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Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöks kalltankens innehåll och förekomst hos yrkesverksamma barnmorskor i 

Sverige. Med kalltanken menas idén att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En typ av 

livsuppgift som utförs av delvis osjälviska incitament med en målsättning att göra gott för andra. 

Kalltanken, bland kvinnodominerade vårdyrken, så som sjuksköterskor och barnmorskor, 

har tidigare studerats i en historisk kontext och då ofta ställt i relation till yrkesgruppernas 

professionaliseringsprocess. Än idag är kalltanken kontroversiell och ses ofta som att den står i 

kontrast till förbättrade arbetsvillkor. Syftet med denna studie är att undersöka vilket innehåll 

barnmorskorna tillskriver kalltanken samt förekomsten av denna. Detta analyseras i ljuset av Max 

Webers teori om kall till arbetet, samt kompletterande begrepp om ett specifikt kvinnligt kall, från 

Åsa Andersson avhandling om sjuksköterskekårens professionaliseringsprocess. Kallet definierades 

teoretiskt till att bestå av tre beståndsdelar som sedan operationaliserades till elva påståenden som 

respondenterna värderade på en skalstege i en webbenkät med 260 respondenter. Då materialet 

analyserades med en faktoranalys och en efterföljande indexkonstruktion besvarades studiens två 

frågeställningar. Faktoranalysen fann tre bakomliggande faktorer, vilka tolkades representera ett 

sekulärt, ett kvinnligt och ett kristet kall. Dessa tre former av kall bildade varsitt summaindex 

varigenom respektive genomsnittspoäng tolkades representera förekomsten, vilken visade att 

samtliga faktorer var förekommande över skalans medelvärde hos barnmorskorna.  

 

Nyckelord: Kallet, Kalltanken, Barnmorskor 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Kallbegreppet härstammar från begreppet kallelse som har sina rötter i idén att Gud kallar 

människorna till tro. Med kallelse menas till skillnad från kall, något övernaturligt medan kall 

snarare syftar till en uppgift (Edsman, 2015; Andersson, 2002, s. 40). Denna tanke finns beskriven 

inom kristendomens olika förgreningar. I Luthers kallelselära framhålls arbetets betydelse tydligt. 

Det är genom att människan arbetar som hon tjänar sina medmänniskor och Gud. Vidare för Luther 

ett resonemang om kvinnans kall, detta grundar sig, enligt honom, helt och hållet i hushållet och det 

reproduktiva egenskaperna (Andersson, 2002, s. 41-56).  

 

Idén om ett kall tillskrevs, i och med den kristna härkomsten, ofta präster och diakonissor. Driften 

att hjälpa andra människor var central i kalltanken, därav kom kalltanken tidigt att även tillskrivas 

vårdyrkena (Milton, 2001, s. 90-91). Under 1800-talet kom dock andra idéer om kallet, en sekulär 

version utvecklades, som bland annat Florence Nightingale ses som representant för. Kvinnliga 

erfarenheter och kvinnliga karaktärsdrag hamnade i centrum istället för religiösa uppfattningar 

(Andersson, 2002, s. 221-222). Trots denna sekularisering vidmakthölls alltså den lutherska synen 

på kvinnans natur, och fortsatte därmed vara centrala delar av kalltanken. 

 

Barnmorska, tidigare jordemor, är ett gammalt yrke som, näst intill uteslutande, varit ett kvinnoyrke 

(Höjeberg, 1981, s. 43; Barnmorskeförbundet, 2015). Då kvinnor länge uteslutits från den legitima 

yrkesvärlden har arbetet inte haft statusen av att vara ett riktigt yrke. Istället har arbetet förklarats 

med att det ligger i den kvinnliga naturen och att det finns ett kall hos kvinnorna som arbetar med 

det (Greiff, 2006, s. 113, 122, 129). På grund av att barnmorskorna, liksom andra kvinnoyrken, 

tillskrivits kalltanken har yrkets förutsättningar kunnat rättfärdigas genom den. Arbetet i sig skulle 

vara lön nog, det ansågs snarare vara en livsuppgift än ett yrke (Greiff, 2006, s. 118-119).  

 

Milton har i sin avhandling behandlat barnmorskekårens professionaliseringsprocess. Via 

utbildning och facklig organisering skedde betydande förändringar i yrkets karaktär under första 

delen av 1900-talet. Utbildningen kom att baseras på en sjukvårdsutbildning som började 

kontrolleras av staten, förlossningarna flyttades från hem till sjukhus och facket bedrev kampanjer 

för att ständigt öka yrkets status och professionalitet. Trots denna betydande förändringsinsats av 

yrkeskåren levde dock yrkesidentiteten kvar, det vill säga, kallet fortsatte vara uttalat och 

framträdande trots förändringarna (Milton, 2001, s. 177-186, 293).  
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Sedan 1960-talet har kalltanken varit av mer kontroversiell karaktär. Aktivister för barnmorskors 

arbetssituation har verkat för att distansera sig från kalltanken, för att istället rikta fokus mot 

arbetsvillkoren (Andersson, 2002, s. 212). Idag är barnmorskeyrket fortfarande aktuellt för debatt. 

Många röster höjs för att synliggöra och protestera mot rådande arbetsvillkor. Lönenivån i relation 

till ansvarsbördan och arbetsbelastningen ligger i fokus (Folcker Aschan, 2013). Massuppsägningar 

och informationskampanjer bär vittne för det allvarliga läget (Olsson, 2015; Engman, 2014).  

 

Kalltanken har tidigare varit en del av förklaringen till vårdyrkenas arbetsvillkor och status (Greiff, 

2006, s. 113-115). Än idag kan kalltanken påstås vara levande och ha effekt på synen av 

barnmorskeyrket. Detta syns bland annat i föredetta socialminister Göran Hägglunds tal på 

barnmorskekonferensen 2009, där han talade om det själsliga engagemanget som barnmorskor 

behöver ha och sammanfattar det till att innebära ”... och det är någonstans där ett yrke inte bara blir 

ett yrke utan också kan kallas för ett kall.” (Regeringskansliet, 2009). I Greiffs studie om 

servicepersonal, framhåller han att kalltanken sannolikt än idag påverkar omsorgsyrkenas 

arbetsvillkor och att detta syns bland annat i och med att personalen bortprioriterar raster och andra 

rättigheter till förmån för patienterna (Greiff, 2006, s. 114-115, 119).  

 

I tidigare forskning har fokus ofta legat på barnmorskors kliniska situationer. Då kalltanken 

studerats i relation till kvinnodominerade vårdyrken har detta främst gjorts utifrån en historisk 

kontext. Därmed råder en viss kunskapslucka om barnmorskornas relation till kalltanken idag, 

varav utvecklingen av en sådan anses vara befogad. För att kunna undersöka spänningen mellan 

barnmorskorna och kallet, är det dock nödvändigt att först och främst skaffa sig en förståelse av 

kalltanken idag. I enighet med detta resonemang begränsas denna studie till att undersöka 

kalltankens definition och prevalens. Därmed lämnas frågan om kallets konsekvenser och 

spänningen mellan kalltanken och barnmorskornas arbetsvillkor utanför denna studie. 

 

1.2 Kallets definition 

Kallet har till denna studie definierats utifrån tidigare forskning. Den teoretiska definitionen ligger 

till grund för enkätkonstruktionen och problemformuleringen, varav den inledningsvis presenteras 

här. Resonemangen som lett fram till definitionen redogörs tydligare i kapitel 2 Tidigare forskning.  

 

Kallet har till denna studie teoretiskt definierats till att vara: 

Idén om att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En typ av livsuppgift som utförs av mer 

än bara själviska incitament med en målsättning att göra gott för andra än sig själv. 
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Kallet i relation till barnmorskeyrket specificeras ytterligare genom att definieras till att bestå av tre 

delar. Dessa delar är en samlad uppsättning egenskaper som härstammar från olika idéer om kallet. 

Den första delen, Moderlighet/Kvinnlighet, sammanfattar egenskaper som tillskrivits den goda 

modern och kvinnan. Idéer om goda moraliska och etiska förhållningssätt, sammanfattas i den andra 

delen, Etik/Moral. Slutligen sammanfattar den tredje delen, Kristlighet, idéer om den goda kristna 

kvinnan och hennes uppoffringar i syfte att uppfylla guds vilja. 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Kalltanken har pendlat mellan att vara förgivettagen och kontroversiell. En historisk översikt av 

kalltanken ger bilden av att kallet alltid varit närvarande även om det vid olika tider fyllts med skilt 

innehåll. Med en historisk bakgrundsbild av kalltanken blir frågan om läget idag aktuell. Denna 

uppsats ämnar undersöka kallets definitionsmässiga delar, samt förekomsten av dessa. 

Undersökningen testar huruvida kallets delar, Moderlighet/Kvinnlighet, Etik/Moral och Kristlighet, 

som beskrivits ovan, kan anses definiera kallet. Alternativt om det via denna teoretiska definition 

kan finnas en annan struktur som definierar kallet. Vidare undersöker studien hur framträdande en 

eventuell definition av kallet är. Studien utförs via en enkätundersökning.  

 

Syftet preciseras med frågeställningarna: 

Vilka faktorer kan kallets innehåll definieras till? 

Hur framträdande är kallet hos yrkesverksamma barnmorskor? 

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen som följer kommer först att behandla tidigare forskning inom området kall och 

barnmorskeyrket. Därefter presenteras och definieras den teoretiska och begreppsliga 

referensramen. Kapitlet som följer behandlar studiens metod där datamaterialet presenteras först, 

sedan beskrivs behandlingen av materialet. Undersökningens slutsatser redovisas i resultatkapitlet 

som följer. Avslutningsvis diskuteras slutsatserna i relation till syftet, samt eventuella öppningar till 

vidare forskning.  

                

2. Tidigare forskning 
Kall i relation till arbete har studerats utifrån en rad olika yrkesgrupper. Gemensamt för alla 

yrkesgrupper är relationen till andra människor. Några yrkesgrupper som studerats är förskolelärare, 

lärare, läkare, sjuksköterskor, präster, diakonissor, poliser och barnmorskor (Se t.ex. Andersson, 

2002; Christopherson 1994; Greiff, 2006).  
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Inledningsvis presenteras studier som undersökt kallet i relation till arbete och därigenom bidragit 

till definition av kallet. Sedan följer fynd från studier som undersökt kallet i relation till ovan 

nämnda yrkesgrupper, med fokus på vård- och omsorgsyrken. Texten går sedan vidare med att 

utforska hur kallet upplevs av de som arbetar inom yrkena. Mot slutet redovisas undersökta 

konsekvenser av kalltanken. 

 

2.1 Kallet 

Kall, kallelse, kalltanke, och fler därtill, är orden som använts för att beskriva kallet. 

Forskningsfältet är överens om kallets bakgrund i den kristna läran och för västvärlden närmare 

bestämt, i Luthers kallelselära (Se t.ex. Christopherson, 1994; Andersson, 2002). Studier har dock 

funnit att kallet utvecklats från den kristna innebörden till att även fyllas med sekulära värden 

(Andersson, 2002, s. 39).  

 

A.R. Elangovan, Craig C. Pinder och M. McLean (2009) gör ett försök att definiera kallet.  I deras 

definition formuleras vikten av att se på kallet som något aktivt för att det ska kunna förstås. Kallet 

är endast relevant då individen utövar en aktivitet där kallet medverkar. Vidare definierar de kallet 

till att bestå av en social strävan hos individen (A.R. Elangovan m.fl., 2009, s. 430). En mer abstrakt 

definition av kallet ges av Christopherson (1994) i en intervjustudie med präster. Han förklarar 

kallet till att vara en uppgift från Gud given med en känsla av plikt till arbete av andra skäl än 

individens egna (Christopherson, 1994, s. 219). Dessa kristna värden som Christopherson (1994) 

redogör för, är de aspekter av kallet som legat till grund för den kristliga delen, i den definition av 

kallet som formulerats för denna studie.   

 

I relation till sjuksköterskeyrket har Andersson (2002) i sin avhandling, studerat kallets innebörd i 

en historisk kontext. Andersson (2002) är historiker och utreder sjuksköterskornas 

professionaliseringsprocess utifrån studier av historiska texter och dokument. Från slutet av 1800-

talet till början av 1900-talet går kallet från att vara religiöst till att bli nästintill sekulärt 

(Andersson, 2002, s. 39). Ett kvinnligt kall med anor från både kristendomen och mer traditionella 

normer om kvinnlig natur utvecklas. Andersson (2002) beskriver hur Florence Nightingale 

representerar detta nya, sekulariserade kall, med fokus på traditionella kvinnliga egenskaper 

(Andersson, 2002, s. 82-83). Kvinnans kall är ända till början av 1900-talet sammankopplat med 

hennes reproduktiva förmågor, där kvinnans omvårdande egenskaper lyfts fram (Andersson, 2002, 

s. 40-56). Dessa aspekter är de som till denna studie, sammanfattats i delen 

Moderlighet/Kvinnlighet i definitionen av kallet.  
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Oavsett om kallet beskrivits som kristet eller sekulärt har centrala aspekter i kalltanken ständigt 

varit en hög moralisk kod och självuppoffrande inställning (Andersson, 2002, s. 121, 220). I 

relation till barnmorskor och sjuksköterskor har utövandet av kalltanken beskrivits som att den 

främsta uppgiften är att ständigt tjäna människorna utifrån en filantropisk och altruistisk strävan 

(Milton, 2001, s. 100; Greiff, 2006, s. 119). Detta sammanfattas i delen Moral/Etik i definitionen av 

kallet.  

