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Sammanfattning    

 

Att arbeta som barnmorska på förlossningsavdelning innebär att också vara handledare 

för barnmorskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Stora krav ställs på 

handledaren som bör vara en kombination av skicklig yrkesutförare, reflekterande 

analytiker, pedagogiskt utbildad samt ha ett genuint intresse för studenter. Tidigare 

forskning visar på barnmorskors glädje och stolthet över handledarskapet men forskning 

visar också på stora brister. Syftet med denna studie är att beskriva hur barnmorskor, 

som arbetar på förlossningsavdelning, erfar sin situation som handledare och bedömare. 

Studien har inspirerats av reflekterande livsvärldsforskning vars syfte är att upptäcka, 

analysera, klargöra, förstå och beskriva innebörder såsom de erfars av oss människor.  

Resultatet utgörs av analys av åtta intervjuer av barnmorskor på förlossningsavdelning 

som har ett handledaruppdrag. I resultatet framkommer sex innebördsteman. Dessa är 

kunskapsöverföring och bedömning av det påtagliga och det sublima, den handledande 

barnmorskans upplevelse av sin relation till patient och student, både tryggt och otryggt 

när handledaren skall låta studenten ta ansvar, att inte nå en ömsesidig förståelse och 

ändå ha lärandeansvar, reflektionens betydelse i handledarrollen samt upplevelse av 

otillräcklighet och behov av stöd i handledarroll och vid bedömning. Barnmorskorna 

upplever en svårighet i att överföra kunskap till studenten och, i synnerhet, av det som 

är erfarenhetsbaserat och svårt att uttrycka i ord. Av denna anledning ses 

modellinlärning, där studenten kan efterlikna handledaren, som en möjlig väg. Tillit 

mellan student och handledare bedöms som fundamental. När studenten känner tillit till 

handledaren är det gynnsamt för läroprocessen. Då handledaren känner tillit till 

studenten innebär det för henne en trygghet. Barnmorskorna upplever att de i 

handledarskapet har en ansvarsfylld uppgift, dels i kunskapsöverförandet men även i 

bedömning av student. Studiens resultat utmynnar i slutsatsen att handledning kräver 

kompetens, tid och stöd. Det bör ligga i både verksamhetens och lärosätets intresse att 

tillgodose dessa behov. 
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INLEDNING 

Barnmorskans arbete på förlossningsavdelning kan många gånger te sig ganska kaotisk. 

Kvinnorna kommer in akut när förlossningen startat eller då de inte mår väl i sin 

graviditet. En till synes normal förlossning kan förbytas till en akut situation med fara 

för patienten, för det väntade barnet eller för de båda. Denna komplexa vårdmiljö är 

också en undervisningsmiljö för barnmorskestudenter, något som ställer stora krav på 

handledande barnmorskor.  

 

För att utbilda sig till barnmorska krävs att studenten, utöver den teoretiska 

utbildningen, får en gedigen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under handledning 

av barnmorska. VFU är bland andra verksamheter förlagd till förlossningsavdelning. 

Handledning av barnmorskestudenter kräver erfarna barnmorskor med pedagogisk 

förmåga och villighet till att handleda. Uppdraget innebär att handleda sjuksköterskor 

med yrkeserfarenhet som i barnmorskeutbildningen ånyo befinner sig i en 

studentsituation. Denna situation kan vara påfrestande för både student och handledare. 

Studenten kan ha svårt att finna sin roll som student och handledaren kan uppleva en 

svårighet i att handleda någon med gedigen sjuksköterskeerfarenhet. Därutöver krävs 

förutsättningar vad gäller tid och personella resurser som kan påverkas av strävan att 

effektivisera vården vilket ställer stora krav på både student och handledare. 

 

I arbetet som barnmorska/huvudhandledare på förlossningsavdelning finns en ständig 

dialog med barnmorskestudenter och deras handledare. I rollen som huvudhandledare 

ingår samordning och övergripande ansvar för planering av VFU. Det omfattas av ett 

nära samarbete/dialog både med studenterna och deras personliga handledare (bas-

handledare). Utifrån egna erfarenheter som huvudhandledare och de samtal som förs 

med handledarna, både enskilt och i grupp, är det angeläget att utforska hur de själva 

erfar sin roll som handledare. 

 

 

BAKGRUND 

Barnmorskeprogrammet 

Av barnmorskeprogrammets 90 Högskolepoäng (Hp) är cirka hälften förlagda  till VFU 

som bland annat bedrivs på barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB och 

gynavdelning. VFU på förlossningsavdelning utgör halva VFU-tiden, dvs cirka 20 hp. 

Kursplan och studieguide styr studenternas lärandemål med tanke på nivåanpassning 

och lämpligt stegrande krav. Bashandledarens uppdrag är att via handledning vägleda 

studenten att uppnå målen (Mogensen, et al., 2006).  

 

Inom VFU finns en handledarmodell (bilaga 1). Den beskriver huvudhandledares och 

bashandledares roller vid handledning av studenter under VFU. Både huvud- och 

bashandledare är barnmorskor. Huvudhandledare har ett övergripande planeringsansvar 

(introduktion, schema, information till bashandledare etc.) och ett nära samarbete med 

lärosätet och dess företrädare. Bashandledares huvuduppgift är att vara personlig 
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handledare för studenten under VFU, med yttersta syfte att stödja studentens personliga 

utveckling och nå kursplanens lärandemål. Lauvås & Handal (2001) beskriver Polanyi´s 

uppfattning om att de viktigaste komponenterna i personlig kunskap endast kan 

förvärvas i den kontext där kunskapen kommer till användning och i direkt kontakt med 

kompetenta personer. Av denna anledning är VFU och dess bashandledare av avgörande 

betydelse för studentens förvärvande av kunskap. 

 

Bedömning av studentens erhållna kliniska färdighet, som leder fram till slutligt beslut 

från bashandledaren, är en process som påbörjas i samband med VFU-periodens början 

och avslutas vid periodens slut. Under perioden sker två bedömningssamtal där student, 

bashandledare samt lärare från lärosätet gör en avstämning utifrån de lärandemål som 

föreligger för den aktuella perioden. (bilaga 1) 

 

 

Handledning 

All handledning är en pedagogisk verksamhet (Lauvås & Handal, 2001) det är dock  

skillnad mellan undervisning och handledning. Undervisningens syfte är inlärning 

medan handledningen betonar lärandet i sig och processen runt detta (Kroksmark,  

2007) med fokus på att stödja studenten i hennes inlärnings- och utvecklingsprocess 

(Lauvås & Handal, 2001). Genom att stärka studentens läroprocess kan en 

sammanflätning mellan teori, praxis och studentens egen erfarenhetsvärld uppnås 

(Ekebergh, 2009). 

 

Handledningen skall enligt Lauvås & Handal (2001) uppfylla tre syften vilka är: 

 Studenten skall bli förtrogen med yrkets praxis genom auskultation och 

verksamhetsförlagd utbildning. 

 Studenten skall få hjälp att fördjupa teoriförståelsen genom att studera yrkets 

praxis utifrån begrepp och principer hämtade från teorin. 

 Genom handledning i praxis skall studenten uppleva ett behov av ytterligare 

teoretisk fördjupning. 

 

Att arbeta som barnmorska/bashandledare på en förlossningsavdelning och samtidigt ha 

handledaransvar för barnmorskestudent är en utmaning. Det beror på att barnmorskan 

förutom handledning av student också sköter annat patient- och avdelningsarbete. 

Handledaransvaret upplevs som en uppgift utöver de ordinarie arbetsuppgifterna 

(Carlson, 2010). I strävan att skapa utrymme för handledning kan tidspress utgöra ett 

hinder för ett fullgott arbete både i uppdraget som handledare och som 

avdelningspersonal (Rodes, 2005; Bray, 2006; Mogensen, 2006; Myall, Levett-Jones & 

Lathlean, 2007; Carlisle, 2009). Neary (2000) föreslår en modell där handledaren 

frikopplas från övrigt avdelningsarbete för att kunna ägna hela sin arbetstid till 

studentens handledning och de behov som finns relaterat till denna. 

 

Bolognaprocessen är en gemensam europeisk överenskommelse om framtida 

utbildningssystem i högskola och universitet. Syftet är att skapa gemensamma och 

internationellt jämförbara examinationer och därmed uppnå ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden. Bolognaprocessen påverkar därför all bedömning och examination 

även inom den kliniska verksamheten (Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2006). 
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Handledarens roll 

Handledaren är för studenten en professionell förebild med uppdrag att förbereda, följa 

och återkoppla delmoment och helhet under VFU. Studentens personliga utveckling 

skall stimuleras och reflektion och eftertanke utgör centrala delar (Mogensen, et al., 

2006). Avsikten med handledningen är att hjälpa den enskilde studenten att, utifrån 

egna värderingar, kunskaper och erfarenheter, komma fram till bästa sätt att utöva yrket 

(Lauvås & Handal, 2001). Handledarens egna erfarenheter av att själv blivit handledd 

bidrar till hur den egna handledarrollen hanteras (Carlson, 2010). 

 

Handal menar att studenter kan se på handledaren från två olika perspektiv antingen 

som guru eller som kritisk vän.  Studenter som ser handledare som guru gör 

handledaren till undervisningsexpert och modell medan perspektivet där handledaren är 

en kritisk vän fokuserar på reflektionen över praktiken (Handal, 2007). Handledaren 

hjälper då studenten till insikt om yrkesrollens utmaningar och möjligheter med hjälp av 

begrepp, perspektiv och modeller från teorin samt med hjälp av beprövad erfarenhet. 

