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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta kvinnor efter sfinkterruptur. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Åtta barnmorskor inom 

mödrahälsovård valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Kvalitativ innehållsanalys användes 

enligt Elo och Kyngäs (2008). Resultat: Resultatet är presenterat utifrån två kategorier. 

Barnmorskors erfarenheter av att möta kvinnor efter sfinkerruptur var att i mötet med 

kvinnorna vill de skapa en öppen och tillåtande miljö samt möta kvinnornas individuella 

behov. Barnmorskorna skapade en öppen och tillåtande miljö i mötet med kvinnor genom att 

vara uppmärksamma gentemot dem samt ge dem stöd och bekräftelse. De mötte kvinnans 

individuella behov genom att de förklarade, informerade och undersökte henne. Vid behov 

följde de upp kvinnan eller hänvisade henne vidare till annan instans. Konklusion: I 

barnmorskornas möte med kvinnorna efter sfinkterruptur försöker de att skapa en öppen och 

tillåtande miljö samt möta kvinnornas individuella behov. Mer kunskap och tydligare 

riktlinjer kring handläggningen av sfinkterruptur skulle underlätta för barnmorskorna i 

mötet med kvinnorna. Det skulle förhoppningsvis även bidra till bättre upplevelse och stöd 

för kvinnorna som drabbats av sfinkterruptur efter förlossning.  

 Nyckelord: Behov, förståelse, miljö, mödrahälsovården, möte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Aim: To describe midwives' experiences of meeting women after sphincter rupture. Method: 

Qualitative interviews were conducted with an inductive approach to utilization of midwives 

experience. Eight midwives in maternity care were selected through convenience sample in a 

region in central Sweden and southern Sweden. Qualitative content analysis was used 

according to Elo and Kyngäs (2008). Result: The result is presented based on two categories. 

The midwives experience of meeting women after sphincter rupture was to create an open 

and permissive environment and meet their individual needs. The midwives were attentive, 

reinforcing and supportive of women thus they created an open and permissive environment. 

To meet the women´s individual needs the midwives had dialogue and used examination to 

increase understanding of women’s situation. In addition, they followed up the women and 

referred further if needed to. Conclusion: In order for midwives to have good conditions for 

meeting women after sphincter rupture, they need to create an open and permissive 

environment. More knowledge and clearer guidelines of treatment of sphincter rupture 

would facilitate the midwives in the meeting with women. It would hopefully also contribute 

to better experience and support for these women. 

Keywords: Environment, maternity care, meeting, needs, understanding.  
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1 INLEDNING  

Författarna till denna studie har lagt märke till att det senaste tiden skrivits angående 

bristningar vid vaginal förlossning i media. Det har uppmärksammats att kvinnor med besvär 

efter sfinkterruptur upplevt att stöd och uppföljning från sjukvården har varit bristfälligt. 

Sfinkterruptur vid förlossning kan ge långvariga komplikationer och medföra lidande som 

påverkar kvinnan både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Under barnmorskeutbildningen har 

intresset för bristningar och handläggningen väckt författarnas intresse. Som 

barnmorskestuderande vid Mälardalens högskola vill vi öka kunskapen inom detta område 

samt utforska kring barnmorskornas bemötande av kvinnor efter sfinkterruptur.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras först mödrahälsovården i Sverige.  Sedan beskrivs gradering av 

bristningar och om sfinkterruptur, prevalens, riskfaktorer och förebyggande åtgärder av 

sfinkterruptur.  Även vilka konsekvenser kvinnor kan få efter sfinkterruptur och hur dessa 

följs upp redogörs. Avslutningsvis presenteras valt teoretiskt perspektiv samt 

problemformulering för arbetet.  

2.1 Mödrahälsovården i Sverige  

Mödrahälsovårdens (MHV) övergripande mål är att genom förebyggande och 

hälsofrämjande insatser bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa. Genom rådgivning och 

insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa har MHV en viktig roll för kvinnors hälsa. MHV 

ska identifiera och minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, 

förlossning och spädbarnstid. Barnmorskor inom MHV har fokus på den normala 

reproduktiva hälsan samt omvårdnaden före och efter förlossningen. Om avvikelser från det 

normala identifieras ska läkare konsulteras (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 

2016).  
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I Sverige arbetar barnmorskor utifrån medicinska och psykologiska basprogrammet under 

och efter graviditeten. Syftet med medicinska basprogrammet är att upptäcka komplikationer 

samt identifiera riskfaktorer som kan leda till komplikationer under graviditeten. Därigenom 

kan åtgärder vidtas som förebygger allvarliga följder. Syftet med psykosociala 

basprogrammet är att följa upp att den psykosociala omställningen fortlöper som förväntat, 

stödja familjen och identifiera eventuellt behov av ytterligare stöd. I basprogrammet 

rekommenderas regelbundna besök hos barnmorskor under graviditeten, eftervårdsbesök 

efter förlossningen och eventuellt ett återkopplande samtal 10 dagar efter förlossningen 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2016).  

Eftervårdsbesöket utförs hos barnmorskor cirka 6–12 veckor efter förlossningen. Vid 

eftervårdsbesöket utför barnmorskor oftast en gynekologisk undersökning där slemhinnor 

och bristningar inspekteras samt undersöker bäckenbotten och dess knipförmåga för att 

bedöma inkontinens och sexuella problem. Kvinnor får också information gällande 

bäckenbottenträning och knipövningsinstruktioner för att förebygga inkontinens (Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi, 2016).  

2.2 Riskfaktorer för sfinkterruptur 

Riskfaktorer för att drabbas av sfinkerruptur vid förlossning är att vara förstföderska och att 

förlossningen avslutas instrumentellt dvs. till exempel med tång eller sugklocka (Ekéus, 

Nilsson & Gottvall, 2008). Att föda barn över 4000 g är också en ökad risk för att få 

sfinkterruptur (Ekéus et al., 2008; Gottvall, Allebeck, Ekéus, 2007). Kvinnor med asiatiskt 

ursprung har en ökad risk för sfinkterruptur där kvinnans kroppslängd kan vara en orsak till 

detta (Zetterström, 2008).  

Rapporter från Socialstyrelsen (2017) visar att vaginal förlossning med sugklocka ökar risken 

för grad 3-och 4 bristningar betydligt jämfört med icke-instrumentell vaginal förlossning och 

Norman, Nyman och Lilja (2008) påtalar också att användandet av tång vid förlossning ökar 

risken. Skulderdystoci och utövande av funduspress vid förlossning är också riskfaktorer för 

sfinkterruptur (Zetterström, 2008). Andra riskfaktorer som kan påverka bristningar vid en 

vaginal förlossning är om kvinnan är könsstympad och avvikande bjudning av fostrets huvud 

(Socialstyrelsen, 2017). Ett långt utkrystningsskede och ett stort huvudomfång hos barnet 

kan även ha bidragande orsak till sfinkterruptur (Gottvall et al., 2007).  
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2.3 Gradering av bristningar  

Obstetriska bristningar efter vaginalförlossning indelas i fyra grader. Vid grad 1 bristning har 

bristning skett i ytlig hud/vaginalslemhinna men ingen skada i underliggande muskulatur. 

Vid grad 2 bristning har en djupare skada av vaginala och/eller perineala muskler skett, men 

sfinktrarna är inte skadade (Olsson, 2016).  

När grad 3- eller 4 bristning uppstår, involverar det analsfinktern helt eller delvis 

(Johansson, 2015). En sådan bristning kallas sfinkterruptur. Grad 3-bristning kan vara olika 

omfattande och engagera yttre och inre analsfinktern på olika sätt. Därför delas grad 3-

bristningar upp ytterligare i tre undergrupper. Vid bristning av grad 4 omfattar skadan 

utöver sfinktermuskulaturen även analslemhinnan (Zetterström, 2008).  

2.4 Prevalens av sfinkterruptur  

År 1990 låg antalet sfinkterrupturer på 1,7 %. Därefter ökade prevalensen av sfinkterruptur 

och år 2004 var den som högst på 4,2 %. De senaste åren har andelen grad 3-och 4 

bristningar minskat något. År 2014 fick 3,4 % av de vaginalförlösta en sfinkterruptur, av 

dessa var 6,0 % förstföderskor och 1,6 % var omföderskor. Grad 4-bristning förekom vid 0,3 

% av förlossningar och 3,1 % utgjorde 3:e gradens bristning.  Sedan dess har statistiken av 

sfinkterruptur legat på samma nivå hos förstföderskorna med något nedåtgående trend år 

2015 (Socialstyrelsen, 2017). 

2.5 Förebyggande åtgärder för att motverka bristningar  

För att förebygga bristningar använder sig barnmorskor av olika strategier och tekniker för 

ett mer långsamt framfödande av barnet så att kvinnors vävnader hinner töja sig. Tekniker 

som används är perinealskydd som t.ex. att stötta upp perineum med händerna, massage 

samt varma handdukar mot perineum (Edqvist, 2016). Om kvinnor föder stående på alla fyra 

extremiteter, underlättar det för barnmorskorna att hålla emot barnets huvud och barnets 

axel skadar inte perineum (Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). God kommunikation och 

samarbete mellan barnmorskor och kvinnor är en viktig del för att förebygga bristningar 

(Samuelsson, Ladfors, Lindblom & Hagberg, 2002). Beroende på hur förlossningen 

framskrider bestäms vilken typ av perinealskydd behövs utifrån kvinnors önskemål, 

barnmorskornas erfarenhet samt val av förlossningsställning (Lindgren & Wiklund, 2016).  
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Sedan 2014 finns även det nationella bristningsregistret i Sverige där syftet bland annat är att 

fånga upp kvinnor som har besvär efter förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid 

behov.  Även att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar om 

hur det går för kvinnan och förbättra handläggningen av förlossningsbristningar (Uustal, 

2016). Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska Barnmorskeföreningen har 

utvecklat utbildningsprogrammet bäckenbottenutbildning. På hemsidan finns information 

om bäckenbottenskador och handläggning av bristningar.  Utbildningen syftar till ökad 

kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningens påverkan på 

bäckenbottensstrukturer. Genom att förebygga, hitta, behandla och följa upp 

förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Målet är att läkare och barnmorskor 

ska ta del av programmet och arbeta enligt kunskapen och rekommendationer bidra till att 

föderskor känner sig trygga och får samma vård över hela landet (Uustal et al., 2017).  

2.6 Konsekvenser efter sfinkterruptur 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om kvinnor som fått sfinkterruptur och vad för 

konsekvenser det kan medföra. 

2.6.1 Analinkontinens   

Att drabbas av sfinkterruptur kan innebära långvariga fekala problem hos kvinnor (Baud, 

Meyer, Vial, Hohlfeld & Achtari, 2011; Kumar, Ooi, & Nicoll, 2012; Mous, Muller & Leeuw, 

2008; Visscher, Lam, Hart & Felt-Bersma, 2014). Kumar et al. (2012) framhåller att 37 % av 

kvinnorna fortfarande lider av analinkontinens fyra år efter förlossning.  Av kvinnorna 

behövde mer än hälften ändra sin livsstil på grund av deras symtom vilket hade negativ effekt 

på deras dagliga liv. Visscher et al. (2014) redogör att majoriteten av kvinnorna som drabbats 

av 3:e gradens bristning led fem år efter förlossning av fekala besvär som läckage av gaser 

och avföring. Det var 63 % av kvinnorna som upplevde inkontinens av gaser medan 20 % 

hade inkontinens av fast avföring och en del av lös avföring. Besvär med analinkontinens 

visar sig öka ju större bristningen är (Visscher et al., 2014; Stedenfeldt Pirhonen, Wilsgaard, 

Vonen & Øian, 2014). Det förekommer däremot att 96 % av kvinnorna i Marsh, Rogerson, 

Landon och Wright (2010) studie inte led av analinkontinens med avföring tre månader efter 

förlossning efter genomgången sfinkterruptur. 

Enligt studier har kvinnor med analsfinkterruptur mer problem med analinkontinens jämfört 

med kvinnor som inte drabbats av sfinkterruptur vid förlossning (Baud et al., 2011; Mous et 

al., 2008; Stedenfeldt et al., 2014). Kvinnor som drabbats av sfinkterruptur vid förlossning 

sex år tidigare hade betydligt besvär än de som inte fick sfinkterruptur (Baud et al., 2011). 
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Även Mous et al. (2008) rapporterar större frekvens av analinkontinens hos kvinnor med 

sfinkterruptur (13 %) än de som inte drabbats av sfinkterruptur (1 %).  I Stedenfeldt et al. 

(2014) studie framkom det att analinkontinens, urininkontinens och sexuella problem 

bedömdes aktuellt oavsett sfinkterruptur eller inte. Däremot hade kvinnor med 

sfinkterruptur mer besvär av analinkontinens (38 %) jämfört med kvinnor utan 

sfinkterruptur (8 %).  

2.6.2 Urininkontinens 

Flera studier påvisar att kvinnor som drabbats av sfinkterruptur vid förlossning upplever 

urininkontinens efteråt (Baud et al., 2011; Stedenfeldt et al., 2014; Visscher et al., 2014). 

Nästan hälften (48 %) av kvinnorna i Visscher et al. (2014) studie konstaterar att de har 

urininkontinens efter förlossningen. Problem med urininkontinens ökade vid mer 

omfattande bristning. Stedenfeldt et al. (2014) studie påpekar även att 46 % av kvinnorna 

med sfinkterruptur efter förlossning upplevde besvär med urinläckage en gång i veckan eller 

mer. Marsh et al. (2010) påpekar att kvinnor med avföringsproblem är signifikant mer 

benägna att utveckla urinproblem. Enligt Baud et al. (2011) studie rapporteras det däremot 

att kvinnorna efter sfinkterruptur inte har någon större risk för urininkontinens än 

kontrollgruppen som inte drabbats av sfinkterruptur. Dock rapporterade kvinnorna med 

sfinkterskada ett mer frekvent urinerande samt svårigheter att hålla tätt vid fysiska 

aktiviteter än innan.  

