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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sexuell hälsa innefattar fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. 

Tidigare forskning visar att den sexuella hälsan ofta påverkas efter förlossning, och är något 

som många kvinnor inte är förberedda på. Dock finns lite forskning angående kvinnors behov 

av att samtala om sexuell hälsa med barnmorska på eftervårdsbesöket. Syfte: Kartlägga 

kvinnors sexuella hälsa samt eventuella behov av att samtala om relationer, intimitet, närhet, 

sexlust, sexliv och preventivmedel under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården. Metod: 

Tvärsnittsstudie, med kvantitativ ansats utformad som en webbenkät. Publicerades i en 

Facebook-grupp för kvinnor med barn. Resultatet redovisades med deskriptiv statistik. 

Resultat: Arbetet inkluderade 75 kvinnor. Resultatet visade att 53% av kvinnorna hade ett 

behov av att samtala om den sexuella hälsan på eftervårdsbesöket, dock hade endast 37% 

samtalat om detta. Kvinnor som hade stöd och kunde samtala med partnern om sexuell hälsa 

skattade högre sexuell hälsa samt hade ett mindre behov av att samtala med barnmorska, än 

kvinnor som inte hade stöd eller kunde samtala med partnern. Slutsats: Det fanns ett större 

behov av att samtala om sexuell hälsa än som tillgodosågs på eftervårdsbesöket. Att samtala 

och få stöd från partnern var viktigt för hur kvinnor upplevde sexuell hälsa. Riktlinjerna för 

eftervårdsbesöket bör justeras för att inkludera samtal om sexuell hälsa.  

 

Nyckelord: Barnmorska, Postpartum, Sexualitet, Stöd  

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Sexual health includes physical, mental, social and emotional well-being. 

Sexual health is often affected after childbirth, and something many women are not prepared 

for. There is little research on women’s need to talk about sexual health with midwives after 

childbirth. Aim: To map women’s sexual health and possible needs to talk about 

relationship, intimacy, closeness, libido, sex life and contraception during the aftercare visit 

to the maternal health care. Method: A cross-sectional study, with a quantitative approach 

designed as a web survey. Posted in a Facebook-group for women with children. The results 

was presented using descriptive statistics. Results: The study included 75 women. The result 

showed that 53% of the women were in need to talk about sexual health at the aftercare visit, 

however only 37% of the women actually talked about this. Women who had support and 

were able to talk with the partner about sexual health estimated a higher sexual health and 

had less need to talk to the midwife than women who did not have support nor could talk to 

the partner. Conclusion: There was a greater need to talk about sexual health than was met 

at the aftercare visit. Being able to talk and get support from the partner was important for 

how women experienced sexual health. The guidelines for the aftercare visit should include 

conversions about sexual health. 
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1 INLEDNING  

Sexuell hälsa har blivit mer uppmärksammat i vårt samhälle senaste åren. Fler kvinnor väljer 

att dela med sig av erfarenheter angående sexuell ohälsa efter förlossning och vägrar 

acceptera att lida i tystnad. Det resulterar i att högre krav ställs på sjukvården och 

barnmorskans roll blir viktigare, då sexuell hälsa är en del av barnmorskans ansvarsområde 

enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska. Det råder delade meningar i 

debatten om sexuell hälsa och vissa kvinnor menar att det från vårdens sida bör pratas mer 

om, andra mindre.  

Vi har uppmärksammat att vissa kvinnor hellre vänder sig till väninnor eller sociala forum än 

söker hjälp hos experter inom sexuell hälsa och anser att det inte bör vara så. Vänner och 

bekanta har delat med sig erfarenheter kring sexuell hälsa och ohälsa efter förlossning. De 

har olika uppfattningar om barnmorskors intresse för deras sexuella hälsa innan, under 

graviditet och efter förlossning. Detta gjorde att vi blev intresserade av hur kvinnor i Sverige 

upplever samtal om sexuell hälsa med barnmorska efter förlossning och om det finns 

ytterligare behov av samtal eller uppföljning.  

2 BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras definitionen av sexuell hälsa enligt WHO, sexuella normer och 

vikten av god sexuell hälsa. Därefter beskrivs sexuell hälsa efter förlossning med fokus på 

psykiska, emotionella, fysiska och sociala aspekter som kan komma att påverka. 

Barnmorskans roll där kompetensbeskrivningen ligger till grund presenteras och de 

vårdrutiner som finns på mödrahälsovården i Sverige beskrivs. Avslutningsvis presenteras 

teoretisk referensram samt problemformulering.  