 

Sammanfattningsvis kan om kallet sägas att det innehåller en kristen bakgrund. Att kallet innebär 

att individen aktivt verkar för att utöva kallet, samt att det finns ett specifikt kvinnligt kall som 

tillskrivs särskilda egenskaper som dels härstammar från en kristen värdegrund men också från mer 

traditionella antaganden om den kvinnliga naturen, grundade i kvinnans reproduktiva förmåga. 

Samt att båda dessa synsätt på kall lyfter fram moraliska och etiska värderingar som individen bör 

efterfölja. Nedan behandlas studier som undersökt kallet i relation till arbete.  

 

2.2 Ett kall till arbetet 

Bland de första yrken som ansågs karaktäriseras av ett kall var prästyrket och diakonissyrket 

(Andersson, 1997, s. 54; Andersson, 2002, s. 21). Vedertaget var att i arbetet låg en strävan att tjäna 

Gud snarare än att få lön och status (Christopherson, 1994, s. 233). Då kalltanken applicerades på 

diakonissor, tillskrevs de en rad karaktärsdrag baserade på en kvinnlighetsnorm, så som moderligt 

omhändertagande (Andersson, 2002, s. 63-68). Flera yrken som tillskrivits denna särskilda form av 

kallet, nämligen ett kvinnligt kall, är sjuksköterskor, barnmorskor och förskolelärare (Se t.ex. 

Andersson, 1997; Andersson, 2002; Greiff, 2006; Tallberg Broman, 1991).  

 

V. Leppänen, S. Jönsson, H. Petersson och J. Tranquist (2006) har visat att kvinnor är i kraftig 

majoritet i landstinget, samt att de kvinnodominerande yrkena har både lägre status och lön 

(Leppänen m.fl., 2006, s. 3-4). Samtidigt är det dessa yrken som uppvisar hög närvaro av en 

kalltanke. Samt att kalltanken är vanligare hos kvinnorna, än hos de få männen som finns i 

yrkesgrupperna (Greiff, 2006, s. 111-112). Både Leppänen m.fl. (2006) och Greiffs (2006) studie 

bygger på material från ett stort forskningsprojekt vid namn “Organisation, ledning och styrning i 

förhållande till psykosocial arbetsmiljö̈ i human services – en kvalitetsrevision”, KVAR-

undersökningen. Denna genomfördes i tre olika steg i början av 2000-talet. Det första steget bestod 

av fokusgruppsstudier med samtliga yrkesgrupper inom service som studien behandlade. Dessa 

yrkesgrupper var bland annat förskolelärare, sjuksköterskor, annan vård- och omsorgspersonal och 

socialsekreterare. Det andra steget bestod av en enkätundersökning. Enkäten skickades till 800 

personer i respektive av de elva yrkesgrupper som studien omfattade och besvarades med en 
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svarsfrekvens på 73%.  Det tredje och sista steget av undersökningen bestod av 28 intervjuer av 

första linjens chefer i respektive yrkesgrupp.  

 

Hos förskolelärare och sjuksköterskor har kallet visat sig vara framträdande. En intressant aspekt i 

resultatet är att bland sjuksköterskor är kallet mer närvarande hos yngre yrkesutövare än hos de 

äldre. Medan det hos förskolelärarna förhåller sig på motsatt vis, det vill säga att äldre 

förskolelärare känner ett större kall än yngre förskolelärare. En förklaring till detta skulle kunna 

ligga i utbildningens betydelse för kalltanken. Ytterligare ett intressant fynd är att kvinnorna i de 

olika yrkesgrupperna uppvisar mer av en kalltanke än männen inom samma yrkesgrupp (Greiff, 

2006, s. 132-134).  

 

Relationen mellan läkare och de kvinnodominerade vårdyrkena är ett tema i tidigare forskning och 

har då ofta studerats i en historisk kontext. I relation till läkarna skedde professionalisering mycket 

senare både för sjuksköterskorna och barnmorskorna (Se t.ex. Andersson, 2002; Greiff, 2006; 

Milton, 2000; Öberg, 1996) Läkarnas kall kopplades därmed tidigare till vetenskap medan de 

kvinnodominerade vårdyrkenas kall snarare kom att avskrivas vetenskaplig koppling (Öberg, 1996, 

s. 332-333). Tallberg Broman (1991) beskriver en liknande motsättning och konsekvenser av detta, 

i förskolelärarnas yrkesutveckling. Hon visar i sin avhandling att då förskolelärarnas yrke kom att 

vetenskapliggöras, innebar det även en avprofessionalisering av yrket (Tallberg Broman, 1991, s. 

161-163). Samtidigt visar både Milton (2001) och Andersson (2002) att viss vetenskaplig koppling 

ändå kunde tillskrivas sjuksköterskorna och barnmorskorna ju närmare de knöt sig till läkarna och 

samarbetade med dem (Milton, 2001, s. 128-131; Andersson, 2002, s. 220). Gemensamt för 

båda dessa studier är att de bekräftar barnmorskans tydliga underordning till läkaren. Trots att båda 

yrkena karaktäriserades av ett kall fanns alltså en hierarkisk ordning och olika innehåll i kallet.  

 

I relation till både sjuksköterskeyrket och barnmorskeyrket framgår att arbetets relation till kallet 

kopplats samman med idéer om kvinnliga och moderliga karaktärsdrag (Andersson, 2002, s. 220). 

Studier visar dock att yrkena i början av 1900-talet, innehöll en blandning av både manligt och 

kvinnligt könade associationer. Ett manligt uppförande och framtoning ska ha gynnat 

barnmorskorna i deras arbetsutförande då de lättare kopplades samman med läkarna och därmed 

kunde legitimera och utöka sitt yrkesutövande (Andersson, 2002, s. 220; Milton, 2000, s. 132-134, 

136).  
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2.3 Upplevelsen av kall 

Studier visar på att kalltankens närvaro är problematisk på flera punkter (Se t.ex. Andersson, 1997; 

Milton 2001; Andersson, 2002; Dufwa 2004; Greiff, 2006). Yrken som till stor del karaktäriseras av 

en kalltanke tenderar att till högre grad uppvisa tecken på upplevt korstryck mellan klienterna och 

arbetsgivarna. De anställda vill i högre mån prioritera sina klienter och gör därmed detta på 

bekostnad av sina egna behov (Greiff, 2006, s. 115, 132-133). Samtidigt finns även indikationer på 

att yrken där klientkontakten beskrivs som både givande och meningsfull, kan leda till mindre 

tillfredställelse med arbetssituationen. Detta finner Jönsson (2006) i analys av materialet i KVAR-

undersökningen i relation till socialsekreterarna (Jönsson, 2006, s. 72).  

 

En studie som kan ge en förklaring till denna motsägelse är A. Wrzesniewski, C. McCauley, P. 

Rozin & B. Schwartz (1997).  Studien är en enkätundersökning, där tre olika yrkesgrupper 

undersöks i hur en eventuell kalltanke påverkar deras syn på sitt arbete. De finner att då kallet finns 

representerat hos individer, tenderar dessa att uppvisa mer positiva tankar om sitt arbete, samt bättre 

hälsa. De visar även att kallupplevelsen korrelerade positivt med hög arbetsstatus (Wrzesniewski m. 

fl., 1997, s. 29). Det finns två viktiga faktorer att notera i detta fynd. Dels korrelationen med 

högstatus yrken, och dels att de positiva konsekvenserna som studien finner evidens för, är 

resultatet av en självrapporterad upplevelse av kall, inte ett kall som yrket tillskrivits utifrån 

(Wrzesniewski m.fl., 1997, s. 29, 31).  Detta resonemang får medhåll av A.R. Elangovan m.fl. 

studie, som funnit att upplevelsen av ett kall i arbetet kräver ett visst handlingsutrymme. Denna 

studie som är en teoretisk studie utifrån forskningsfältet, menar att då kallet inte kan motsvaras av 

arbetets handlingsutrymme och förutsättningar, riskerar individen att bli missnöjd med 

arbetssituationen (A.R. Elangovan m. fl., 2009, s. 437).  

 

Att en viss samklang mellan upplevelsen av ett kall och de faktiska arbetsförhållandena är 

nödvändig framhålls även i en australiensisk intervjustudie av blivande barnmorskor (Carolan & 

Kruger, 2011, s. 646). Studien finner att barnmorskestudenterna hyser en känsla av altruism och en 

strävan att hjälpa kvinnor. Denna strävan kan dock vara svår för arbetsplatsen att tillgodose vilket 

ökar risk för de blivande barnmorskorna att bli besvikna (Carolan & Kruger, 2011, s. 643, 646).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studier funnit att upplevelsen av ett kall, för individen, kan vara 

både positiv och negativ beroende på huruvida kallet kommer inifrån individen eller tillskrivits 

utifrån. Kallupplevelsen har även visats öka risken för korstryck på individen från klient och 

arbetsgivare, samt öka risken för missnöje i arbetet om arbetssituationen inte kan möta de 

förväntningar som kallet skapar.  
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2.4 Konsekvenser av kallet 

Sammantaget ger ovanstående genomgång av kallet, bilden av att kalltanken är mångfasetterad. 

Bortsett från studier som utforskat kallets konsekvenser på individnivå (Se t.ex. Wrzesniewski m.fl., 

1997; A.R. Elangovan m.fl., 2009) har främst två teman i svenska studier på samhällelig nivå 

funnits. Det första temat är studier som undersöker kalltankens påverkan på arbetsförhållandena. 

Det andra temat är studier om könsmässigt kodade yrken och medföljande maktrelationer (Se t.ex. 

Milton, 2000; Andersson, 2002; Greiff, 2006). Då de individuella upplevelserna redogjorts ovan 

behandlar denna sista del, de två teman på samhälleliga nivå som tidigare forskning studerat.  

 

Tidigare har konstaterats att kalltanken är mer närvarande i kvinnodominerade yrken, samt att dessa 

tenderar att präglas av lägre lön och status (Leppänen m.fl., 2006, s. 3-4; Greiff, 2006, s. 111-112). 

En förklaring till den låga lönen i kvinnodominerade yrken är att dessa yrken började utövas på en 

tid då kvinnan i regel inte ansågs behöva någon lön. Då lönen inte var det största incitamentet 

förklarades hennes arbete som om det var drivet av ett kall och att själva utövandet var lön nog 

(Greiff, 2006, s. 114-115). Detta skulle än idag kunna anses vara närvarande i form av att anställda 

inom de kvinnodominerade vårdyrkena gör uppoffringar gällande sina arbetstider till förmån för 

patienterna (Greiff, 2006, s. 115). Även Andersson (2002) påvisar denna kontrast mellan kalltanken 

och arbetsvillkor. Hon visar att sjuksköterskorna bedrev kampanjer mot kalltanken för att markera 

yrkets professionalitet. Kalltanken ansågs stå i kontrast till en ökad professionalisering och därmed 

förbättrade arbetsvillkor, vilket än idag är en förekommande uppfattning (Andersson, 2002, s. 212-

213).  

 

Det andra temat i kallets konsekvenser handlar om manligt och kvinnligt kodade arbetsuppgifter. 

Flera studier har diskuterat konsekvensen av dessa kodningar med något skilda analyser (Se t.ex. 

Milton, 2000; Milton, 2001; Andersson, 2002; Greiff, 2006). Greiff (2006) tar upp denna kodning 

som något negativt för kvinnorna inom yrket då han kopplar samman det med sämre arbetsvillkor. 

Milton (2000) bedömer snarare att barnmorskorna innehar både manliga och kvinnliga kodningar 

vilket enligt henne bidrar till att deras handlingsutrymme och legitimitet ökar. Milton (2000; 2001) 

avhandlar dessa ämnen i historiska redogörelser för barnmorskeyrket utveckling. Även Andersson 

(2002) går i linje med detta resonemang angående sjuksköterskorna. Dufwa (2004) har en analys av 

situationen som även den går i linje med resonemanget men sett från ett annat perspektiv. Dufwa 

för diskussionen utifrån den manliga minoriteten inom sjuksköterskeyrket och konstaterar att då 

män arbetar som sjuksköterskor och kalltanken appliceras på dem, ifrågasätts ofta deras sexuella 

läggning. Då en man arbetar med ett typiskt kallyrke tenderar denne att antas vara homosexuell, 



9	  

som förklaring till att en man utövar ett yrke med typiskt kvinnliga egenskaper (Dufwa, 2004, s. 

