göra. Det vi idag kan se är att den 

segregerade arbetsmarknaden påverkar hur olika arbeten värderas och ersätts. Denna 

segregering är könsuppdelad och i och med detta vet vi att yrken idag omedvetet värderas 

utifrån vilket kön som dominerar just det yrket (Alvesson & Due Billing, 2009; England, 

2005). Trots den gemensamma åsikten om att lönen och löneutvecklingen var för dålig, var 

det ingen av de intervjuade i studien som framförde viljan att byta arbete. Detta visar tecken 

på att viljan att arbeta som barnmorska är större, än vad de organisatoriska arbetsvillkoren kan 

påverka. Denna upptäckt är viktig för vidare forskning. De anställda som arbetar i dessa kall-

yrken kan påverkas negativt och det finns en risk att arbetsgivaren använder denna kunskap 
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emot de anställda. Denna tolkning kräver mer forskning, men kan vara nyttig som 

utgångspunkt i vidare forskning kring kvinnodominerade yrken.   

 

De fanns även en del negativa åsikter om yrket, vissa delar av yrket var inte lika attraktiva. 

Lön, löneutveckling och delar av arbetsmiljön, var de delarna som dessa barnmorskor inte 

ansåg sig vara nöjda med. Dessa villkor har barnmorskor inte samma möjlighet att själva 

påverka, utan arbetsgivaren har större inflytande. Samtliga intervjuade ansåg att lönen för 

nyutbildade barnmorskor var för låg och att löneutvecklingen knappt var befintlig. 

Anledningen till deras missnöje med lönen, var att de ansåg att den långa utbildning och det 

ansvar som yrket kräver, inte väger upp för lönen. Humankapitalteorin visar effekterna av att 

utbilda sig och öka sin produktivitet på arbetsmarknaden, att utbilda sig är en investering som 

ofta förknippas med just högre ekonomisk ersättning (Becker, 1975; Björklund m.fl. 2006). 

Barnmorskorna i denna studie upplevde alla att deras långa utbildning och erfarenhet inom 

branschen, borde ge större ekonomisk utdelning. Dessa reflektioner kan komma från idén om 

humankapitalteorin, vetskapen om att teorin uttrycker att utbildning är en investering som 

slutligen ska ge en högre ekonomisk avkastning. Detta kan skapa negativa tankar om lönen. 

Resonemanget blir enbart aktuellt vid jämförelse med andra yrken. Barnmorskors lön är högre 

än många andra yrken, men dessa negativa tankar kommer troligen från det faktum att man 

jämför barnmorskeyrket med andra yrken med liknade utbildning, som då ofta har en högre 

lön. Löneersättning är ett komplext ämne som är svårt att objektifiera, det går alltid att ställa 

motfrågan, vill inte alla ha högre lön? Min tolkning av deras missnöje är att det inte är 

obefogade argument, de vill visa att deras kunskap och ansvar har ett högre pris på 

arbetsmarknaden än hur det värderas idag. Eftersom många barnmorskor arbetar i offentlig 

sektor, är deras lön även en politisk fråga. Kunskapen från denna studie kan möjligtvis visa 

makthavare och politiker hur dessa barnmorskor tenderar att tycka, om sin yrkesvärdering på 

arbetsmarknaden. Det kan förhoppningsvis vara starten för vidare kunskap om lönesättningen 

för denna yrkesgrupp.  