2.6.3 Underlivssmärta  

En del kvinnor som drabbas av perinealbristning kan uppleva smärta efter förlossning 

(Abdool, Thakar & Sultan, 2009; Andrews, Thakar, Sultan & Jones 2007). Abdool et al. 

(2009) studie visar att hälften av kvinnorna upplever smärta direkt efter förlossningen, vilket 

småningom minskades markant efter 8 - 12 veckor. Andrews et al. (2007) uppmärksammade 

även att en tredjedel var behov av analgetika upp till 5 dagar efter förlossning. Kvinnor med 

sfinkterruptur hade betydligt mer ont efter förlossning än kvinnorna som inte fått 

sfinkterruptur. Bristning av grad 3-och 4 resulterade i att kvinnorna upplevde smärta i vila, i 

rörelse och när de satt ner. Abdool et al. (2009) beskriver att smärta i perineum och vid 

samlag är vanligtvis ett resultat av perinealskada, epsiotomi och instrumentell förlossning. 

Studier visar även att många kvinnor med sfinkterruptur kan lida av smärta vid samlag efter 

förlossningen (Abdool et al., 2009; Baud et al., 2011; Mous et al., 2008).  



 6 

2.6.4 Påverkan på sexuellt samliv  

Sfinkterskada vid förlossning kan påverka det sexuella samlivet för kvinnor (Acele & 

Karacam, 2011; Baud et al., 2011; Marsh et al., 2010; Mous et al., 2008; Rådestad, Olsson, 

Nissen & Rubertsson, 2008; Stedenfeldt et al., 2014). I Visscher et al. (2014) studie upplever 

majoriteten av kvinnorna som drabbats av 3:e gradens bristning sexuell dysfunktion. Det var 

5,4 % av kvinnorna med sfinkterruptur i Stedenfeldt et al., (2014) studie som inte upplevde 

några sexuella problem efter förlossning.   

I en svensk studie av Rådestad et al. (2008) beskrivs det att bristningar i vagina, perineum, 

sfinkter ani och/eller rektum kan påverka kvinnors sexuella aktivitet. Hälften av kvinnorna 

hade sitt första samlag inom 2 månader. Däremot hade var fjärde kvinna efter sfinkterruptur 

inte haft samlag inom 3 månader efter förlossning på grund av bristningen. En norsk studie 

av Fodstad, Staff och Laine (2011) menar även att orsaker som att kvinnorna gått ur 

relationen, har mindre sexlust och rädsla för smärta vid samlag kan vara bidragande orsaker 

till fördröjt aktiv sexliv efter förlossning. Mous et al. (2008) beskriver i sin studie att 13 % av 

kvinnorna lider av fekalinkontinens under samlag jämfört med 1 % i kontrollgruppen. 

Johnson (2011) påpekar att urin-eller fekalinkontinens kan ha ett samband med nedsatt 

sexuell funktion och livskvalité. Mous et al. (2008) menar även att sfinkterruptur kan vara en 

riskfaktor för långvariga sexuella besvär hos dessa kvinnor. Det framkommer i Fodstad et al. 

(2016) studie att många kvinnor inte återupptar samlag förrän de har genomfört en vaginal 

undersökning vid eftervårdsbesöket hos barnmorskor efter förlossningen. Johnsson (2011) 

menar att trots att kvinnorna varit med om perinealtrauma så återupptar 90 % av kvinnorna 

sitt sexuella samliv inom 6 månader.  

Abdool et al. (2009) påvisar att majoriteten av kvinnorna efter sfinkterruptur kan uppleva 

samlagssmärta tre månader efter förlossning. Trots smärtan finns det kvinnor som 

återupptar sexlivet tre månader efter förlossning (Acele et al., 2011; Marsh 2010). För de 

flesta kvinnor har samlagssmärtan gått över efter ungefär ett halvår men upplevelsen av 

sexuell tillfredsställelse kan fortfarande vara nedsatt (Stedenfeldt et al., 2014; Olsson et al., 

2005; Zielinski et al., 2017). Enligt studie av Baud et al. (2011) visades det att kvinnor efter 

sfinkterruptur upplevde mer smärta och svårigheter med vaginal lubrikation upp till sex år 

efter förlossningen. De var även mycket mindre benägna att uppnå orgasm efter 

förlossningen än tidigare (Baud et al., 2011; Signorella et al., 2001).  

2.6.5 Psykologisk påverkan av sfinkterruptur 

I Williams, Lavender, Richmond och Tinchello (2005) studie framkommer det att 

sfinkterruptur kan ha känslomässig och psykologisk inverkan på kvinnors fysiska och 
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emotionella välbefinnande. Även psykologiskt lidande beskrivs där kvinnor känner sig 

traumatiserade, utsatta och misslyckade efter sfinkterruptur (Uustal, 2016). De upplever att 

de fått dåligt emotionellt stöd både från yrkesverksamma och familjemedlemmar. Även en 

bristande information gällande bristningen som medförde att de inte kände sig involverade i 

deras vård (Williams et al, 2005). Uustal (2016) menar i rapporten att det finns behov av 

ökat psykologiskt stöd för kvinnorna och bättre uppföljning efter bristningar. 

Kvinnor med bristningar efter förlossning kan uppleva negativ kroppsbild och känna sig 

oattraktiva efter den fysiska förändringen av kroppen (Olsson, Lundqvist, Faxelid & Nissen, 

2005). En del kvinnor upplever att det var jobbigt att hantera den kroppsliga förändringen 

eftersom de inte kunde påverka det. Däremot finns det kvinnor som accepterade 

förändringarna och uppgav en känsla av att blivit ett med sin kropp (Olsson et al., 2005). 

Olsson et al. (2005) menar även att den sexuella lusten kan öka om det finns en positiv 

kroppsbild hos kvinnorna. Zielinski, Low, Smith och Miller (2017) menar även att negativ 

kroppsbild kan vara förknippad med minskad sexuell hälsa och kan vara bidragande orsak 

till att kvinnorna inte återupptar att genomföra samlag förrän ett år efter förlossningen.  

2.7 Uppföljning efter förlossningsskada  

Under följande avsnitt presenteras uppföljning som sker i samband med sfinkterruptur.  

2.7.1 Uppföljning och handläggning av bristning i samband med förlossningen  

Suturering av obstetrisk sfinkterruptur ska alltid ske på en operationssal (Zetterström, 

2008). Efter förlossning handläggs ofta sfinkterrupturer utifrån riktlinjer vid 

förlossningskliniken (Arkel, Neymark Bachmeier, Rikner, Rydhög & Torkel, 2013). En klinisk 

kontroll innan hemgång ska erbjudas till kvinnor och är viktig för att få bekräftelse om att 

reparationen håller och att skadan är i god läkning (Zetterström, 2008). Innan hemgång ska 

kvinnor få information om förlossningsskadan och om smärtlindring, få information om 

motverkande åtgärder för förstoppning, om fysisk aktivitet samt om olika sittställningar. De 

ska även få information om bäckenbottenmuskulaturen och hur den ska tränas (Arkel et al., 

2013). Bäckenbottenträning rekommenderas så snart som möjligt efter förlossningen. 

Bäckenbottenträning ökar genomblödningen och optimerar sårläkningen och medför att 

bäckenbottenmusklerna stärks. Enligt Zetterström (2008) finns det inga vedertagliga 

riktlinjer för hur kvinnor med sfinkterruptur ska följas upp. För att kvinnorna ska få 

bekräftelse på att läkning går åt rätt håll brukar barnmorskor på eftervårdsbesöket, 6–12 

veckor postpartum, fråga om bristningen samt undersöka bäckenbottenmuskulaturen. 

Kvinnor som har besvär ska följas upp på MHV (Zetterström, 2008). Detta för att 
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uppmärksamma besvär gällande bäckenbottenmuskulaturen och det sexuella samlivet 

(Andreucci et al, 2015). Zetterström (2008) noterar dock att det inte är nödvändigt att alla 

kvinnor efter sfinkterruptur återkommer för återbesök hos specialist. Däremot ska kvinnor 

med kvarstående problem efter sex månader undersökas och utredas hos specialistläkare.  

2.7.2 Uppföljning av kvinnor med bristning hos barnmorskan 

Vid eftervårdsbesöket hos barnmorskor ska anamnes gällande underlivet tas upp samt 

inspektion och palpation erbjudas. Det som även erbjuds är gyn undersökning för att se att 

allt är som det ska (Uustal et al., 2017). I anamnes rekommenderas det att barnmorskor 

ställer frågor gällande miktionsvanor, avföringsvanor och sex. Frågor som: ”Hur känns 

underlivet? Hur fungerar det att bajsa/kissa? Läcker det urin/gaser/avföring?” Barnmorskor 

rekommenderas att använda öppna frågor för att öppna upp för samtal. Vid 

gynekologiundersökning inspekteras vulva, gärna med hjälp av en spegel så att kvinnor får 

se. Även palpation ska genomföras för att bedöma knipförmågan och 

bäckenbottenmuskulaturen. Vid misstanke om att sfinkterfunktionen är påverkad ska även 

rektalpalpation genomföras (Uustal et al., 2017).   

I en studie av Olsson et al. (2005) lyfts det fram att kvinnor tycker att eftervårdsbesöket var 

viktigt då deras kroppsuppfattning ändrades. De önskade uppmuntran, information och 

bekräftelse i samtalet. Vilket hjälpte kvinnor till bättre självbild och stöd i det sexuella 

samlivet. Däremot upplevdes samtalet för kort och de önskade mer fokus kring förändringen 

och bekräftelse gällande kroppsbilden samt mer samtal om intimitet och mående istället för 

fokus på preventivmedel. 

2. 8 Teoretiskt perspektiv  

Socialstyrelsen förespråkar för metoden motiverande samtal MI inom svensk hälso- och 

sjukvård för att främja god hälsa genom att stärka patientens motivation och med hjälp av 

metoden utforska patienten nuvarande hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2012). Farbring 

(2010) beskriver definitionen av MI som ett samarbete mellan två parter. MI används i 

vårdande sammanhang och det är en vägledning som är personcentrerad. Barth och Näsholm 

(2006) skildrar att MI-samtal handlar om motivationsaspekterna vid förändring vilket kan 

bidra till ett reflekterande rum. Detta kan i sin tur möjliggöra för en person att stanna upp, 

känna och börja reflektera över sig själv och sin situation.  

I detta examensarbete har MI valts som teoretiskt perspektiv för att kartlägga hur 

barnmorskors erfarenheter av kvinnor med sfinkterruptur ser ut vid eftervårdsbesöket. MI är 
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en samtalsmetodik som kan användas på eftervårdsbesöket och genom det kan det förstås 

hur barnmorskor agerar i mötet med kvinnor. Med hjälp av MI kan barnmorskor hjälpa 

kvinnor bekämpa negativa tankar då de ofta förekommer i form av skamkänslor och/eller 

dålig självkänsla (Barth & Näsholm, 2016). MI har valts då målet med MI är förändring hos 

personen som ska leda till bättre hälsa eller högre livskvalité (Farbring, 2010) vilket går hand 

i hand med barnmorskors uppgift i eftervårdsbesöket.  

Barth och Näsholm (2006) uppmärksammar att grundpelaren för MI är att någon lyssnar. 

Den humanistiska grundsynen i MI är att det finns en läkande kraft i att någon annan lyssnar 

och respekterar en. Människor vill bli sedda och hörda, vara av intresse och ha betydelse för 

andra och därför är lyssnandet viktigt i en behandlingsrelation. Genom lyssnandet kan MI-

utföraren få patienten att känna sig accepterad och respekterad och nya synvinklar och 

perspektiv kan skapas. Det kan medföra så att patienten börjar reflektera och tala om sina 

egna känslor, tankar och uppfattningar och på så sätt kan MI-utövaren ta del av patientens 

upplevelsevärld. Det är viktigt i mötet att bekräfta och förstå utan att döma, samt att 

respektera personens autonomi. MI ska präglas av ömsesidigt samarbete och en 

beslutsprocess där både utövaren och patienten deltar. På så sätt kan patienten komma i 

kontakt med sina tankar och känslor och bli mottaglig för den information som patientens 

fortsatta val och beslut kommer att grundas på. Farbring (2010) menar även om att i MI 

affirmera patienten, vilket innebär att få patienten att känna sig sedd och bekräftad som 

person. 

2. 9 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att kvinnor som får diagnosen sfinkerruptur vid förlossning kan 

uppleva besvär efteråt på grund av skadan. Besvären kan ge kvinnor långvariga konsekvenser 

i form av fysisk, psykisk och sexuell ohälsa och är därmed ett viktigt ämne att lyfta fram. Det 

har dessutom uppmärksammats att kvinnor med besvär efter sfinkterruptur upplevt att stöd 

och information från sjukvården varit bristfälligt. Det finns dock begränsad forskning om 

barnmorskors erfarenheter att möta kvinnor efter sfinkterruptur och deras perspektiv på hur 

de kan stödja kvinnorna. I barnmorskornas möte med kvinnorna utifrån ett teoretiskt 

perspektiv kan MI som samtalsmetodik med fördel användas. Denna studie vill bidra med 

ytterligare kunskap samt öka förståelsen för hur barnmorskor möter dessa kvinnor inom 

MHV på eftervårdsbesöket.  
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3 SYFTE  

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta kvinnor efter sfinkterruptur.  

4 METOD 

I metodavsnittet presenteras val av studiedesign, datainsamlingsmetod och dataanalys. Även 
etiska övervägande presenteras.   