231).  

 

2.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning i relation till kalltanken har gått från att studera uppkomsten ur Luthers 

kallelselära till relationen mellan kallet och arbete. Fokus i denna översikt har legat på det kvinnliga 

kallet, upplevelsen och konsekvenserna av detta. På individnivå har upplevelsen av kallet visat sig 

kunna vara både positivt och negativt, beroende på arbetets förutsättningar. På samhällelig nivå har 

studier delvis fokuserats på kallet i kontrast till förbättring av arbetsvillkor, delvis i relation till 

studier om könsliga kodningar och konsekvenser av det. I relation till kallets definition och 

prevalens är det studier i historisk kontext som främst avhandlat området medan mindre finns att 

läsa om kallets vara eller icke vara i dagens samhälle. 

 

3. Teoretiskt och begreppsligt ramverk 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska och begreppsliga ramverk presenteras. I första delen 

behandlas Webers (1934) teori om kallet som beskrivs i hans klassiska verk “Den protestantiska 

etiken och kapitalismens anda”. Här ligger fokus på hur Weber förklarat kallets uppkomst och 

därigenom även förklarat kallets överlevnad trots dramatiska samhälleliga förändringar. Delen som 

följer behandlar kompletterande begrepp och ramverk till Webers teori med fokus på det kvinnliga 

kallet och dess särskilda förutsättningar. I denna del är det begrepp och resonemang från Åsa 

Anderssons (2002) avhandling om kalltanken i relation till sjuksköterskeyrket som ligger till grund. 

 

3.1 Max Weber och kalltanken 

I Webers (1934) klassiska verk “Den protestantiska etiken och kapitalismens anda” ställer han sig 

frågan hur det kommer sig att kapitalismen vuxit fram just i västvärlden (Weber, 1934, s. 7). 

Studien som redovisas i boken kommer fram till att det råder starka samband mellan olika 

protestantiska inriktningars värderingar och de värderingar som lagt grunden för kapitalismens 

framfart (Weber, 1934, s. 85). Enligt Weber är det i de puritanska sekterna som den största 

förklaringsfaktorn för fenomenet, kall till arbete, finns. Sambandet mellan det praktiska 

vardagslivet och de religiösa grundvärderingarna, har till stor del utvecklas där (Weber, 1934, s. 18-

19, 36-37). Dessa samband ser olika ut i de olika inriktningar som Weber redogör för men 

sammanfattningsvis kan sägas att samtliga går ifrån värderingen av munklivet som den ultimata 

pliktuppfyllelsen och tilldelar istället detta värde till individens arbete. Genom att arbeta uppfyller 

individen sin plikt i den praktiska vardagen (Weber, 1934, s. 21, 37, 74-75) 
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Enligt Weber är det, på den tid boken skrevs, tydligt att protestanter är i majoritet på höga 

karriärsposter, främst då i relation till katoliker (Weber, 1934, s. 17). Med bland annat denna 

observation resonerar Weber att kapitalismens uppkomst, åtminstone delvis, bör kunna förklaras av 

reformationen (Weber, 1934, s. 19-22). Ur reformationen framhåller Weber därmed att kalltanken 

uppkommit. Den yttras första gången i Luthers översättning av bibeln. Luther använder ordet 

“Beruf” som kan översättas till yrke, uppgift och/eller livsuppgift (Weber, 1934, s. 36-37). Tidigare 

menar Weber att detta synsätt på yrket inte framträtt. Resonemang följande detta konstaterande blir 

därmed, hur det kommer sig att kalltanken vuxit sig så stark trots det något irrationella elementet 

detta innehar. Studien ställer sig frågan vad förklaringen kan vara till att arbetet tilldelas ett så 

enormt värde och att utförandet av arbetet kommer att anses vara det enda sättet att behaga Gud 

(Weber, 1934, s. 35-36, 37).  

 

Yrket i det kapitalistiska samhället, till följd av reformationen och efterföljande förgreningar, är 

alltså mycket mer, och någonting helt annat, än ett sätt att tillförskaffa sig ekonomiska medel. 

Individen förväntas känna och känner faktiskt en förpliktelse att utföra hårt arbete, för att behaga 

Gud, samt skydda sig från frestelser (Weber, 1934, s. 25, 29, 74-75). Yrkesutövning är en av Gud 

tilldelad livsuppgift, genom vilken utförandet motsvarar att uppfylla sitt kall och Guds vilja (Weber, 

1934, s. 37). Detta förändrade synsätt på arbetets mening, det vill säga att det kommer att utföras 

som ett självändamål, som svar på ett kall, är en förändring som sker långsamt och gradvis. För att 

detta synsätt skulle bli rådande krävdes en lång uppfostran och socialiseringsprocess (Weber, 1934, 

s. 29). Troligtvis ligger en del av förklaringen, till detta synsätts starka fäste i västvärlden, i denna 

djupgående socialisering. Weber hävdar att detta socialiserade synsätt på arbetets roll präglat 

samhället i sådan utsträckning att det varit bidragande till kapitalismens utveckling i västvärlden. 

Socialiseringen har skett så till den grad att idén om arbetet som ett kall, kan kvarstå utan de 

religiösa grundstenar som idén är byggd på. Detta är fallet både för kalltanken och kapitalismen 

själv (Weber, 1934, s. 86). 

 

En viktig aspekt i Luthers tolkning av kalltanken är påståendet att det är individens plikt att besvara 

kallet, men även att bli kvar i det stånd som av Gud är givet. Individens plikt är därmed att uppfylla 

precis det kall som denne är född till. Detta ger att individen skall utföra det yrke som denne ärvt 

samt därav bli kvar i den klass individen fötts inom (Weber, 1934, s. 39-40). På detta plan skiljer 

sig de olika protestantiska inriktningarna dock åt. Vissa möjliggör för rörelse mellan yrken och 

klass (Weber, 1934, s. 76). Gemensamt för samtliga inriktningar är dock synsättet att ett arbete 

beskyddar individer från frestelse, håller dem på rätt köl och är något som alla människor bör 
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sysselsätta sig med, rik som fattig (Weber, 1934, s. 75). Att utföra arbetet och uppfylla sitt kall, 

även vid låga löner, behagade Gud högt (Weber, 1934, s. 84).  

 

Webers teori kan användas för att förstå kallets eventuella förekomst i samhället idag. Weber 

diskuterade att kapitalismen och därmed även kallet till arbete tillskrevs så pass stor vikt att det 

kunde fortleva utan stöd av de grundvärderingar som fött dem. Kallet kan därmed i allra högsta grad 

existera och vila på samma värderingar, långt efter det att Guds betydelse inte längre uttryckligen är 

närvarande. 

 

3.2 Det kvinnliga kallet 

Åsa Anderssons bok “Ett högt och ädelt kall” (2002) bidrar med att precisera det kvinnliga kallet. 

Till stora delar tydliggörs dessa för första gången i Luthers kallelselära där kvinnans roll i hushållet 

och de reproduktiva egenskaperna sätts i centrum.  

 

Luthers kallelselära har två syften. Det första syftet är att tjäna våra medmänniskor och det andra 

syftet är att människan, genom sitt arbete, för Guds skapelse vidare. Guds sätt att skapa världen 

upprätthållas så länge arbetet fortgår. Kallelsen är Guds instrument för att upprätthålla sitt 

skapelseverk på jorden genom människorna (Andersson, 2002, s. 45).  

 

Vidare har Luther beskrivit kvinnans särskilda kall som beroende av två grundprinciper. Varje 

människa är kallad till ett speciellt stånd, kvinnan tillhör hushållsståndet vilket innebär att hennes 

roll huvudsakligen finns i hemmet och omvårdnaden. Kvinnan är även på grund av syndafallet 

dömd till att vara underordnad mannen (Andersson, 2002, s. 44-45, 49-50).  

 

Då kallet kom att tillämpas på höga ämbetsposter som var reserverade för män, kom även kallet i 

relation till männen tidigt att förknippas med yrket. Kvinnans kall förblir däremot relativt 

oförändrat fram till mitten av 1800-talet. Det fortsätter att förknippas med kvinnans 

ståndtillhörighet, det vill säga till stor del kvinnans reproduktiva egenskaper och därtill tillskrivna 

karaktärsdrag så som moderligt omhändertagande och självuppoffring (Anderson, 2002 s. 53-54).  

 

Andersson beskriver noggrant kalltankens utveckling från de kristna värderingarna till att bli mer 

ifrågasatt och ställas i kontrast till professionalisering redan på 1920 och 30-talet. På 1960 talet kom 

sjuksköterskorna att allt mer ifrågasätta kalltanken, till den grad att kalltanken nådde en rekordlåg 

nivå (Andersson, 2002, s. 191, 212-213). På slutet av 1980-talet kommer dock kalltanken att få 
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något av en renässans (Andersson, 2002, s. 218) som senare än en gång kommer att ifrågasättas, så 

som bakgrundskapitlet för denna uppsats redogjort för. 

 

Kvinnodominerade vårdyrkesgrupper präglas än idag av kalltanken och somliga drag från de gamla 

rötterna kan än skönjas. Traditionellt kvinnligt omsorgsarbete och professionalisering debatteras 

även idag och anses stå i viss kontrast till varandra (Andersson, 2002, s. 215). Idag talas det inte 

gärna om att omsorgsarbetet är en medfödd kvinnlig egenskap. Det är dock diskutabelt, huruvida 

det engagemang som vårdyrken idag anses kräva, kan härstammar från den barmhärtighetsetik som 

Luther predikade (Andersson, 2002, s. 216).  

 

Med Anderssons historiska behandling av kalltanken i relation till sjuksköterskeyrket kan kallets 

innehåll i denna studie tilldelas en kontext och förstås i relation till kvinnodominansen inom 

barnmorskeyrket. Redogörelsen för det kvinnliga kallets historia, i de reproduktiva förmågorna och 

tillhörigheten i hushållsståndet, bidrar till förståelsen av de traditionella aspekter kallet kan anta. 

Moderlig omvårdnad och instinktiv självuppoffring, som beskrivningar på kvinnans särskilda kall 

följer med in i denna studie som ett ramverk för det kvinnliga kallets karaktär.   

 

Med tidigare forskning och teori behandlat går studien vidare med att undersöka kallets definition 

och prevalens hos de yrkesverksamma barnmorskorna. Den teoretiska definitionen av kallet och 

dess olika delar, Moderlighet/Kvinnlighet, Etik/Moral och Kristlighet testas därmed via en enkät 

som metodkapitlet nedan redogör för.  

 

4. Material och Metod 
Studien som denna uppsats behandlar är en kvantitativ enkätstudie. Detta metodkapitel består av två 

delar, under rubriken Material redovisas urvalet och bakgrundvariablerna, samt var och hur data 

inhämtats. Under rubriken Metod redogörs bearbetningen och analyserna av datamaterialet.  

 

4.1 Material 

4.1.1 Urval och Genomförande 

Urvalet till studien skedde i form av ett bekvämlighetsurval. Detta är inte en ideal urvalsmetod, utan 

snarare en nödvändighet. I den ideala situationen hade ett slumpmässigt urval skett på basis av en 

förteckning av Sveriges yrkesverksamma barnmorskor. Hade ett sådant slumpmässigt urval utförts 

hade det underlättat generalisering av fynden. Tyvärr har en sådan förteckning inte funnits 

tillgänglig, varav bekvämlighetsurvalet blivit en oundviklig metod för att nå ut till barnmorskorna 

på bekostnad av att generaliserbarheten för studien begränsats.  
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Bekvämlighetsurvalet påverkar eventuellt utöver generaliserbarheten även bortfallet. Bortfallet är 

beroende av urvalet och i denna studie är det svårt att slutgiltigt definiera urvalet då det inte är givet 

att alla som ingår i Facebookgruppen eller fått ett mail, noterat detta. Huruvida detta externa bortfall 

är systematiskt eller inte är omöjligt att utröna. Då enkäten skickats ut till många och endast ett 

fåtal, relativt sett, valt att besvara den kan frågan ställas huruvida de svarande har något gemensamt 

drag. Dock kan endast spekulativa svar ges, varav problemet inte utreds ytterligare.  

De flesta påståenden har någon enstaka respondent, valt att inte besvara, därmed är det interna 

bortfallet mycket litet.  Den fråga som de flesta valde att inte besvara var “Jag tycker att det är 

viktigt att göra det bästa med de gåvor jag har att ge”. Detta påstående var det 5,4%, 14 

respondenter, som valde att inte besvara.  Bortfallet var så pass litet, att frågan ändå ansågs kunna 

vara till användning.  

 

Datamaterialet kommer ifrån de 260 enkätsvaren som erhållits från yrkesverksamma barnmorskor. 