Den optimala handledaren bör vara en kombination av att vara en skicklig yrkesutförare 

och en reflekterande analytiker (Ekebergh, 2009).  

 

Handledaren skall bidra till  

o konstruktiv stöttning av studenten 

o stödja integrering av teori och praktik 

o skapa förutsättning för lärotillfällen 

o upprätthålla en god lärandemiljö 

o fungera som ett gott föredöme 

o bedöma studenten under dennes VFU 

o arbeta för en förbättring av VFU 

o bidra till en utveckling av utbildningen (Pulsford, Boit & Owen, 2002; Myall, et 

al., 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Handledaren förväntas visa studenten respekt, ha en önskan om att handleda (Pulsford, 

et al., 2002) samt ha en pedagogisk fortbildning som klargör de krav som högskolan 

ställer på studenten (Mogensen, et al., 2006). En dålig handledare saknar yrkesmässig 

kunskap och erfarenhet och har ingen pedagogisk förmåga (Pulsford, et al., 2002). 

Genom ett pedagogiskt förhållningssätt låter handledaren studenten successivt växa in i 

yrkesrollen genom ökande egenansvar och krav. I de fall då studenten inte har insikt om 

vare sig egen förmåga och egna begränsningar kan detta utgöra en risk, något som 

handledaren bör ha i beaktande (Löfmark, Carlsson & Wikblad, 2000). Av handledare 

kan det upplevas som svårt att avgöra hur mycket de vågar låta studenten arbeta 

självständigt med avseende på patientsäkerheten då det är handledaren som bär det 

yttersta ansvaret (Mogensen, et al., 2006). Genom en pedagogisk medvetenhet verkar 

handledaren för att successivt ge studenten mer utrymme i det att handledaren själv tar 

ett steg tillbaka (Löfmark & Wikblad, 2001).     
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Handledarutbildning 

Antalet kliniska lärarna inom VFU minskade drastiskt under 1980-talet, handledningen 

fick då tas över av personalen som oftast inte hade någon pedagogisk utbildning. Idag 

finns handledarutbildning vilket anses vara av stor betydelse som fortbildning ur 

pedagogisk synvinkel (Mogensen, et al., 2007) för att kunna bedriva en reflekterande 

handledning på ett kvalificerat sätt (Handal, 2007). Genom utbildningen blir 

handledaren bättre rustad och uppdraget blir mer meningsfullt (Dolan, 2002).  Tveiten 

(2000) uttrycker det med ”Kompetensen i hantverkstraditionen är relaterad till en 

yrkesfunktion/…kompetens som handledare är däremot en förutsättning för att kunna 

handleda” (s. 38). Då studenter värderar en god handledning som den absolut viktigaste 

faktorn för en lyckad VFU prioriteras handledarutbildningen (Mogensen, et al., 2007). 

För en svagare student kan det vara av avgörande betydelse att ha en erfaren och 

handledarutbildad handledare (Fraser, 2000). Carlson (2010) förespråkar en utvärdering 

av handledarutbildningen med avseende på dess inverkan på handledarens pedagogiska 

kompetens och, i förlängningen, studenters lärande under VFU. Lauvås & Handal 

(2001) menar att handledning i de flesta fall inte kräver speciell kompetens eller 

utbildning utan handlar om vardagsaktivitet som förekommer överallt och inte ställer 

några specifika krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Relationen mellan student och handledare 

Relationen mellan student och handledare beskrivs som asymmetrisk. Studenten är i en 

assymetrisk relation i underläge gentemot handledaren som befinner sig i en 

maktposition, inte minst genom att det också är denne som skall bedöma studenten 

(Handal, 2007). Att handledaren inte missbrukar sin maktposition bedöms som 

betydelsefullt av studenter (Jackson, Palepu, Szalacha, Caswell, Carr & Inui, 2003). 

 

En god, respektfylld och ömsesidig relation mellan student och handledare är av vikt i 

handledarsituationen. Då handledaren visar intresse för studenten och dennes livsvärld, 

dennes erfarenheter och lärandebehov, tankar, upplevelser och känslor medför detta att 

studenten kan känna sig trygg och avslappnad vilket är en viktig faktor för en god 

lärandeprocess (Ekebergh, 2009). Då det föreligger ett ömsesidigt förtroende känner 

studenten en trygghet i vetskapen om att handledaren vill väl, studenten känner en tillit 

till handledaren och känner sig inte rädd för att göra fel eller fråga (Handal 2007; 

Jernström, 2007). När handledaren känner studenten väl synliggörs studentens 

möjligheter och potential (Jackson, et al., 2003). Att känna tillit till studenten och 

dennes kunskap och förmåga är en avgörande faktor för att handledaren skall våga ge 

studenten ansvar (Carlson, 2010).  

 

Respekten för individen och önskan om att hon skall utvecklas till en kreativ och 

självständig person förutsätter att det också ges utrymme för detta under studietiden, att 

studenten inte formas till en avbild av sin handledare (Handal, 2007). Samtidigt 

förespråkas en matchning mellan handledare och student (Jackson, et al., 2003). Att ha 

mer än en handledare kan vara av värde för att därmed se variationer i handläggandet 

samtidigt som det förhindrar en alltför stark bindning till en enskild handledare, något 

som kan vara negativt i självständighetsprocessen (Mogensen, et al., 2007).    
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Lärandet       

Syftet med lärandet är enligt Löfmark & Wikblad (2001) att utveckla studentens kritiska 

tänkande och analytiska förmåga, utveckla kompetens inom handläggande och 

kommunikation samt öka självkänslan inför förmågan till utbildning inom yrket. För att 

uppnå syftet beskrivs följande faktorer; möjlighet att få ta ansvar, möjlighet att arbeta 

självständigt, möjlighet att få praktisera olika uppgifter samt att få feedback. Negativa 

faktorer kan vara handledares misstro, att inte bli tagen på allvar samt att bli mött med 

irritation eller ointresse (Löfmark & Wikblad, 2001). 

 

Det erfarenhetsbaserade lärandet, som sker under VFU, kan delas upp i det reproduktiva 

och det utvecklingsinriktade eller kreativa lärandet. Det reproduktiva står för lärandet av 

elementära principer och regler för att rutinmässigt kunna behärska situationer som 

uppkommer. Det utvecklingsinriktade/kreativa lärandet står för det ifrågasättande och 

kritiskt prövande förhållningssätt som leder till identifiering och formulering av 

problem. En kombination av de båda, rutiner och nya tanke- och handlingsmönster, är 

det optimala i en inlärningsmiljö (Mogensen, et al., 2006). 

 

Benner (1993) beskriver Dreyfus modell för tillägnandet av kunskap. I denna modell 

finns fem nivåer, från novis till expert. Novisen förlitar sig till regler och förordningar 

utan att ha en helhetssyn och utan att ta hänsyn till kontexten medan experten, i sista 

nivån, med sin stora erfarenhet arbetar från en djup förståelse av helheten.  

 

Tyst kunskap 

Polanyi har myntat uttrycket tyst kunskap och menar att all kunskap vilar på en grund 

av tyst kunskap, att totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i ett språk (Rolf, 

1995). Då det skrivits om det praktiska handlandets kunskapsteori benämns det bl.a. 

som kunskap-i-handling (Schön, 2007), livsvärldskunskap (Ekebergh, 2009), 

förtrogenhetskunskap, implicit kunskap (Mogensen, et al., 2006), införstådd kunskap, 

tyst kompetens (Lauvås & Handal, 2001). 

 

Denna typ av kunskap, bestående av en sammansmältning som är grundad i teori och 

praxis (Ekebergh, 2009) upplevs många gånger självklar vilket gör att den inte utsätts 

för reflektion (Lönn Svensson, 2007).  Schön (2007) definierar följande egenskaper 

 Handlingar, igenkännanden och bedömningar som görs spontant. 

 Utövaren är omedveten om att han lärt sig att utföra dessa saker. 

 Ofta en oförmåga att beskriva den kunskap som ligger till grund för 

handlingen. 

 

I undervisnings- och handledningssituation måste kunskapen lyftas fram, granskas och 

artikuleras (Ekebergh, 2009; Carlson, 2010). Den kvalificerade praktiska kunskap som 

handledaren oftast innehar vilar enligt Polanyi på vaga, svårformulerade, mångtydiga 

och situationsanpassade grunder (Rolf, 1995; Lauvås & Handal, 2001) vilket kan 

komplicera kunskapsöverförandet. Det typiska för den kvalificerade kunskapen är att 

den är starkt kontextberoende, den är föränderlig och inga klara riktlinjer kan ges på 

förhand (Rolf, 1995). 
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Genom att tyst kunskap artikuleras kan den också utsättas för kritisk reflektion, 

artikulationen som sådan räcker inte för att göra kunskapen reflekterad (Rolf, 1995). 

                            

Modellinlärning 

I yrkesutbildningar är det mästaren som lär upp lärlingen, lärlingen lär sig genom att se 

vad mästaren gör och följa hans råd, instruktioner och kommentarer (Tveiten, 2000). 