2.1 Sexuell hälsa och dess definition 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har en betydelse för varje individs 

relationer, välbefinnande och självkänsla genom hela livet och alla människors överlevnad 
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(Folkhälsomyndigheten, 2018). Sexuell hälsa definieras enligt World Health Organization 

(2019) som ett tillstånd av emotionellt, psykiskt, fysisk och socialt välbefinnande relaterat till 

sexualitet. Sexualitet associeras många gånger till sex, alltså den sexuella aktiviteten men är 

mycket mer än så. Sexualitet innefattar både självbestämmande, identitet, samverkan och 

respekt. Attityder, normer och värderingar formar uttrycken av sexualitet och styrs av 

religion, kultur och familj. När människor upplever problem med sexualitet, följer även 

psykisk ohälsa såsom ångest, oro och depressioner (Hulter, 2016). För att bevara god sexuell 

hälsa hos alla människor ska sexualitet, sexuella relationer och sexuella rättigheter skyddas 

och respekteras. Säkra sexuella upplevelser utan våld, diskriminering eller tvång är en 

förutsättning för god sexuell hälsa (WHO, 2019). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har 

alla rätt att bestämma över den egna kroppen samt ha tillgång till hälso- och 

sjukvårdsinsatser som stödjer rätten till sexuell och reproduktiv hälsa utifrån mänskliga 

rättigheter.  

Den sexuella hälsan kan påverkas negativt av samhällets förväntningar och normer 

(Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU], 2016). Sociala medier har en viktig roll vilket 

beskrivs i en undersökning gjord av Länsförsäkringar (2017). I den framkommer att många 

ungdomar upplever sämre självkänsla vid användning av sociala medier. Sociala medier visar 

upp bilder med normen av den perfekta kroppen, vilket leder till missnöje med den egna 

kroppen trots vetskapen om att allt inte är äkta eller att bilder är retuscherade 

(Länsförsäkringar, 2017). Därför är det viktigt att varje enskild individ ifrågasätter om det är 

riktig fakta eller värderingar utifrån som påverkar (RFSU, 2016). 

I en rapport från RFSU (2016) framkommer det att kvinnor med låg självkänsla och 

självförtroende upplever sämre sexuell hälsa, samt att kvinnor som inte är nöjda med 

kroppens utseende också är mindre nöjda med sexlivet. Sexuellt självförtroende innebär att 

vara bekväm i en sexuell relation och en förutsättning för det är självtillit och tillit till den 

egna kroppen. En viktig del för att lyckas med detta är att kunna samtala öppet om sex och 

sexualitet med sin sexpartner (RFSU, 2016).  

Sexuell hälsa har stor betydelse eftersom alla relationer och sexuella aktiviteter påverkas 

under en persons hela livscykel (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Många olika faktorer 

kan påverka kvinnans sexuella hälsa. Känslomässig intimitet och närhet är speciellt viktigt 

och förklaras i en modell lanserad av Rose Marie Basson år 2000 - Den kvinnliga sexuella 

responscykeln (Helström, 2015). Enligt Helström (2015) beskriver modellen kvinnans 

sexuella funktion utifrån en cykel där sexuell lust, motivation, stimulering, tillfredsställelse 

och gensvar hänger samman. Brister någon del i cykeln, brister hela cykeln. Om kvinnan 

upplever någon form av sexuella problem, påverkas hela cykeln och den sexuella hälsan kan 

bli lidande. På samma vis kan upplevelsen av någon form av sexuell stimulering eller 
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intimitet, leda till gensvar vilket leder till lust som leder till sexuell tillfredsställelse. 

Tillfredsställelsen kan i sin tur öka motivationen för sexuell stimulering vilket leder till ökad 

sexuell aktivitet och cykeln går runt. Modellen kan vara ett bra hjälpmedel i försök att hjälpa 

kvinnor med sexuell ohälsa (Helström, 2015).  

2.2 Sexuell hälsa efter förlossning 

Sexuella problem och ohälsa efter förlossning kan enligt flera studier vara ett problem för 

kvinnor (Acele & Karacam, 2011; De Fátima Enderle et al., 2013; Lagaert, Weyers, Van 

Kerrebroeck & Elaut, 2017; Leeman, Rogers, Borders, Teaf & Qualls, 2016; McDonald, 

Woolhouse & Brown, 2015; McDonald, Woolhouse & Brown, 2017; Saleh, Hosam & 

Mohamed, 2019;). Kvinnors sexuella upplevelser efter förlossning skiljer sig åt och påverkas 

av olika faktorer och kan vara av psykisk, fysisk och extern karaktär. En obalans kan råda, 

vilket innebär att kvinnorna kan vara fysiskt redo för sex, men inte psykiskt redo och vise 

versa (DeMaria et al., 2019). Tiden för uppnådd god sexuell hälsa kan variera kvinnor 

emellan. Många kvinnor upplever mindre god sexuell hälsa första sex månaderna efter 

förlossning (Saleh et al., 2019). För andra kvinnor kan det ta upp till 18 månader efter 

förlossningen innan den sexuella hälsan ansågs vara god (McDonald et al., 2017).  