Det enda kriteriet för urvalsramen var att barnmorskorna skulle vara yrkesverksamma. Två svar 

erhölls från icke yrkesverksamma barnmorskor varav dessa plockades bort från materialet.  

 

Enkäten som konstruerades och distribuerades i samarbete med en annan studie, bestod av 39 frågor 

varav 24 stycken tillhörde denna studie, resterande berörde den andra frågeställningen som inte 

kommer att analyseras vidare här. Enkäten konstruerades i Google Forms som är ett gratis 

enkätverktyg utan restriktioner på antal svarande. En länk skickades ut, som förde den svarande till 

en webbsida och svaren skickades in direkt från sidan.  Enkäten skickades ut i april 2015, dels via 

en maillista, på cirka 120 adresser, till Barnmorskeförbundets medlemmar i lokalavdelningen 

Uppsala, dels via Facebookgruppen Barnmorska-Aktuellt och Intressant, som har cirka 3000 

medlemmar. Facebookgruppen administreras av en barnmorska som uppger att syftet med gruppen 

är att skapa ett forum där allt av intresse för professionen kan rymmas.  

 

4.1.2 Bakgrundsvariabler 

Inledningsvis i enkäten ställdes ett antal frågor om bakgrundsvariabler, exempelvis, 

verksamhetsområde och ålder. Dessa variabler är de som ligger till grund för den deskriptiva 

statistiken, variablerna har dock inte analyserats ytterligare i studien. Enkäten frågade inte efter 

barnmorskornas kön. Enligt Statistiska centralbyrån är andelen barnmorskor med legitimation i 

arbetsför ålder, cirka 7100 stycken och över 99% av dessa var år 2012, kvinnor (Statistiska 

centralbyrån 2014). En fråga om respondentens kön var därmed inte aktuell i enkäten då chansen att 

en man besvarade enkäten var ytterst liten. Därmed har studien utgått ifrån att samtliga svarande är 

kvinnor.  
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4.1.3 Kallets variabler 

Kallets definition i denna studie är “Idén om att det finns ett högre syfte med valet av ett arbete. En 

typ av livsuppgift som utförs av mer än bara själviska incitament med en målsättning att göra gott 

för andra än sig själv.”. Ytterligare en specificering av denna definition gjordes innan 

konstruktionen av enkäten. Kallet definierades till att innehålla tre delar. Dessa delar var en 

sammanfattning och kategorisering av de egenskaper kallet tillskrivits i tidigare forskning. Den 

första delen, Moderlighet/Kvinnlighet fick sammanfatta egenskaper som tillskrivits den goda 

modern och kvinnan i relation till kallet. Idéer om goda moraliska och etiska förhållningssätt, 

sammanfattades i den andra delen, Etik/Moral. Kristlighet var den tredje delen, vilken 

sammanfattade de idéer som tidigare forskning lyft fram, om den goda kristna kvinnan och hennes 

uppoffringar i syfte att uppfylla Guds vilja. 

 

Dessa delar kom sedan att operationaliseras till de elva påståenden om kall som enkäten innefattade. 

Den första delen exemplifieras av påståendet ”I mitt arbete är det viktigt att känna instinktiv 

omvårdnad”. Den instinktiva omvårdnaden är här en representant för egenskaper som ryms inom de 

moderliga och kvinnliga egenskaper som barnmorskan tillskrivits i vissa aspekter av kallet. Den 

andra delen kan illustreras med påståendet ”Jag tycker att det är viktigt att visa personligt 

engagemang”. Här är det anpassningar till moraliska ställningstaganden som avsetts mätas. Den 

sista delen illustreras med påståendet ”Att arbeta som barnmorska är en del av min livsuppgift, som 

har ett högre syfte.” och ämnar mäta huruvida en trosuppfattning är närvarande.  

 

Den kristliga delen representerades av minst antal påståenden. Detta övervägande gjordes då de två 

påståendena “Jag tycker att det är viktigt att göra det bästa av de gåvor jag har att ge”, samt “Att 

arbeta som barnmorska är en del av min livsuppgift, som har ett högre syfte.” ansågs täcka in de 

aspekter som var nödvändiga, samt att det är ett så pass känsligt ämne att mer detaljerade påstående 

kunde anses stötande.  

 

Samtliga elva påståenden om kallet besvarades på en tiogradig skala, där 1 motsvarade ”Instämmer 

inte alls” och 10 motsvarade ”Instämmer helt”, vilket gör att de kunnat ge utslag mellan 1-10. De 

elva påståendena är alla riktade åt samma håll, detta innebär att poäng 10 gav maximalt utslaget på 

kallet.  
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4.2 Metod 

4.2.1 Faktoranalys 

Faktoranalys visade hur de olika påståendena hängde samman, huruvida eventuella bakomliggande 

faktorer förekom, samt eventuellt avvikande påståenden. Faktoranalys användes för att analysera 

hur de elva påståendena hängde samman och vilken struktur de skapade. Via faktoranalysen 

testades därmed den teoretiska definitionen av kalltanken som bestående av de tre delarna 

Moderlighet/Kvinnlighet, Moral/Etik och Kristlighet.  

 

I faktoranalysen visade det sig att tre bakomliggande faktorer fanns. De påståenden som dessa 

innehöll var de med tillräckligt hög laddning, det vill säga en faktorladdning på över 0,5, närmare 

beskrivning av detta följer i resultatkapitlet. 

 

Faktoranalysen och tolkningen av denna utgjorde därmed ansatsen att besvara undersökningens 

första frågeställning, vilka faktorer kallet kan definieras till. Resultaten av faktoranalysen var de 

som sedan låg till grund för de fortsatta analyserna. 

 

4.2.2 Indexkonstruktion 

De faktorer som faktoranalysen fann bildade tre nya variabler. Dessa nya variabler är de som låg till 

grund för ansatsen att besvara studiens andra frågeställning om kallets förekomst.  

 

De tre variablerna omkodades till varsitt summaindex. Varje påståendes svar, i respektive faktor var 

en poäng på skalan 1-10. Två decimaler kunde förekomma då de värden som saknades i enstaka 

påståenden ersattes med påståendets medelvärde. Dessa poäng summerades sedan och dividerades 

därefter på antalet påståenden inom faktorn. Därigenom bildades tre nya variabler, med varsitt 

summaindex på skalan 1-10.  

 

4.3 Validitet och Reliabilitet 

4.3.1 Validitet 

Studiens frågeställningar innefattade, dels vad kallet kan definieras till, dels hur förekommande 

denna definition är bland barnmorskor. För att kunna mäta detta definierades kallet initialt till att 

innehålla tre delar, Moderlighet/Kvinnlighet, Moral/Etik och Kristlighet. Dessa operationaliserades 

sedan till de elva påståendena i enkäten. En hög validitet skulle innebära att denna 

operationalisering mätt detsamma som avsågs, det vill säga att påståendena verkligen mätt det som 

kallet teoretiskt definierades till. 

 



16	  

Påståendena är formulerade utifrån olika aspekt av kallet, det vill säga att påståendenas innehåll 

utgjorde ansatsen att besvara den definitionsmässiga frågeställningen. Den poäng som respondenten 

besvarar frågan med, på den tiogradiga skalan, gav till vilken utsträckning detta påstående kan 

anses vara en förekommande aspekt av kallet hos denna respondent. Detta utgjorde ansatsen att 

besvara den andra frågeställningen, den om kallets förekomst. 

 

I denna studie var validiteten delvis en följd av den teoretiska definitionen av kallet. Då 

påståendena formulerades i relation till kallets teoretiska definition, har en ansats gjorts att mäta det 

som denna definition av kallet innehöll. Huruvida studien lyckats med operationalisering av delarna 

eller inte är svårt att besvara. Å ena sidan utfördes ansträngningar för att använda de ord som 

förekommit i tidigare forskning. Å andra sidan är det svårt att utröna hur dessa ord uppfattas av 

respondenterna.  

 

Innan enkäten slutgiltigt skickades ut utfördes en pilotstudie som innefattade två barnmorskor. 

Detta tillvägagångssätt var en i ledet av ansträngningar som gjordes för att minimera risken att 

enkätens påståenden formulerades på ett sådant vis att de orsakade systematiska missförstånd som 

därmed kunde skada validiteten. I pilotstudien framkom att två uttryck var problematiska. Dessa var 

ordet “mild” och uttrycket “arbetets egenvärde”. Därav kom ordet “mild”, ett ord som förekommit 

som beskrivning av de moderliga egenskaperna som barnmorskan tillskrevs, att omformuleras. 

Istället preciserades uttrycket till “mild i mitt bemötande med patienter”. På samma vis 

omformulerades påståendet “Jag arbetar främst som barnmorska på grund av arbetets egenvärde” 

till “Jag arbetar främst som barnmorska på grund av värdet i mina arbetsuppgifter”.  

 

Resonemanget som ledde till dessa förändringar är egentligen tillämpbart på varje påstående, har 

individerna verkligen uppfattat orden på det viset som avsetts eller kan vissa formuleringar ha 

missuppfattats på ett och samma vis av ett flertal individer. Detta kan man aldrig försäkra sig helt 

om, men ansträngningar har gjorts för att inte använda allt för breda ord och ett enkelt och tydligt 

språk, för att motverka detta.  

 

I pilotstudien framgick även att de påståenden som formulerats med negationer i hopp om att hålla 

respondenten alert, snarare upplevts som krångliga och svåra att besvara. Till följd av denna 

feedback gjordes valet att vända samtliga påståenden i rätt riktning för att undvika negationer och 

därmed underlätta förståelsen.  
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4.3.2 Reliabilitet 

En god reliabilitet för denna studie skulle bland annat innebära att då mätinstrumentet, det vill säga 

enkäten, skulle användas vid ett annat tillfälle, i andra situationer och med andra tillvägagångssätt, 

ändå skulle ge ett liknande resultat. En risk för att detta inte är fallet med denna studie är urvalet. Då 

urvalet är ett bekvämlighetsurval är det därmed svårt att uttala sig om vilka respondenterna är. Av 

detta följer även att det är svårt att uttala sig om eventuella slumpmässiga fel som kan ha 

uppkommit då respondenterna tolkar och besvarar frågorna.  

 

En annan risk ligger hos forskarna. Reliabiliteten är även beroende av bearbetningen av materialet, 

hur kodning och analyser utförts. För att minimera risken av att detta steg starkt påverkar 

reliabiliteten för studien, har analysutförandet skett i den ordning som föregående analys motiverat, 

samt ständigt i relation till studiens frågeställningar. Med detta menas att efter framtagning av 

deskriptiv statistik, utfördes faktoranalysen i relation till den definitionsmässiga frågeställningen. 

Denna motiverade skapandet av nya variabler och för att lätt kunna analysera dessa skapade varsitt 

summaindex, som är den analysprocess som den prevalensmässiga frågeställningen krävde. 

Slutligen analyserades dessa summaindex i histogram frekvens- och korrelationstabeller.  

 

Enkäten som sådan är annars ett relativt gott vis att försäkra sig om en godare reliabilitet då denna 

alltid ställer frågorna på samma vis och påverkan av forskarna relativt sett är liten. Den aspekten 

som här är viktig att ta in är övervägandet att skicka ut enkäten på samma sätt till samtliga 

respondenter. Förhoppningen är att detta konsekventa distribueringssätt förstärker reliabilitet då 

samtliga respondenter påverkas i samma utsträckning av forskarna och då samtliga tagit del av 

samma information.   

 

4.3.3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i studien motiveras av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Informationskravet 

I missivbrevet framgick all nödvändig information till respondenten (Se bilaga 1). Här framgick 

vilka forskarna är, vad materialet ska användas till, samt att de är fria att avsluta och hoppa över 

frågor när som helt. Endast en fråga var obligatorisk och det var huruvida man är yrkesverksam som 

barnmorska idag, övriga frågor var alla frivilliga att besvara. Anledningen till att denna fråga var 

obligatorisk var på grund av att detta var kriteriet för urvalet, därmed riskerade inte studien att 

analysera svar från till exempel pensionerade barnmorskor. I missivbrevet utlovades även 
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kompensation för deltagandet i form av en femkrona per enkät till Röda Korsets välgörande arbete, 

med en särskild inriktning mot barnmorskearbete.  

 

Samtyckeskravet 

Respondenterna har frivilligt valt att delta i enkätundersökningen och har genom sitt deltagande gett 

samtycke till sin medverkan. Samtliga respondenter har ansetts vara myndiga då de uppgett att de 

arbetar som barnmorska idag, därigenom har samtyckeskravet ansetts uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet 

I enkäten är respondenten anonym, det vill säga den behöver inte på något vis tillkännage sin 

identitet. Respondentens svar skickades till forskarna via det enkätprogram som användes vilket ger 

att respondent inte riskerar att avslöja sin identitet till exempel genom att vara tvungen att maila 

tillbaka ett svar. 