4. 1 Studiedesign  

Designen som användes i detta examensarbete är kvalitativ metod med induktiv ansats för 

att ta tillvara barnmorskors erfarenheter. Styrkan i en sådan ansats är att den ger förståelse 

av ett fenomen eller erfarenheter från situationer (Danielsson, 2017). Datainsamlingen 

genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

4.2 Datainsamlingsmetod  

4.2.1 Urval  

Ett bekvämlighetsurval genomfördes av barnmorskor inom MHV i ett län i Mellansverige 

samt ett län i Södra Sverige. Danielsson (2017) menar att urvalet av deltagare till en studie 

kan göras efter att söka lämpliga personer som avses ingå i studien, i denna studie utgörs de 

av barnmorskor inom MHV. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var 

yrkesverksamma barnmorskor inom MHV med erfarenhet av att möta kvinnor efter 

sfinkterruptur. Exklusionskriterierna som följde var om barnmorskorna inte var 

yrkesverksamma inom MHV och saknade erfarenhet av att möta kvinnor efter sfinkterruptur.  

Mödravårdssamordnaren för ett län i Mellansverige kontaktades via telefon och mail under 

november år 2017. Mödravårdsamordnaren vidarebefordrade informationsbrev till 

verksamhetscheferna inom MHV i länet angående studien samt förfrågan om att intervjua 

barnmorskor (Bilaga C och D). Upptagningsområdet involverade totalt 55 barnmorskor. 

Verksamhetscheferna ombads ta kontakt med ansvariga för studien men responsen var låg. 
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Därmed kontaktades barnmorskorna ytterligare via telefon samt genom besök på en 

mottagning. Av de kontaktade barnmorskorna valde sex barnmorskor att delta i studien. 

Resterande barnmorskor informerade att de valde att inte delta på grund av tidsbrist eller 

otillräcklig kunskap inom området.  

En barnmorska inom MHV i södra Sverige kontaktades för genomförande av pilotintervju. 

Barnmorskan tillfrågade två kollegor om de ville delta i studien och på så vis blev det ett så 

kallat snöbollsurval. Dock fick en av barnmorskorna förhinder och fick avstå från intervjun, 

därmed blev det ett bortfall.  

Totalt intervjuades åtta barnmorskor. Av dessa intervjuades fem över telefon och tre på 

respektive arbetsplatser.  

4.2.2 Tillvägagångssätt  

En intervjuguide utformades som bestod av tre bakgrundsfrågor och en huvudfråga som 

utgick från syftet samt uppföljningsfrågor. Frågorna som användes i intervjuguiden var för 

att få fram svar som skulle kunna besvara syftet, vilket enligt Danielsson (2017) kan fånga 

erfarenheter, kunskap upplevelser och känslor hos informanten. Därefter genomfördes en 

pilotintervju via videosamtal för att undersöka förståelsen av frågorna och om 

intervjuguidens frågor ledde fram till syftet. I enlighet med Danielson (2017) som menar att 

pilotintervju kan avgöra om planerad tid är hållbar samt om frågorna är lämpliga eller om 

justering behövs. Efter pilotintervjun fick barnmorskan komma med konstruktiv kritik och 

berätta hur hon upplevde frågorna. Barnmorskan upplevde att två frågor var ganska lika 

varandra och upplevde det som upprepning, därför svarade hon samma på båda frågorna. 

Efter detta togs ena frågan bort och den andra frågan omformulerades men frågan var bra för 

att ha kvar i intervjuguiden då det tillförde till syftet. Även fråga sex (Bilaga E) lades till då 

barnmorskan i intervjun pratade om besvären och därför bilades en fråga utifrån det. 

Pilotintervjun valdes att ta med då den var tillräcklig bra för denna studie samt besvarade 

syftet.  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Frågorna i en semistrukturerad intervju behöver 

inte tas i samma ordning utan kan anpassas utifrån vad som kommer upp under intervjun 

(Danielsson, 2017). Innan intervjun informerades deltagarna muntligt och skriftligt om 

studien och dess syfte, att intervjun spelades in och att materialet var konfidentiellt 

(Danielsson, 2017). Författarna delade upp intervjuerna emellan sig för att båda skulle få 

inblick och träning i intervjumetod. Intervjuerna tog mellan 15–35 minuter att genomföra.  
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Totalt intervjuades åtta barnmorskor, inklusive pilotintervjun. Det var fem som intervjuades 

via telefon/videosamtal och tre intervjuades på deras arbetsplats. Enligt Danielsson (2017) 

krävs en bra atmosfär och ostörd miljö för att skapa förutsättning för en innehållsrik intervju. 

Vid de fysiska intervjuerna var ena författaren moderator och den andra observerade 

intervjun, förde anteckningar och hade uppsikt på tiden. Vid telefonintervjuerna försökte 

författarna skapa en god miljö genom att sitta ostört när intervjun genomfördes och se till så 

att all elektronisk utrustning fungerade innan intervjun startade. Efter respektive intervju 

lyssnandes dem igenom flertalet gånger och skrevs ner ordagrant i sin helhet. Författarna 

delade upp transkriberingen emellan sig. De insamlade materialet behandlades konfidentiellt 

och förvarades låsta så inga obehöriga kunde ta del av materialet. 

4.3 Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera materialet och beskriva barnmorskors 

erfarenheter (Danielsson, 2017). Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys användes 

då fokus var det manifesta, beskrivande innehållet i materialet.  

För att bli familjär med materialet lästes först de transkriberade intervjuerna i sin helhet. 

Utifrån detta organiserades texten genom indelning av öppen kodning, dvs. gemensamheter 

och olikheter i texten grupperades. Meningsbärande enheter valdes som var relaterade till 

syftet som kondenserades och skapade koder. Därefter bilades subkategorier och kategorier 

kopplat till likheter som speglade innehållet av studiens resultat och besvarade studiens syfte 

(Elo & Kyngäs, 2008).  

Enligt Danielsson (2017) visar kategorier och subkategorier en tydlig översikt av resultatet, 

vilket presenteras i förhållande till syftet. Under bearbetning av analysen var syftet en tydlig 

riktlinje och resultatet presenteras utifrån kategorier.  

4. 4 Etiska överväganden  

Fyra huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2002) användes vid utförandet av denna 

magisteruppsats vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes i studien genom att deltagarna och 

verksamhetscheferna fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte. Innan 

intervjuerna fick även deltagarna läsa ett informationsbrev angående studien, se bilaga D. 

Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att deltagarna informerades både muntligt och 

skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin 
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medverkan i studien utan negativ påföljd. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla 

personuppgifter till deltagarna i studien avidentifierades under analysprocessen och inte 

presenterades i arbetet. Deltagarna informerades även om att intervjuerna var konfidentiella. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att materialet från 

respektive intervju enbart användes för denna studie.   

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor förklarar vikten av att deltagaren 

får rätt information om studiens syfte innan deltagandet (Lag 2003:460). Informationsbrevet 

som skickades ut till verksamhetscheferna och delades ut till deltagarna innehöll information 

om studiens syfte, detta för att dessa barnmorskor skulle kunna göra sig medvetna samt 

förbereda sig inför intervjun.   

Ansökan om etiskt godkännande hos etikprövningsnämnden behövde aldrig sökas, då detta 

arbete inte avsågs publiceras som vetenskaplig artikel eller bli del av en avhandling. 

5 RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån två kategorier, skapa en öppen och tillåtande miljö samt Att 

möta kvinnors individuella behov  

Tabell 1. Analysprocess – Subkategorier och huvudkategorier. 

Subkategorier  Huvudkategorier 

Att vara uppmärksam gentemot kvinnorna  

Att skapa en öppen och tillåtande miljö Att ge kvinnorna stöd och bekräftelse   

Att förklara, informera och undersöka kvinnorna  

Att möta kvinnors individuella behov  Att följa upp och hänvisa kvinnorna vidare  

 

5.1 Att skapa en öppen och tillåtande miljö  

Barnmorskorna försökte skapa en öppen och tillåtande miljö i mötet med kvinnor genom att 

vara uppmärksamma gentemot dem samt ge dem stöd och bekräftelse.  
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5.1.1 Att vara uppmärksam gentemot kvinnorna   

Barnmorskornas erfarenhet visar att det var viktigt att uppmärksamma kvinnorna och de 

besvär som hon kunde ha. Flera beskrev att de öppnande upp samtalet med kvinnorna 

genom att berätta att de läst i hennes journal och visste om att sfinkterruptur uppstått. På så 

sätt uppmärksammade barnmorskorna kvinnornas situation. Barnmorskorna visade intresse 

och öppnade upp för samtal när de sedan gick igenom journalen tillsammans. 

Men om de fått en sfinkterruptur så kan jag säga att jag läste i din journal att du fått en 

stor bristning som fick opereras på operation. Det kan öppna upp samtalet så att hon vet 

om att jag faktiskt vet lite vad som har hänt (Intervju 2).  

Barnmorskor beskrev att de vid mötet på eftervårdssamtalet tog sig tid till att lyssna, på 

förlossningsupplevelsen och tiden efteråt som nybliven förälder.  

… men när de kommer efter förlossningen till eftervårdsbesöket så går vi ju igenom 

förlossningen tillsammans. Drar ut journalen och ser tillsammans (Intervju 7). 

De menade att det var väsentligt att fråga om besvär eftersom det medförde att kvinnorna 

öppnande upp sig och berättade om besvären. Barnmorskorna menade att som barnmorska 

kunde det vara en lättnad för kvinnorna att de tog upp frågan, då de inte behövde ställa den 

själva.   

Det är i så fall om de har besvär eller så. Och jag tror att.… frågar vi inte rent ut om det… 

bajsar på sig. Om det läcker gaser så kanske det är skämmigt för kvinnan att ta upp det och 

då pratar om inte om det (Intervju 3).  

Barnmorskornas erfarenheter var de flesta kvinnor oftast var tacksamma för att de fick 

komma till dem och hade en erfaren person inom området att prata med. Barnmorskorna 

menade att det var genom samtalet som funderingar och frågor kom fram och barnmorskan 

kunde svara på frågor och försöka tillmötesgå dem.  

Sen tar jag upp sånt med bäckenbottenträning och, och ah sen får man ta det utifrån vad 

hon säger. Alltså om hon säger att hon har jätte mycket besvär så får man ta det utifrån 

det. Och vad de kan vad för besvär (Intervju 2).  

… ja det är ju kring samtalet som kommer fram vilka bekymmer hon har i sin vardag. Hur 

hon mår av det. Jag har ju efterkontrollerna och dem som har stora bekymmer dem tar jag 

gärna tillbaka ju (Intervju 6). 

Barnmorskorna ansåg att det ingick i deras profession att prata om det sexuella samlivet efter 

förlossning. De menade att genom att fråga och börja prata om sexualitet och problem som 

kan uppstå kan medföra att de öppnar upp sig och berätta om de har besvär.   

Sen frågar jag också. Har du haft sex? Hur kändes det? Det frågar jag alltid. Och så frågar 

jag har ni kunnat fullfölja ett samlag. Eller var det mest ett test för att se hur det går att ha 

sex? Gjorde det ont vid samlag? (Intervju 5).  

Däremot hade barnmorskorna uppmärksammat i mötena att de flesta kvinnor som de mött 

efter förlossning inte hade så mycket besvär av sfinkterruptur. De hade inte oftast heller så 
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mycket funderingar eller frågor kring det. Flera barnmorskor trodde att en anledning till det 

är att många kvinnor nuförtiden väl omhändertagna redan på sjukhuset och blir sydda på 

operation och får information där.  

… men de flesta kvinnor mår faktiskt rätt så bra när de kommer till oss. De har inte så 

mycket besvär av bristningen (Intervju 8). 

En del barnmorskor sa däremot att de träffar kvinnorna tidigt efter förlossningen och att det 

kan vara så att problem kan uppstå senare eller i samband med nästa graviditet. En orsak 

som togs upp var också att de kanske inte berättar för barnmorskorna att de har besvär trots 

att de har det. Vissa andra barnmorskor menade att vid tidpunkten för eftervårdsbesöket 

hade de flesta bristningar läkt ihop och att de inte hade kvarstående besvär vid mötet.  

5.1.2 Att ge kvinnorna stöd och bekräftelse   

Barnmorskorna beskrev att de i mötet gav stöd och bekräftelse på olika sätt. Under 

gynekologiska undersökningen bekräftade de kvinnorna genom att berätta hur 

underlivet och bristningens såg ut och bäckenbottens funktion. Undersökningen var 

viktigt för att bekräfta att allting såg normalt ut samt för att kunna besvara på 

eventuella frågor. Flera av de kvinnor som de mött ville ha en bekräftelse på att 

allting såg bra ut inför att börja ha samlag med sin partner efter förlossningen. 

Genom undersökningen kunde barnmorskorna bekräfta kvinnorna och ge stöd i det 

sexuella samlivet. 

Vi träffar dem så tidigt och då har de inte så mycket besvär. Men då är ju undersökningen 

bra, för att visa är det är okej att man kan ha sex eller börja träna. De är många kvinnor 

som väntar med att starta igång tills de har fått blivit undersökta (Intervju 8). 

… så då kan jag tydligt bekräfta att de gör rätt. Att de inte spänner några andra muskler. 

Utan att hon spänner rätt muskler. Då är det lättare. Att bekräfta att det liksom gör rätt 

(Intervju 2). 

Undersökningen gjordes också för att kunna upptäcka om det var något som avvek från det 

normala så att de kunde få hjälp med sina besvär. Barnmorskorna berättade vad hon såg och 

gjorde under undersökningen och några visade även underlivet med en spegel.  

… vi gör ju såklart en undersökning och ser hur det ser ut där. Att man tittar och ser hur de 

kniper. Så man ser att de drar ihop ringmuskeln och så (Intervju 3). 

I mötet var det många kvinnor som berättade för barnmorskorna att de var oroliga för att få 

sfinkterruptur vid nästa förlossning. Barnmorskorna försökte då stödja dem genom att 

berätta att ingen vet hur det blir. En barnmorska berättade även att hon använde sig av 

stärkande samtal i mötet med kvinnorna för att stödja henne inför nästa förlossning samt 

under nästkommande graviditet.  
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… men vissa kan vara oroliga för nästa förlossning. Och vi kan ju inte säga till kvinnan hur de blir i 

förväg. Man vet ju inte utfallet. Om det blir en sfinkter på nästa eller inte (Intervju 8). 

