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1   INLEDNING 

 Sexualiteten är ett centralt tema i ett parförhållande och har betydelse för välmående i 

människors liv. Denna förändras under livets gång och vid olika händelser i livet, exempelvis 

ett barns födelse. Att bli förälder är en stor omställning i livet. Om den nya situationen 

upplevs som ohanterbar och svår, kan den leda till svårigheter och konflikter inom paret. 

Beredskapen att bemöta nya roller och situationer i livet kan vara låg och bero på brist på 

information hos föräldrar speciellt när det gäller sexualitet. Att ge stöd och information i 

tidigt skede till de nya föräldrarna kan ha en stor inverkan på parets välmående och relation 

och även underlättar det för paret att kunna bemöta de nya förändringarna i livet. 

Barnmorskor har en stor ansvar att påverka när det gäller att vägleda, informera och 

förbereda paret under graviditet, förlossning och efter barnafödandet. Under utbildningen 

till barnmorska har intresset för att fördjupa kunskapen om hur pars sexualitet kan påverkas 

efter barnafödande ökat. Vidare har det under utbildningen framgått att den sexuella lusten 

minskar hos kvinnor på grund av de fysiologiska, psykologiska och hormonella förändringar 

som barnafödande medför och att detta kan påverka parrelationen. Därför har jag som 

blivande barnmorska valt att fördjupa mig mer i pars upplevelse efter barnafödandet för att 

få en bättre uppfattning och kunna ge ett bättre stöd till paret efter barnafödandet. 

2  BAKGRUND 

2.1 Definition av Sexuell hälsa och sexualitet  

 Enligt WHO (2002), är definitionen för sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, 

mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, det är inte endast frånvaro av 

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt 

bemötande till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att få njutbara och säkra 

sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska 

åstadkommas och bevaras, måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas 

och uppfyllas. WHO (2002) anger att sexualiteten är en väsentlig del av att vara människa 

genom hela livet och innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell orientering, erotik, 
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njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet kan upplevas och uttrycks genom tankar, 

fantasier, önskningar, normer, värderingar, beteenden och relationer. Sexualitet påverkas av 

interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, 

etiska, religiösa och andliga faktorer. Enligt Hulter (2016) sexualitet är en aspekt av livet som 

följer människan från födelsen till döden. 

 

 

2.2   Barnmorskans roll gällande sexuell hälsa efter barnafödandet 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska ska barnmorska ha förmåga att 

tillämpa kunskaper om normal och komplicerad graviditet, förlossning och eftervård samt de 

faktorer som påverkar hälsan och sexualitet. Barnmorskan ska ha förmåga att ge 

information, undervisning och ha samtalsstöd om sexualitet och samlevnad i ett 

livscykelperspektiv (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). I flera studier framkommer det 

att många kvinnor känner sig inte välinformerade om postpartum sexualitet och dess 

eventuella svårigheter vid 6 veckors efterkontroll hos barnmorskan. Vid kontrollen tenderar 

fokus att vara på preventivmedelsrådgivning istället för att uppmärksamma parets 

föräldraskap och råd om vad paret kan förvänta sig gällande sexuell hälsa efter 

barnafödandet (Barrett, Pendry, Peacock, Victor, Thakar & Manyonda, 2005; Cappell, 

MacDonald & Pukall, 2016; Capell & Pukall, 2018; Olsson, Björklund & Nissen, 2013). Vidare 

behöver barnmorskor och annan vårdpersonal också vara medvetna om mäns förväntningar 

efter barnafödandet för att kunna hjälpa de på ett bra sätt (Olsson m.fl., 2013). Därför är det 

viktigt enligt Wiklund(2003) att vårdpersonalen skall ha förmågan att på ett professionellt 

sätt utföra en öppen dialog och bemöta patienten i olika situationer.  