 

Nyttjandekravet 

Svaren som erhållits är endast synliga för utformarna av enkäten och all bearbetning har hanterats 

med största försiktighet. Detta var en åtgärd för att inte riskera spridning av rådata, samt för att 

garantera att data endast används i det syfte som enkäten utlovat, därmed ansågs nyttjandekravet 

uppfyllt. 

 

5. Resultat    
I denna del av uppsatsen kommer resultaten av databearbetningen att presenteras. Inledningsvis 

presenteras deskriptiv statistik, det vill säga en sammanfattande bild av respondenterna. Vidare 

följer resultaten i relation till den första frågeställningen “Vilka faktorer kan kallets innehåll 

definieras till?” för att sedan följas av resultat funna i relation till den andra frågeställningen “Hur 

framträdande är kallet hos yrkesverksamma barnmorskor?”.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Respondenterna i enkäten var mellan 25 och 70 år gamla, medelvärdet på respondenternas ålder var 

43 år. En överhängande majoritet var gifta och/eller samboende och hade barn, 83,5% respektive 

89,6%. Respondenterna hade införskaffat sin barnmorskelegitimation mellan år 1967 och 2015, 

medelvärdet var år 2002. Sammantaget var det 90,8 % som till någon utsträckning hade en 

tillsvidaretjänst. Den vanligast förekommande verksamhetsgruppen var Förlossningen, sammanlagt 

var det 140 respondenter, 54%, som angav att det i någon utsträckning arbetar med 

förlossningsverksamhet.   
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Guds betydelse i respondenternas liv hade en stor variation på den tiogradiga skalstegen, detta 

mättes på. Knappt hälften av respondenterna, 123 individer, besvarade frågan med 1, att Gud inte 

hade någon betydelse i deras liv, medan 7 individer besvarade frågan med siffran 10, att Guds 

betydelse i deras liv var fullständig. Medelvärdet på frågan var relativt lågt, 2,8, men 60 

respondenter besvarade frågan med 5 skalpoäng eller högre. Det var fyra individer som valde att 

inte besvara frågan alls.  

 

5.2 Kallets definition 

För att testa den teoretiska definitionen av kallet och dess olika delar, analyserades de elva 

påståendena i en faktoranalys. Faktoranalysen ämnade huvudsakligen testa relevansen av den 

teoretiska definitionen samt undersöka andra möjliga strukturer i de elva påståendena. En gräns 

sattes vid faktorladdningen 0,5. det vill säga att alla värden i respektive påstående som övergick 0,5 

anses mäta en gemensam bakomliggande faktor. De andra påståendena kan till viss del också mäta 

detta men inte upp till gränsvärdet.  

 

I faktoranalysen visade det sig att påståendena mätte tre olika bakomliggande faktorer. Dessa tre 

nya faktorer bildar studiens funna definition av kallet, det vill säga grunden till besvarandet av den 

första frågeställningen, om kallets definition. De tidigare tre delarna Moderlighet/Kvinnlighet, 

Moral/Etik och Kristlighet förändras därmed, i och med studiens fynd. Vidare fortsätter studiens 

analys med den nyfunna strukturen av kallets definition, varav den teoretiska definitionen lämnas, 

för att senare diskuteras i relation till den nya strukturen i Diskussionskapitlet nedan.  

 

Ett påstående visade sig vara avvikande från resterande påståenden. Detta var påstående 8, “Under 

min arbetsdag åsidosätter jag mina rättigheter”, påståendet har inte mätt samma bakomliggande 

faktor som något annat påstående. Med ett h2 värde på 0,34 framgår det att detta påstående inte har 

tillräckligt mycket gemensamt med den variabelstruktur som faktoranalysen finner. Påstående 11, 

“Att arbeta som barnmorska är en del av min livsuppgift, som har ett högre syfte”, ingick i två 

faktorer, både den andra faktorn och den tredje faktorn.  

 

Samtliga påståenden laddar mot respektive faktor i samma riktning. Med detta menas att samtliga 

påståenden korrelerar positivt med den bakomliggande faktorn. Då den bakomliggande faktorn 

ökar, ökar även påståendets styrka.  

De tre nya faktorernas innehåll förhåller sig på det vis som tabellen nedan visar 
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Tabell 1 - Faktoranalys av kallet 

Faktoranalys 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
I mitt arbete ingår det att 
sätta patientens behov före 
mina egna. 
 
I mitt arbete är det viktigt 
att känna instinktiv 
omvårdnad. 
 
I mitt arbete drivs jag av 
viljan att hjälpa andra. 
 
I mitt arbete är det viktigt 
att visa personligt 
engagemang. 
 
Jag är intresserad av frågor 
som berör 
barnmorskeyrket utanför 
min arbetsplats. 

 

0,74 

 

 

0,58 

 

0,63 

 

0,69 

 

 

 

0,53 

Jag som kvinna har 
erfarenheter som är 
nödvändiga för att kunna 
utföra mitt arbete. 
 
En viktig egenskap hos mig 
som barnmorska är att vara 
mild i mitt bemötande med 
patienter. 
 
Att arbeta som barnmorska 
är en del av min livsuppgift, 
som har ett högre syfte. 

 
0,80 

 

 

0,67 

 

 

0,53 

Jag arbetar främst som 
barnmorska på grund av 
värdet i mina 
arbetsuppgifter. 
 
Jag tycker att det är viktigt 
att göra det bästa av de gåvor 
jag har att ge. 
 
Att arbeta som barnmorska 
är en del av min livsuppgift, 
som har ett högre syfte. 

 
0,82 

 

 

0,62 

 

 

0,64 

 

 

För att det ska finnas någon mening med denna faktorindelning krävs en tolkning kring vad de tre 

nya faktorerna är. Med detta menas att faktoranalysen endast tar fram strukturen av hur dessa 

påståenden om kalltanken förhåller sig till varandra. För att en diskussion kring dessa faktorer ska 

bli meningsfull krävs en tolkning, en hypotes, om vad dessa bakomliggande faktorer kan vara för 

något. Tillsvidare presenteras här tre namn på respektive faktor, en närmare redogörelse för 

analysen som lett fram till dessa benämningar följer i Diskussionskapitlet. Den första faktorn är det 

sekulära kallet. Den andra faktorn tolkas till att vara det kvinnliga kallet och den sista faktorn, det 

kristna kallet. 

 

Sammanlagt förklarar de tre faktorerna 57% av variationen i samtliga elva påståenden som 

materialet baserades på. Den första faktorn, det sekulära kallet, har den största förklaringsfaktorn 

för den sammanlagda variationen i samtliga påståenden. Denna förklarar 37,2% av variationen. De 

två andra faktorerna, den kvinnliga och den kristna, förklarar ungefär lika stora delar av variationen. 

Den kvinnliga faktorn förklarar 10,6% medan den kristna ligger något lägre på 9,2%.  

 

5.3 Kallets förekomst 

För att besvara den andra frågeställningen, om kalltankens förekomst hos barnmorskor idag, har 

respondenternas poäng i respektive faktor analyserats. Enligt faktoranalysens framtagna struktur har 

påståendena som ingår i respektive faktor räknats ihop till var sitt summaindex. Respondentens 

poäng i respektive påstående på skalan 1-10 summerades för att sedan dividerades på antalet 
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påståenden som faktorn innehöll. På så vis konstruerades varsitt summaindex för respektive faktor, 

samtliga på skalan 1-10.  

 

Tabell 2 – Kallfaktorerns medelvärde, standardavvikelse och variation  

Variabler Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient 

Det sekulära kallet 8,3 1,3 16% 

Det kvinnliga kallet 5,3 2,0 39% 

Det kristna kallet 6,2 1,9 31% 

 

Den första faktorn, det sekulära kallet, gav ett högt indexpoäng på 8,3 i genomsnitt, på skalan 1-10. 

Med en standardavvikelse på 1,3 ger detta en variationskoefficient på 16%. En variationskoefficient 

på 16% talar om att materialet är väldigt samlat kring faktorns medelvärde. Detta är sant för 

samtliga faktorer även om dessa har en högre variationskoefficient. Det kvinnliga kallet, hade lägst 

indexpoäng med ett medelvärde på 5,3 och en standardavvikelse på 2,01, vilket ger en 

variationskoefficient på 39%. Det kristna kallet visar att denna faktor har den näst högsta 

indexpoängen med ett medelvärde på 6,2 och en standardavvikelse på 1,93 och en 

variationskoefficient på 31%. De två senare faktorerna, den kvinnliga och den kristna, har alltså ett 

något mer spritt material än det väldigt samlade materialet i den sekulära faktorn. 

 

I det sekulära kallet var det endast 5 respondenter som fick under 5 indexpoäng, medan det i det 

kvinnliga kallet var hela 106 respondenter. I det kristna kallet var siffran 61 respondenter. Detta 

tydliggör att det sekulära kallet är det mest förekommande medan det kvinnliga kallet är det minst 

förekommande, och mitt emellan står det kristna kallet.  

 

Ett intressant fynd i studien är att endast 4 respondenter får indexpoäng lägre än 5 i samtliga tre 

faktorer. Av 260 respondenter är det alltså 4 respondenter som uppvisar särskilt lågt kall i samtliga 

former av kalltanke, då gränsen sätts vid 5 indexpoäng på skalan 1-10. I kontrast till detta finner 

undersökningen att 31 respondenter får indexpoäng på 8 eller mer i samtliga tre faktorer, dock är 

det endast en respondent som får indexpoäng 10 i samtliga tre faktorer.  
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De tre kallfaktorernas summaindex fördelar sig enligt historgramen nedan 

Figur 1 

 
I Figur 1 framgår att fördelningen av det sekulära kallet är sned, då histogrammet visar att det 

sekulära kallet i snitt fått högre indexpoäng än vid en normalfördelning. Med en standardavvikelse 

på 1,3 framgår att indexpoängen är höga och att kurvan därav blir toppig. 

 

Figur 2  

 
Av Figur 2 kan utläsas att denna är mer lik en normalfördelningskurva. Med en standardavvikelse 

på 2,0 framgår att indexpoängen i snitt är lägre än i Figur 1, samt att 95% av respondenterna 

befinner sig mellan skalstegen 1 och 9, det vill säga att spridningen på skalan 1-10 är relativt stor. 
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Figur 3  

 
Detta histogram visar på en toppigare fördelning än föregående figur, även standardavvikelsen, på 

1,9 är en indikation på detta. Förutom viss snedhet mot skalans lägre skalsteg är även denna faktor, 

det kristna kallet, mer likt en normalfördelningskurva än det sekulära kallets fördelning.  

 

5.4 Kallfaktorernas korrelation 

Hur de tre kallfaktorerna korrelerar visar på hur dessa förhåller sig till varandra hos respondenterna. 

Det är redan konstaterat att det sekulära kallet är det mest framträdande av samtliga tre. Via en 

korrelationsanalys framkommer även att det sekulära kallet är något mer självständigt än de andra 

två. Det sekulära kallet har nämligen något lägre korrelation med övriga två, det kvinnliga och det 

kristna, än dessa två har med varandra. 

 

Tabell 3 - Kallfaktorernas korrelationer 

Variablerna Det sekulära kallet Det kvinnliga kallet Det kristna kallet 

Det sekulära kallet 1 0,5** 0,5** 

Det kvinnliga kallet 0,5** 1 0,69** 

Det kristna kallet 0,5** 0,69** 1 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) 

Korrelationskoefficienten Pearsons r 

 

Enligt tabellerna kan utläsas att den starkaste korrelationen finns mellan det kvinnliga kallet och det 

kristna kallet, med en korrelation på 0,69. Med den sekulära faktorn korrelerar som sagt det 
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kvinnliga och det kristna kallet något lägre, på 0,5 vardera. Samtliga korrelationer är dock positiva 

vilket ger att en ökning i den ena faktorn även ger en ökning i de andra faktorerna. Ur detta går att 

utläsa att det kvinnliga kallet och de kristna kallet hänger relativt väl ihop medan de båda i relation 

till det sekulära kallet inte har fullt så starkt samband.  

 

Sammantaget ger detta en bild av att kallet innehåller olika delar, det sekulära, det kvinnliga och det 

kristna. Det sekulära kallet till en högre andel än de andra två men likväl har alla tre en del av det 

kall som studien uppmätt. Det innebär att respektive respondents genomsnittssvar ger indexpoäng 

som är högre än 5 i samtliga tre faktorer.  

 

Vidare visar korrelationsanalysen på att det kvinnliga och det kristna kallet har starkast korrelation 

medan korrelationen mellan dem och det sekulära kallet är något svagare. Detta ger även att då 

respondenter svarat 8 eller högre i det sekulära kallet tenderar att ha besvarat påståendena i de 

övriga två faktorerna lägre. Detta mönster finns dock inte i motsatt riktning. De respondenterna med 

höga indexpoängen i det kvinnliga och det kristna kallet gav även höga indexpoäng på den sekulära 

faktorn.  Detta ger att det sekulära kallet är mer framträdande hos genomsnittsrespondenten, medan 

de andra två kallfaktorernas framträdande kan variera till större utsträckning.  