2.2.1 Psykisk påverkan på sexuell hälsa 

Faktorer som sexuell ohälsa, relationsproblem och fysisk ohälsa kan påverka kvinnors 

psykiska välmående (Giallo et al., 2017). Det finns ett samband mellan upplevd sexuell 

ohälsa, sexuell dysfunktion och högre risk för att drabbas av postpartumdepression (Giallo et 

al., 2017; Khajehei & Doherty, 2017). Kvinnor med symtom på postpartumdepression 

upplever också relationsproblem och problem med sexuell hälsa. Således finns ett samband 

mellan upplevd sexuell ohälsa och ökad risk för postpartumdepression (Khajehei & Doherty, 

2017). För att förebygga psykisk ohälsa och postpartumdepression är det därmed viktigt att 

uppmärksamma faktorer som sexuell- och fysisk ohälsa samt eventuella relationsproblem 

(Giallo et al., 2017).  

2.2.2 Emotionell påverkan på sexuell hälsa 

Att kommunicera om sexuell hälsa har visat sig ha positiv effekt på välbefinnandet hos 

kvinnor (Akpinar & Yangin, 2018; Pariera, 2018). Pariera (2018) menar att kommunikation 

om sexuell hälsa upplevs öka inte bara sexuella självkänslan och självförtroendet, utan även 

kunskapen om sex och sexuell hälsa hos kvinnor. Många kvinnor upplever bättre sexuell 
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hälsa när tillfälle ges att samtala med andra kvinnor om känslomässiga aspekter av 

relationer. Detta genom att fungera som stöd, ge uppmuntran samt information om mer 

fysiska aspekter av sexualitet till varandra (Pariera, 2018). 

2.2.3 Fysisk påverkan på sexuell hälsa 

Kroppen genomgår förändringar under graviditet och förlossning, kvinnans uppfattning och 

inställning till förändringen har betydelse för den sexuella hälsan (Akpinar & Yangin, 2018; 

De Fátima Enderle et al., 2013). Vanliga problem med sexuell ohälsa tre månader postpartum 

kan vara minskad sexlust, minskad lubrikation och att slidan känns trång (McDonald et al., 

2015). Brist på egentid och amning under de sex första månaderna postpartum kan också 

påverka kvinnans sexuella hälsa (McDonald et al., 2017). Samlagssmärtor innan förlossning 

är även en faktor som kan påverka den sexuella hälsan efter förlossning (McDonald et al., 

2015; O'Malley, Higgins, Begley, Daly & Smith, 2018).  

Forskning visar på ett samband mellan förlossningsskador och sexuell funktion och upplevd 

sexuell hälsa (Leeman et al., 2016; O'Malley et al., 2018). Kvinnor som drabbats av en 

perinealskada och/eller större bristning under förlossningen upplever sämre sexuell funktion 

i form av minskad sexuell upphetsning, samlagssmärta och sexuell tillfredsställelse (Leeman 

et al., 2016; O'Malley et al., 2018). Att genomgå instrumentell förlossning eller att vara 

förstföderska kan båda vara risker förenade med ökad samlagssmärta postpartum (Lagaert et 

al., 2017).  

Många kvinnor upplever minskad sexlust postpartum (De Fátima Enderle, 2013; Leeman et 

al., 2016; McDonald et al., 2015; McDonald et al., 2017; O'Malley et al., 2018). Orsaken till 

nedsatt sexlust varierar och kan bero på samlagssmärtor och obehag. Amning, oro för barnet 

och psykiskt mående relaterat till hormoner kan också vara bidragande orsaker (De Fátima 

Enderle, 2013). Minskad sexlust kan pågå länge och vara ett fortsatt problem för kvinnor ett 

år efter förlossning (McDonald et al., 2015).  