2.3  Förändringar hos kvinnor efter barnafödandet  

Vanliga fysiologiska förändringar hos kvinnor efter barnafödande är försvagad 

bäckenbottenmuskulatur, ökad vaginal torrhet samt eventuella skador på muskulaturen och 

vagina i samband med förlossning. Bäckenbottens muskulatur har en betydelse i kvinnans 

sexuella funktion genom muskulaturens stöd och de frivilliga/ofrivilliga sammandragningar 

som uppkommer med en orgasm. Skador på muskulaturen och vagina 

kan framkalla dyspareuni, smärta och svårigheter i samband med sexuell lust, excitation som 

påverkar kvaliteten på deras sexuella kvalitet och aktivitet (López-Lapeyrere, Serna-Gómez, 

Hernández-López, Francisca Pérez-García, Tejeda-Esteban & Solís-Muñoz, 2017). 
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Många kvinnor upplever oro över effekterna och biverkningar på sina kroppar, speciellt 

könsorganen, efter en normal förlossning, och oro över att deras partner skulle förlora 

sexuellt intresse. Därför uppger dessa kvinnor att kejsarsnitt ger en tryggare känsla och 

skyddar deras sexualitet (Cappell & Pukall, 2018). Amning kan också räknas som en orsak till 

den hormonella förändringen som i sin tur också påverkar den sexuella funktionen genom att 

höga halter av prolaktin och bristen på östrogen under amningsprocessen kan leda till 

vaginal torrhet (López-Lapeyrere  m.fl., 2017). Under postpartum inträffar olika fysiologiska 

och psykologiska förändringar hos kvinnan som kan bero på hormonella förändringar, vilka 

kan ge upphov till förändringar i det sexuella förhållandet. De hormonella förändringarna 

visar sig oftast i form av symtom som trötthet, bröstömhet, frekvent urinering och 

förändringar i aptiten hos kvinnan (Barrett m.fl., 2005; Hulter, 2004; Thakar& Manyonda, 

2005; Pope, Oinonen, Mazmanian & Stone, 2017). Uppkomsten av förlossningsdepression 

har också visats ha negativa effekter på kvinnornas liv, partner och barn. Postpartum 

depression påverkar kvinnornas sexuella intresse, njutning, frekvens och tillfredsställelse 

samt skadar partners förhållande och äktenskapet. De som upplever större 

depressionsnivåer visar mindre intresse för sex och rapporterar lägre nivåer av sexuell 

aktivitet (Moel, Buttner, O’Hara, Stuart & Gorman, 2010). Många kvinnor upplever att 

graviditet, barnafödande och amning hämmar den sexuella lusten och njutningen medan 

andra upplever att den stimuleras (Hulter, 2004).  

2.4 Förändringar hos män efter barnafödandet 

Det kan vara besvärligt för män som får barn att finna sin självklara roll (Hagaberg, Marsal & 

Westgren, 2017; Olsson m.fl., 2013). De oroar sig för den nya situationen, nya papparollen 

och det stora ansvaret som de har. Hagaberg m.fl. (2017) menar att män kan komma också i  

något av en utvecklingskris och depression. I en studie av Olsson m.fl. (2013) framkommer 

att den manliga sexuella lusten inte är lika stark efter barnafödande som innan graviteten. 

Männen var mest upptagen fysiskt och psykiskt med att tar hand om det nya barnet på ett 

kärleksfullt sätt, hushållsarbete och ha ett bra förhållande. De lät kvinnan att bestämma över 

sexuella aktiviteter. De upplevde att kvinnans bröst var för barnet och att de inte kunde njuta 

av dem vid sexuell aktivitet. De beskriver att ofta de var så trötta och föredra att vila och sova 

istället att ha samlag. Många män i den studien önskar att delta i besöken hos barnmorskan 

under kvinnans graviditet, förlossning och efter barnafödandet för att männen upplever 

besöket som ett bra utrymme för informationsutbyte. 
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2.5 Teoretisk perspektiv 

Examensarbetet utgår från Katie Erikssons teori, där hon definierar lidande utifrån 

människors olika upplevelser samt uppfattningar och förknippar det med livssituationer.  

Efter barnafödandet sker många förändringar hos både paret och de kan hamna i en svår 

livssituation som leder till att paret kan uppleva det väldigt olika, som Eriksson (1994) 

beskriver som livslidande. Enligt Eriksson (1994) utgör hälsa och lidande ett väsentligt 

innehåll i människans liv. Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande är tre olika sorter av 

lidande. Livslidande är något som hör ihop med människans hela livssituation och kan 

påverka på den mycket. Det betyder att människans vardagsliv kan rubbas eller tas bort och 

detta kan upplevas av människan som ett hot mot dennes existens eller en förlust av 

möjligheter för att kunna ha ett så normalt liv som möjligt. Eriksson (1994)  menar att den 

djupaste formen av livslidande är hopplöshet och kärlekslöshet som gör att människan inte 

orkar kämpa mer, eftersom individen saknar ett värde eller en mening i livet. Det betyder att 

kärlekslöshet och hopplöshet kan döda eller förinta den enskilde människan. Hulter (2004) 

menar att sexuell hälsa och välbefinnande är en betydelsefull del av människans liv. 