Eftersom barnmorskorna träffat kvinnorna flera gånger under graviditeten såg 

barnmorskorna att det skapade en trygghet som i sin tur kunde stärka och stödja.  

Barnmorskorna upplevde att detta bidrog till att de fick en bra kontakt där de kunde prata 

om det mesta. De hade skapat ett klimat som gjorde att kvinnorna vågade fråga barnmorskan 

vid funderingar eller problem.  

… men det är ju en trygghet att hon kan vända sig hit. Jag har ju sett bristningen en gång 

tidigare också….Kan vara skönt att komma tillbaka till samma person, någon som man 

träffat tidigare (Intervju 5) 

Genom en god relation sedan tidigare menade barnmorskorna att det kunde vara lättare för 

dem att kontakta barnmorskan istället för någon annan sjukvårdsinstans för att fråga 

gällande besvären. 

5.2 Att möta kvinnornas individuella behov  

Barnmorskorna mötte kvinnornas individuella behov genom att de förklarade, informerade 

och undersökte henne. Vid behov följde de upp kvinnorna eller hänvisade vidare till annan 

instans.  

5.2.1 Att förklara, informera och undersöka kvinnorna  

För att möta kvinnornas individuella behov så förklarade och informerade barnmorskorna 

angående sfinkterruptur och besvär som kan uppstå efteråt samt gynekologiundersökte dem.  

Flera barnmorskor tog upp att det var viktigt att förklara vad de undersökte och bedömde vid 

en gynekologisk undersökning. När kvinnorna ställde frågor försökte barnmorskorna 

förklara på olika sätt om hur det såg ut i underlivet. En barnmorska tog upp att hon använde 

sig av en bildapparat för att förklara om underlivet.  

En del barnmorskor berättade att de redan under graviditeten informerat om 

bäckenbottenträning och hur viktigt det var medan andra barnmorskors informerade om 

bäckenbottenträning på eftervårdsbesöket. De gav även information om bristningen, 

underlivet, hygien, smärta och sexlivet samt praktiska råd gällande det.  

Och ibland kan det ju vara så att det glipar i något stygn, eller att det ser rött ut eller sådär. 

Då brukar jag säga det. Informera om hygien. Att sköljer av efter varje gång man varit på 

toaletten. Och att det kan göra ont men att det är normalt. Att det kan dröja ett tag innan 

det läker. Att man ska äta alvedon och ipren om man behöver.  Och sådär praktiska tips 
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som tillexempel en sån där kylbinda. Aaah, men det är mest att bekräfta att det ser bra ut 

(Intervju 2).  

Under eftervårdsbesöket erbjöds alla kvinnor gynekologisk undersökning. Barnmorskorna 

påpekade att undersökningen var frivilligt och att de inte kunde tvinga till undersökning. 

Däremot om kvinnorna hade besvär försökte barnmorskorna motivera till undersökning. 

… vi erbjuder alla gyn-undersökning. Men sen så är det alla som inte vill. De är frivilligt det 

här (Intervju 3).  

Under gynekologiska undersökningen förklarade barnmorskorna att de inspekterade 

underlivet och sedan palperade för att känna om de hittat sina knipmuskler.  

Jag säger att man ska liksom knipa bakifrån och framåt, asså inte såhär att man ska knipa 

så att man krystar utan man ska känna att man kniper utifrån muskulaturen eller 

bäckenbotten ihop va. Och jag brukar då ha ehm min finger inne i vagina att dem liksom 

försöker få dem att knipa och då känner jag ju om de gör rätt och då kan jag säga att såhär 

ska du göra (Intervju 6).  

Genom att barnmorskorna förklarade om bäckenbottenträning för dem samtidigt som de 

genomförde en gynekologisk undersökning nåddes informationen lättare fram. 

Barnmorskorna tog upp att inte alla kvinnor ville bli undersökta och fick då anpassa 

situationen utifrån det.  

… om hon inte vill bli undersökt. För det kan faktisk hända. Då instruerar jag henne när 

hon sitter på en vanlig stol där. Jag berättar hur hon ska göra när hon kniper. Rent 

praktiskt gör vi det tillsammans (Intervju 2).  

En del barnmorskor berättade även att de inte alltid gjorde en rektalpalpation vid 

gynekologiska undersökningen i mötet med kvinnor som fått sfinkterruptur.  

5.2.2 Att följa upp och hänvisa kvinnorna vidare  

Barnmorskorna var ense om att när de såg ett behov hos kvinnorna erbjöd de ytterligare 

besök och var frikostigt med fler besök om ytterligare behov fanns. De uppmanade dem att ta 

kontakt vid fortsatta besvär eller om det uppkommer senare.  

Erbjud dem åter samtal om det är att dem känner att dem vill prata mer. Jag känner att jag 

är ganska frikostig för dem kvinnorna som har behov av att... Det är ju att hjälpa att bara 

prata och sätta ord på det man känner (Intervju 6).  

Om barnmorskorna i mötet med kvinnorna uppmärksammade att de hade behov av 

ytterligare besök hos barnmorskan bokades ett ytterligare besök in. Vid besvär med 

bäckenbotten erbjöds kvinnorna att komma tillbaka efter några månader för att 

utvärdera knip funktionen.  

… ah och om det känns som att om har behov att ha ett nytt besök hos mig så bokar jag in 

ett besök hos mig liksom (Intervju 2).  
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Barnmorskorna menade att kvinnorna alltid fick höra av sig till mödrahälsovården oavsett 

bristning och problem. Barnmorskorna menade att de inte alltid kunde hjälpa dem men 

däremot lotsa vidare för att komma i kontakt med rätt instans. Vid mer påtagliga besvär 

remitterade däremot barnmorskorna kvinnorna vidare till läkare för undersökning och 

bedömning. Det fanns även de barnmorskor som bokade in besök hos sig även fast det inte 

låg på hennes ansvar.  

Jag samtalar mycket kring hennes besvär och de brukar oftast vilja ha extra kontroll och 

då bokar jag ändå in det fast det är inte mig hon ska gå till framöver utan till gyn eller aaa 

kvinnokliniken (Intervju 4).  

Om kvinnorna hade mer uppenbara besvär gällande sfinkterruptur valde barnmorskorna att 

remittera dem vidare antingen till sjukgymnast, uroterapeut eller till läkare för undersökning 

och bedömning. Även socionom fanns tillgänglig vid behov.  

Annars hänvisar jag dem till gyn. Har de väldigt mycket besvär tycker jag att de ska träffa 

en doktor. För doktorn kanske behöver göra något utöver (Intervju 4).  

Det framkom i flera intervjuer att kvinnorna med besvär behövde vänta sex månader efter 

förlossningen för att bedömas av läkare. Orsaken var att besvären hos de flesta kvinnor oftast 

går över av sig själv men om de kvarstår efter denna tid behövs en ny bedömning. Vissa 

barnmorskor ansåg däremot att om de hade påtagliga besvär så remitterade de dem tidigare 

än det. Flera barnmorskor tog också upp att kvinnorna kunde höra av sig till kvinnokliniken 

själv vid besvär för att få uppföljning.  

Det fanns dock en osäkerhet hos barnmorskorna om vilka kvinnor som skulle remitteras 

vidare till kvinnokliniken för bedömning. Enligt barnmorskorna var det även svårt att 

bedöma vilka besvär som var tillräckligt stora för att en bedömning av läkare skulle ske. Det 

fanns också en osäkerhet och okunskap om vad dessa kvinnor får för hjälp efter 

sfinkterruptur, både innan och efter eftervårdsbesöket. 

6 DISKUSSION  

I diskussionsavsnittet behandlas tre delar, resultat-, metod- och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat mot tidigare forskning samt teoretiskt 

perspektiv. I metoddiskussionen diskuteras föreliggande arbete utifrån begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet då detta är indikatorer för god 

vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Avslutningsvis diskuteras 
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genomförandet av studien i den etiska diskussionen med grund i Vetenskapsrådet (2002) 

forskningsetiska riktlinjer. 

6.1 Resultatdiskussion  

 Barnmorskorna i denna studie beskrev sina erfarenheter av att vara uppmärksam genom att 

de tog sig tid till att lyssna på kvinnorna på eftervårdsbesöket. Genom att lyssna visade 

barnmorskorna sitt intresse deras situation. I det teoretiska perspektivet som använts menar 

Barth et al. (2006) att grundpelaren för MI är att någon lyssnar.  Att barnmorskorna lyssnade 

på kvinnorna var centralt i mötet i denna studie. Barth et al. (2006) menar vidare att 

människor vill bli sedda och hörda samt vara av intresse och ha betydelse för andra och 

därmed var det viktigt i en behandlingsrelation. En god lyssnare uttrycker sig på ett sådant 

sätt att den som berättar känner sig accepterad och respekterad. Det medför att nya 

synvinklar och perspektiv skapas. En professionell rådgivare vilket här är barnmorskan 

innebär lyssnandet att kvinnorna får tala om sina egna känslor, tankar och uppfattningar. I 

samtalet är fokus på kvinnorna och genom det kan barnmorskan ta del av deras 

upplevelsevärld.  

Enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologi (2016) ska det i eftervårdsbesöket ingå ett 

samtal angående förlossningsupplevelsen. Detta är en viktig del i eftervårdsbesöket då 

rapporter visar att kvinnor efter sfinkterruptur känt sig traumatiserade, misslyckade och 

utsatta efter förlossningen vilket kan medföra ett psykologiskt lidande (Uustal et al., 2017). 

Barnmorskorna i denna studie tog sig tid till att tillsammans med kvinnorna gå igenom 

journalen från förlossningen vid eftervårdsbesöket. På så sätt visade barnmorskorna lyhördhet 

i mötet.  

För att skapa en öppen och tillåtande miljö var det viktigt att vara uppmärksam gentemot 

kvinnorna samt ge stöd och bekräftelse. Det var viktigt att uppmärksamma kvinnornas besvär 

och ta initiativ till att fråga om problem efter sfinkterruptur. Om barnmorskorna inte tog 

initiativ till att ställa frågor så förde det mindre möjlighet att öppna upp sig. Då risker 

identifieras menar Svensk förening för obstetrik och gynekologi (2016) att dessa kan 

minimeras, sjuklighet för kvinnorna minskas samt att åtgärder kan vidtas för att förebygga 

allvarliga följder. De menar vidare att mödrahälsovården har som uppdrag att genom 

förebyggande och hälsofrämjande insatser bidra till en god sexuell och reproduktiv hälsa. På 

eftervårdsbesöket ska barnmorskorna utvärdera det psykiska tillståndet och samt identifiera 
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sexuella problem som kvinnorna kan ha, exempelvis genom undersökning men även genom 

samtal. De intervjuade barnmorskorna i vår studie såg det på sitt ansvar att ta upp problem 

som kan påverka det sexuella samlivet. Det kan vara av vikt då studier presenterade i 

bakgrunden även har visat att kvinnor efter sfinkterruptur har problem efteråt som kan 

påverka deras sexuella samliv (Acele et al., 2011; Baud et al., 2011; Marsh et al., 2010; Mous 

et al., 2008; Rådestad et al., 2008; Stedenfeldt et al., 2014).  

Det framkom även under intervjuerna i denna studie att barnmorskorna inte upplevde att 

kvinnor som de mött hade så mycket besvär på grund av sfinkterruptur. Däremot påvisar 

flera studier motsatsen. De visar att många kvinnor efter sfinkterruptur har långvariga besvär 

med avföringsinkontinens (Baud et al., 2011; Kumar et al., 2012; Mous, et al., 2008; Visscher 

et al., 2014) samt urineringsbesvär (Baud et al., 2011; Stedenfeldt et al., 2014; Visscher et al., 

2014). Även besvär med underlivssmärta och påverkan på det sexuella samlivet förekom i 

flera studier presenterade i bakgrunden (Abdool et al., 2009; Acele & Karacam, 2011; 

Andrews et al., 2007; Baud et al., 2011; Marsh et al., 2010; Mous et al., 2008; Rådestad et al., 

2008; Stedenfeldt et al., 2014). Om barnmorskorna skapar en öppen och tillåtande miljö kan 

däremot kvinnorna lättare öppna upp sig och berätta om sina besvär för barnmorskorna. 

Barnmorskorna kan därmed lättare uppmärksamma och ge stöd och tillgodose deras behov.  

I mötet försökte barnmorskorna vara stödjande och bekräftande. Studier har visat att under 

eftervårdsbesöket önskar kvinnor bli mer bekräftade (Olssons et al., 2005). Barnmorskorna 

beskrev att det var viktigt att bekräfta kvinnorna både under samtalet och vid undersökning. 

I det teoretiska perspektivet presenteras även affirmering som enligt Farbring (2010) kan 

användas i möte med en annan person, vilket innebär att bekräfta och se den andra 

personen. Studier har visat att kvinnor med bristning upplevt negativ kroppsbild efter 

sfinkterruptur på grund av den kroppsliga förändringen (Olsson et al., 2005; Zielinski et al., 

2017). Om kvinnorna upplevde problem med bristningen eller upplevde besvär kunde 

barnmorskorna inspektera bristningen och därmed använda motiverande samtal och 

bekräfta kvinnorna och stödja i situationen. Motiverande samtal skulle därför kunna 

användas i och med den kroppsliga förändringen gällande bristningen. Barth et al. (2006) 

menar att när kvinnor söker hjälp är det viktigt att tänka att det kan uppleva skam och dålig 

självkänsla när de söker kontakt och att det är viktigt att ha detta i åtanke. Det har däremot i 

studier visats att kvinnor upplevt att eftervårdsbesöket är för kort. De önskar fördjupning i 

diskussioner kring förändringen, mer bekräftelse och mer samtal kring hälsan och det 

sexuella samlivet (Olsson et al., 2005). Barnmorskorna i denna studie upplevde att det fanns 

ett behov av att öppna upp samtalet kring det sexuella samlivet mer för att kvinnor skulle 
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våga berätta om problem som hon kan ha. Att avsätta mer tid det till skulle kunna vara 

stärkande och ha god påverkan på kvinnors sexuella hälsa.  