Forskning visar att amning påverkar kvinnors sexuella hälsa. Faktorer som påverkas av 

amningen kan vara lust, upphetsning, lubrikation och samlagssmärta (Matthies et al., 2018; 

O'Malley et al., 2018; Saleh et al., 2019; Trivinio-Juarez et al., 2018). Vid amning utsöndras 

två hormoner; oxytocin och prolaktin. Hormonerna ökar mjölkproduktionen och gör att 

mjölken kan drivas ut ur mjölkgångarna i brösten (Ransjö-Arvidsson, Sjödin & Widström, 

2014). Höga nivåer av prolaktin leder till minskade nivåer av hormonerna FSH och LH, som 

bidrar till att stimulera östrogenproduktion (Janson, 2015). Minskad nivå av östrogen kan 

leda till torra slemhinnor i vagina/minskad lubrikation och kan i sin tur ge samlagssmärtor 

och minskad sexlust (Trivinio-Juarez et al., 2018). Tidigare studier visar att kvinnor som 
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ammar är mindre nöjda med kroppen än kvinnor som inte ammar, vilket bidrar till 

försämrad sexuell hälsa (O'Malley et al., 2018). Kvinnor som heltidsammar skattar lägre 

sexuell hälsa än kvinnor som inte ammar under de första sex månaderna (O'Malley et al., 

2018; Saleh et al., 2019). I forskning av Avery, Duckett och Frantzich (2000) nämns däremot 

att kvinnor som ammar kan vara mer bekväma i sin sexualitet jämfört med kvinnor som inte 

ammar.  

2.2.4 Social påverkan på sexuell hälsa 

Relationen till partnern påverkas det första året efter förlossning, framför allt de första sex 

månaderna. Detta kan bero på omställningen som blir med ett nyfött barn där bland annat 

trötthet, samsovning, amning samt sexuella problem kan bidra till missnöje i relationen 

(Khajehei, 2016). Relationsproblem och konflikter i relationen visar sig även kunna påverka 

kvinnors fysiska hälsa ett år efter förlossning (Ross, Guardino, Hobel & Dunkel Schetter, 

2018). Att återgå till ett normalt sexuellt umgänge efter förlossning kan ta tid och kan 

påverka relationen till partnern. Genom samtal och ömsesidig förståelse om sexuellt 

umgänge kan relationen stärkas och upplevas bättre (De Fátima Enderle et al., 2013). Enligt 

McDonald et al. (2017) finns det ett starkt samband mellan känslomässig tillfredsställelse och 

sexuell njutning och vissa kvinnor upplever att relationen till partnern stärkts och sexlusten 

kommer tillbaka när sexuellt umgänge med partnern återupptas (De Fátima Enderle et al., 

2013).  

2.3 Barnmorskans roll inom mödrahälsovården 

Barnmorskor har en internationellt vedertagen etisk kod att förhålla sig till (International 

Confederation of Midwives [ICM], 1999). Syftet med etiska koden är att genom utbildning 

och utveckling förbättra vården för kvinnor och barnfamiljer världen över. Koden strävar 

efter rättvis och jämlik vård, och grundas i respekt, tillit och fullständiga mänskliga 

rättigheter. I koden beskrivs bland annat att barnmorskan ska vara lyhörd inför fysiska, 

psykiska, emotionella och andliga behov kvinnan har samt vägleda kvinnan i friskvård och 

hälsoupplysning under alla delar i livet (ICM, 1999). Varje kvinna har individuella behov och 

i barnmorskans profession ingår att individanpassa mötet och informationen kvinnan får 

(DeMaria et al., 2019).  

I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska som är baserad på etiska koden för 

barnmorskor, beskrivs ansvaret barnmorskor har gällande information kring sexualitet, 

förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och även finnas för att delge råd (Svenska 
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Barnmorskeförbundet, 2018). Sexualitet är ett laddat ämne där värderingar och åsikter 

skiljer sig mycket mellan individer i dagens samhälle. Att prata om sexuell hälsa, sexuella 

erfarenheter och upplevelser kan därför uppfattas känsligt och är frågor som barnmorskor 

behöver behandla med stor respekt. Intresse och öppenhet för andras erfarenheter och 

uppfattningar samt vara medveten om egna värderingar är viktigt i mötet om sexuella frågor 

(Hulter, 2016). För att fullt ut kunna njuta av och uppskatta sexualitet är säkert sex med 

preventivmedel viktigt, detta för att undvika smittor eller oönskade graviditeter. 

Preventivmedelsrådgivning är därmed en viktig del i barnmorskans arbete (Häggström-

Nordin, 2016). 

2.3.1 Vårdrutiner inom mödrahälsovården 

Mödrahälsovården startades på 1930-talet och var från början utformad för att upptäcka 

graviditetskomplikationer, behov av samhällsstödjande insatser och informera om hygien 

och barnafödande. Verksamheten växte och under 1960-talet uppsökte över 80% av alla 

gravida i Sverige Mödravårdscentraler. Föräldragrupper med fokus på föräldraskap och 

psykoprofylax-kurser introducerades under 1970-talet, vilket på senare år formades om till 

”stöd i föräldraskapet”. Idag har verksamheten ökat ytterligare och trots att besöken och 

åtgärderna är frivilliga söker i princip alla gravida till mödrahälsovården (Collberg & Ellis, 

2014).  