 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser. Inledningsvis sammanfattas studiens 

resultat. Sedan förs en diskussion i förhållande till var och en av studiens två frågeställningar. 

Vidare följer en diskussion om de metodologiska och teoretiska begränsningarna och slutligen förs 

ett resonemang om studiens möjliggörande av vidare forskning.  

 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Studien finner att kallet består av tre faktorer. Dessa tre faktorer är dock inte desamma som de tre 

delarna som kallet teoretiskt definierades till i studiens konstruktionsskede. De teoretiskt 

definierade delarna var Moderlighet/Kvinnlighet, Moral/Etik och Kristlighet. Dessa delar 

operationaliserades till de elva påståendena i enkäten vars svar sedan analyserades i en faktoranalys. 

Denna faktoranalys visade att materialet visserligen mätte tre faktorer men att strukturen av dessa 

var något annorlunda än den teoretiska definitionens delar.  

 

Vidare visade faktoranalysen att ett av de elva påståendena var avvikande, “Under min arbetsdag 

åsidosätter jag mina rättigheter”. Detta påstående mätte inte samma sak som något annat av 

påståendena. Påståendet var även det enda som mätte en handling snarare än en värdering. Detta 
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tolkades vara anledningen till att påståendet avvek från de övriga. Kvarvarande tio påståenden 

bildade tre faktorer som tolkades vara ett sekulärt, ett kvinnligt och ett kristet kall.  

 

De tre nya faktorerna, det sekulära, det kvinnliga och det kristna kallet, bildade nya variabler som 

utgjordes av varsitt summaindex vilkas värden och korrelationer analyserades. Det starkast 

förekommande kallet var det sekulära kallet som även var det som hade den största 

förklaringsfaktorn för den sammanlagda variationen undersökningen uppmätt, på 37,2%. Det 

sekulära kallet hade även ett väldigt samlat material, med en variationskoefficient på 16%. Denna 

faktor hade även en sned fördelning, i den riktningen att många respondenter svarat betydligt 

mycket högre än vid en normalfördelning. Detta betyder att en stor andel respondenter får poäng på 

den övre delen av skalan 1-10. Det sekulära kallet var även det med svagast korrelation till övriga 

två kallfaktorer. Medan de andra två faktorerna korrelerade något starkare med varandra, med en 

korrelation på 0,69 Pearsons r, visade sig det sekulära kallet vara något mer självständigt, 

med 0,5 Pearsons r, i korrelation med respektive faktor.  

 

Undersökningen visar även att samtliga tre faktorer är förkommande och relevanta. Denna slutsats 

kan dras då samtliga tre faktorer får en genomsnittlig indexpoäng på över 5 skalpoäng på skalan 1-

10. Vidare är det endast 4 respondenter som fått mindre än 5 skalpoäng i samtliga tre faktorer. Om 

man studerar skalans mer extrema värden i andra änden, det vill säga de som fått höga poäng i 

samtliga tre faktorer finner man att det är 31 respondenter som fått 8 eller högre i samtliga tre 

faktorer, dock är det endast en respondent som fått 10 indexpoäng på samtliga tre faktorer.  

 

6.2. Studiens frågeställningar 

Studiens två frågeställningar har besvarats i resultatdelen. Den första frågeställningen som berörde 

kallets definition, besvarades via tolkning av faktoranalysen. Studiens andra frågeställning, om 

kallets prevalens, besvarades med hjälp av konstruktionen av faktorernas summaindex och analysen 

av dessa. Nedan följer en diskussion om studiens resultat i relation till respektive frågeställning. 

 

6.2.1 Kallets definition 

I enkätkonstruktionen definierades kallet med hjälp av tidigare forskning och teori. Sedan 

formulerades elva påståenden i relation till definitionen och på så vis färgade tidigare forskning och 

teori hela undersökningen. Detta ger att resultatet delvis speglar de begrepp och termer som Weber 

(1934) och Andersson (2002) använt sig av, vilket både stärker undersökningen samtidigt som det 

begränsar den.  
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Studien visar att kallet kan definieras till att innehålla tre faktorer, huruvida det verkligen förhåller 

sig på det viset i praktiken eller inte är omöjligt för studien att besvara. Det är möjligt att kallets 

definition kan bestå av flera faktorer än dem som presenteras här. Det är även möjligt att de 

befintliga faktorerna innehåller flera aspekter än de som denna studie formulerat. Detta är delvis en 

begränsning som följer av enkäten som forskningsinstrument och delvis en begränsning av de elva 

påståendena som formulerades. Vid en intervjustudie hade möjligheten att få ett mer uttömmande 

svar funnits, medan en enkätstudie endast kan få svar på det enkäten frågat om. Det är därmed 

teoretiskt möjligt att kallet kan definieras till att innehålla mer än vad denna studie kan konstatera. 

Samtidigt kan denna studie dra slutsatsen att något, ett fenomen som utifrån teori och tidigare 

forskning kan påstås vara en kalltanke, kan definieras till att åtminstone innehålla tre faktorer. 

Dessa tre faktorer, hävdar denna studie, är det sekulära, det kvinnliga och det kristna kallet.  

 

6.2.1.1 Det sekulära kallet 

Den första faktorn, det sekulära kallet, innehöll fem påstående som berörde patientbehov i relation 

till de egna behoven, instinktiv omvårdnad, driften att hjälpa andra, känslan av personligt 

engagemang och intresset av barnmorskefrågor utanför arbetet. Dessa kom att sammanfattas som 

påståenden som mäter osjälviskhet och engagemang, egenskaper som tillskrivits det kvinnliga kallet 

genom hela dess historia. Båda karaktärsdragen, osjälviskhet och engagemang, är dock egenskaper 

som främst framträtt i en tid då kallet sekulariserats och fokus skiftats. Kallet gick från att vara en 

av Gud given uppgift till att snarare fokusera på vad som ansågs vara inbyggda kvinnliga 

egenskaper.  

 

Påståendena i denna faktor har hållit en generell ton. De har varken uttalat kvinnlighet eller gudstro 

i några specifika termer, vilket skiljer denna faktor från de övriga två. Detta kan även vara en del av 

förklaring till denna faktors starka förekomst vilket diskuteras nedan i relation till studiens andra 

frågeställning.  

 

Andersson (2002) talade om moderlig omvårdnad och instinktiv självuppoffring. Dessa begrepp 

framhölls i teorikapitlet som tydliga formuleringar på de karaktärsdrag som beskrev det kvinnliga 

kallet. Denna faktor, det sekulära kallet, påstår att de egna behoven i relation till patientens är 

sekundära, att en barnmorska bör känna instinktiv omvårdnad och driften att hjälpa andra. 

Barnmorskan bör även ha ett personligt engagemang och vara intresserad av frågor rörande yrket 

även på sin fritid. Samtliga påstående ryms inom de begrepp som Anderssons (2002) resonemang 

framhållit. Varav denna faktor blir en bekräftelse av Anderssons (2002) resonemang kring det 
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kvinnliga kallets innehåll. Dock är dessa aspekter så pass outtalade att denna faktor främst kan 

påstås vara en representant av det sekulära kallet.  

 

6.2.1.2 Det kvinnliga kallet 

I den andra faktorn, det kvinnliga kallet, uttalas de kvinnliga egenskaper tydligare vilket kan ha 

resulterat i särskiljningen mellan denna faktor och de övriga två faktorerna. Det första påståendet i 

denna faktor framhöll att specifikt kvinnliga erfarenheter är nödvändiga i barnmorskeyrket. Det 

andra påståendet framhöll att en viktig egenskap hos barnmorskan var mildhet och det sista 

påståendet hävdade att arbetet är en livsuppgift som är en del av ett högre syfte. Därmed är denna 

faktor en blandning mellan de andra två faktorerna. Den innehåller samma typiskt kvinnliga 

egenskaper som dem som Andersson (2002) menar att Florence Nightingale förespråkade. 

Samtidigt innehåller den även ett påstående med en mer religiös koppling, om arbetet som en 

livsuppgift med ett högre syfte.  

 

Dessa tre påståenden och deras något mer uttalade riktning mot kvinnliga egenskaper mäter därmed 

något annat än både det sekulära och det kristna kallet. Detta trots att de påståenden som faktorn 

innehåller kommer ur samma resonemang som dem Andersson (2002) för i relation till det sekulära 

och det kristna kallet. Slutsatsen av detta är att de mäter till vilken grad barnmorskorna är villiga att 

tillskriva just kvinnligheten vikt. Den andra faktorn mäter därmed det kvinnliga kallet. 

 

Ett tema i tidigare forskning är relationen mellan läkare och barnmorska. Intresset i denna relation 

har bland annat legat i respektives yrkes könskodningar och medföljande maktrelationer. I en 

historisk kontext har både Andersson (2002) och Milton (2000) beskrivit hur barnmorskans 

arbetsuppgifter kodats som antingen manliga eller kvinnliga. De har fokuserat på följderna av 

respektive kodning men i denna studie får vi nöja oss med att konstatera att traditionellt kvinnligt 

kodade attribut, som osjälviskhet och omhändertagande, är högst närvarande. Dock finns 

indikationer på att dessa egenskaper har en kontroversiell aspekt då de uttrycks som specifikt 

kvinnliga, vilket diskuteras i relation till kallets förekomst, nedan.  

 

6.2.1.3 Det kristna kallet 

Det kristna kallet, den tredje faktorn, mäter de värderingar som i tidigare forskning karaktäriserats 

som kristna värderingar. Påståendena framhåller att arbetsuppgifterna har ett egenvärde, att det är 

av vikt att förvalta gåvor man har att ge, samt att yrket är en del av en livsuppgift som har ett högre 

syfte. I dessa påståenden är inte Guds betydelse uttalad. Detta övervägande gjordes inledningsvis i 

konstruktionen av enkäten. Motivet var dels att inte utestänga eventuella andra religiösa 
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trosuppfattningar genom att använda allt för laddade ord. Dels att inte vara allt för tydliga med vad 

som mättes och därmed risker att provocera fram ett svar till följd av formuleringen snarare än att 

respondentens verkliga värdering blir synlig. En följd av denna försiktighetsåtgärd blir dock att den 

kristna prägeln i faktorn snarare blir tillskriven faktorn av forskarna, då den inte är uttalad i något 

av påståendena.  

 

När Weber talade om kallet, som ett fenomen inom de puritanska sekterna, använde han 

beskrivningar så som “... uppfyllandet av de världsliga plikterna under alla omständigheter är det 

enda sättet att behaga Gud. Detta, och endast detta, är Guds vilja, och varje legitim uppgift har 

samma värde inför Gud.” (Weber, 1934, s. 37). Med “världsliga sysslor, menar Weber arbetet. 

Citatet tydliggör värderingar som liknar dem som påståendena i det kristna kallet innehållit. 

Arbetsuppgifternas egenvärde i det ena påståendet, kan kopplas samman med det värde som Weber 

menar att “varje legitim uppgift” har i Guds ögon.  Livsuppgiften med det högre syftet, kan läsas in 

i det vis som Weber beskriver att detta är det enda sättet att behaga Gud och då detta är målet följer 

att det är var persons skyldighet att förvalta de gåvor som av Gud är giva denna.  

 

Denna sista poäng, att påståendet om förvaltning av ens gåvor skulle ha en koppling till Gudstro är 

även något som Andersson (2002) berör. Hon menar att kristendomens barmhärtighetsetik än är 

närvarande. Synen att kvinnan från Gud tilldelats egenskap, egenskaper som kvinnor därmed föds 

med, är inte längre uttalad i sådana termer. Dock menar Andersson (2002) att dessa fortfarande är 

djupt rotade i kulturen. Så till den grad att det fortfarande kan utläsas i de krav som ställs på 

kvinnorna i vården, i form av det engagemang och den kärlek de förväntas känna och visa sina 

patienter.  

 

Dessa två resonemang motiverar att de tre påståenden som inryms i det kristna kallet verkligen 

mäter, av kristendomen givna, karaktärsdrag. Detta gäller därmed oavsett huruvida respondenten är 

medveten om kopplingen till Gud och kristendomen, eller inte. Karaktärsdragen har tydligt sina 

rötter i kristendomen och är än så länge närvarande i kulturen. Enligt detta resonemang är den tredje 

faktorns koppling till den protestantiska etiken stark nog att motivera benämningen av faktorn som 

just det kristna kallet, snarare än en mer generell benämning, så som det religiösa kallet, hade varit.  

 

6.2.2 Kallets förekomst 

I tidigare studier har det framgått att kallet är närvarande inom kvinnodominerade yrken så som 

sjuksköterskor och förskolelärare. Detta visar dels Greiff (2006) i sin studie och det stärks 

ytterligare med till exempel Tallberg Bromans (1994), Miltons (2001), Anderssons (2002) och 
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Dufwas (2004) studier. Även denna studie bekräftar detta mönster, genom att visa på kalltankens 

närvaro hos de yrkesverksamma barnmorskorna.  