Barnmorskorna beskrev att det var flera kvinnor som väntade på att starta sitt sexuella 

samliv igen tills efter besöket hos barnmorskan då de ville säkerställa att allting var normalt. 

I Fodstad et al. (2011) studie framkom det även där att kvinnor inte återupptog det sexuella 

samlivet förrän mötet med barnmorskan på eftervårdsbesöket. Barnmorskorna i intervjuerna 

beskrev att de bekräftade kvinnorna och gav de stöd i det sexuella samlivet.  Det går i linje 

med att barnmorskorna inom MHV enligt SFOG (2016) har som uppdrag att genom 

förebyggande och hälsofrämjande insatser bidra till en god sexuell hälsa. Genom rådgivning 

och insatser inom sexuell hälsa har barnmorskorna inom MHV en viktig roll för kvinnor.  

Det framkom i intervjuerna att barnmorskorna upplevde oro hos kvinnorna inför nästa 

förlossning. De försökte då informera om att en plan kommer läggas upp inför nästa 

förlossning. På så sätt såg de till hennes behov och utgick utifrån henne. Det går i linje med 

studien av Barth et al., (2006) som menar att informationen till kvinnorna behöver vara 

anpassad utifrån dennes behov annars kan det bli för överväldigande. I samband med oro 

inför nästa förlossning kan barnmorskan även använda sig av att affirmering som används 

inom motiverande samtal, vilket innebär i detta fall att barnmorskorna ser och bekräftar 

kvinnorna (Farbring, 2010).  

Barnmorskorna försökte möta kvinnors individuella behov genom att förklara, informera och 

undersöka dem. I bakgrunden presenteras det att vid eftervårdsbesöket ska gynekologisk 

undersökning erbjudas för att bedöma knipförmågan och bäckenbottenmuskulaturen (Uustal 

et al., 2017). När barnmorskor informerar och undervisar i bäckenbottenträning kan 

motiverande samtal användas. Vid försvagad bäckenbottenmuskulatur efter förlossningen 

krävs aktiv träning och motivation. Motivationen till träning skulle kunna stärkas genom att 

barnmorskorna använder sig av motiverande samtal i mötet med kvinnorna.  

De intervjuade barnmorskorna erbjöd alltid kvinnorna gynekologisk undersökning vid 

eftervårdsbesöket. I mötet var barnmorskornas erfarenheter att en del inte ville bli 

undersökta. Barnmorskorna fick då försöka motivera och använda andra metoder för 

information och undersökning. Barnmorskorna anpassade och personcentrerade vården 

utifrån kvinnornas behov och önskemål och därigenom motiverade dem till undersökning 

som var tillfredställande för henne. Motiverande samtal valdes som teoretiskt perspektiv i 

denna studie vilket kan användas i mötet med kvinnorna. Farbring (2010) menar att 

personcentrering inom motiverande samtal kan användas för att framkalla och stärka 

motivation och bidra till bättre hälsa och livskvalité. Samtalet ska präglas av ömsesidigt 

samarbete och en beslutsprocess där både parter deltar.   
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Vid undersökning genomförde inte alla barnmorskor i denna studie en rektalpalpation. 

Bäckenbottenutbildning (2016) innehåller däremot rekommendationer om att vid nedsatt 

sfinkter förmåga ska en rektalpalpation ingå i undersökningen. I vår studie framkom det 

däremot att vid nedsatt sfinkterfunktion informerade och förklarade barnmorskorna hur de 

kunde göra för att återfå sin knipförmåga och vilka problem som kunde uppstå. Tidigare 

studier presenterade i bakgrunden visar att sfinkterruptur kan medföra problem som urin-

och analinkontinens vilket kan bidra till stora problem (Baud et al., 2011; Kumar et al., 2012; 

Mous et al., 2008; Visscher et al., 2014; Stedenfeldt et al., 2014. Vid problem med att hålla 

urinen vid fysisk aktivitet förklarade barnmorskorna i vår studie om knipövningar för att 

stärka bäckenbotten vilket har visats i flera studier kan vara ett problem för kvinnorna (Baud 

et al., 2011).  

De intervjuade barnmorskorna försökte tillgodose kvinnors individuella behov under 

eftervårdsbesöket. När barnmorskorna uppmärksammade att kvinnorna hade behov av 

ytterligare besök och uppföljning tillmötesgick barnmorskorna dem genom att boka in 

ytterligare besök.  

Barnmorskorna hänvisade kvinnorna vidare vid påtagliga besvär. Då barnmorskor enligt 

SFOG (2016) har fokus på det normala men har som uppgift att uppmärksamma avvikelser 

och ska då hänvisa till läkare. Däremot beskrev barnmorskorna att det var svårt att veta vilka 

kvinnor de skulle hänvisa vidare eller inte. Enligt Zetterlund (2008) finns det däremot inga 

vedertagna riktlinjer för hur kvinnor ska följas upp inom landet. Om detta skulle finnas 

skulle det kanske bidra till att öka förutsättningarna och kunskapen hos barnmorskorna om 

vilka kvinnor de skulle remittera vidare. Däremot har bäckenbottenutbildning utvecklats för 

att öka kunskapen och handläggningen över landet för kvinnor med förlossningsskador 

(Uustal et al., (2017).  

6.2 Metoddiskussion 

Enligt Wallengren och Henricsson (2017) ska ett arbete vara rimligt och ha en giltighet för att 

vara trovärdigt. Elo och Kyngäs (2008) menar vidare att det är viktigt att använda rätt design 

utifrån studiens syfte. Om designen inte var anpassad utifrån syftet på studien blir därmed 

inte resultatet trovärdigt. Syftet med detta arbete var att beskriva barnmorskors erfarenheter 

av att möta kvinnor efter sfinkterruptur. För att skapa trovärdighet menar Elo et al., (2014) 

att det är viktigt att använda design utifrån studiens syfte. Om inte rätt design för studiens 

syfte tillämpas blir inte resultatet trovärdigt och därför valdes kvalitativ design för arbetet då 

det var erfarenheter som skulle studeras. Vidare valdes induktiv ansats då författarna utgick 

från innehållet i texten av det insamlade materialet i analysprocessen (Danielsson, 2017). 
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Avsikten var att utgå från barnmorskornas levda erfarenheter av fenomenet och resultatet 

ställdes sedan mot en teori (Henricsson & Billhult, 2017).  

Enligt Elo och Kyngäs (2008) används öppen kodning och sedan bildas subkategorier och 

sedan huvudkategorier. I denna studie bildades sju subkategorier utifrån koderna och sedan 

två olika kategorier. Enligt Danielsson (2017) krävs det att stegen i analysen redovisas 

noggrant så att det går att verifiera i framkomna resultat. Detta har författarna till denna 

studie gjort genom att stegvis analysera materialet noggrant och gått fram och tillbaka i 

materialet flertalet gånger för att se att ingenting värdefullt för studien missats.  

Henricsson & Billhult (2017) menar i det är viktigt att i kvalitativa studier är det viktigare att 

hitta färre personer med olika erfarenheter som kan ge beskrivningar av fenomenet, än stort 

antal informanter med samma erfarenheter. Denna variation av beskrivningar skapades 

genom att barnmorskorna var i olika åldrar, kom från två olika län i Sverige samt sex olika 

barnmorskemottagningar och hade varierande arbetslivserfarenhet. Tidsbegränsningen i 

detta arbete gjorde att det inte var möjligt att intervjua fler barnmorskor. Om vi hade haft 

mer tid hade det möjligen kunnat medföra flera infallsvinklar i erfarenheter hos 

barnmorskorna.  

Författarna till detta arbete var medvetna om att förförståelsen och syn på världen och 

kunskapssyn kan ha kommit att påverka resultatet samt att personlig kunskap, erfarenheter 

och yrke påverkar forskarens paradigm (Henricson & Billhult 2017). Författarnas 

förförståelse som kan ha påverkat kan ha varit vetskapen om att kvinnor i Sverige upplever 

problem efter sfinkterruptur då det har uppmärksammats i samhället. Det har skrivits i 

tidskrifter och sociala sammanhang att de upplevt bristfälligt stöd och hjälp från sjukvården. 

Författarna försökte vara så neutrala som möjligt under intervjuerna med barnmorskorna 

och diskuterade inte och försökte inte lägga in egna värderingar under intervjuerna.  

Informationsbrevet mejlades ut till avdelningscheferna inom MHV och en begränsning som 

setts i efterhand var att brevet inte kom ut till alla berörda barnmorskor. En verksamhetschef 

svarade på mailet att barnmorskor från den verksamheten fick intervjuas. Genom ytterligare 

kontakt direkt med barnmorskorna var det enklare att rekrytera barnmorskorna. En del 

kommenterade att de sett mailet från verksamhetschefen men att de inte hunnit besvara. 

Författarna tror att orsaken till att det var enklare att rekrytera direkt över telefon var att det 

är lätt att nonchalera ett mail eller glömma bort att svara. Vid ett telefonsamtal är det enklare 

att boka in en intervju istället för över mail. Verksamhetscheferna kontaktades sedan om att 

intervjuerna genomfördes. Då det fanns en osäkerhet om alla barnmorskor hade fått 

informationsbrevet på mail tog författarna med informationsbrevet till intervjuerna så att 

informanterna kunde läsa innan. En del barnmorskor som intervjuades på telefon fick brevet 
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skickat på mail. Däremot var den två barnmorskor där det missades och där lästes 

informationsbrevet upp för henne innan intervjun startade igång. Alla intervjuer förekommer 

i resultatet och därmed exkluderades ingen intervju i det presenterade materialet. En brist i 

detta arbete var att informanterna inte fick möjlighet att skriva på ett skriftligt samtyckeskrav 

utan lämnade enbart ett muntligt samtycke.   

I arbetet användes enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. För att få ett liknande 

upplägg i intervjuerna utformade författarna en intervjuguide att ha som stöd under 

intervjuerna. Semistrukturerade frågor användes för att barnmorskorna skulle få beskriva 

sina erfarenheter men att författarna ändå skulle ha möjlighet att styra upplägget i 

intervjuerna (Danielsson, 2017). Däremot kan frågorna ha påverkat resultatet på grund av 

författarnas förförståelse. Kunskapen inom det beskrivna fenomenet grundar sig i den 

kunskap som författarna fått genom barnmorskeutbildningen. 

Pilotintervjun innehöll material som ledde till syftet och kunde vara del av resultatet. En 

eventuell nackdel med att ha med pilotintervjun var författarnas oerfarenhet i intervjuteknik 

när pilotintervjun genomfördes. Däremot fick intervjun material för att använda i resultatet 

vilket för en fördel till att ha med den. Efter pilotintervjun ändrades intervjuguiden något för 

att förenkla för informanten att förstå frågorna. Intervjuerna tog mellan 15–30 minuter att 

genomföra. Författarna hade beräknat intervjuerna till 30–40 minuter. Orsaken till att vissa 

intervjuer blev kortare än andra kan ha berott på författarnas oerfarenhet i intervjuteknik då 

fler följdfrågor kunde ha ställts. De sista intervjuerna var längre och fylligare än de första. 

Däremot tror inte författarna det påverkade resultatet utan det som krävdes för att besvara 

syftet kom fram i samtliga intervjuerna och längre intervjutid hade inte tillfört mer till syftet. 

Vid de sista intervjuerna gav barnmorskorna liknande svar som tidigare informanter. De 

senare intervjuerna kunde därmed bekräfta innehållet i de tidigare intervjuerna vilket skapar 

trovärdighet i resultatet (Danielsson, 2017).  

Materialet analyserades med hjälp av Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av innehållsanalys. 

Denna analysprocess ansågs lämplig då den beskriver på manifestnivå. Innehållsanalysens 

process följdes genom hela analysen av arbetet för att skapa tillförlitlighet.  

För att skapa pålitlighet är det bra om läsaren kan förstå resultatets ursprung och se 

analysprocessen (Elo och Kyngäs, 2008). I detta arbete har läsaren möjlighet till det genom 

att citat från barnmorskorna presenteras i arbetet. En analysmatris presenteras så att läsaren 

lättare ska förstå analysprocessen och dess steg som genomförts under arbetets gång för att 

besvara syftet.  Författarna har varit noggranna under hela forskningsprocessens gång med 

att reflektera och gått tillbaka till resultatets ursprungliga material för att säkerställa att 

informationen inte har förvrängts under arbetets gång.  
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Bekräftelsebarhet tillgodosågs genom att författarna beskrev analysprocessen tydligt i arbetet 

samt genom att presentera en analysmatris.  Författarna har även granskat sina 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen. I ett forskningsarbete är det viktigt att 

vara så neutral som möjligt och inte ”färga data”. Detta har försökt att undvikas genom att 

andra än författarna har läst igenom och granskat arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivs överförbarhet om hur resultatet kan överföras till 

andra grupper och verksamheter. Variationen gällande barnmorskornas ålder, 

arbetslivserfarenhet och geografisk position skulle kunna göra detta resultat överförbart. 

Genom arbetets resultat var förhoppningen att barnmorskor på olika arbetsplatser ska kunna 

dra lärdom utifrån de beskrivna erfarenheterna. 

6.3 Etikdiskussion 

Författarna har under hela arbetsprocessen tagit hänsyn till de deltagande barnmorskorna i 

studien relaterat till forskningsetiska riktlinjer. Författarna följde de fyra allmänna 

huvudkrav för forskning som skall ingå vid en empirisk intervjumetod för att skydda 

individernas deltagande vilket i detta arbete var barnmorskor inom mödrahälsovården. De 

fyra huvudkravet som följdes var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa krav hanterades genom att verksamhetscheferna kontaktades för information om 

studien och godkännande av intervjuer med barnmorskorna eftersom barnmorskorna till 

störst del utförde intervjuerna på deras arbetstid. Barnmorskorna informerades i förhand om 

studien och dess syfte genom informationsbrev via mail som skickades ut av 

verksamhetscheferna. Däremot var det en del barnmorskor som inte hade fått mailet 

utskickat. Där skulle författarna till arbetet ha kontrollerat detta noggrannare och i dessa fall 

skickat ut brevet så barnmorskorna kunde tillge sig informationen i förhand. I de senare 

intervjuerna när författarna uppmärksammat bristen, skickades informationsbrevet ut till 

barnmorskorna via mail innan intervjun.   