Människans förutsättningar att reagera och agera i sexuell aktivitet kan reduceras av 

sjukdom, skada och funktionshinder. Sexuella problem kan ge tunga känslor, besvärande 

tankar och komplicerar samspelet med andra människor. Hulter (2004) menar att sexuell 

hälsa och välbefinnande ändras efter barnafödandet på grund av de fysiologiska, 

psykologiska och hormonella förändringar, och på så sätt kan kvinnans liv påverkas och 

resultera i ett livslidande. 

2.6 PROBLEMFORMULERING 

När ett barn föds, övergår parrelationen till föräldraskap och många förändringar sker i livet, 

speciellt i sexuallivet. Efter barnafödandet sker många fysiologiska och hormonella 

förändringar hos den födande kvinnan samt psykologiska förändringar hos båda föräldrarna. 

Dessa förändringarna kan påverka sexuallivet och orsaka livslidande hos paret. För att kunna 

stärka parrelationen och minska livslidandet har barnmorskan en viktig roll och ansvar, att 

ge individuellt anpassad information och stöd till paret om sexuell hälsa under postpartum 

perioden. En kontinuerlig granskning och sammanställning av befintlig forskning om pars 

upplevelser av sexuell hälsa efter barnafödande behövs för att barnmorskan skall uppdatera 

och utveckla sin kunskap om sexuell hälsa. Examensarbetet utgår från tidigare forskning om 

pars upplevelser av sexuell hälsa efter barnafödandet för att kunna belysa vikten och sprida 

resultaten till barnmorskor och andra vårdpersonal. På så sätt kan barnmorskor hjälpa de 

föräldrarna efter barnafödandet för att kunna ha en bra sexuell hälsa och välbefinnande. 
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3 SYFTE 

Syftet är utifrån tidigare vårdvetenskaplig forskning att beskriva pars upplevelser av sexuell 

hälsa efter barnafödande. 

4 METOD 

4.1 Studiedesign  

En litteraturstudie med en kvalitativ metod valdes för att besvara syftet i 

examensarbetet. Friberg (2006) och Polit och Beck (2008) menar med en 

litteraturbaserad kvalitativ forskning kan få en djupare förståelse inom det valda 

forskningsområdet som har med patienternas upplevelse, erfarenheter, 

förväntningar eller behov att göra. Det kan vara ett omvårdnadsrelaterat område, 

eller ett visst problem. Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck(2016) 

beskriver en litteraturstudie utgår från en tydlig formulerad frågeställning som 

besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning.  Analysen utförs enligt Evans(2002) på följande sätt, första steg: 

insamling av data, andra steg: identifiering av nyckelfynd i artiklarna, tredje steg: 

sammanställning av teman, och sista steg: beskrivning av fenomenet. 

4.2 Urval  

Inklusion- och exklusionskriterier formuleras för att avgränsa litteratursökningen av artiklar. 

Dessa är beroende av problemformulering och syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterier för 

litteraturstudien är att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska, då detta är språk 

som författaren har kunskap om. Vårdvetenskapliga artiklarna kan vara från hela världen, 

ska vara peer-reviewed (Forsberg & Wengström, 2008). De ska vara publicerade inom år 

2008-2018 för att sammanställa aktuell forskning. Studier som är av kvantitativ design samt 

studier som inte uppfyller kraven på vetenskaplighet exkluderas också (Willman, Stolz & 

Bahtsevani,  2011). För att de kvantitativa artiklarna inte svarar på människors upplevelser. 

Detta innebar att inkluderade artiklarna ska inneha giltighet, relevant urval, adekvat 

metodbeskrivning samt en begriplig kontext (Willman m.fl., 2011). 
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4.3 Datainsamlingsmetod  

Enligt Evans (2002) blir första steget att samla data som uppnår examensarbetets 

syfte. Data skall samlas in från olika databaser. I första hand ska CINAHL användas 

eftersom CINAHL samlar vårdvetenskapliga artiklar (Polit & Beck , 2016). ”CINAHL 

headings” kommer att använda: Sexuality, postnatal period, coitus, sexual, parents, 

partners, Quality of life, Love. Efter hand skall ytterligare data från databasen Pub 