Idag har barnmorskan en utökad roll och arbetar hälsofrämjande utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. Levnadsvanor som alkohol, droger, tobak, motion och matvanor 

identifieras och följs upp både under och efter graviditeten. Förutom hälsovård under normal 

graviditet arbetar barnmorskan på mödrahälsovården även med föräldrastöd, 

hälsoinformation, familjeplanering, gynekologisk cellprovskontroll samt förebyggande arbete 

för att undvika oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar (Svensk förening 

för obstetrik och gynekologi [SFOG], 2016).  

Mödrahälsovården idag följer ett psykosocialt och medicinskt basprogram för gravida och 

eftervård utformade av Socialstyrelsen (2017). Enligt medicinska basprogrammet ska alla 

kvinnor som fött barn erbjudas ett eftervårdsbesök mellan 6-12 veckor efter förlossning hos 

samma barnmorska kvinnan besökte under graviditeten. Det framgår att både landstings- 

och regionövergripande riktlinjer finns samt även vissa skillnader mellan lokala riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Uppgifter barnmorskan har under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården enligt 

basprogrammet är; Samtala om kvinnans och partnerns förlossningsupplevelse, speciellt för 

kvinnor som lider av förlossningsrädsla; utvärdering av kvinnans psykiska hälsa med hjälp av 
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EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) för att upptäcka postpartumdepression; 

samtal om levnadsvanor som tobak, alkohol, kost, fysisk träning, och läkemedel samt 

uppföljning av vitalparametrar (blodtryck, Hb, vikt, och urinprov). Kvinnorna ska även 

erbjudas preventivmedelsrådgivning, amningsstöd samt gynekologisk undersökning för att 

följa upp bristningar och knipförmåga. Vidare ska kvinnan få information om 

bäckenbottenträning och relevanta knipövningar för att förebygga sexuella problem och 

inkontinens (SFOG, 2016). 

2.3.2 Kommunikationens betydelse för sexuell hälsa 

Många kvinnor är inte förberedda på att graviditet och förlossning kan leda till fysiska och 

psykiska omställningar, vilket i sin tur kan påverka kvinnors sexuella hälsa (Akpinar & 

Yangin, 2018; O'Malley et al., 2018). Oavsett förlossningssätt (vaginalt eller kejsarsnitt) kan 

behov finnas av att samtala om sexuell hälsa. Det finns kvinnor som inte vågar samtala om 

sexuell hälsa i hopp om förändring med tiden eller är generade och skäms (McDonald et al., 

2015). Vissa unga kvinnor anser att söka tröst och stöd hos andra kvinnor på sociala medier 

är lättare än att söka stöd hos barnmorskor på exempelvis Mödrahälsovården (Sjöberg & 

Lindgren, 2017).  

En förutsättning för att kvinnor ska våga samtala om sexuell hälsa är känslan av att vara 

bekväm, uppmuntrad och empowered, med stöd från vårdpersonal (DeMaria et al., 2019). 

Många kvinnor vill vänta till första besöket hos barnmorska efter förlossning innan vaginalt 

samlag fullbordas. Orsaker är rädslor för ny graviditet, att eventuella stygn efter bristning ska 

gå upp och samlagssmärtor. En vaginalundersökning utförd av barnmorska på besöket är 

önskvärt för att få bekräftelse på god läkning (De Fatimá Enderle et al., 2013). Sexuella 

problem upplevs svårt och jobbigt att samtala om och få kvinnor tar själva upp ämnet om 

barnmorskan inte ställer frågor (McDonald et al., 2015).  

Barnmorskor har som ambition att samtala kring sexuell hälsa i samband med 

eftervårdsbesöket. Dock anses tidsbrist, stress och otillräcklig kunskap försvåra möjligheten 

att ge tillräcklig information och råd gällande kvinnors sexuella hälsa efter förlossning 

(Fulford & Kornelsen, 2018; Olsson, Robertson, Falk & Nissen, 2011). Barnmorskor är 

medvetna om att sexuell hälsa efter förlossning kan vara känsligt för kvinnor, och vill försöka 

undvika att sätta press på kvinnorna (Olsson et al., 2011). Genom att vara förberedd och 

påläst om kvinnan innan mötet ges barnmorskorna möjlighet till ökad förståelse för kvinnans 

situation och bemöta kvinnan på rätt sätt (Fulford & Kornelsen, 2018; Olsson et al., 2011). En 

god relation mellan barnmorska och kvinnan leder till förbättrad förståelse och coping 