 

Frågeställningen om kallets förekomst besvaras via analys av de nya variablerna, faktoranalysens 

tre faktorer, det sekulära, det kvinnliga och det kristna kallet. Dessa variabler bildade varsitt 

summaindex vars poäng och korrelation till varandra analyserades. Resultatet i att samtliga faktorer 

ger utslag över skalans medelvärde, 5 indexpoäng. Det sekulära kallet ger dock högst utslag, följt av 

det kristna och det kvinnliga kallet gav lägst utslag. Respondenterna har dock i genomsnitt utslag i 

samtliga faktorer, det vill säga, faktorerna står inte nödvändigtvis i kontrast till varandra, utan är 

snarare olika delar av en stor kalltanke. 

 

6.2.2.1 Det sekulära kallet 

Denna faktor är den mest generella faktorn. Faktorn talar tydligt om traditionellt kvinnliga 

egenskaper, dock aldrig uttalat så som just kvinnliga. Faktorn har även gemensamma drag med 

vissa i grunden kristna värderingar men inte heller dessa är tydligt uttalade. Att denna faktor var den 

mest framträdande, tolkas vara en följd av den mer generella tonen.  

 

Då denna faktor ger högst genomsnittspoäng och har störst förklaringsfaktor blir slutsatsen att 

denna faktor är den som till största del definierar kalltanken hos barnmorskorna idag. En viktig 

aspekt av detta är dock att de värderingar som faktorn mätt fortfarande kan vara grundade i samma 

resonemang som de andra två kallen, det kvinnliga och det kristna, dock att den stora skillnaden 

dem emellan är hur pass uttalade dessa värderingar är.  

 

Att just det sekulära kallet är det mest framträdande i dagens samhälle är även begripligt i relation 

till teorin. Weber (1934) resonerade att kapitalismens värderingar, och därmed synen på arbetet som 

ett kall, skulle fortleva även utan dess grundsten, den protestantiska etiken. Även Andersson (2002) 

framhöll att barmhärtighetsetikens värderingar fortfarande präglade yrkesidentiteten hos 

sjuksköterskorna trots att kopplingen till Luthers kallelselära inte uttrycks idag.   

 

I relation till den andra frågeställningen drar undersökningen slutsatsen att det sekulära kallet är den 

faktor som i kallets definition är mest förekommande hos barnmorskorna. Samt att detta kall är 

vanligt förekommande då genomsnittspoängen var 8,3 indexpoäng och hade en relativt sett hög 

förklaringsfaktor då den sammanlagt förklarade 37,2% av den totala variationen i enkäten.  
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6.2.2.2 Det kvinnliga kallet 

I denna faktor finns indikationer på att faktorn innehåller mer kontroversiella påståenden då 

spridningen inom faktorn är större. Ovan konstaterades att då denna faktor mer uttryckligen 

tillskriver barnmorskan kvinnliga egenskaper resulterar detta i särskiljningen mellan denna faktor 

och övriga två. Denna kontroversiella aspekt tolkas vara anledningen till att denna faktor är mindre 

vanligt förekommande än föregående faktor.  

 

Detta kan tolkas gå i linje med både Andersson (2002) och Milton (2000) då de betonar att ju mer 

barnmorskan framhåller traditionellt manliga attribut desto mer legitimeras och statusfylls hennes 

arbetsuppgifter. Detta skulle kunna vara en förklaring till att respondenterna förhåller sig mer 

kritiskt till de påståenden som mättes i det kvinnliga kallet. Det kanske inte sker på ett helt medvetet 

plan men en möjlig förklaring till att det kvinnliga egenskaperna ger ett lägre utslag kan vara att 

barnmorskorna vill avskriva kvinnligheten vikt för att genom detta legitimera sitt yrke.  

 

Denna faktor som förklarar en betydligt mindre del av variationen och som får ett betydligt lägre 

genomsnitts svar på 5,3 indexpoäng konstateras därmed vara en mindre förekommande faktor av 

kallets definition. Trots denna lägre förekomst kan studien dra slutsatsen att faktorn är tillräckligt 

förekommande för att anses vara en närvarande del av kallet hos barnmorskorna då 

genomsnittspoängen låg över skalans medelvärde 5.  

 

6.2.2.3 Det kristna kallet 

I tidigare forskning framgick att kallet har sina rötter i kristendomen och i Luthers kallelselära. I 

denna studie tolkades den tredje faktorn, det kristna kallet, vara den faktorn som mätte dessa kristna 

värderingar. Det kristna kallet fick en genomsnittspoäng på 6,3 indexpoäng, det vill säga det var 

den faktorn som tilldelades näst högst indexpoäng och får därmed påstås vara den näst största 

faktorn i definitionen av kallet. Trots den lägre poängen än det sekulära kallet och en större 

spridning i materialet, konstateras därmed även denna faktor vara en förekommande del av 

barnmorskornas kall.  

 

Som diskussionen ovan konstaterade, är inte Guds roll uttalad i de påståenden som mäter denna 

faktor. Snarare är formuleringarna ett försök att spegla de kristna värderingar som både Weber 

(1934) och Andersson (2002) beskrivit. Detta övervägande har troligtvis påverkat hur respondenten 

besvarat frågan, dock är det svårt att uttala sig om huruvida en tydligare koppling till Gud hade gett 

högre eller lägre indexpoäng i faktorn.  
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Då studien motiverat tolkningen av faktorn som det kristna kallet med hjälp av Webers teori och 

Anderssons resonemang kan studien därmed konstatera att ärvda värderingar från kristendomen är 

förekommande hos barnmorskorna idag. Det kristna kallet konstateras vara förekommande med 

reservation för att den kristna kopplingen till dessa värderingar eventuellt är okänd för 

barnmorskorna.  

 

6.3 Sammanfattning och diskussion 

Studiens första frågeställning besvarades via faktoranalysen och tolkades därmed bestå av ett 

sekulärt, ett kvinnligt och ett kristet kall. Denna tolkning motiverades med teoretiska resonemang 

från Max Weber (1934) och kompletterande begrepp från Åsa Andersson (2002).  

 

Studiens andra frågeställning besvarades via konstruktion av respektive faktors summaindex. 

Analys av dessa visade att det sekulära kallet var det mest förekommande medan det kvinnliga och 

det kristna var mindre förekommande samt mer spridda än det sekulära.  

 

Tidigare forskning har bland annat studerat upplevelsen och konsekvenserna av att arbeta med ett 

kall. Denna studie har inte gjort något anspråk på att kunna uttala sig om dessa förhållanden utan får 

nöja sig med att konstatera att kallet existerar hos yrkesverksamma barnmorskor idag. Samt att det 

innehåller en hel del av de kristna och sedermera sekulariserade kvinnliga attribut som Andersson 

(1997; 2002) och Milton (2000; 2001) beskriver i sina historiska avhandlingar och som även Greiff 

(2006) funnit i sin studie. Till skillnad från dessa forskare kan denna studie konstatera att kallet än 

idag existerar och därav är relevant att förhålla sig till. Visserligen är Greiffs studie inte en historisk 

skildring, så som Anderssons och Miltons, dock är den baserad på en mer allmän 

enkätundersökning där kallet inte varit en central del som format respektive fråga så som i denna 

studie.  

 

Weber (1934) visade på hur kapitalismen kom att gripa ett järngrepp kring västvärlden. Han 

menade på att detta järngrepp, kapitalismens anda, utvecklats till en så pass central del av kulturen 

att den inte längre är i behov av den vagga, de puritanska värderingar, som en gång fostrade 

kapitalismen. Detta resonemang är även tillämpbart på kalltanken i sig. Kalltanken var en central 

del av denna fostran och är därmed idag en så pass central del av kapitalismens grundvärderingar att 

den inte längre behöver vara befäst i de en gång välformulerade kopplingarna till uppfyllelsen av 

Guds vilja.  

 

På samma vis resonerar Andersson då hon beskriver kopplingen mellan Luthers barmhärtighetsetik 



32	  

och dagens krav på att kvinnorna i vårdyrkena. Hon menar att kopplingen till Luther kan skönjas i 

kraven på att kvinnorna bör visa stort engagemang och kärlek till vårdtagarna. Vidare menar hon att 

Luthers kristet uttryckta värderingar om kvinnans roll inte uttalas tydligt idag, samt att den starka 

kopplingen till kvinnligt medfödda egenskaper idag nertonas. Samtidigt är dessa egenskaper starkt 

befästa i vår kultur, och fortsätter därmed att till hög grad prägla de kvinnodominerade vårdyrkena. 

 

6.4 Metodologiska begränsningar 

6.4.1 Urval och Genomförande 

Det metodologiska val som starkast kan påstås ha påverkat studiens resultat är urvalet. Det är dock 

omöjligt att uttala sig om till vilken grad bekvämlighetsurvalet påverkat resultaten, varav diskussion 

i ämnet är nödvändigt. En risk med bekvämlighetsurvalet är att resultatet påverkats av att samtliga 

respondenter varit bekväma nog att besvara en webbenkät, det vill säga att individer som inte 

befinner sig på nätet eller inte vill besvara en webbenkät därav blivit ett systematiskt bortfall. 

Bekvämlighetsurvalet innebär även en risk för det icke systematiska bortfallet då okunskapen om 

respondenterna leder till begränsningar i analysen av respondenterna svar, bli även detta bortfall 

omöjligt att uttala sig om.  

 

Det finns även en risk att resultatet är påverkat av vilka som befunnit sig på Facebook vid de 

tidpunkter som enkäten lagts upp. Enkäten har besvarats på dygnets alla timmar men sällan långt 

senare än ett dygn efter att den lagts upp. Det betyder att individer som besökt Facebookgruppen 

mer än ett dygn efter det att enkätlänken delats troligtvis inte tagit del av möjligheten att besvara 

den. Om det skulle finnas någon systematik i vilka individer som är inne på Facebookgruppen på 

måndagar och fredagar då enkäten delats så är risken att även denna systematik påverkat resultatet.  

 

Huruvida det finns en systematik i respondenterna som besvarat enkäten och huruvida 

slumpmässiga avvikelser skett är därmed ingenting studien kan uttala sig säkert om. Då denna 

studie delvis mäter prevalens är den även särskilt känsligt för olika typer av bortfall. Detta leder till 

en begränsning i studiens möjligheter att generalisera sina fynd på populationen. Samtidigt bör 

framhållas att studiens relativt goda svarsfrekvens är en styrka i studien.  

 

6.4.2 Faktoranalys 

Utförandet av faktoranalysen är ett metodologiskt val som påverkat resultatet så till vida att kallet 

inte accepterades vara samtliga påståenden som gett genomsnitts poäng över skalans medelvärde 5. 

Det hade kunnat vara ett alternativ att skapa ett helomfattande kallindex, dock hade detta inte testat 

samband mellan påståendena och därmed gett ett missvisande resultat. Istället utfördes 
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faktoranalysen för att först utröna huruvida påståendena mätte en gemensam bakomliggande faktor. 

Här visade det sig att det inte endast mätte en faktor utan snarare tre olika faktorer. Kallet kunde 

därmed inte påstås vara en enda faktor utan snarare ett samlingsnamn för dessa tre olika faktorer, 

det sekulära, det kvinnliga och det kristna kallet.  

 

Faktoranalysens styrka är att den hittar en struktur i de elva påståendena som undersökningen 

annars inte kunnat uttala sig om. En begränsning av faktoranalysen är dock att den inte säger 

någonting om vilka dessa bakomliggande faktorer är. För att faktoranalysens resultat ska 

bli meningsfullt krävs därmed en tolkning av de bakomliggande faktorerna. Den tolkning som 

gjordes av de bakomliggande faktorerna i denna studie gjordes med stöd av tidigare forskning och 

teori. En annan tolkning av faktorerna är därmed möjligt och skulle då dra andra slutsatser än dem 

som denna undersökning gör. 

 

6.5 Teoretiska begränsningar 

Weber (1934) beskriver kallets utveckling som att det till en början grundade sig i en strävan att 

uppfylla sina plikter gentemot Gud, att ära honom genom att arbeta. Senare kom kallet att bli så 

pass internaliserat i vår kultur att det inte längre behövde befästas i Gud. Arbetet som ett kall blev 

ett grundläggande drag i den moderna civilisationen. Kallets självklara plats i yrkesutövandet 

synliggörs i denna undersökning med hjälp av Webers teori. Precis som Weber påvisade fortsätter 

de, i grunden protestantiska värderingarna, att färga människors yrkesutövande trots att en 

sekularisering skett och samhället idag upplevs som vitt skilt från de värderingar som en gång gav 

upphov till det.  