Lärlingens uppgift är definierad med att efterlikna mästaren som också är den som 

sedan avgör bedömningskriterierna, det förutsätts med andra ord att det finns ett tydligt 

och avgränsat sätt att utföra arbetet (Lauvås & Handal, 2001). Då det föreligger en god 

relation och mästaren är tillmötesgående och öppen för nya förslag och idéer kan också 

lärlingen handleda mästaren (Jernström, 2007). Modellen i sig är traditionsbevarande 

men tillskrivs alldeles speciella fördelar i överförandet av tyst kunskap som annars kan 

vara svår att förmedla (Mogensen, et al., 2006). Denna rollinlärning spelar en stor roll i 

kunskapsöverförandet men också i skapandet av en yrkesidentitet. Handledaren blir den 

primära förebild studenten kan spegla sig i dels för att utföra det som förväntas dels för 

att passa in och bli accepterad i en specifik yrkesgrupp. För att optimera lärandet bör 

den kombineras med reflektion (Goldie, Dowie, Cotton & Morrison, 2007; Carlson, 

2010). Med handledaren som modell lär sig studenten ett förhållningssätt som baseras 

på en vårdvetenskaplig värdegrund men vikten av reflektion betonas för att inlärningen 

inte bara skall bli en imitation av handledaren (Ekebergh, 2009). Genom att studera 

handledarens beteende och sätt att vara kan studenten få en bekräftelse i hur hon själv 

vill arbeta i yrket, negativa attityder och beteenden hos handledarna kan dock hämma 

studentens utveckling och bör uppmärksammas (Goldie, et al., 2007). 

 

Reflektion 

Då modellinlärning, vid utbildning av professionella yrkesutövare, genomförs i 

kombination med reflektion och av erfarna handledare kommer yrkesområdets samlade 

kunskap att överföras till studenten i form av tyst och personlig kunskap (Lauvås & 

Handal, 2001). Forskning visar att handledning i vårdpraxis fokuserar på görande och 

ofta sker relativt oreflekterat (Ekebergh, 2009). Att lära genom reflektion är något helt 

annat än att lära genom att imitera vad andra gör (Wiklund, 2003). 

 

Studentens livsvärld utgör grunden för både lärandet och reflektionen, det är de tidigare 

erfarenheterna som utgör basen för individens förståelse (Ekebergh, 2009). 

Handledarens uppdrag är att möta studenten där hon befinner sig, att hålla tillbaka egen 

kunskap för att bereda studenten möjlighet att själv hitta fram till sin, eller upptäcka 

bristen på densamma (Tveiten, 2000). 

 

En reflekterande handledning innebär att handledaren bidrar till ett perspektivseende 

som kan leda till att upplevelsen ombildas till nytt lärande. Reflektionen delas av 

Lauvås & Handal (2001) upp i följande tre faser; 

o att undersöka det som skedde 

o att återuppliva de känslor detta gav upphov till 

o att bedöma upplevelsen eller erfarenheten på nytt 
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Målet med reflektion är att kunskaperna skall vävas samman i lärandet och leda till en 

djupare förståelse (Ekebergh, 2009). Genom att verbalisera och förtydliga de 

gemensamma upplevelserna möjliggörs en integrering av studentens teoretiska 

kunskaper och praktiska färdigheter. Handledarna är medvetna om reflektionens 

betydelse men upplever en svårighet i att avsätta tillräckligt med tid (Carlson, 2010). 

 

Bedömning 

 

Bedömning delas ofta upp i formativ och summativ utvärdering. Den formativa står för 

den kontinuerliga bedömning där progressen och utvecklingen följs. Den summativa är 

den slutgiltiga bedömningen huruvida en student är godkänd eller ej (Lauvås & Handal, 

2001; Mogensen, et al., 2006).  

 

Den formativa evalueringen är en förutsättning för en innehållsrik handledning. Student 

och handledare har ett gemensamt arbete vars syfte är att studenten skall uppnå 

lärandemålen och det är med formativ evaluering som grund som feedback och 

reflektioner äger rum. För patientsäkerheten är det också av största vikt att handledaren 

känner till studentens förmågor och svagheter så att patienten får den goda och säkra 

vård hon har rätt till. Den formativa evalueringens syfte, det vill säga att stödja 

studenten i läroprocessen, måste vara tydliggjord för att studenten skall kunna känna 

tillit och trygghet med handledaren och därmed våga blotta sina svaga sidor (Lauvås & 

Handal, 2001).  

 

Krav som ställs på den summativa evalueringen är att den skall vara standardiserad, 

jämförbar och rättvis samt garantera en mininivå för god vård med bevarad 

patientsäkerhet. Vad som anses vara viktigt i bedömningen är att ha uppnått en 

tillfredställande nivå i kognitiv, affektiv och klinisk färdighet samt att studenten 

uppvisar en reflekterande integrering av teori/praktik (Norman, Watson, Murrels, 

Calman & Redfern, 2000). Förmåga att handlägga utifrån aktuell kontext samt känna 

sina begränsningar bedöms som viktigt (Fraser, et al., 2000). En risk som betonas är att 

den kliniska färdigheten får spela en alltför stor roll i bedömningen (Dolan, 2002). 

Evalueringskriterierna borde mer fokusera på grundvalar än konkreta handlingar det vill 

säga mer på reflektionsförmåga än praktiskt handlag (Lauvås & Handal, 2001). 

 

Objektiviteten i bedömningen utgör en svårighet och handledaren kan uppleva det svårt 

att underkänna studenter (Norman, et al., 2000). Uppfattningen om vem som är lämplig 

och handledarens personliga uppfattning om studenten försvårar önskan om objektivitet 

(Fraser, 2000; Norman, et al., 2000; Dolan, 2002). Handledaren bör eftersträva en 

tillåtande inställning till att studenten, inom ramarna för yrket, får utforma sin egen 

yrkesroll och kanske därmed inte blir en kopia av sin handledare (Lauvås & Handal, 

2001).  

 

Tidigare forskning 

Hur handledarna erfar handledning och bedömning av student är ett relativt outforskat 

fält, det finns betydligt fler studier gjorda ur ett studentperspektiv. De studier som 

utförts inom området under de senaste 10 åren härstammar mestadels från 
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Storbritannien, kanske delvis som en följd av en nyligen genomförd skolreform. En 

doktorsavhandling (Carlson, 2010) belyser ämnet utifrån svensk kontext. 

 

Relationen till lärosätet 

 

Studierna visar att handledarna upplever en brist på stöd och information från lärosätet, 

önskan finns att ha ett närmare samarbete före, under och efter VFU och få feedback på 

det arbete som utförs. Behov finns av fortbildning och handledning i 

handledningsuppdraget, att få hjälp att minska klyftan mellan retorik och realitet i 

handledarskapet, ett tydliggörande av vad som förväntas av handledaren och vilket 

ansvar rollen innebär (Pulsford, et al., 2002; Bray & Nettleton, 2007; Myall, et al., 

2007). Då handledarna upplevde bristfällig kommunikation med lärosätet gav det 

upphov till irritation och minskad samarbetsvilja (Carlson, 2010). 

 

Situationen på arbetsplatsen 

 

Handledarna upplever ett stöd i kollegorna medan de känner brist på stöd ifrån cheferna 

vilket ger en lägre motivationsgrad för handledningsuppdraget. De skall utföra två 

arbeten, sjuksköterska/barnmorska och handledare, utan extra personaltillskott eller höjd 

ersättning. Upplevelsen är att inte kunna utföra ett fullgott arbete varken i den ena eller 

den andra rollen då tiden inte räcker till (Pulsford, et al., 2002; Myall, et al., 2007; 

Carlson, 2010). Det upplevs som jobbigt då det är många studenter eller få handledare, 

vilket innebär ett behov av att ständigt vara handledare (Myall, et al., 2007). 

 

Handledare och bedömare 

 

Handledarna upplever en tillfredställelse i handledaruppdraget, de är stolta över 

studenter de handleder och över att medverka i utbildningen (Rhodes & Jinks, 2005; 

Myall, et al., 2007). Genom arbetet med studenterna håller de sig uppdaterade i att 

arbeta evidensbaserat (Myall, et al., 2007). 

 

Att vara både handledare och bedömare upplevs som konfliktfyllt, genom 

bedömningsuppdraget undermineras relationen till studenten. Studierna visar på att 

handledarna upplever en svårighet i samband med bedömning, en svårighet i att 

kritisera studenten och att vara objektiv i omdömet (Bray, 2006). Upplevelsen är att 

handledaren har en nyckelposition i samband med bedömningsprocessen och att det 

ligger ett stort ansvar i att bedöma en student som godkänd (Huges, 2004).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Klinisk handledning är en viktig del av utbildningen till barnmorska. Barnmorskor som 

handleder studenter gör det i en komplex vårdmiljö. I den har handledaren dels rollen 

som ansvarig för patientens vård och dels ansvar för studentens handledning. Därutöver 

har barnmorskor en dubbelroll vid handledning vilken innebär att vägleda studenter i att 

omsätta teoretisk kunskap till klinisk praxis och i nästa steg bedöma huruvida studenter 

uppnår godkänt resultat enligt kursplanens lärandemål. Forskning visar att handledare 

upplever brist på stöd, information och fortbildning från lärosätet samt brist på stöd från 
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chefer på arbetsplatsen. Handledarna upplever sig ej kunna göra ett fullgott arbete 

varken som handledare eller som barnmorska. Det saknas studier om hur barnmorskor 

beskriver sin situation som handledare/bedömare under VFU. Ökad kunskap om detta 

kan bidra till synpunkter som huvudhandlare kan ta hänsyn till i det övergripande 

ansvaret för planering av VFU. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur handledning och bedömning av barnmorskestudent erfars av 

handledande barnmorska under verksamhetsförlagd utbildning på 

förlossningsavdelning. 