(Fulford & Kornelsen, 2018). Vidare beskrivs att tidigare relation mellan kvinnan och 

barnmorskan underlättar för barnmorskan, som därmed lättare kan lägga upp strategier för 
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hur sexuell hälsa på bästa sätt kan introduceras i samtalet. Att ställa frågor om 

preventivmedel eller sexuellt umgänge och samtidigt utföra gynekologisk undersökning, 

upplevs vara ett bra sätt att samtala om sexuell hälsa och kvinnans tankar. Många 

barnmorskor upplever att kvinnans eget initiativ att samtala om sexuell hälsa underlättar 

samtalet (Olsson et al., 2011).  

2.4 Teoretisk referensram  

Antonovsky myntade ett salutogent synsätt, vilket belyser upphovet av god hälsa snarare än 

upphovet av sjukdom. Människor går genom livet och utsätts för olika typer av stressorer 

enligt Antonovsky. Genom stark känsla av sammanhang (KASAM), kan en individ lära sig 

hantera olika stressorer och livshändelser bättre, genom ökad förmåga till coping. På så vis 

kan en individ ändå uppleva god hälsa, trots närvaro av stressorer eller sjukdom. Antonovsky 

menar även att med låg KASAM blir tillvaron mer kaosartad och mer svårhanterligt och 

individerna har tendens att därför ge upp istället för att kämpa (Jahren Kristoffersen, 2008).  

Antonovsky beskriver tre olika faktorer som påverkar upplevelsen av KASAM; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

 Med begriplighet menas att en individ behöver kunskap för att förstå och begripa en 

situation präglad av stressorer. Kunskapen är viktig för att känna trygghet och kontroll, vilket 

främjar KASAM. Med hanterbarhet menas att individen upplever känslan av att själv kunna 

hantera och påverka situationen. Individen behöver inte klara det ensam, utan enbart besitta 

copingstrategier för att hantera situationen, exempelvis genom att söka hjälp och stöd. Med 

meningsfullhet menas att individen kan se mening med tillvaron, och därigenom kunna finna 

motivation till att kämpa, göra en insats eller stå ut (Jahren Kristoffersen, 2008). KASAM 

anses därmed vara en relevant teoretisk referensram till detta arbete som fokuserar på 

information och samtal mellan barnmorska och kvinna. Barnmorskan har en viktig roll i att 

stärka kvinnornas copingstrategier genom känsla av sammanhang.  

2.5 Problemformulering 

Forskning har visat att kvinnor går igenom stora förändringar både fysiskt och psykiskt i 

samband med graviditet och förlossning. I forskning framkommer även att många kvinnor 

inte är förberedda på förändringen som sker varken kroppsligt, emotionellt eller sexuellt 

efter förlossning. Riktlinjer för hur uppföljning efter förlossning ska gå till på 

Mödrahälsovården i Sverige finns. I befintliga riktlinjer, ingår vissa delar av sexuell hälsa 

som exempelvis gynekologisk undersökning och preventivmedelsrådgivning. Dock benämns 
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varken kvinnors tankar eller känslor kring sexuell hälsa. Vägledning och stöd från 

barnmorskan kan vara betydelsefullt för att lättare uppnå god sexuell hälsa. Genom att stärka 

kvinnors känsla av sammanhang med mer kunskap om förändringar i samband med 

graviditet och förlossning, kan fler kvinnor finna copingstrategier för att hantera och 

förändra upplevelsen av den sexuella hälsan. I Sverige finns begränsad forskning om 

kvinnors behov av att samtala om sexuell hälsa med barnmorska under eftervårdsbesöket på 

mödrahälsovården. För att bidra till en del av kunskapsluckan var målet med arbetet att 

undersöka om ett sådant behov finns samt att utforska orsaker som kan ligga till grund för 

detta eventuella behov.  

 

3 SYFTE  

Syftet med detta arbete var att kartlägga kvinnors sexuella hälsa samt eventuella behov av att 

samtala om relationer, intimitet, närhet, sexlust, sexliv och preventivmedel under 

eftervårdsbesöket på mödrahälsovården.  

4 METOD  

Detta arbete var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, utformad som en webbenkät med 

egenkonstruerade och slutna frågor. Nedan presenteras webbenkäten och pilotstudien, 

urvalet samt datainsamlingen och slutligen hur resultatet sedan analyserades.  