Med samlas. Sökord med ”mesh-termer” kommer att vara: coitus, contraception, 

delivery/obstetric, postnatal Care, pregnancy, sexual behavior, health status, 

postpartum, parents, Adaptation, Psychological Emotions. I Google Scholar kommer 

sökningar att göras i form av fritext som Quality of life after delivery, pair sexuality 

experiences after childbirth. Vid en utökad sökning ska använda de booleska 

sökoperatörerna AND och OR. Enstaka ord som utgår från frågeställningar eller 

ordkombinationer som kommer att kombinera med hjälp av relevanta artiklar 

booleska operatorerna, d.v.s. ”AND”, ”OR”, och ”NOT” kan användas för att få fram 

så relevanta artiklar som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2006). 

4.4 Analysmetod  

Analysen utförs utifrån Evans beskrivning(2002). Detta ansågs vara relevant för att uppnå 

studiens syfte. Enligt Evans (2002) andra steg skall samtliga artiklar läsas i sin helhet 

upprepade gånger för att författaren skall bekanta sig med materialet och se att de är 

relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Sedan ska nyckelfynd som anses vara 

relevanta till arbetets syfte väljas från textens resultat. Nyckelfynd ska markeras med olika 

färger och sparas i olika mappar för att kunna jämföra likheter och olikheter. I tredje steget 

kommer teman och subteman att bildas utifrån de nyckelfynd som passar bra ihop. Efter 

hand kommer att analysera och studera innehållet i teman och subteman textnära för att öka 

tillförlitligheten i examensarbetet. I nästa steg ska författaren börja skriva resultatet baserat 

på nyckelfynd under varje subtema och referera till ursprungsartikeln. För att förstärka 

originaltexten kan citat användas från ursprungsartikeln för att få djupare förståelse av ett 

fenomen (Evans, 2002). 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådets riktlinjer beskriver att fusk och oärlig handling, såsom förvanskning, 

fabricering, stöld, kopiering eller plagiat av andras arbete inte får förekomma i forskning 

(Helgesson, 2015 & Polit & Beck, 2016). Artiklarna i examensarbetet har granskat av etisk 

kommitté där en etikprövning gjordes med hänsyn till människans integritet och autonomi 

(Forsberg & Wengström, 2013; Polit & beck, 2016). Hänsyn skall tas till Upphovsrättslagen 

(SFS 1960:729), vilket innebär att refererande ska ske på ett korrekt sätt till andra forskares 

material. Detta betyder även att tolkningen av resultatet är korrekt och att texternas innehåll 

inte ändras för att förlorar den centrala begreppet.  

6 BETYDELSEN FÖR PROJEKTET 

Syftet med arbetet är att beskriva pars upplevelser av sexuell hälsa efter barnafödande 

utifrån tidigare vårdvetenskaplig forskning. Att utöka och sprida kunskapen om detta 

ämne kan vara av stor vikt för barnmorskor och även övriga yrkeskategorier inom vården.  

Barnmorskorna kan på så sätt rådgiva och handlägga bättre vård till paret att kunna ha en 

bra sexuell hälsa och välbefinnande efter barnafödandet. 
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      9 Färdigställa resultat och diskussion. 
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sammanställning (försättsblad, innehållsförteckning, referenslista). 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B: ARTIKEL MATRIS 

Artikelns tittel 

 

Tidsskrift Författ
are 

   

Studiepopul
ation och 
metod 

  Huvudfynd 

   

  Women's sexual health 
after childbirth. BJOG 

  

 An 
Internation
al Journal 
of 
Obstetrics & 
Gynaecolog
y 

 

 

Barrett, 
Pendry, 
Peacock, 
Victor, 
Thakar, 
Manyon
da, 
2005 

 

  Kvantitativ 
metod med 
frågeformulär
. 

En online 
studie 

 796 kvinnor 
under sex 
månader efter 
barnafödande
t deltog.  

   I Canada  

   

Studien handlar 
om de 
fysiologiska 
förändringar 
hos kvinnor 
efter 
förlossning och 
dess  påverkan 
på sexkvalitet. 

   

 For new mothers, the 
   relationship matters: 
Relationship 
characteristics and 
postpartum sexuality 

 

  

The 
Canadian 
Journal of 
Human 
Sexuality 

  

 Cappell, 
MacDon
ald & 
Pukall, 
2016. 

 

  Kvantitativ 
metod 

 188 mödrar 
inom ett år 
postpartum 
deltog. 