 

Å andra sidan bidrar inte Webers kallelseteori till att förklara det kvinnliga kallet närmare. För att 

kunna tydliggöra sådana aspekter krävs resonemang och begrepp från Andersson. Andersson (2002) 

har beskrivit det mer specifikt kvinnliga kallet med en grund i Luthers kallelselära och syn på 

kvinnans kall. Här påvisas att det kvinnliga kallet grundades i kvinnans reproduktiva egenskaper 

och har byggts upp kring dessa. Med Anderssons perspektiv tydliggörs kallets rötter i de kristna 

värderingarna och de kvinnliga normerna. Dessa kristna rötter och fokuseringen kring de 

traditionella kvinnliga attributen, så som omhändertagande och självuppoffring, blir tydliga även i 

denna undersökning. Detta i och med att samtliga tre kallfaktorer, som baserats på dessa begrepp, 

gav genomsnittliga indexpoäng över skalans medelvärde, samt att endast 4 respondenter fick 

indexpoäng på lägre än 5 i samtliga tre faktorer. 
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Samtidigt kan teorierna anses ha en begränsande förmåga. Teorierna låg till grund för 

formuleringen av kallets teoretiska definition, det innebär att teorierna per automatik även valt bort 

alternativa definitioner. Denna studie kan som sagt inte göra anspråk på att ha täckt in kallets alla 

möjliga aspekter utan bara dem som denna studie formulerat påståenden kring. Rent teoretiskt 

skulle kallet kunna innehålla en rad olika egenskaper som denna studie inte mätt. Därmed förblir en 

begränsning i denna studie att slutsatser endast kan dras utifrån den teoretiskt formulerade 

definitionen. Studien kan inte göra anspråk på att ha täckt in kallets eventuella samtliga delar.  

 

Med hjälp av kompletterande begrepp av Anderssons kunde studiens analys fördjupas till att även 

behandla det specifikt kvinnliga kallet. Hade dock andra mer organisationsinriktade teorier använts 

är det möjligt att enkätstudien snarare kunnat leda till resonemang om kallets konsekvenser i 

organisationen och eventuellt också för individen. Teorierna i denna studie är därmed begränsade 

till att endast uttala sig om uppkomst, existens och definition av kallet, snarare än upplevelse och 

konsekvens av detsamma. 

 

6.6 Slutsats och vidare forskning 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att kallet hos yrkesverksamma barnmorskor idag består 

av minst tre faktorer. Den första av dessa tre faktorer är det sekulära kallet med mer allmänna 

påståenden baserade på begreppen instinktiv självuppoffring och moderlig omvårdnad. Den andra 

är det kvinnliga kallet med mer uttalade påståenden om kvinnlighet och egenskaper som 

kvinnligheten innehar. Den sista av faktorerna är det kristna kallet där påståendena formulerats på 

basis av de kristna rötter som kallet har.  

 

Det mest allmänna och mest framträdande av dessa är det sekulära kallet som innehåller 

traditionellt kvinnligt tillskrivna egenskaper så som osjälviskhet och omhändertagande. Den 

viktigaste distinktionen mellan detta kall och det kvinnliga kallet, är att kopplingen till 

kvinnligheten inte uttryckligen uttalats i denna faktor. De andra två faktorerna, det kvinnliga kallet 

och det kristna kallet, är något mindre framträdande. Höga indexpoäng i någon av dessa innebär 

även höga indexpoäng i samtliga andra, det vill säga att då respondenten upplever mycket av det 

kvinnliga eller det kristna kallet upplever denne sannolikt samtliga faktorer starkt. Den starkaste 

korrelationen finns därmed mellan det kvinnliga och det kristna kallet medan det sekulära kallet 

särskiljer sig från dessa två. Samtliga faktorer kan dock konstateras vara relevanta och 

förkommande då endast 4 respondenters indexpoäng är lägre än 5 i samtliga tre faktorer. 
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Då denna studie drar slutsatsen att kallet existerar idag ger detta att kallet än idag är relevant att 

prata om. I en tid då kallet innehar en kontroversiell position, så som behandlats i uppsatsens 

inledande del, möjliggör denna uppsats för nya frågeställningar. Till följd av denna studies resultat 

bör frågeställningar som följer lämna kallets vara eller icke vara. Följaktligen skulle debatten, 

snarare än att ta ställning för eller emot kallets existens, fokusera på kallets mening, innebörd och 

konsekvenser.  

 

Studies resultat visar att kallet är högst närvarande hos barnmorskorna och innehåller en hel del 

karaktärsdrag från de traditionellt kvinnligt tillskrivna egenskaperna. Huruvida dessa är medfödda 

eller inlärda kan inte denna studie uttala sig. Inte heller har denna studie undersökt hur detta kall 

förhåller sig till arbetsvillkor och status. Utifrån studies resultat blir dock dessa frågeställningar 

relevanta att undersöka.  

 

Detta ger att studier som undersöker kallet vidare lämpligtvis kan fokuseras på att undersöka kallet i 

relation till den kontroversiella aspekten. Detta för att väcka frågan om kallet nödvändigtvis 

behöver ha den kontroversiella position som den tidigare innehaft. Studier kan undersöka huruvida 

kallet inte behöver stå i kontrast till bättre arbetsvillkor på det vis som Greiff (2006) till exempel 

påvisat många gånger är fallet inom de kvinnodominerade yrkena. Vidare kan efterföljande 

forskning fokuseras på upplevelsen av att arbeta med ett kall och konsekvenser av detta. Med stöd i 

sådan forskning kan eventuellt diskussionen om kallets relation till politiska frågor och arbetsrätt 

föras på nya grunder. Eventuellt skulle sådan forskning kunna väcka tesen att ett arbete med ett kall 

snarare skulle vara högre avlönat och tilldelas högre status då incitament till arbetet delvis är 

osjälviska.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Missivbrev och Enkät 

Hej! 

Vi är tre studenter vid Uppsala Universitet som nu studerar vår sista termin på 

Personalvetarprogrammet. Just nu skriver vi en C-uppsats, där vi undersöker arbetande barnmorskor 

och värden i deras arbete.  

 

Som personalvetare är vi intresserade av arbetslivsfrågor. Barnmorskeyrket är särskilt intressant då 

det har en lång tradition, domineras av kvinnor, och ständigt är relevant i samhället. Med denna 

enkät vill vi undersöka en rad påståenden i relation till barnmorskeyrket, som vi ber dig ta ställning 

till. 
 

Vi har utarbetat en enkät som ni förhoppningsvis kommer hjälpa oss att besvara, det tar ungefär 10 

minuter. Med hjälp av era svar kommer vi kunna få tillgång till material och kunskap som blir 

värdefull för vår undersökning.  

 

Ni som väljer att svara kommer självklart att vara anonyma. Du kan låta bli att svara på en fråga om 

du inte vill eller inte vet hur du ska besvara den. Du kan självklart även avbryta när som helst. Dina 

svar kommer att behandlas av oss tre studenter och bevakas av vår handledare, ingen obehörig 

kommer ha tillgång till dem. 

 

Vi behöver få svar från minst 150 arbetande barnmorskor och för varje besvarad enkät vi får in så 

skänker vi 5 kronor till barnmorskor via Röda Korsets verksamheter, det vill säga minst 750 kronor 

som du därmed är med och bidrar till.  
 

Om ni har en fundering eller fråga om enkäten är ni välkomna att höra av er till oss. Oss når ni på 

mailadressen barnmorskeenkat@gmail.com  

 

Yemame Alsayfi   

Therese Lindström   

Isabel Sund   
 

Handledare  

Ilkka Henrik Mäkinen   ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 

   018-4711484 
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DEL 1 
I denna första del kommer en rad generella frågor om dig och dina arbetsförhållanden. 
 
 

1. Arbetar du som barnmorska idag? 
 

Ja  

Nej  

 
2. Hur gammal är du?  
 svara i antal år 

 
 __________ år 
 
 

3. Har du barn?  
  

Ja  

Nej  

 
 

4. Klicka i den rutan som passar din livssituation bäst  
 

Gift/Sambo  

Singel/Frånskild/Särbo  

Annat  

 
 

5. Har du syskon?      
 

Ja  

Nej  

 
 

6. Vilket år blev du legitimerad barnmorska? 
   svara med årtal, t.ex. 1998 
 
 ______________ 
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7. Vilken/vilka verksamheter arbetar du som barnmorska inom?  
 kryssa samtliga som du arbetar inom om det är flera 
 

Ungdomsmottagning  

Gynekologmottagning  

Flyktingvård  

RFSU klinik  

Förlossning  

 BB   

Ultraljudsavdelning  

Mödravård   

Familjeplanering  

Specialist mödravård  

Annat  

 
 

8. Till hur stor andel är du sysselsatt inom de verksamheter som du angett ovan?  
 ange en ungefärlig procent 
 

Ungdomsmottagning  

Gynekologmottagning  

Flyktingvård  

RFSU klinik  

Förlossning  

 BB   

Ultraljudsavdelning  

Mödravård   

Familjeplanering  

Specialist mödravård  

Annat  
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 9. Vilken typ/typer av anställningar har du? 
 t.ex. tillsvidare, visstid, inhyrd via bemanningsföretag 
  

Ungdomsmottagning 
 

 

Gynekologmottagning 
 

 

Flyktingvård 
 

 

RFSU klinik 
 

 

Förlossning 
 

 

BB  
 

 

Ultraljudsavdelning 
 

 

Mödravård  
 

 

Familjeplanering 
 

 

Specialist mödravård 
 

 

Annat 
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10. Klicka i alla verksamheter som du har arbetserfarenhet ifrån 

 

Ungdomsmottagning  

Gynekologmottagning  

Flyktingvård  

RFSU klinik  

Förlossning  

 BB   

Ultraljudsavdelning  

Mödravård   

Familjeplanering  

Specialist mödravård  

Annat  

 
 

11. Vilken betydelse har Gud i ditt liv? 
värdera på skalan 1-10 genom att klicka i, där 1 motsvarar ”Ingen alls” och 10 
motsvarar ”Fullständig” 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

1 Är du aktiv i något fysiskt eller virtuellt nätverk som berör din yrkesroll? 
 

Ja  

Nej  

 
 

2 Anser du att du har en politisk övertygelse som påverkar dig i din arbetsroll? 
 

Ja  

Nej  
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DEL 2  
I denna del kommer en rad olika påståenden som du ska värdera hur pass väl de stämmer 
överens med dig. Ifall du ovan angett att du arbetar som barnmorska på flera arbetsplatser ber 
vi dig att försöka besvara påståendena på det vis som bäst stämmer överens med din 
sammantagna upplevelse, alternativt utifrån den arbetsplats som du främst arbetar på.  
 
Påståendena besvarar du genom att värdera i vilken utsträckning du instämmer. Detta gör du 
genom att på skalan 1-10 klicka i en siffra, där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls” och 10 
motsvarar ”Instämmer helt” 
 
 
 
1. I mitt arbete ingår det att sätta patientens behov före mina egna. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
2. I mitt arbete är det viktigt att känna instinktiv omvårdnad.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
3. Jag som kvinna har erfarenheter som är nödvändiga för att kunna utföra mitt arbete.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
4. En viktig egenskap hos mig som barnmorska är att vara mild i mitt bemötande med 
patienter. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
5. I mitt arbete drivs jag av viljan att hjälpa andra. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
6. I mitt arbete är det viktigt att visa personligt engagemang. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
7. Jag är intresserad av frågor som berör barnmorskeyrket utanför min arbetsplats. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Under min arbetsdag åsidosätter inte jag mina rättigheter. 
Med rättigheter menar vi: tid för rast, administrationstid, matrast, tid för att gå hem  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
   
9. Jag arbetar främst som barnmorska på grund av värdet i mina arbetsuppgifter. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
10. Jag tycker att det är viktigt att göra det bästa av de gåvor jag har att ge. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
11. Att arbeta som barnmorska är en del av min livsuppgift, som har ett högre syfte.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
12. I mitt arbete känner jag ofta glädje. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
13. I mitt arbete känner jag ofta tillfredsställelse. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
14. I mitt arbete känner jag ofta frustration. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
15. I mitt arbete känner jag ofta likgiltighet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
16. Jag upplever att jag kan påverka mina arbetsförhållanden. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
17. Jag har tillräckligt med resurser för att utföra mitt jobb på bästa möjliga sätt. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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18. När jag är sjuk så får jag dåligt samvete gentemot mina kollegor. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
19. Om jag har problem söker jag stöd hos mina kollegor. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
20. Jag kan prata med min närmaste chef om mina tankar kring arbetet. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
21. Verksamheten som jag arbetar för är viktig och betydelsefull. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
22. Jag tänker ofta på enskilda patienter efter arbetsdagens slut. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
23. Jag tänker ofta på mina arbetsuppgifter eller min arbetsplats efter arbetsdagens slut. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
24. Jag upplever ofta att jag behöver kontrollera mina egna känslor i mitt arbete. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
25. Jag undviker ofta att visa mina egna känslor i mitt arbete. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
26. Jag ger ofta uttryck för känslor som jag egentligen inte känner i mitt arbete. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 