 

 

METOD 

Reflekterande livsvärldsforskning 

Studien har inspirerats av reflekterande livsvärldsforskningen enligt Dahlberg K., 

Dahlberg, H. & Nyström (2008) vilket innebär en fokusering på hur världen, med sina 

vardagliga fenomen, levs, erfars, upplevs och beskrivs av människor. 

 

Livsvärlden 

Dahlberg, K., et al. (2008) menar att vetenskapen, vid 1900-talets början, hade fjärmat 

sig från människans vardagsbild. Lösningen på detta var enligt filosofen och 

vetenskapsmannen Husserl (1859-1938) att låta människans vardagsvärld bli grunden 

för all vetenskap. Han var därmed den förste att beskriva livsvärlden som en 

kunskapsteoretisk idé och att också dra ut riktlinjerna för en livsvärldsteori med önskan 

om att livsvärldsteorin skulle bli basen för all filosofisk och humanvetenskaplig 

forskning (Dahlberg, K., et al., 2008). Utgångspunkten var den värld vi lever i och erfar, 

den värld som känns självklar och förgivet tagen. Livsvärlden utgör en förutsättning för 

all vetenskaplig verksamhet och alla empiriska teorier (Bengtsson, 2001). Reflekterande 

livsvärldsforskning är en empirisk tillämpning av livsvärldsteorin och strävar efter att 

förstå hur det implicita och outtalade kan uppenbaras och hur det självklara kan 

problematiseras och utsättas för reflektion (Dahlberg, K., et al., 2008). 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Syftet med reflekterande livsvärldsforskning är att upptäcka, analysera, klargöra, förstå 

och beskriva innebörder såsom de erfars av oss människor. Inom livsvärldsforskningen 

är forskaren en del av den värld som beforskas. Det kräver medvetenhet om hur de egna 

erfarenheterna inverkar på förståelsen och beskrivningen av innebörden, att forskaren 

tyglar sin egen förförståelse och har en öppen och följsam inställning till det som 

studeras. Karaktäristiska begrepp inom livsvärldsforskning är en strävan efter öppenhet, 

följsamhet, tyglade och reflektion. För att innebörder skall visa sig och förstås på ett 

vetenskapligt sätt krävs att forskaren strävar efter att lämna den förgivet tagna attityden 
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för att möjliggöra framväxten av en hel bild bestående av både det uppenbara och det 

dolda (Dahlberg, K., et al., 2008). 

 

Reflekterande livsvärldsintervju 

En reflekterande livsvärldsintervju syftar till att föra informanten närmare sina egna 

erfarenheter och därmed vidga dennes medvetande och förståelse. Frågorna, och sättet 

att ställa dem på, har en avgörande betydelse. Då forskaren inte förväntar sig få ett givet 

svar på sin fråga avspeglar det en önskan om att få veta något nytt, att närma sig det 

oväntade, okända och oreflekterade för att därmed genom reflektion komma innebörden 

närmare och se den från en annan horisont (Dahlberg, K., et al., 2008). 

 

Genomförande 

Datainsamlingsområde 

De fyra förlossningsavdelningar som finns representerade i materialet är av skiftande 

karaktär. Vid två av dem sker förväntat okomplicerade förlossningar och vid en av dem 

äger riskförlossningar rum och vid en förlossningsavdelning handläggs både 

okomplicerade och komplicerade förlossningar. Kontexten för informanterna är därmed 

något skiftande men gemensamt för dem alla är att de, förutom arbetet som 

förlossningsbarnmorska, skall handleda och bedöma barnmorskestudenter.  

 

Urval 

I syfte att uppnå ett brett urval intervjuades barnmorskor från fyra olika 

förlossningsenheter i Västra Götaland. Huvudhandledaren på respektive 

förlossningsenhet kontaktades och informerades om syftet med studien för att sedan, i 

sin tur, var och en, tillfråga två barnmorskor om att bli intervjuade. Inklusionskriterierna 

var att barnmorskorna hade erfarenhet av att arbeta som bas-handledande barnmorska 

på förlossningsavdelning. De vidtalade barnmorskorna uppmanades att, som 

förberedelse för intervjutillfället, tänka igenom situationer relaterade till syftet. 

 

De 8 barnmorskornas yrkeserfarenhet varierade mellan fyra och 33 år och deras 

erfarenhet som bas-handledare mellan ett och 31 år. Fem av de åtta barnmorskorna hade 

gått studenthandledarutbildning (7,5 hp). 

 

Datainsamling 

Intervjuerna, som skedde med bandupptagning, ägde rum i ett avskilt rum i anslutning 

till respektive förlossningsavdelning. Barnmorskan var vid intervjutillfället frikopplade 

från ordinarie arbetsuppgifter. Genomsnittlig intervjutid var 40 minuter. 

 

Barnmorskorna hade inför intervjutillfället förberett sig genom att tänka tillbaka på 

handledarsituationer de själva upplevt. Inför intervjuns start tydliggjordes att det var 

deras egna upplevelser och erfarenheter som låg till grund och alltså inte andras 

uppfattningar eller gängse uppfattningar på avdelningen.  
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Motivet för val av ingångsfråga var intresset för vad det är den handledande 

barnmorskan väger in i sin handledning och bedömning och dess variationer utifrån det 

faktum att barnmorskorna är olika. Ingångsfrågan löd ”Vad ligger till grund för att du 

bedömer en student som godkänd efter avslutad förlossningsplacering?” Påföljande 

frågor var inte förutbestämda, för att öppenheten och följsamheten inte skulle begränsas, 

och syftade till att uppnå förtydligande och fördjupad insikt. Exempel på 

uppföljningsfrågor var; Hur ger det sig till uttryck när man är trygg? Vad innebär det att 

vara medveten om sig själv som person? Hur uttrycker det sig när man kan möta en 

annan … eller när man inte kan göra det? Hur gör du som handledare när du upplever 

att studenten har svagheter eller brister, hur kan du hjälpa henne? Strävan som forskare 

var att inta en öppen, nyfiken och förutsättningslös hållning, där informanten fick erfara 

ett genuint intresse för sina egna tankar och upplevelser och där de fick tid att reflektera 

under intervjuns gång och lämna sina svar utan att bli avbrutna eller påverkade.  

 

Dataanalys 

Enligt Dahlberg, K., et al. (2008) är analysen av reflekterande livsvärldsforskning 

tredelad och beskrivs som en rörelse mellan helhet, delar och en ny helhet. Den initiala 

delen innebär att ett flertal gånger läsa hela texten med en strävan efter öppenhet. Att få 

en helhetsbild innan det egentliga analysarbetet, då materialet sönderdelas, påbörjas 

anses vara betydelsefullt avseende möjligheten att tygla förförståelsen. Texten förstås 

utifrån sitt sammanhang och delarna utgör och förstås som en del av helheten. I 

analysen söker och reflekterar forskaren över sambanden. Med en öppenhet strävar 

forskaren efter att se ”annatheten”, något nytt eller att se något på ett nytt sätt.  Då de 

olika innebörderna beskrivits framträder en ny helhet (Dahlberg, K., et al., 2008). 

 

Dataanalysen påbörjades med att de åtta intervjuerna transkriberades ord för ord. För att 

få ett helhetsgrepp genomlyssnades och genomlästes intervjuerna ett flertal gånger. 

Under denna fas tog vidare analys en ny riktning. Frågeställningen vad informanterna 

erfor ersattes med hur, hur de erfor handledarskapet, och därmed också bedömningen, 

av studenterna. Ytterligare genomlyssning och genomläsning av intervjuerna vidtogs 

med det nya syftet i fokus. De delar av materialet som berörde samma område fördes 

därefter samman i innebördsenheter. Nu vidtogs ett arbete med att, i varje 

innebördsenhet, komprimera och abstrahera materialet. Vad menar de med det de säger? 

Vad betyder det? Vad kan läsas mellan raderna? Vad innebär det? Under denna fas 

eftersträvades en öppenhet och följsamhet för att inte utgå från egen förförståelse utan 

försöka se ett mönster i materialet, att se helheten i delarna. Centralt i detta mönster var 

barnmorskornas upplevelser kring den kombinerade rollen av att vara både barnmorska 

och handledare. Innebördsenheterna berörde olika aspekter av detta och därav 

uppkomna upplevelser och känslor. De innebördsenheter som tangerade varandra fördes 

samman i de sex innebördsteman som presenteras i resultatet.   

 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i samband med studien utgår från de fyra huvudkrav 

som ställs för forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven har 

tillgodosetts i det att informanterna informerats om studiens nivå och syfte, att 

deltagandet varit frivilligt och att de närhelst de önskat kunnat avböja vidare deltagande. 
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Det har vidare meddelats dem att studiens innehåll ej kommer att kunna härledas till 

enskilda, identifierade personer. Allt material är avidentifierat och förvaras enbart hos 

författaren. Informationen har kommit informanterna till del genom det mail de fick 

inför intervjutillfället men även muntigt både per telefon inför studien och i samband 

med intervjuns början. Det slutgiltiga resultatet meddelas dem som vill ta del av 

detsamma.     