I Canada 

Studien handlar 
om de fysiska 
och biologiska 
förändringar 
som uppstår 
under graviditet 
och förlossning, 
vilket påverkar 
på sexualitet och 
smärtfri samlag 
hos kvinnor. 

   

Perceptions of 
the effects of childbirth on 
sexuality among 
nulliparous individuals 

  

The 
Canadian 
Journal of 
Human 
Sexuality 

   

Cappell & 
Pukall, 
2018. 

 Kvalitativ o 
kvantitativ 
metod online-
undersökning
. 

  1428 kvinnor 
deltog med 18 
år gammal 
eller äldre 
med olika 
bakgrund.  

    I Canada 

I studien 
jämfördes 
vaginal 
förlossning med 
kejsarsnitt och 
deras påverkan 
på sexualitet.  

  Development and 
validation of a 
new postpartum sexual 
function and dyspareunia 
assessment tool: The Carol 
Scale. 

 

   Midwifery 

  López-
Lapeyre
re, 
Serna-
Gómez, 
Hernán
dez-

  Kombinerad 
metod(kvanti
tativ o 
kvalitativ) 
med hjälp av 
Carol Scale. 

Studien handlar 
om kvinnor med 
normal 
förlossning och 
dess skador som 
orsakar 
dyspareuni som 
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López, 
Francisc
a Pérez-
García, 
Tejeda-
Esteban 
& Solís-
Muñoz, 
2017. 

   102 kvinnor 
med vaginala 
förlossningar 
deltog. 

   I Spanien  

påverkar på 
sexualitet hos 
kvinnor. 

 

    

Sexual function in the 
postpartum period: effects 
of maternal depression 
and interpersonal 
psychotherapy treatment.  

  

 Archives of 
women's 
mental 
health 

  

 Moel, 
Buttner, 
O’Hara, 
Stuart & 
Gorman
, 2010. 

   

Kvantativ 
metod;20 
620 
postpartum 
kvinnor 
rekrytrades, 
minst 18 år 
gammal– Gift 
eller hade en 
partner minst 
6 månader- I 
Iowa-län i 
Sverige. 

Studien handlar 
om Kvinnors 
sexuella funktion 
i 
postpartumperio
den med tanke 
på kvinnors 
mentala hälsa 
och deras 
relationer med 
sina 
partner. Särskilt 
kvinnornas 
sexuella funktion 
med särskilt 
depression 
(PPD) 

  

 Fatherhood in focus, sexual 
activity can wait: New 
fathers' experience about 
sexual life after childbirth 

   

Journal of 
Sexual 
Medicine 

  

Olsson,  
Roberts
o, 
Björklun 
& 
Nissen, 
2013. 

   

Kvalitativ 
innehållanaly
s o intervju i 
fokusgrupper 
under första 6 
månader efter 
barnafödande
t. 

  65 pappor 
deltog med 
åldrar  26 till 
51- 

  I Sverige 
(Stockholm) 

I studien pappor 
upplevde att de 
var mest 
upptagen fysiskt 
och psykiskt att 
tar hand om det 
nya barnet på en 
kärleksfull sätt, 
göra 
hushållsarbete 
och ha ett bra 
parförhållande. 
De önskade att 
skulle få bättre 
information från 
vårdpersonalen 
under gravidet, 
förlossning och 
efter 
barnafödandet. 

 

https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_614341816495nalpsychotherapytreatment&context=SP&vid=46MH_V1&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_614341816495nalpsychotherapytreatment&context=SP&vid=46MH_V1&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_614341816495nalpsychotherapytreatment&context=SP&vid=46MH_V1&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_614341816495nalpsychotherapytreatment&context=SP&vid=46MH_V1&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_614341816495nalpsychotherapytreatment&context=SP&vid=46MH_V1&lang=sv_SE
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

The hormonal sensitivity 
hypothesis: A review and 
new finding 

  

  Medical 
Hypotheses 
 
 

 

  

 Pope, 
Oinonen
, 
Mazman
ian, 
Stone, 
2017. 

 

Kvantativ 
metod. 

273 kvinnor 
deltog- I 
Canada 

Studien handlar 
om hormonella 
förändringar 
som påverkar 
kvinnors fysiskt 
och psykiskt 
under graviditet, 
förlossning o 
postpartum, 
vilket leder till 
sexuella problem 
efter 
barnafödandet. 

 

 

 