Innan intervjun påbörjades fick barnmorskorna muntlig information samt skriftlig 

information om magisterarbetet och dess syfte genom att de fick läsa informationsbrevet 

igen. De informerades om syftet, om att deltagandet var frivillig och att de närsomhelst 

kunde avbryta sitt deltagande utan negativ påföljd. Barnmorskorna blev informerade om att 

intervjuerna spelades in via mobiltelefoner och att inspelningarna skulle raderas efter 

slutfört examensarbete. Alla barnmorskor gav deras muntliga samtycke till att intervjun 

skulle spelas in förutom en barnmorska som inte önskade att bli inspelad under intervjun. 
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Detta respekterades av författarna och därför transkriberade den ena författaren under 

intervjun medan den andra författaren intervjuade barnmorskan. Efter genomgången 

intervju gick författarna igenom intervjun tillsammans med barnmorskan så att ingen viktig 

information missades.  

De intervjuade barnmorskorna tilldelades aldrig någon samtyckesblankett utan gav enbart 

sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. Detta är en brist i detta arbete. Däremot 

spelades barnmorskornas muntliga samtyckte in vid intervjuerna vilket stärker 

barnmorskornas samtycke till deltagandet i studien. Samtyckesblanketter borde ha skickats 

ut till barnmorskorna som intervjuades via telefon så de kunde skriva på dessa innan 

intervjun. Samtyckesblankett skulle även ha påskrivits vid de intervjuer där författarna 

träffade barnmorskorna. Detta kommer författarna ta till sig vid eventuellt framtida 

forskningsarbete.  

De transkriberade intervjuerna markerades med siffror, såsom intervju 1 och 2 för att inte 

barnmorskorna inte skulle kunna identifieras. Detta för att säkerställa deras konfidentialitiet. 

Intervjuer, utskrifter och mail utskick har förvarats så ingen obehörig kunnat ta del av dem. 

Materialet som samlades in via intervjuerna nyttjades enbart till detta examensarbete och vid 

slutfört magisterarbete kommer materialet till studien att förstöras.  

7 KONKLUSION  

I barnmorskors möte med kvinnor efter sfinkterruptur försökte de att skapa en öppen och 

tillåtande miljö samt möta kvinnors individuella behov. Detta gjordes genom att 

barnmorskorna var uppmärksamma gentemot dem och gav dem stöd och bekräftelse. 

Barnmorskorna förklarade, informerade och undersökte även kvinnorna. Vid 

uppmärksammat behov följde de upp kvinnorna eller hänvisade dem vidare till annan 

instans.  I detta arbete användes MI som teoretiskt ramverk. Samtalsmetodiken skulle kunna 

användas för att uppmuntra till bäckenbottenträning för kvinnor efter sfinkterruptur. Utifrån 

detta arbete framkom det däremot inte om barnmorskorn använde sig av MI eller inte i 

mötet med kvinnorna. Därför kan inga slutsatser dras om vilka effekter MI skulle kunna 

bidra med till mötet.  
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8 KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FORTSATTA STUDIER  

I detta arbete har det uppmärksammats att det finns ett behov hos barnmorskor inom MHV 

av utbildning och ökad kunskap om sfinkterruptur samt hur dessa bristningar ska följas upp. 

Därför skulle tydligare riktlinjer kring uppföljning och handläggning av kvinnor efter 

sfinkterruptur kunna underlätta för barnmorskorna. För att öka kunskapen om bristningar 

och bäckenbotten skulle det behövas mer arbete inom området. Dessa insatser skulle 

förhoppningsvis bidra till bättre upplevelse och stöd för kvinnor som drabbas av 

sfinkterruptur. Barnmorskorna skulle även kunna använda sig av MI i mötet med kvinnor 

när de pratar om den kroppsliga förändringen efter bristningar och vid bäckenbottenträning.   

Tidigare forskning om kvinnors symtom och besvär efter sfinkterruptur finns. Forskning om 

hur barnmorskor möter kvinnor efter sfinkterruptur är dock begränsad. Flera studier om 

kvinnors upplevelse av handläggningen och stöd från sjukvården skulle därmed vara av 

intresse. Såväl forskning gällande sjukvårdspersonalens perspektiv av att möta kvinnor efter 

sfinkterruptur.  
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 1 

BILAGA A. FIGUR KLASSIFICERING BRISTNINGAR  

Klassificering av bristningar enligt svensk förening för obstetrik och gynekologi 

(SFOG) Diagnos handbok för kvinnosjukvård 2014.  

O70.2  Förlossningsbristning grad 3 

O70.2

C  

Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern.  

O70.2

D 

Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern (inkl. total ruptur av externa sfinktern utan 

engagemang av interna sfinktern).  

O70.2

E  

Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern.  

O70.2

X 

Sfinkterruptur ospecificerad  

O70.3    Perinealbristning grad 4    

O70.3   Total sfinkterruptur ink. analslemhinnan  



 2 

BILAGA B. ARTIKELMATRIS  

 

Författare/År/Titel/Tidskrift/land Syfte Metod Resultat 

Abdool, Z., Thakar, R. & Sultan, 

H, A. (2009). 

Postpartum female sexual function 

European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology 

145, (133-137). 

England  

Att granska den engelska 

litteraturen om sexuell hälsa i 

postpartumperioden 

Litteraturstudie.   

sökord som ”sexuell 

dysfunktion”, ”sexuell funktion”, 

”förlossning” och ”postpartum 

Artikelsökning i databasen 

Medline  

 

Smärta i perineum och dyspareuni är 

vanligen ett resultat av perinealskada, 

epsiotomi och instrumentell förlossning. 

Instrumentell förlossning ökar risken för 

sfinkterruptur som kan leda till 

bäckenbotten besvär och nedsatt sexuell 

hälsa. En studie visar att kvinnor som 

genomgått instrumentell förlossning med 

perinealtrauma är i ökad risk för perineal 

smärta 8, 16 och 24 veckor postpartum. 

Acele, Ö, E. & Karacam, Z. (2011). 

Sexual problems in women during the 

first postpartum year and related 

conditions 

Journal of Clinical Nursing 21, (929-

937) 

Turkiet  

 

Att utvärdera sexuella problem 

hos kvinnor under det första 

postpartumåret och relaterade 

förhållanden. 

 

Kvantitativmetod.  

230 kvinnor deltog i studien 

mellan 18-40 år. 

Blankettformulär.  

 

En del har sexuella problem före graviditeten 

(38,3 %) men prevalensen av sexuella 

problem efter graviditeten är signifikant 

högre under postpartum perioden (91,3%). 

Enligt dessa resultat kan det föreslås att 

kvinnor är behov av rådgivning för 

förbättring av deras sexuella hälsa. I denna 

studie visar det att åldern har en betydelse. 

Ju äldre kvinnan blir ökar även risken för 

sexuella problem. Kvinnor med sexuella 

problem innan graviditeten var mer benägna 

att få det efter graviditeten. 
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Andrews, V., Thakar, R., Sultan, 

H, A. & Jones, W, P. (2007) 

Evaluation of postpartum perineal 

pain and dyspareunia – A prospective 

study 

European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology 

137, (152-156) 

England  

Att undersöka prevalensen av 

dyspareunia och perineal 

smärta med hjälp av validerad 

smärtskala 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativmetod. 

Kvinnor rekryterades till studien 

över en 12 månaders period. 

Förstföderskor kontaktades strax 

innan födelse för att delta. De 

genomgick en vaginal och rektal 

undersökning efter födseln och 

kvinnor med sfinkterruptur 

genfördes studien på.  

Analysen genomfördes med 

hjälp av två smärtskalor: A 4 

point verbal rating score och 11 

point visual analogue scale. 

Kvinnorna upplevde smärta av 

perinealtrauma från dag ett postpartum. En 

tredjedel var behov av analgetika upp till 5 

dagar postpartum. Sfinkterruptur hade 

betydligt mer smärta 7 veckor postpartum. 

Bristning av grad 3 och 4 resulterade i att 

kvinnor upplevde smärta i vila, i rörelse och 

när de satt ner. Oavsett vilken bristning 

kvinnorna drabbats av var de sexuell aktiva 7 

veckor efter förlossning. Amningen 

påverkades inte av perinealtrauma vilket 

andra studier sett samband med. 

Andreucci, C., Bussadori, J., 
Pacagnella, R., Chou, D., 
Filippi,V.,  Say, L. & Cecatti, 
(2015).  

 

Sexual life and dysfunction after  

maternal mobility: a systematic  

review. 

BMC Precnancy Childbirth, 15(1), 307.  

 

Brasilien 

Att identifiera tillgängliga bevis 

på all sexuell försämring i 

samband med komplikationer 

från graviditet och förlossning. 

Kvantitativmetod.  

Systematisk granskning av 

kvinnor efter förlossning vid 

olika perioder. Inga språk- eller 

studiebegränsningar 

tillämpades. Kvinnors sexuella 

utfall utvärderades vilket var 

dyspareunia, FSFI-poäng 

(Female Sexual Function Index) 

och tid för att återuppta sexuell 

aktivitet efter födseln. 

Sjukdomsfallen var huvudsakligen relaterad 

till större perineal skada (3: e eller 4: e grads 

bristningar). Kvinnorna upplevde dyspareuni 

och återupptog sexuell aktivitet senare 

jämfört med kvinnor utan bristningar. Det 

fanns inga skillnader i FSFI-poäng mellan 

grupper. Meta-analys kunde inte utföras, 

eftersom inkluderade studier var för 

heterogena avseende studiedesign, 

utvärdering av exponering och/ eller resultat 

och tidsperiod. 

Baud, D., Meyer, S., Vial, Y., Att undersöka långvariga 

bäckenbottenbesvär såsom 

Kvantitativmetod.  Kvinnor med sfinkterruptur hade mer 

problem med analinkontinens. De hade dock 
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Hohlfeld, P. & Achtari, C. (2011).  

Pelvic floor dysfunction 6 years post-

anal sphincter tear at the time of 

vaginal delivery.  

Int Urogynecol J, 22(9): 1127- 34.  

Schweiz   

fekal- och urininkontinens 

samt sexuell-funktion 6 år efter 

sfinkterruptur. 

 

 

 

 

 

Retrospektiv fall-kontroll studie.  

Utifrån sjukhusets databas 

förlöste 13,213 kvinnor vaginalt 

mellan 1996 - 2006. Utifrån det 

togs totalt 784 patienter ut (196 

som fått en anal sfinkterruptur 

samt 588 kvinnor utan).  

Frågeformulär skickades ut och 

totalt svarade 258 kvinnor. 66 st 

kvinnor som fått sfinkterruptur 

och 192 st kvinnor utan. 

inte någon större risk för urininkontinens än 

kontrollgruppen men rapporterade dock ett 

mer frekvent urinerande samt svårigheter att 

hålla tätt vid fysiska aktiviteter än innan.   

De upplevde sexuell dysfunktion med mer 

smärta, svårigheter med vaginal lubrikation 

och att uppnå orgasm. 

Ekéus, C., Nilsson, E. & Gottvall, 

K. (2008). 

Increasing incidence of anal sphincter 

tears among primiparas in Sweden: A 

population-based register study.  

Acta Obstetricia et Gynecologica, 87(5): 

564-573.  

Sverige  

 

Att undersöka incidensen och 

riskfaktorer för anal 

sfinkterruptur (AST) vid 

förlossning. 

Nationell population baserad 

studie 

Inklusionskriterierna var 

förstföderska och singel vaginal 

förlossning mellan 1994 – 2004, 

(N 365,886).  

Data togs från det medicinska 

födelseregistret. Utifrån dessa 

jämfördes kvinnor grad 3 och 4 

bristning med kvinnor som fött 

barn under samma period men 

inte fått någon bristning. 

Incidensen av grad 3 och 4 bristning hade 

ökat i Sverige både vid spontanta och 

instrumentella förlossningar. 

  

De största riskfaktorerna för att få en grad 3 

eller 4 bristning var instrumentell 

förlossning med  

Vakumexerbation (sugklocka), barn med 

födelsevikt över 4000 g och att vara kvinna 

från Afrika eller Asien. 

Fodstad, K., Staff, C, A. & Laine, 

K. (2016) 

Att undersöka sexuell aktivitet 

och sexuella problem 1 år 

postpartum i förhållande till 

Kvantitativmetod. Kvinnor med sfinkterruptur har stor 

sannolikhet till att skjuta upp samlaget till 3 

månader efter förlossning. En del kvinnor 

har inte samlag förrän efter 12 månader. Få 
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Sexual activity and dyspareunia the 

first year postpartum in relation to 

degree of perineal trauma. 

Int Urogynecol J 27, (1513-1523) 

Norge  

 

perinealtrauma som uppstått 

efter förlossning. 

Kvinnor rekryterades under 

graviditeten på deras ultraljud 

besök. 

Frågeformulär användes.  

 

kvinnor hade någon form av 

inkontinensproblem, och ingen påtalade 

fekal inkontinens. Dock uppgav många 

kvinnor att deras problem var rädsla för att 

bli inkontinent. 

I Norge sker uppföljning 6 – 7 v efter 

förlossningen. Sannolikt att många inte 

återupptar samlaget förrän de har gjort 

undersökningen eller väntar på att bli 

undersökt först. 

Gottvall, K., Allebeck, P. & Ekéus, 

C. (2007).  

Risk factors for anal sphincter tears: 

the importance of maternal position at 

birth.  

BJOG, 114(10): 1266-1272.  

Sverige  

 

Att undersöka om 

förlossningsställningen har 

någon betydelse för utfallet av 

anal sfinkterruptur (ATS).  