 

Många ansåg att arbetsbelastningen på förlossningsmottagningarna var för hög för att kunna 

arbeta och samtidigt hinna vila mellan passen. Björk (2013) visar i sin studie att kvinnligt 

dominerade yrken har sämre arbetsförhållanden än vad de mer manligt dominerade har, men 

studien studerar dock enbart chefer. Troligtvis är det så, att de anställda inom dessa kvinnligt 

genusmärka yrken, inte har bättre arbetsförhållanden än sina chefer. Det kan möjligtvis (med 

flera studier) visa att arbetsförhållandena, för anställda inom kvinnligt dominerade yrken, är 
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sämre än för manligt dominerade. Att dessa barnmorskor ändå älskar att arbeta med 

förlossning, kan möjligtvis ha en påverkan på den höga arbetsbelastningen på 

förlossningsmottagningen, eftersom de anställda inte ställer några krav på arbetsgivaren. Utan 

att veta att så är fallet, går det att tolka att kall- motivet kan påverka hur arbetsgivaren ställer 

sig inför arbetsvillkoren.  

Vidare forskning 

Ytterligare forskning kring arbeten i kall-yrken vore av intresse. Där skulle syftet vara att 

undersöka hur arbetsvillkoren kan påverkas av de anställdas motiv att stanna kvar i yrket. 

Kall-yrken förknippas ofta med motivet att hjälpa andra människor, före den ekonomiska 

vinsten. Att detta kall skulle påverka de anställdas arbetsvillkor, är svårt att hävda empiriskt 

utifrån denna studie. En tolkning är att det kan påverka, men det vore intressant att vidare 

forska på hur denna filosofi kan påverka arbetsgivaren och om det i studier visar sig göra det. 

Björk (2013) visar att chefer i kommunalverksamhet, som arbetar i typiska kvinnoyrken, har 

sämre arbetsvillkor än i typiska mansyrken. Det vore av intresse att även studera anställda 

som inte har en chefsposition och deras arbetsförhållanden, för att kunna göra bättre 

generaliseringar över hur könssegregeringen påverkar de olika könens arbetsvillkor på 

arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Hur gammal är du? Hur många år har du arbetat som barnmorska? Hur många arbetsplatser 

har du jobbat på? Har dessa olika tjänster inneburit olika arbetsuppgifter?  

Yrkesspecifika villkor   

Berätta grundläggande om det positiva och negativa inom yrket. Öppna upp för allmän 

information om yrket. Kan du berätta om det mest det mest positiva och negativa i ditt yrke?  

Finns det villkor som du anser vara just positiva för barnmorskor? Varför valde du att arbeta 

som barnmorska? Vilka var dina förväntningar och hur känner du yrket har levt upp till dom 

eller tvärtom?  

Lönesättning och utbildning 

Lön, arbetsuppgifter, utbildning  

Anser du att din lön motsvarar din utbildningsnivå?  Upplever du att du blir ersatt efter dina 

arbetsuppgifter? Ersätter man tillräckligt för dem tider man arbetar som är obekväma?  Finns 

det arbetsuppgifter som du inte hinner med att göra men som krävs utav dig?   

Finns det arbetsuppgifter inom yrket som inte formaliserats men som krävs för att kunna 

utföra yrket, uppgifter som ”ingår” i yrket men inte värdes i lönesättningen?  

Karriär och utvecklingsmöjligheter  

Utvecklingssamtal, motivering, vidareutbildning, chefsmöjligheter.  

Anser du att det är möjligt att utvecklas inom yrket? Blir du uppmuntrad att utvecklas och 

göra karriär? Har ni regelbundet utvecklingssamtal, som du anses är till för att utveckla just 

dina möjligheter? Uppmuntras du till att ta mer ansvar eller till ett chefskap, är det något du 

önskat?  Har du själv påverkat din anställningsform, exempel, heltid, deltid eller tillsvidare -

eller visstidsanställd? 

Arbetsmiljöfaktorer 

Krav, kontroll, stress, återhämtning, arbetstider.  

Hur upplever du din arbetsmiljö, både fysiska och psykiska? Hur stor möjlighet har du att 

påverka din arbetsbelastning? Känner du att du inte hinner utföra dina arbetsuppgifter på ett 

korrekt och säkert sätt? Har du möjlighet att påverka dina arbetstider, samt kan du ta semester 

när du vill? Känner du att du kan påverka din arbetsplats, få din röst hörd?  