4.1 Webbenkät 

Enkäten formades med hjälp av Google Formulär och bestod av 43 frågor som utformades i 

samråd med handledaren. Anledningen till att författarna valde en enkät med 

egenkonstruerade frågor var för att kunna styra frågorna och kunna anpassa upplägget 

utefter arbetets syfte (Billhult, 2017c). Enkäten utformades först med ett informationsblad 

och samtycke som en obligatorisk fråga för att deltagarna skulle kunna gå vidare och besvara 

enkäten (se bilaga A).  
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Frågorna var uppdelade i tre olika avsnitt; bakgrundsinformation, sexuell hälsa samt 

utvärdering av eftervårdsbesöket. Under avsnittet med bakgrundsinformation ställdes frågor 

om ålder, senaste förlossning, amning, vilken region kvinnan tillhörde samt frågor om 

eftervårdsbesöket. Avsnittet om sexuell hälsa fokuserade på kvinnornas upplevda sexuella 

hälsa utifrån relation, intimitet/närhet, sexlust, sexliv och preventivmedel. Kvinnorna 

tillfrågades även om de samtalat om den sexuella hälsan samt om det fanns behov att 

samtala. I avsnittet om utvärdering av eftervårdsbesöket ställdes frågor om 

uppföljningsbehov, nöjdhet och eventuell önskad förbättring.  

Majoriteten av frågorna var strukturerade utefter svarsalternativen ja/nej/osäker med några 

undantag där frågor med flervalsalternativ också användes. I en av frågorna under avsnittet 

om sexuell hälsa fick kvinnorna skatta sexuell hälsa från 1-5, där 1 var Inte alls bra och 5 var 

Väldigt bra. I två av frågorna fick kvinnorna skatta vikten av intimitet/närhet innan och efter 

förlossning från 1-5, där 1 var Inte alls viktigt och 5 var Väldigt viktigt. Inspiration till dessa 

tre frågor inhämtades från FSFI (Female Sexual Function Index) ett mätinstrument som 

används för att mäta kvinnors sexuella funktion (FSFI Questionnaire, 2000). Fem frågor var 

konstruerade så att alla kvinnor fick möjlighet att utveckla i fritext om inget av 

svarsalternativen passade in. Enkäten innehöll även en öppen fråga.  

4.1.1 Pilotstudie  

För att undersöka om enkäten var förståelig ombads sju personer författarna känner, som 

tillhörde målgruppen för studien, att besvara en pilotenkät. Pilotstudien användes för att öka 

undersökningens reliabilitet och validitet. Begreppen utgör studiens trovärdighet, alltså 

mäter studiens kvalitet. Validitet innebär att mätinstrumentet mäter vad som avsett att 

mätas, alltså studiens tillförlitlighet. Reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma om 

studien upprepas, alltså att studiens resultat blir pålitligt (Trost & Hultåker, 2016). 

Personerna som ingick i pilotstudien ombads ge konstruktiv kritik så omformulering av 

frågor och svarsalternativ om nödvändigt kunde genomföras (Ali & Skärsäter, 2017). När 

pilotstudien hade genomförts, analyserats och deltagarnas respons erhållits, omformulerades 

och förtydligades tre frågor i enkäten. Svaren från pilotstudien inkluderades ej i resultatet.   

4.2 Urval 

Inklusionskriterier för arbetet var kvinnor som förstod svenskt tal- och skrift, fött barn för 3-

24 månader sedan och gått på eftervårdsbesöket. Kvinnorna valdes ut genom att 

webbenkäten publicerades i en Facebook-grupp. Urvalet skedde via ett bekvämlighetsurval 
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där gruppen ansågs representera populationen som arbetet hade för avsikt att undersöka 

(Trost & Hultåker, 2016). Anledningen till att Facebook-gruppen valdes var att gruppen 

ansågs kunna ge stor spridning och bra respons över hela Sverige då antalet medlemmar var 

11268 stycken. Inlägget som skrevs i gruppen skrevs på svenska och gruppen var endast för 

kvinnor som fött barn.  

4.3 Datainsamling 

Efter pilotstudien skickades en förfrågan till Facebook-gruppen “Mammagrupp med högt i 

tak” om att gå med i gruppen. För att erhålla tillstånd om att få publicera webbenkäten i 

gruppen tillfrågades gruppens administratör efter godkännande. Efter godkännande och 

beviljat medlemskap, konstruerades ett inlägg med kort information om inklusionskriterier 

och tillhörande länk till webbenkäten.  

I överenskommelse med handledare utifrån arbetets syfte, storlek och tidsbegränsning 

ansågs 75 enkäter vara tillräckligt. Efter att webbenkäten varit aktiv på gruppens sida i 10 

timmar hade 77 kvinnor besvarat enkäten och enkäten stängdes ned. Varje insamlat svar 

numrerades automatiskt i Google formuläret, vilket underlättade analysen. 