 

Observations/Kohortstudie.  

Data om födelseposition och 

andra obstetriska faktorer 

analyserades i förhållande till 

förekomsten av AST. 

Det var 12.782 kvinnor (Av 

19.151) som uppfyllde 

inkluktionskriterierna om icke-

instrumentell vaginalförlossning.  

Både först och flergångs 

föderskor fick delta.   

 

AST hade inträffat hos 449 kvinnor (3,5%) 

som deltog i studien  

Högre frekvens hos förstagångsföderskor än 

hos flergångsföderskor.  

Flest AST sågs när kvinnan förlöst i 

"gynbädd"  

(litotomipositionen) följt av 

knäsittande/huksittande position.   

Andra riskfaktorer var: 

Utkrystningsarbete/från att man är 

retraherad >1 timme, födelsevikt över 4000 

g hos barnet samt stort huvudomfång hos 

barnet. 



 6 

Johnson, E, C. (2011) 

Sexual health during pregnancy and 

the postpartum 

Journal Sex Med 8, (1267–1284) 

 

England 

 

 

  

Att granska litteraturen om 

graviditet och postpartum 

effekter på ett pars sexuella 

hälsa och välbefinnande. 

Litteraturstudie  

Artikelsökning på databaser 

Medline och Pubmed med fokus 

på de fysiska, hormonella, 

psykologiska, sociala och 

kulturella förändringarna som 

kan förekomma antepartum, 

intrapartum och postpartum. 

Kvinnor med perinealtrauma återupptar 

deras sexuella samliv inom 6 månader. En 

del kvinnor upplever fortfarande dyspareuni 

trots 6 månader passerat. Bristningar av 

grad 2,3 och 4 ökar risken för dyspareuni 

postpartum. Kvinnor som föder vaginalt har 

även större risk att drabbas av urin-eller 

fekalinkontinens. Vilket har ett samband 

med nedsatt sexuell funktion och livskvalite. 

Trots dessa konsekvenser bibehåller 

kvinnorna det sexuella samlivet som för att 

främja sexuell hälsa och välbefinnande. 

Kumar, R., Ooi, C., & Nicoll, A. 

(2012).  

Anal incontinence and quality of life 

following obstetric anal sphincter 

injury.  

Archives of Gynecology and Obstetrics, 

285(3), 591-597 

Scotland  

Att identifiera antalet kvinnor 

som hade långvariga ano-

rektala symptom efter 

obstetrisk analfinkterskada.  

 

Även undersöka kvinnans 

livskvalitet och skadans 

inverkan på beslut om framtida 

graviditeter och 

förlossningssätt. 

Kvantitativ metod.  

Kohortstudie 

Kvinnor som fått obstetrisk 

analfinkterskada för på 

Ninewells sjukhus under 2014. 

Frågeformulär skickades ut år 

2008 till kvinnor som fått anal 

sfinkter skada 2004. Av 

kvinnorna som fött barn fick 1,7 

% sfinkterruptur (totalt 70 

kvinnor). 60 % (n=42). av dem 

svarade på frågeformuläret.  

Totalt besvärades 37% av kvinnorna 

fortfarande av analinkontinens.  

53 % av kvinnorna behövde ändra sin livsstil 

på grund av deras symtom och har en 

negativ effekt på kvinnors dagliga liv.  

39 % av kvinnorna hade inte skaffar 

ytterligare barn och 9 % av dem hade 

fortfarande anal inkontinens. 

61 % av kvinnor som hade ytterligare 

graviditeter och 24% av dem led av 

analinkontinens. 

Marsh, F., Rogerson, L., Landon, Att undersöka förekomsten och 

faktorerna i samband med 

Kvantitativ metod.  Flertalet (96%) kvinnor var fekalt kontinenta 

tre månader efter förlossning och 
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C. & Wright, A. (2010).  

Obstetric anal sphincter injury in the 

UK and its effect on bowel, bladder 

and sexual function.  

European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology, 

154(2): 223-227.  

England  

 

 

 

utvecklingen av tarm och urin 

besvor samt sexuella symtom 

efter obstetrisk 

analfinkterskada (OASIS). 

Prospektiv kohortstudie.  

435 kvinnor som uppehöll 

sfinkterruptur över en 

femårsperiod mellan 2004 - 

2009 på ett stort brittiskt 

undervisningssjukhus 

inkluderades i studien.  

Ett strukturerat frågeformulär 

användes.  

 

genomgången sfinkterruptur.  

Men trots detta rapporterade 34,2 % att de 

snabbt behövde gå på toa när de kände sig 

nödiga. 25 % hade svårt att hålla gaser.  

57 % av kvinnorna hade återupptaget 

samlag, men 32% av de kvinnorna 

rapporterade dyspareunia.  

Kvinnor som utvecklade fekala symptom var 

signifikant mer benägna att utveckla 

urinproblem.  

Stigande ålder hos kvinnan och användning 

av tång vid vaginal förlossning ökade risken 

för utveckling av fekal- och urinproblem.  

Mous, M., Muller, S. & de Leeuw, 

J. (2008) 

Long-term effects of anal sphincter 

rupture during vaginal delivery: 

faecal incontinence and sexual 

complaints.  

BJOG, 115(2): 234-8.  

Nederländerna  

Undersöka de långsiktiga 

effekterna och frekvensen av 

dekal inkontinens och sexuella 

besvär efter av obstetrisk 

analfinkterruptur.  

 

Kvantitativmetod.  

Retrospektiv fallkontrollstudie. 

Frågeformulär.  

Studien genomfördes på 

institutionen för gynekologi och 

obstetriker, Ikazia sjukhus, 

Nederländerna. 

Alla 171 kvinnor som fick anal-

sfinkterruptur mellan 1971 och 

1990. En kontrollgrupp på 171 

användes också i studien.  

Postfrågor om fekal inkontinens 

61 % av kvinnorna svarade på båda 

frågeformulären.  

Anorektala klagomål rapporterades hos 38% 

av sfinkterruptur fallen jämfört med 16% av 

kvinnorna i kontrollgruppen år 1996. År 

2005 hade 61% av kvinnorna med 

sfinkterruptur besvär jämfört med 22% av 

kvinnorna i kontrollgruppen. 

Postmenopausala tillstånd associerades inte 

med ökad risk för fekal inkontinens. 

Dyspareunia rapporterades hos 29% hos 

kvinnorna som haft sfinkterruptur jämfört 

med 13% av kontrollgruppen (P = 0,01). 
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skickades ut 1996 och 2005 till 

samtliga fall och kontrollgrupp. 

Frågors om sexuella besvär med 

frågor adderades i 

frågeformuläret år 2005. 

Fekal inkontinens under samlag 

rapporterades av 13% av fallen mot 1% i 

kontrollgruppen. Sfinkterruptur är en viktig 

riskfaktor för långsiktiga sexuella klagomål 

och besvär och avföringsinkontinens ökar 

med åldern, oavsett klimakteriet tillstånd. 

Olsson, A., Lundqvist, M., Faxelid, 

E. & Nissen, E. (2005) 

Women’s thoughts about sexual life 

after childbirth: focus group 

discussions with women after 

childnirth 

Scand J Caring Sci 19, (381-387) 

Sverige  

Att belysa hur vissa kvinnor 

upplevde sitt sexuella liv med 

sin partner efter att ha fött 

barn. 

Kvalitativmetod.  

Utfördes 3–24 månader efter 

barnafödelse, där 27 kvinnor 

deltog i sex fokusgrupper. 

Barnmorskor på mödravården 

rekryterade kvinnorna. 

Kvinnorna upplevde det inte positivt, de 

hade en negativ kroppsbild och önskade 

diskutera de fysiska förändringarna med en 

professionell person. Eftervårdsbesöket var 

för kort och många sökte bekräftelse hos en 

professionell vårdare. 

Rådestad, I., Olsson, A., Nissen, E. 

& Rubertsson, C. (2008).  

Tears in the vagina, perineum, 

sphincter ani, and rectum and first 

sexual intercourse after childbirth: a 

nationwide follow-up.  

Birth, 35(2): 98–106.  

Sverige  

Att undersöka huruvida 

bristningar i slidan, 

mellangården, sfinkter ana och 

rektum hindrade samlag under 

året efter förlossningen. 

Kvantitativmetod. 

Befolkningsbaserad 

kohortstudie.  

2 490 kvinnor ingick i en 

befolkningsbaserad kohort som 

identifierades vid 

förlossningsvård.  

Frågeformulär skickades ut till 

kvinnor 1 år efter födseln till 

kvinnorna med bristning 

angående samlag genom svenska 

födelseregistret. 

Bristningar i vagina, perineum, sfinkter-ani 

eller rektum är förknippade med en 

fördröjning av kvinnors sexuella aktivitet 6 

månader efter födseln i Sverige. Medelvärdet 

för första samlaget för alla kvinnor i studien 

var 2,9 månader efter förlossning. Hälften av 

kvinnorna hade sitt första samlag inom 2 

månader. Var fjärde kvinna med bristning i 

sfinkter-ani eller rektum hade inte haft 

samlag inom 3 månader efterförlossning 

pågrund av bristningen. 
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Samuelsson, E., Ladfors, L., 

Gåreberg Lindblom, B., & 

Hagberg, H. (2002).  

A prospective observational study on 

tears during vaginal delivery: 

occurrences and risk factors.  

ACTA Obstetrica et Gynecologica 

Scandinavica 81(1), 44-49.  

Sverige  

Att fastställa förekomst och 

fördelning av olika typer av 1-4 

gradens bristningar under 

förlossning samt analysera 

riskfaktorer för grad II 

bristningar.  

Kvantitativmetod.  

Totalt studerades 2883 vaginala 

förlossningar under 1995 – 1997 

på ett sjukhus i Göteborg i 

Sverige.  

Bristningarna klassificerades 

utifrån ett specifikt protokoll.  

Majoriteten av kvinnorna (78%) som 

genomgått förlossning hade fått en bristning 

vid förlossningen. 47,1 % drabbades av 

perineal bristning. Förstagångsföderskor 

hade större sannolikhet till perinealbrsitning 

eller epiosiotomi vid förlossning. Det var 4,7 

% som fick en 3:e gradens bristning. 0.4 % 

fick 4:e gradens bristning.  

 

Signorella, B, L., Harlow, L, B., 

Chekos, K, A. & Repke, T, J. 

(2001) 

Postpartum sexual functioning and its 

relationship to perineal trauma: A 

retrospective cohort study of 

primiparous women 

Am J Obstet Gynecol 184, (881–890)  

USA  

 

 

Att utvärdera sambandet 

mellan obstetrisk 

perinealtrauma och 

postpartum sexuell funktion 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativmetod.  

Kohortdesign  

Flerföderskor som fött vaginalt 

delades in i 3 grupper. Grupp 1, 

intakt perineum, grupp 2 

sekundär grad av bristning och 

grupp 3 med grad 3 eller 4 

bristningar. 

 

I en jämförelsegrupp mellan kvinnor med 

oskadad perineum och kvinnor med 

bristning av grad 3 och 4 talade de om 

smärtan efter förlossning. Kvinnor med en 

grad 3 eller grad 4 bristning beskrev att de 

hade enormt ont vid första samlag efter 

förlossning. De beskrev smärtan som 

allvarlig. Smärtan begränsade dock inte dem 

och de upplevde dyspareuni mild. Efter 6 

månader hade dyspareuni gått över men 

deras upplevelse av sexuell tillfredsställande 

var dålig, en del beskrev det som bland det 

värsta. Många kvinnor rapporterade även att 

de var mycket mindre benägna att uppleva 

orgasm. Kvinnor med oskadad perineum 

hade signifikant förbättrad sexuell funktion. 

Stedenfeldt, M., Pirhonen, J., 

Wilsgaard, T., Vonen, B., Øian, P. 

Denna studie undersöker Anal 

inkontinens, urininkontinens 

och sexuella problem hos 

Kvantitativmetod.  Den genomsnittliga tiden från födseln var 

34,5 månader för personer med OASIS och 



 10 

(2014)  

Anal incontinence, urinary 

incontinence and sexual problems in 

primiparous women - a comparison 

between women with episiotomy only 

and women with episiotomy and 

obstetric anal sphincter injury. 

 

BMC Women´s health 2014 14: 157.  

Norge  

 

primiparösa kvinnor med 

epiosiotomi,  

En jämförelse mellan kvinnor 

med och utan obstetrisk anal 

sfinkter ruptur skada gjordes. 

Besvär av anal inkontinens, 

urininkontinens och sexuella 

problem bedömdes för båda 

grupperna. 

Fallkontrollstudie. 

Undersöker 74 kvinnor med en 

vaginal födelse, alla med en 

epiosiotomi. Bland dessa fick 37 

kvinnor OASIS och jämfördes 

med 37 kvinnor utan OASIS.  

Frågeformulär  

St Marks poängverktyg och 

självstyrda frågeformulär 

användes för att besvara syftet. 

 

25,9 månader för dem som inte var OASIS.  

Fler kvinnor med OASIS rapporterade mer 

anal inkontinens 14 (38%) vs. 3 (8%) samt 

mer problem med sexuell lust jämfört med 

kvinnor utan OASIS.  

Ju större bristningen var desto mer besvär 

för kvinnan.  

46 % av kvinnorna med OASIS upplevde 

besvär med urinläckage en gång i veckan 

eller mer. Endast 5,4 % av kvinnorna med 

OASIS rapporterade inga sexuella problem.  

Ingen samband hittades mellan epiosiotomi 

med skyddande egenskaper och 

dysfunktioner av OASIS. För kvinnans bästa 

ska man försöka undvika OASIS och utföra 

epiosiotomi på ett korrekt sätt. 

Visscher, A., Lam, T., Hart, N., & 

Felt-Bersma, R. (2014).  

Fecal incontinence, sexual complaints, 

and anorectal function after third-

degree obstetric anal sphincter injury 

(OASI): 5-year follow-up.  

International Urogynecology Journal 

and Pelvic Floor Dysfunction., 25(5), 

607-613. 