 

 

RESULTAT 

Ur analysen har framkommit följande 6 innebördsteman  

 Kunskapsöverföring och bedömning av det påtagliga och det sublima 

 Den handledande barnmorskans upplevelse av sin relation till patient och 

student 

 Både tryggt och otryggt när handledaren skall låta studenten ta ansvar 

 Att inte nå en ömsesidig förståelse och ändå ha lärandeansvar 

 Reflektionens betydelse i handledarrollen 

 Upplevelse av otillräcklighet och behov av stöd i handledarroll och vid 

bedömning 

 

Kunskapsöverföring och bedömning av det påtagliga och det sublima 

Barnmorskorna anser att kursplan och målbeskrivning är en hjälp i handledning och 

bedömningen av enskilda moment. Det finns mallar, dokument och PM för till exempel 

suturering, bedömning av CTG och utförande av vaginalundersökning. Att ge negativ 

feedback på de praktiska momenten upplevs av barnmorskorna som lättare då det är 

något studenten kan träna på och lära in. Att däremot bedöma hur studenten är i mötet 

med patienten, och annat som är svårt att ta på, upplevs som svårare. Det finns oftast 

ingen tydlig mall att utgå ifrån och barnmorskorna får förlita sig på sina egna känslor 

”man känner att det är nåt som inte funkar” (2). Det är mer den totala upplevelsen än 

de olika delarna som ligger till grund för barnmorskornas bedömning av studenten. 

 

 ”Man önskar ibland att det kunde finnas någon manual som  

 säger det här tillåter man och det här tillåter man inte, man  

 önskar att det fanns en mall och bocka av den … är lämplig  

 och vad är lämplig, det är… oh, det är jättesvårt”(2) 

 

Barnmorskorna uttrycker en svårighet i kunskapsöverförandet till studenten då det som 

är rätt vid ett tillfälle kan vara fel vid ett annat. Det finns inte några universallösningar 

utan allt är kontextbundet ”det finns ju inget som är rätt eller fel alltid i våra 

bedömningar, det beror ju precis på situationen hur den är” (2). Barnmorskorna väger 

in mycket i handläggandet av den enskilda situationen. Mycket har hon svårt att förklara 

och redogöra för då det sker oreflekterat ”det är ju svårt för då måste du tänka och 

reflektera på ditt eget handlande och så, själv också så klart”(1) . 

 

 
NB. Siffrorna inom parentes efter citaten är relaterade till den intervju de är hämtade från. 



 

 

13 

Att introducera studenterna i det som inte uttrycks i ord, det sublima, upplevs av 

barnmorskorna som svårt. Det som upplevs genom uppövandet och användandet av sina 

sinnen; att iaktta, lyssna, lukta, känna in en atmosfär erfars vara en viktig men svår 

uppgift att förmedla till studenten ”att man tittar i ögonen och ser det här är ok eller det 

här är inte” (3). Barnmorskornas tysta kunskap är relaterad till deras kunskaper och 

erfarenhet, en erfarenhet som studenterna ännu inte förvärvat. Att använda sig av 

”modellinlärning”, där studenten efterliknar handledarens sätt att agera i olika 

situationer, upplevs av barnmorskorna därför vara en möjlig väg. Studenten följer sin 

handledare och ser hur hon agerar och den reaktion agerandet framkallar. Studenten 

härmar sedan handledaren och ser en reaktion på sitt eget agerande, något som hon kan 

lägga till sin kunskapsbank som hon sedan har att ösa ur. 

 

 ”... och just därför att man skall ju öva upp sina sinnen… och  

 det är ju, tycker jag, att vi som handledare, är ju så viktigt, att  

 vi försöker förmedla det ... för det är då du kan hitta liksom att,  

 ja det som kan hjälpa just den här kvinnan då… det finns  

 grunder, det finns PM, det finns regler och sånt här och det 

 är våran grund va, men så måste man alltid vara flexibel  

 och känna i precis vem, vem har jag här och nu…” (3) 

 

Den handledande barnmorskans upplevelse av sin relation till patient och student 

När barnmorskorna i sitt arbete handleder studenter erfar de en förändrad position 

gentemot patienterna. Det är studenten som har den primära vårdrelationen medan 

barnmorskan får ta ett steg tillbaka. Det är inte bara vad studenten säger eller utför som 

barnmorskorna anser vara angeläget utan, inte minst, hur det sker, att studenten har ett ” 

godkänt tänk” (7) och att handledaren ” kollar av att du tänker så att jag vet att du har 

ett riktigt tänk” (2). För handledaren upplevs det som en otrygghet att inte ha full 

kontroll över vad som sker mellan student och patient inne på förlossningsrummet, att 

inte vara den som ”guidar och regisserar” utan att denna roll nu tagits över av studenten. 

 

 ”… för jag tycker att när man, när man har ett föräldrapar  

 så är det, det här är en resa man gör gemensamt, det är 

 ju dom som är huvudpersonerna, och det kanske är jag som  

 guidar dom lite genom det hela, men det är ju dom… dom är  

 aktörerna på scenen och jag är regissören som hjälper dem  

 att agera på bästa viset men det är dom som har huvudrollen” (8) 

 

Barnmorskorna uttrycker att arbetet som barnmorska på en förlossningsavdelning 

innebär att arbeta nära ”man är ju så himla nära, barnmorskan och patienten… man är 

ju väldigt nära både mentalt och fysiskt” (4). Då barnmorskan arbetar som handledare 

innebär det att studenten är den person som arbetar närmast patienten. Barnmorskan får 

ta ett steg tillbaka till förmån för studenten vilket kan upplevas som att berövas en viktig 

och meningsfull del av arbetet. Även om barnmorskan har insikten om att det är ”viktigt 

att ha med sig att hon kan ju inte vara den jag är” (5) så upplever hon en svårighet i 

studentens förhållningssätt mot patienten då studenten inte agerar som hon själv skulle 

ha gjort.  
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                     ”.. hon fick en jättefin kontakt med föräldrarna, väldigt glad  

 och lite sprallig … så jag kände att jag fick bromsa henne lite  

 grand, man får va lugn som barnmorska” (7)  

 

I relationen till studenten erfar barnmorskorna en glädje i att dela med sig och förmedla 

egna erfarenheter och upplevelser i yrket till framtida kollegor. Att förmedla kunskap 

och också ”…väcka nyfikenheten här alltså, vad sjuttsingen var det som hände liksom 

här va?” (3), att få uppleva glädjen när det plötsligt bara säger ”poff” – nu lyfter hon 

och kan flyga själv” (5). Upplevelsen av glädje i de nya relationer som skapas med 

studenterna, att lära känna dem och se dem växa. 

 

 ”… då räcker det ju när man känner henne sen, så räcker det 

 bara med en blick så förstår jag att hon tänker nånting, och  

 då är det ju roligt när man har lärt känna henne så…” (6) 

 

Att träffa studenter och få ta del av nya rön upplevs av barnmorskorna som 

stimulerande. De tycker att de blir stimulerade av att vara handledare, blir sporrade 

samtidigt som det också upplevs tröttande att alltid vara alert och ”i hetluften” (8). 

   

 ”20 års erfarenhet, hur skall jag koka fond på det så att säga… 

 buljongtärning… hur ska jag, för det är så mycket, det är så 

 mycket jag vill ge och dela med mig av, hur ska jag… utan 

 att prata sönder... det är stort tycker jag, få vara med och  

 också föra vidare kunskapen… så är det.” (5) 

 

Både tryggt och otryggt när handledaren skall låta studenten ta ansvar 

Barnmorskorna upplever en svårighet i att släppa studenten, för att arbeta mer 

självständigt, och att samtidigt vara den som har ansvaret att ge patienten det bästa både 

beträffande medicinsk säkerhet men också i vårdmötet. Barnmorskorna erfar ett dubbelt 

ansvarstagande både gentemot patientens vård och gentemot studenten där det 

föreligger ett handledningsansvar. 

 

Barnmorskorna anser att studenterna i de allra flesta fall har en god teoretisk kunskap att 

luta sig mot ” jag känner att de har teoretisk kunskap så att jag inte behöver liksom 

fundera på om de förstår vad jag pratar om” (1). Barnmorska och student talar ”samma 

språk” och har liknande teoretisk plattform att utgå ifrån vilket inger en trygghet. 

Barnmorskorna upplever att den medicinska säkerheten oftast garanteras i det att 

studenten inte agerar på egen hand utan vidtar åtgärder efter att först ha konfirmerat 

dessa med sin handledare. Vid akuta situationer kan barnmorskorna uppleva en situation 

där patienten behöver prioriteras framför studenten, handledningen av studenten får 

utformas utifrån de möjligheter som den aktuella situationen tillåter.  

 

Osäkerhet och svårighet i handledningen av studenten upplevs av barnmorskorna när 

kommunikationen mellan dem och studenterna brister, då studenten inte alltid tydligt 

visar handledaren att hon förstått att åtgärder behöver vidtas. 

 

 ”Du måste visa för mig att du ser när det avviker och att du  
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 ser liksom, så jag förstår att du ser det för annars kan jag ju  

 inte godkänna dig” (4) 

 

Barnmorskornas yrkestrygghet spelar roll i hur mycket hon vågar släppa studenten, att 

vara ny som handledare och barnmorska upplevs som en svårighet. När barnmorskan 

inte vågar lita på studenten och ge henne utrymme att visa att hon klarar av situationen 

uppstår en svårighet i handledning och bedömning. Ökande erfarenhet som barnmorska 

ger möjlighet till ett ”…mer rättmätigt sätt att värdera studenternas kunnande” (8). 