Utvärdera anorektala 

funktionen och sexuella 

problem efter 3:e gradens 

sfinkterruptur och 

genomgången anal 

sphincteroplasty operation. 

Kvantitativmetod. 

 

Retrospektiv, beskrivande 

tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär skickades till kvinnor 

med kvarstående besvär med fekal 

inkontinens efter 3:e gardens 

bristning och genomgången 

sphincteroplasty operation.  

66 kvinnor kunde delta i studien. 40 

kvinnor returnerade frågeformuläret 

tillbaka.  

Man kunde se att majoriteten av kvinnorna 

(59%) som drabbats av 3:e gradens 

sfinkterruptur hade upplevd sexuell 

dysfunktion.  

Ju större skada desto mer besvär hos 

kvinnan. Skadorna och förändringarna på 

muskler i bäckenbotten kan ge både kort och 

långvariga besvär hos kvinnan.  

Kvinnorna (63%) hade någon form av fekala 

besvär såsom läckage av gas eller avföring. 
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Nederländerna  

 

 Inkontinens av fast avföring presenterades 

hos 20 %, lös avföring hos 50 % och 63 % 

upplevde inkontinens av gaser. Problem med 

urininkontinens presenterades hos 48 % av 

kvinnorna. Ökning av besvär om större 

bristning. 

Williams, A., Lavender, T., 

Richmond, D., & Tincello, D. 

(2005)  

Woman´s experiences after a third-

degree obstetric anal sphincter tear: A 

qualitative study.  

Birth: Issues in Perinatal Care., 32(2), 

129-136.  

England   

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter och upplevelser 

under postpartumperioden 

efter att drabbats av en 3:e 

gradens sfinkterruptur.  

Kvalitativ studie.  

 

Två olika fokusgrupper på ett stort 

sjukhus i Storbritannien. I den ena 

gruppen hade kvinnorna fått 

bristning i tidigare graviditet och 

den andra gruppen hade haft 

ytterligare en graviditet efter 

bristningen.  

Oro hos kvinnorna över konsekvenser av 

skadorna med avseende på kontinens. 

Kroppsbild och sexuell funktion. Man kunde 

även se ångest och brist på deltagande i 

planering för framtida graviditeter. 

Kvinnorna upplevde också dålig information 

och kommunikation. Dåligt emotionellt stöd 

från yrkesverksamma och 

familjemedlemmar.  

Likheter i erfarenheter och upplevelser 

uppträdde i båda grupperna.   

Zielinski, R., Low, K, L., Smith, R, 

A. & Miller, M, J. (2017) 

Body after baby: a pilot survey of 

genital body image and sexual esteem 

following vaginal birth 

International Journal of Women’s 

Health 9, (189-198) 

USA 

Att undersöka sambandet 

mellan födelsehändelser och 

sexuell/kroppsansvar 

Kvantitativmetod.  

Tvärsnittsstudie.  

Urvalet var kvinnor efter första 

vaginal förlossning som hade 

riskfaktorer för bristningar i 

levator-ani.  

VSBE-skalan användes i 

formulären för att besvara syftet.   

 

Kvinnor som får bristningar efter 

förlossningen drabbas av konsekvenser. 

Konsekvenser som endast inte påverkar i det 

intima förhållandet med kvinnans partner 

utan även kvinnans uppfattning av sig själv. 

En del upplever låg självkänsla och andra 

upplever dålig kroppsbild av sig själva. Detta 

kan vara en av anledningarna till varför 

kvinnan inte återupptar samlaget förrän ett 

år efter födseln. Kroppsbilden är förknippad 

med minskad sexuell hälsa och det finns 

begränsad förståelse för kvinnors 
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erfarenheter av fysiska förändringar efter 

födseln.  



   13 

BILAGA C. INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

                          Information om att göra intervjuer angående 
Barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor efter 

sfinkterruptur 
 
Vi är två barnmorskestuderande från Mälardalens högskola i Västerås som skriver vår 
magisteruppsats. Studiens syfte är att beskriva Barnmorskors erfarenheter av att på 

barnmorskemottagning möta kvinnor efter sfinkterruptur vid förlossning.  

Tidigare forskning har visat att sfinkterruptur som uppstått vid förlossning kan leda till 
problem som påverkar kvinnan fysiskt, psykiskt och sexuellt. För att få mer kunskap om hur 
barnmorskor på barnmorskemottagning möter dessa kvinnor önskar vi intervjua några 
barnmorskor verksamma i Västerås.  
 
Vi önskar intervjua barnmorskor i din verksamhet under v. 47-49, 2017. Intervjuerna 
kommer att spelas in. Tiden för intervjun beräknas till högst 30–40 minuter. I 
resultatredovisningen kommer ingen enskild person att kunna identifieras. Intervjuerna 
transkriberas och analyseras efter vedertagna metoder och presenteras i en magisteruppsats 
på barnmorskeprogrammet på 
Mälardalens högskola. De data som samlas in via intervjuerna kommer att behandlas 
konfidentiellt så obehöriga inte kan ta del av materialet. 
 
Deltagandet är frivilligt och barnmorskorna har rätt att när som helst avbryta deltagandet 
utan negativ påföljd. 
 
Om barnmorskan/barnmorskorna på din barnmorskemottagning får delta i en intervju. Ge 
då ditt godkännande via mail till oss studenter med kontaktuppgifter till barnmorskorna så 
att vi kan kontakta dem vidare för intervju. Vi önskar svar inom en vecka då vi snarast 
behöver komma igång med vår studie.  
 
 
Tack på förhand!  
 
Asia Khatun                                                                     Sofia Hellenberg 
Legitimerad Sjuksköterska och                                   Legitimerad Sjuksköterska och 
Barnmorskestuderande                                                 Barnmorskestuderande 
Mälardalens Högskola, Västerås                                 Mälardalens Högskola, Västerås 
 
Handledare 
Maja Söderbäck  
Docent i vårdvetenskap 
Lektor vid Mälardalens högskola, Västerås 
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BILAGA D. INFORMATIONSBREV TILL BARNMORSKOR 

Förfrågan om att delta i en intervju om  

Barnmorskors erfarenheter av att bemöta kvinnor efter 
sfinkterruptur 

 

Vi är två barnmorskestuderande från Mälardalens högskola i Västerås som skriver vår 
magisteruppsats. Studiens syfte är att beskriva Barnmorskors erfarenheter av att på 
barnmorskemottagning möta kvinnor efter sfinkterruptur vid förlossning.  

Studien kommer att genomföras av oss som är barnmorskestuderande vid Mälardalens 
Högskola. Tidigare forskning har visat att när sfinkterruptur uppstått kan det leda till 
problem som påverkar kvinnan fysiskt, psykiskt och sexuellt. För att få mer kunskap inom 
detta område vill vi intervjua dig som möter dessa kvinnor. 

Du tillfrågas därför att delta i en intervju vid ett lämpligt tillfälle under vecka 47–49, 2017. 
Intervjun beräknas ta högst 30 minuter.  

Under intervjun kommer en av oss att intervjua medan den andra lyssnar och gör noteringar. 
Vi har sammanställt en intervjuguide som leder dig till att berätta om dina erfarenheter av att 
möta kvinnor som fått sfinkterruptur vid sin förlossning. Intervjun spelas in och endast vi 
ansvariga för studien kommer ha tillgång till inspelningarna. Intervjun behandlas 
konfidentiellt så obehöriga inte kan ta del av materialet. För att exemplifiera erfarenheterna 
kan direkta citat komma att användas. Studien presenteras i en magisteruppsats på 
barnmorskeprogrammet på Mälardalens högskola. 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst utan 
negativ påföljd.  

 

Vill du ha ytterligare information får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Asia Khatun                                                                 Sofia Hellenberg 

Legitimerad Sjuksköterska och                               Legitimerad Sjuksköterska och 

barnmorskestuderande.                                            barnmorskestuderande 

Mälardalens Högskola, Västerås                             Mälardalens Högskola, Västerås 

 

Handledare 

Maja Söderbäck, Docent i vårdvetenskap 

lektor vid Mälardalens Högskola, Västerås 
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BILAGA E. INTERVJUGUIDE 

 

Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter inom mödravården av att möta 

kvinnor som fått sfinkterruptur vid förlossning.  

Hur många år har du arbetat som barnmorska?  

Hur länge har du arbetat på barnmorskemottagning?  

Har du någon vidareutbildning/fortbildning efter barnmorska?  

 

Huvudfråga: Vi önskar att du beskriver dina erfarenheter av att möta en kvinna 

vid eftervårdsbesöket och som fått sfinkterruptur vid förlossningen  

1. Kan du berätta hur eftervårdsbesöket ser ut? 

2. Hur brukar du ta upp om sfinkterruptur när du träffar kvinnan?  

3. Vad brukar kvinnan ta upp med dig, vad brukar de ha för frågor, tankar och 

funderingar?  

4. Vilka reaktioner kan du stöta på?  

5. Hur tycker du det är att ta upp frågor gällande intimfrågor och om sexuellt samliv 

med kvinnan? 

6. Vilket besvär upplever du är det största besvär som kvinnorna har efter 

sfinkterruptur?  

7. Hur kan du möta henne och ge henne stöd? 

8. Hur kan ett bra stöd till kvinnan se ut, enligt dig? 

9. Hur följs kvinnan upp med sina bekymmer eller frågor? 

10. Hur kan du ge ytterligare stöd?  

11. Vad finns det för möjlighet till uppföljning? 

- Är det något du vill tillägga?  

 

Ex. på följdfrågor 

Hur menar du? Varför då? Hur då?  

Kan du utveckla detta?  Vad innebär detta?  

Vad kände du? På vilket sätt?  
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BILAGA F. ANALYSMATRIS 

 

Meningsbärandeenheter Koder Subkategorier  Huvudkategorier 

”Det är isåfall om de har 

besvär eller så. Och jag tror 

att... frågar vi inte rent ut om 

det… bajsar på sig. Om det 

läcker gaser så kanske det är 

skämmigt för kvinnan att ta 

upp det och då pratar”. 

Våga ta upp   

 

 

Att vara uppmärksam gentemot 

kvinnorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att skapa en öppen och 

tillåtande miljö 

”Och sen frågar man ju såklart 

om de har några besvär. Att 

det läcker. Man får säga 

uttryckligen läcker det 

avföring, läcker det gas?” 

Ta initiativ att fråga 

”Då är de oftast tacksamma 

för att de kommer in och har 

någon att prata med. Det gör 

mycket det där att ta sin tid 

och prata med någon som är 

erfaren inom området. De 

pustar oftast ut när de går 

härifrån”. 

Att lyssna 

”Men om de fått en 

sfinkterruptur så kan jag säga 

att jag läste i din journal att du 

fått en stor bristning som fick 

opereras på operation. Det 

kan öppna upp samtalet så att 

Att visa intresse  
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hon vet om att jag faktiskt vet 

lite vad som har hänt”. 

 

 

”Så då kan jag tydligt bekräfta 

att de gör rätt. Att de inte 

spänner några andra muskler. 

Utan att hon spänner rätt 

muskler. Då är det lättare. Att 

bekräfta att det liksom gör 

rätt”. 

Att vara bekräftande  

 

 

Att ge kvinnorna stöd och bekräftelse   

”Men vissa kan vara oroliga 

för nästa förlossning. Och vi 

kan ju inte säga till kvinnan 

hur de blir i förväg. Man vet ju 

inte utfallet. Om det blir en 

sfinkter på nästa eller inte”. 

Ge stöd 

”Men det är ju en trygghet att 

hon kan vända sig hit. Jag har 

ju sett det bristningen en gång 

tidigare också. Så man får ju 

hoppas att jag dokumenterat 

bra och så. Så kan man gå 

tillbaka och se hur det var så. 

Kan vara skönt att komma 

tillbaka till samma person, 

någon som man träffat 

tidigare”. 

Att skapa trygghet 

”Om hon inte vill bli undersökt. 

För det kan faktisk hända. Då 

instruerar jag henne när hon 

Att förklara   
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sitter på en vanlig stol där. Jag 

berättar hur hon ska göra när 

hon kniper. Rent praktiskt gör 

vi det tillsammans”. 

Att förklara, informera och undersöka 

kvinnorna 

 

Att möta kvinnors individuella 

behov  

”..och ibland kan det ju vara så 

att det glipar i något stygn, 

eller att det ser rött ut eller 

sådär. Då brukar jag säga det. 

Informera om hygien. Att 

sköljer av efter varje gång 

man varit på toaletten. Och att 

det kan göra ont men att det 

är normalt. Att det kan dröja 

ett tag innan det läker. Att 

man ska äta alvedon och ipren 

om man behöver.  Och sådär 

praktiska tips som tillexempel 

en sån där kylbinda. Aaah, 

men det är mest att bekräfta 

att det ser bra ut”. 

Att ge information 

”Nej, vi gör ju, vi gör ju såklart 

en undersökning och ser hur 

det ser ut där. Att man tittar 

och ser hur de kniper. Så man 

ser att de drar ihop 

ringmuskeln och så”. 

Att undersöka  

”Erbjud dem åter samtal om 

det är att dem känner att dem 

vill prata mer. Jag känner att 

jag är ganska frikostig för dem 

kvinnorna som har behov av 

Att vara erbjudande  
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att.. Det är ju att hjälpa att 

bara prata och sätta ord på 

det man känner” 

Att följa upp och hänvisa kvinnorna 

vidare  

”Jag samtalar mycket kring 

hennes besvär och de brukar 

oftast vilja ha extra kontroll 

och då bokar jag ändå in det 

fast det är inte mig hon ska gå 

till framöver utan till gyn eller 

aaa kvinnokliniken”. 

Att följa upp 

 

”Annars hänvisar jag dem till 

gyn. Har de väldigt mycket 

besvär tycker jag att de ska 

träffa en doktor. För doktorn 

kanske behöver göra något 

utöver”. 

Att hänvisa vidare  

 

 



 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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