Balansgången för handledaren i att våga tillåta att släppa fri och lyfta studenten och 

samtidigt bibehålla patientansvaret upplevs ibland som konfliktfyllt. 

 

Att känna studenten, lita på henne och veta att hon återrapporterar och säger ifrån när 

hon är osäker är av grundläggande betydelse för att barnmorskorna skall känna sig 

trygga och därmed också våga ge dem mer frihet ”ja men, hon vet vad hon gör och 

varför” (4). 

 

 ”…när hon hade frågat nånting om det jag hade berättat och  

 förklarat ... så snappade hon det och så använde hon sig av det  

 nästa gång.. jag såg väldigt snabbt, hon var som en svamp och  

 hon sög åt sig och hon kunde använda det hos patienten och när  

 hon informerade och så, och då kände, då kände jag mig väldigt lugn” (5) 

 

 

Att inte nå en ömsesidig förståelse och ändå ha lärandeansvar 

I de fall då barnmorskorna upplever att de inte når fram till studenten uppstår en 

stressituation. De anser sig ha ansvaret för studentens lärande men vet inte hur de skall 

kunna förmedla kunskapen. En stressfaktor som barnmorskorna erfar är tidsaspekten. 

Med en slimmad organisation upplever de att tiden inte räcker till för att sitta ner och 

prata med och lära känna den enskilda studenten. Tiden att lära studenten allt det 

nödvändiga upplevs också som knapp vilket förutsätter att handledare och student 

förstår varandra ”vi måste kunna prata, vi har så kort tid och så mycket som skall in” 

(3). Barnmorskorna uttrycker en strävan efter att tillsammans med studenten arbeta mot 

ett gemensamt mål men att det krävs att båda parter har målsättningen att göra det 

tillsammans. Skillnader beskrivs i synsättet mellan den yngre och den äldre 

generationen där de yngre kan uttrycka ”…” näe, det passar inte mig att ha henne”, så 

tar man en annan, så råkar hon säga nåt, så vill man byta” (3). Barnmorskorna 

upplever ett behov av att försöka hantera olikheterna för att i förlängningen också kunna 

arbeta ihop som kollegor. Barnmorskorna anser att ansvaret är deras men att de också 

krävs en ömsesidighet och en öppenhet från båda parter att få uttrycka att det kan 

kännas jobbigt. 

 

 ”vi måste liksom få det här att fungera, det får inte vara 

  så utan vi måste ge och ta, vi måste kunna säga ”det här 

  tycker jag var skitjobbigt, varför gjorde du så eller varför 

  sa du så?” det handlar om att vi måste förstå varandra, 

  vi måste få ihop det här och den här kunskapen måste finnas 

  för att du skall kunna bli godkänd” (3) 
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Barnmorskorna uttrycker ömsesidigheten som angelägen, det är inte bara handledaren 

som skall lära känna studenten utan även studenten skall lära känna handledaren ”att 

man kan se varandra, bemöta varandra och lära känna varandra” (7). Barnmorskorna 

ställer krav på sig själva och upplever också en förväntan om att de skall stötta, stärka 

och finnas till för studenten även då hon upplever svårigheter i att förstå studenten ”… 

ofta är det ju ändå så att man lär känna varann på vägen, hittar … ett sätt att 

kommunicera” (5). 

 

Reflektionens betydelse i handledarrollen 

Barnmorskorna beskriver att insikten om att ”man måste vara varse på sig själv” (5) är 

av stor betydelse för en rättvisande bedömning av studenten. Vilken bild och syn 

barnmorskorna har på en barnmorska och handledare präglas av den egna 

personligheten och de erfarenheter och upplevelser man förvärvat under livet. 

Medvetenheten om den egna personligheten och dess inverkan i handledar- och 

bedömningssituation erfars vara av stor vikt. 

 

 ”… försöker ändå inse att jag kan kanske ha snabbt att göra 

 mig en bild av saker, försöker inte säga döma // att jag ändå 

 måste försöka och tänka på att den bilden kan ändra sig, att 

 jag måste va öppen för det … att ibland så har jag dragit fel  

 slutsats om den här personen” (5) 

 

Att ”vara på samma våglängd” (4), ”tala samma språk”(7), ”tycka jättemycket om” 

(5) upplevs underlätta handledarrollen samtidigt som det upplevs som en risk. En person 

som man tycker om och man har mycket gemensamt med, riskerar man att lättare ha 

överseende med och inte ställa samma krav på som en person ”där det inte stämmer helt 

100” (5). Barnmorskorna betonar vikten av att ha insikt om att ”hon kan bli en 

jätteduktig, bra barnmorska fast man inte…kamperar bra ihop” (5). Handledaren anser 

sig ha ett ansvar för att, oavsett hur relationen dem emellan ser ut, lotsa studenten 

genom placeringen ”så att hon kommer ut på andra sidan med ett bra självförtroende 

och goda kunskaper” (1).  

 

Barnmorskorna uttrycker en önskan om att studenten skall känna att de finnas till för 

henne och vill att hon skall växa oavsett ”hur bra de går ihop” (5). Relationen mellan 

handledare och student påverkar också studenten. Barnmorskorna har erfarit situationer 

då studenten känt sig otrygg med sin handledare och blivit nervös och spänd och 

därmed inte kunnat prestera utifrån den kunskap hon egentligen haft. Att vara flera 

handledare för den enskilde studenten upplevs befrämja en objektiv bedömning. 

 

 ”stämmer inte personkemin så kan det ju va jag som helt plötsligt  

 tycker att... ja, tycker allting är dåligt med den här studenten och…  

 det kan ju till och med nästan vara så att jag inte gillar den här 

 tjejen och då ... kan man ju kanske inte heller göra en rättvis  

 bedömning… då är det bättre att någon annan får... pröva lite  

 granna och se vartåt det lutar…kan man ju undra väldigt mycket 

 vad som påverkar ett godkännande och ett icke godkännande...   
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                      för det är kanske inte enbart personens kunskap och praktik  

 utan det handlar väldigt mycket om hur förhållandet barnmorska  

 och student kan vara…” (6) 

 

 

Den egna tiden som barnmorskestudent; relationen till den egna handledaren, synen på 

handledarskap, bedömning och krav upplevs ge avtryck i den egna rollen som 

handledare och anses därför vara viktig att medvetandegöra. Att ställa stora krav på sig 

själv kan innebära att dessa krav även överförs på studenten. Att själv ha haft sin 

handledande barnmorska som ett stort föredöme kan medföra en förväntan om att själv 

uppfattas på samma vis, upplevelsen av förväntan om att handledaren inte skall vara 

svarslös eller göra fel. Strävan och önskan att ge en så objektiv bedömning av studenten 

som möjligt präglar barnmorskornas inställning samtidigt som de är medvetna om 

svårigheterna ”vad är det som får mig att tro …?”  (5)  

 

 ”de är utifrån mina erfarenheter och min ... dels som barnmorska 

 men dels mina andra värderingar och livsvärld, begreppsvärld ... 

 och… min tid som barnmorskestudent också, utifrån de referens- 

 ramarna möter jag en student och försöker ju se vad hon kan 

 teoretiskt och praktiskt och medmänskligt” (7) 

 

Upplevelse av otillräcklighet och behov av stöd i handledarroll och vid bedömning 

Barnmorskorna liknar relationen med den enskilda studenten som relationen de 

upplever med patienten. Liksom varje födande kvinna och hennes situation är unik så är 

också studenten det, varje student och situation kräver sin specifika handledning ”… 

jaa, liksom förstå henne, hon är ju lika öppen och lyhörd som mamman är egentligen… 

hon är ju väldigt sårbar, studenten är ju sårbar” (7). Barnmorskorna erfar att det inte 

räcker att vara kunniga barnmorskor och ha ett intresse för att handleda studenter. De 

menar att pedagogisk kunskap ibland saknas i handlednings- och bedömningsprocessen 

vilket medför en känsla av otillräcklighet.   

 

”jag måste ju också se lite grand var hon står då ... för är man  

väldigt ung och omogen så kan det ju ... det kan ju vara en  

nackdel ... samtidigt kan det också vara en fördel för du har inte  

med dig en massa gammalt ... som jag kan uppleva att en del  

studenter har som har mycket med sig många år ... en del har  

svårt att bli student igen att gå in i studentrollen att… se att  

man är i ett nytt lärande... det här är ett nytt yrke, det här är en  

ny kunskap som jag måste ta till mig, man har svårt och…  ja  

att bli student igen helt enkelt…” (5) 

 

Barnmorskorna upplever en svårighet i handledarrollen då studenten inte uppvisar 

ödmjukheten inför tillägnandet av ny kunskap ”… inte lyssnar… man tror att man 

kan…” (5). Studenten kan också uppleva sig vara kontrollerade, vilket medför andra 

utmaningar i handledarrollen. Att bli ifrågasatt av studenten upplevs av handledaren inte 

som något positivt varken i rollen som barnmorska eller handledare, att däremot få 

frågor av studenterna upplevs som stimulerande. 
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                      ”… men hon ifrågasatte mig och jag tyckte det var, inte så, 

 jag kände mig obekväm i det…”nä, men jag kan det här, lita 

 på mig så”…”  (7) 

 

Att inte ensam vara ansvarig för en student utan dela handledarskapet med en kollega, 

att ”ha någon att bolla med” (2) upplevs av barnmorskorna som positivt. Speciellt 

positivt upplevs det om de båda barnmorskor som ansvarar för samma student, och 

studenten själv, delar grundläggande uppfattningar. 

 

 ”det tror jag att det är viktigt kanske att man ser att man får 

 en student så man passar ihop, … och också att man har  

 handledare som har någorlunda jämbördigt sätt att faktiskt  

 jobba och se på saker och ting” (8) 

 

Barnmorskorna erfar också en lättnad i att kunna vända sig till huvudhandledare och 

kursansvariga på lärosätet när tveksamheter angående någon student uppstår, att inte 

själv stå som ansvarig i handlednings- och bedömningssituationen. 

 

Vid de tillfällen då en student inte kan godkännas sker det efter moget övervägande 

”man måste ju ha en formulering som på något sätt håller, man kan ju inte bara gå på 

en känsla, att det här fungerar inte…” (6). Barnmorskorna upplever det trots allt som 

ett nederlag, de har inte lyckats i sin handledaruppgift. De rannsakar sig själva för att 

finna orsaken till situationen ”varför kan jag inte förmedla det jag vill förmedla?”  (8) 

De känner sig elaka då de omkullkastat studentens planer och drömmar men de 

upplever sig inte ha något val ”nä det går inte, man kan inte godkänn för att vara snäll”  

(5).   

 

Bedömningen för godkännandet av en student anser barnmorskorna bygger på ett 

ansvarstagande gentemot studenten, patienten och hennes barn och de framtida 

kollegorna. Upplevelsen av ett kollegialt ansvar är stor, genom att handledaren 

godkänner studenten borgar det för en framtida kollega att räkna med. 

 

 ”om jag känner att det är nåt som inte känns bra måste man  

 rannsaka sig själv och så får man tänka; när hon kommer ut  

 och är färdig sedan, kan jag tänka mig att jobba ihop med  

 henne som kollega, skulle jag vilja ha henne som kollega.  

 Skulle jag känna mig trygg att jobba ihop med henne när  

 vi har ett stressigt pass” (2) 

 

  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

De åtta intervjuerna präglades av informanterna; deras personlighet och livserfarenhet, 

erfarenhet från arbetet som barnmorska och handledare, avdelningens inriktning 
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inverkade också på deras handledningssituation. Gemensamt för dem alla var att de trots 

arbetsbelastning och vissa svårigheter, upplevde en tillfredställelse i att få föra 

barnmorskekunskapen vidare. En bidragande orsak till detta kan vara att det var deras 

respektive huvudhandledare som valt att tillfråga just dem om medverkan, ett val som 

kanske grundade sig i hennes kunskap om respektive handledares intresse för 

uppdraget. Två av informanterna arbetar på min egen arbetsplats där jag utöver arbetet 

som barnmorska även arbetar som huvudhandledare. De två blev inte utvalda utan 

tillfrågades då de uppfyllde kriterierna samt arbetade i anslutning till intervjutillfället. 

 

Syftet med en reflekterande livsvärldsintervju är att föra informanten närmare sina egna 

erfarenheter för att därmed öppna möjligheter till nya insikter (Dahlberg, K., et al., 

2008), detta innebär att forskaren bör inta en stödjande roll i denna process. Utöver 

ingångsfrågan fanns inga förutbestämda följdfrågor utan dessa tillkom under intervjuns 

gång med syfte att förtydliga och fördjupa det som sagts. Den egna delaktigheten, 

utöver ovanstående, bestod i att med nyfikenhet och intresse för det som informanten 

berättade stötta henne i att fortsätta reflektera och redogöra för sina upplevelser och 

uppfattningar. Då jag arbetar inom samma område som informanterna var jag, av rädsla 

för att påverka dem genom det jag sa, själv fåordig. En strävan var att inte dra 

förhastade slutsatser och ta saker för givet utan istället invänta och försöka se 

”annatheten”. Delar av intervjutiden ägnades åt tystnad då informanten reflekterade 

över det hon sagt eller det hon skulle säga. Vid vissa tillfällen hade säkert en följdfråga i 

stället för inväntande tystnad kunnat föra fram till ytterligare insikter. Även vid 

genomlyssning och transkribering av textmassan uppenbarades försummade tillfällen 

till intressanta följdfrågor. En möjlig förklaring till detta kan vara beslutet att inte föra 

några stödanteckningar under intervjuns gång av rädsla för att därmed förlora fokus på 

nuet. Analysfasen blev omvälvande då jag efter att ha satt mig in i textmassan beslutade 

mig, i samråd med mina handledare, för att omformulera syftet från ett fokus på vad till 

ett fokus på hur, hur barnmorskorna erfor att vara handledare istället för vad som låg till 

grund för deras bedömning. Då intervjumaterialet var omfattande täckte det också in 

denna frågeställning som också lämpade sig väl för en innebördsanalys.  

 

Under analysfasen kvarstod målsättningen att inte ha förutfattade meningar och inte 

heller dra förhastade slutsatser om det som berättades samtidigt som materialet skulle 

abstraheras och innebörder ses bakom orden. Medvetenheten om förförståelsens 

inverkan tror jag var en hjälp i arbetet samtidigt som jag med min kännedom om 

kontexten också på ett lättare sätt kunde få en insikt om vad informanterna förmedlade 

under intervjuerna. Att sedan i resultat beskriva denna innebörd med ord kändes 

emellanåt som svårt och otillräckligt, att allt inte blev sagt. Citaten från informanterna 

var till stor hjälp för att uttrycka känslorna och upplevelserna bakom orden, samtidigt 

som de också tjänar som en validering av arbetet. 

 

Tillförlitligheten i föreliggande studie stöds framförallt av intervjuernas öppna karaktär 

där informanterna berättade efter att ha givits tid för eftertanke och reflektion med min 

strävan efter att inte leda, styra eller påverka samt av citaten från intervjuerna. Urvalet 

av informanter spelar också en roll för tillförlitligheten då de som tillfrågats har en egen 

erfarenhet av fenomenet och att det i inledningen av intervjun tydliggjordes att det var 

just deras egna upplevelser och levda erfarenheter som stod i fokus. Det finns också 

andra aspekter som behöver uppmärksammas avseende studiens tillförlitlighet. I 



 

 

20 

intervjusammanhanget återberättar barnmorskorna hur de erfarit handledning och 

bedömning av studenter vilket troligen inte alltid är lätt att verbalisera, i vissa fall har 

också en avsevärd tid förflutit mellan händelsen och intervjutillfället vilket kan påverka 

bilden av hur situationen erfors. Intervjusituationen som sådan med eventuell önskan 

om att uppfylla forskarens förväntningar kan också vara en bidragande orsak till 

informanternas utsagor. Att stå som ensam författare till arbetet innebär en fullständig 

delaktighet i alla moment medan det också innebär svagheten att inte ha någon att dela 

analysarbetet med. Kontexten informanterna arbetar i är likartad varför överförbarheten 

till en studie i liknande sammanhang bör vara möjlig. Trots öppenhet i intervjusituation 

och den påföljande analysen har syftet, hur handledning och bedömning av studenter 

erfars av handledande barnmorskor, tydliggjorts och stått i fokus under hela processens 

gång vilket framkommer i resultatet. Jag anser därmed syftet vara besvarat. 

 

Resultatdiskussion 

Handledning och bedömning av barnmorskestudenter såsom den erfars av barnmorskor 

kommer att diskuteras utifrån att handledning kräver kompetens, tid och stöd samt 

innebär dubbla roller. 

 

Handledning kräver kompetens 

 

Handledningsuppdraget hjälper barnmorskorna att hålla sig uppdaterade inom området  

och arbeta evidensbaserat. De känner en glädje och stolthet i att få dela med sig till 

framtida kollegor något som även framkommer i studien av Myall, et al. (2007). I 

resultatet framkommer att barnmorskor upplever en brist på pedagogisk kunskap.  

 

Tidigare forskning poängterar vikten av utbildning inom studenthandledning, inte bara 

för att handledaren skall vara bättre förberedd inför uppgiften utan också för att 

uppdraget skall kännas mer meningsfullt (Fraser, 2000; Dolan, 2002). Hughes (2004) 

beskriver även behovet av undervisning inom reflektion. Genom handledarens 

kontinuerliga bedömning av studenten under handledningens gång ställs också 

ytterligare krav på handledarkompetens (Neary, 2000). Carlson (2010) efterfrågar en 

utökad studenthandledning och samtidigt en utvärdering av befintlig 

studenthandledning med avseende på dess effekter avseende handledarens pedagogiska 

kompetens. 

 

Fem av de åtta barnmorskorna i studien har gått en kurs i studenthandledning men 

barnmorskorna upplever en brist på pedagogisk kunskap för att kunna möta och svara 

upp till den enskilda studentens behov utifrån dennes förutsättningar och situation. 

Detta exemplifieras i resultaten där det tydliggörs svårigheter som kan uppstå i 

kunskapsöverförandet då barnmorskestudenter från att var erfarna sjuksköterskor, nu är 

i en studentsituation där hon i barnmorskans kontext betraktas som novis. Resultatet 

stöds av Benners (1984) beskrivning av resan från novis till expert.  

 

I resultatet uttrycker barnmorskorna vånda över hur de skall kunna förmedla det 

outtalade och sublima, den tysta kunskap som de delvis ej själva lyft för reflektion. Hur 

skall de till studenten kunna förmedla det som tagit dem åratal att lära sig. Hur kan de 

förklara att det som var helt rätt i en situation igår är helt fel idag i en annan kontext.  
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Rolf (1995) beskriver Polanyi´s två skilda grader av praktisk kunskap, den elementära 

och den kvalificerade. Den kvalificerade praktiska kunskap som handledaren innehar är 

starkt situations- och kontextbunden vilket kan medföra en svårighet i 

kunskapsöverförandet till studentens mer elementära praktiska kunskap som till stor del 

är styrd av PM och regler. Carlson (2010) föreslår att handledarutbildningar 

medvetandegör handledare om betydelsen av verbal och icke verbal kommunikation i 

interaktion med studenterna. 

 

När barnmorskorna beskriver kunskapsöverföring så sker den till stor del genom 

modellinlärning. Studenten lär sig de tekniska handlagen och ser hur handledaren 

hanterar olika situationer och effekterna av agerandet. Detta överensstämmer med 

Albert Bandura´s teori om modellinlärning (Bandura, 1977) som utgår från tesen att 

människor lär genom att observera andras beteenden, attityder och resultatet av dessa 

beteenden. I en artikel av Nicola Armstrong (2008) betonas vikten av att handledaren 

har insikt om sin egen roll och om den modell hon utgör för studenten. Det är inte 

enbart handläggandet som uppmärksammas utan också interaktionen med patienten, 

prioriteringar, tidsplanering, varierande handläggande utifrån den specifika situationen 

med mera. Modellinlärning är kraftfull avseende överförande av värderingar, 

professionella attityder och skicklighet (Armstrong, 2008) och kan ge både positiva och 

negativa effekter beroende på hur handledaren agerar. Negativa attityder och 

handläggande kan kopieras av studenten liksom positiva då de överensstämmer med 

studentens tankar och mål (Goldie, et al., 2007). För handledarens del innebär 

modellinlärning ett blottläggande där kunskap, skicklighet och attityder synliggörs 

(Armstrong, 2008). Barnmorskorna uttrycker att det upplevs negativt när de ifrågasätts 

av studenten medan det upplevs som stimulerande då studenten ställer frågor. Feedback 

och reflektion fyller en avgörande roll för studentens förståelse. Modellinlärning med 

sina olika processer möjliggör för studenten att knyta samman sina teoretiska kunskaper 

med den praktiska situationen (Armstrong, 2008).    

 

 

Handledning kräver tid 

 

Barnmorskorna erfar vikten av att ta tid för reflektion både under arbetets gång samt vid 

slutet av arbetspasset, en tid som det vid stressade situationer kan vara svår att finna. 

Carlson (2010) beskriver handledarnas medvetenhet om vikten av reflektion men också 

deras frustration då ordinarie arbete gjorde det svårt att avsätta tillräckligt med tid. 

 

En redan starkt belastad personal åläggs en ytterligare uppgift i handledarskapet utan 

tidspålägg eller personalförstärkning (Neary, 2000; Pulsford, et al., 2002; Myall, et al., 

2007; Carlson, 2010). Barnmorskorna erfar att uppgiften är svår och att det skulle 

underlätta om chefer i planering av personalbehov tog hänsyn till att handledning tar tid. 

 

I resultatet framkommer att relationen mellan handledande barnmorska och student är 

fundamental. Barnmorskorna erfar att tid, förutom de uppgifter som innebär att praktisk 

göra något med patienten, har betydelse för att lära känna studenten, utveckla en 

relation till henne, hinna reflektera tillsammans och sträva mot ett gemensamt mål, 

något som också beskrivs av Rhodes & Jinks (2005) och Myall (2007).  
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Då det föreligger en god matchning mellan student och handledare upplever 

barnmorskorna det vara gynnsamt för inlärningsprocessen. Handledaren kan se 

studentens potential och möjligheter och studenten känner sig trygg i att ta egna initiativ 

vilket också beskrivs i tidigare studier (Löfmark & Wikblad, 2000; Jackson, et al., 2003; 

Huges, 2004). I föreliggande studie uttrycks det dock en fara i att värdera studenter 

utifrån handledarens egna preferenser med påföljd att den omtyckta studenten lättare får 

goda omdömen än den student som handledaren inte har mycket gemensamt med.    

 

 

Handledning kräver stöd 

 

Barnmorskorna upplever ett stöd från kollegorna och i att få dela handledarskapet med 

någon. Vad stöd och support från chefer och verksamhet beträffar beskriver tidigare 

forskning en brist (Neary, 2000; Pulsford, et al., 2002; Myall, et al., 2007; Carlson, 

2010). Det beskrivs även att handledarrollen kan ha en negativ inverkan på yrkesrollen 

då personalen inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter då handledningen tar tid i 

anspråk (Myall, et al., 2007). I föreliggande studie beskriver barnmorskorna att det kan 

vara tröttsamt att alltid vara i hetluften då man handleder, situationer uppstår också då 

patient i akuta skeden prioriteras framför student något som de dock upplever att 

studenterna har förståelse för. Vid hög belastning på avdelningen kan handledaren inte 

avsätta så mycket tid som hon önskar med studenten vilket kan medföra en försämrad 

kvalitet på handledningen (Carlisle, Calman & Ibbotson, 2009; Carlson, 2010). 

 

Barnmorskornas upplevelse av försakelse, när de i patientkontakten får ta ett steg 

tillbaka till förmån för studenten, skulle delvis kunna relateras till att det i vissa fall inte 

är av intresse och önskan de utsetts till handledare utan på grund av de behov som 

föreligger. Dåligt motiverade och ointresserade handledare kan bli konsekvensen av 

bristfälligt stöd från chefer och ledning (Dolan, 2002; Pulsford, et al., 2002; Carlson, 

2010). 

   

Att få stöd och hjälp från lärosätet upplevs av barnmorskorna som viktigt i de 

situationer det uppstår problem i handledning av studenter. Tidigare forskning talar för 

behovet av en förbättrad kollegial relation mellan akademi och klinik med förbättrad 

information, stöd och feedback (Löfmark, et al., 2000; Pulsford, et al., 2002; Myall, et 

al., 2007). 

 

Dubbla roller 

 

Att vara både handledare och bedömare i en och samma person, och den förvirring som 

detta kan framkalla, är något som tidigare studier granskat (Neary, 2000; Rhodes & 

Jinks, 2005; Bray & Nettleton, 2007). Även om de dubbla rollerna riskerar att 

underminera relationen mellan handledare och student är de båda funktionerna svåra att 

särskilja då en kontinuerlig bedömning sker under handledningens gång och att 

handledaren bedöms vara den som på ett mest heltäckande sätt kan bedöma studenten. 

Handledarna identifierar sig själva som mer stödjande och hjälpande än bedömande 

vilket också motsvarar uppfattningen hos barnmorskorna i föreliggande studie. Genom 

att de tillsammans med studenten strävar mot ett gemensamt mål upplever de i de flesta 

fall en tillit från studentens sida.  
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I den situation handledaren befinner sig är det inte lätt att ge en objektiv och rättvis 

bedömning, och vad innebär bedömningen att studenten uppfyller kraven att vara en 

kompetent barnmorska (Fraser, 2000; Norman, et al., 2002; Dolan, 2003). Bray (2006) 

beskriver svårigheten med att kritisera studenten och att vara objektiv i omdömet. 

Barnmorskorna i studien pekar också på att det motsatta förhållandet kan råda. I en 

bristfällig relation mellan student och handledare kan ett underkännande härledas till 

relationen snarare än studentens faktiska kompetens. För att förbättra möjligheterna till 

en objektiv bedömning av studenten menar barnmorskorna att det är av värde att 

studenten har mer än en handledare. 

 

Då student och handledare skapat en nära relation upplever barnmorskorna det mycket 

svårt vid de tillfällen då de inte kan godkänna studenten. De känner sig elaka i det att de 

upplever sig spoliera studentens drömmar. Norman et al. (2002) menar att just 

handledarens svårighet med att underkänna en student kan vara en orsak till de 

förhållandevis få studenter som underkänns under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. 

 

Dolan (2002) visar i sin studie vikten av att bedömningen inte är alltför 

uppgiftsorienterad eller som Fraser (2000) uttrycker det att en godkänd student uppvisar 

förmågan att i den specifika situationen integrera teori och praktik samt vet när hjälp bör 

tillkallas och av vem. 

 

Slutsats 

 

Utifrån resultatet har följande slutsatser framkommit 

 

Handledning kräver kompetens. Den utbildning i studenthandledning som står till 

förfogande bör vara av sådan omfattning att handledaren erhåller kompetens inom 

reflektion, kritiskt tänkande, kommunikation och pedagogik. De handledare som utses 

bör ha yrkeserfarenhet samt önskan om att handleda. 

 

Handledning kräver tid. Att handleda studenter kräver tid både i de praktiska 

momenten och i samband med reflektion och samtal. Personaltätheten bör därför  

anpassas till rådande situation. 

 

Handledning kräver stöd. Att handleda är ett stort och ansvarsfullt uppdrag som 

berättigar till stöd både från företrädare för verksamheten och lärosätet. Därav bör det 

ligga i allas intresse att hitta former för planering av återkopplings- och 

reflektionstillfällen för de handledande barnmorskorna. 

 

 

TACK 

Jag vill rikta ett stort tack till de handledande barnmorskorna som låtit sig intervjuas. Er 

positiva inställning till medverkan vid intervjuerna och det som Ni delade med Er av i 

upplevelser och erfarenheter möjliggjorde detta arbete. 
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