4.4 Analys  

Analysen av resultatet skedde med en deskriptiv statistik, även kallad beskrivande 

statistik, vilket innebar att resultatet sammanställdes och presenterades i en helhetsbild och 

lättöverskådligt för läsaren (Billhult, 2017b). Resultatet redovisades med hjälp av figurer och 

tabeller skapade i Microsoft Excel och Microsoft Word.  

Enkätsvaren matades automatiskt in i Microsoft Office Excel, sammanställdes och 

analyserades därefter av författarna. Skattningsfrågorna var konstruerade utifrån 

ordinalskalenivå och därför användes centralmått i form av medelvärde och spridningsmått i 

form av standardavvikelse där applicerbart (Billhult, 2017b). Resten av resultatet presenteras 

i antal. Den öppna frågan analyserades genom sammanställning och kategorisering genom 

kodning inspirerad av en metod för kvantitativ ansats enligt Polit och Beck (2012).  

I resultatet presenterades först- respektive omföderskor och deras behov av samtal och 

skattning av den sexuella hälsan. Samma sak gjordes gällande kvinnor som upplevde 

stöd/kunde samtala med partner om sexuell hälsa och kvinnor som upplevde brist i 
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stöd/samtal från partner. Detta för ökad förståelse om det kunde framkomma olika behov i 

grupperna.  

4.5 Etiska överväganden 

I arbetet följdes fyra forskningsetiska principerna som är krav för all forskning och som tagits 

fram av Vetenskapsrådet (2002). Principerna är Konfidentialitetskravet, Informationskravet, 

Samtyckeskravet samt Nyttjandekravet. Genom valet av en webbenkät, skedde 

datainsamlingen anonymt och all data hanterades konfidentiellt och skyddades för att 

tillgodose konfidentialitetskravet. Informationskravet och samtyckeskravet tillgodosågs 

genom att alla som deltog läste igenom informationsbladet samt gav samtycke till hur 

uppgifterna hanterades för att kunna gå vidare och besvara enkäten. Nyttjandekravet 

tillgodosågs genom att svaren och all data som ingick i arbetet, raderades så fort arbetet var 

färdigställt och publicerat och användes inte i mer än pågående forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

All forskning som innefattar människor ska genomgå en etikprövning för att säkerställa att 

forskningsetiska kraven tillgodoses. Arbetet var på avancerad högskolenivå och omfattades 

därför inte av lagen (SFS 2003:460). Etiskt godkännande gjordes istället av handledare.  

5 RESULTAT  

Av 77 inkomna enkäter exkluderades två då de inte uppfyllde inklusionskriterierna eftersom 

kvinnorna inte hade besvarat när senaste förlossningen ägde rum. Övriga 75 enkäter 

inkluderades och analyserades. Under analysens gång upptäcktes internt bortfall bland fem 

frågor, med ett bortfall på tre frågor och fyra bortfall på två frågor.  

Webbenkäten var uppdelad i tre olika avsnitt; Bakgrundsinformation, sexuell hälsa och 

behovet att samtala om sexuell hälsa samt utvärdering av eftervårdsbesöket. Avsnittet om 

sexuell hälsa innefattade fem olika punkter; relation, intimitet/närhet, sexlust, sexliv och 

preventivmedel. Resultatet kommer nedan att presenteras i samtliga områden.  
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5.1 Bakgrundsinformation 

I resultatet var kvinnor från 17 av 21 regioner i Sverige representerade (se bilaga B). 

Inkluderade kvinnors (n=75) ålder varierade och presenteras i diagrammet nedan (se figur 

1). 

 

Figur 1: Kvinnornas ålder. 

Ungefär lika många var förstföderskor (n=38) respektive omföderskor (n=37) vid 

eftervårdsbesöket. Nedan ses fördelningen av kvinnornas senaste förlossning, (se figur 2).  

 

 

Figur 2: Tidpunkt för kvinnornas senaste förlossning. 

Majoriteten av kvinnorna hade varit på eftervårdsbesök 6-10 veckor efter förlossningen (se 

figur 3).  
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Figur 3: Tid för eftervårdsbesöket efter förlossning 

Av samtliga kvinnor (n=75) hade störst antal kvinnor (n=62) samma barnmorska före och 

efter förlossningen. Samtliga kvinnor (n=13) som ej hade samma barnmorska beskrev 

orsakerna i fri text. Orsakerna var; barnmorskan hade semester/mammaledig/sjukskriven, 

kvinnan bytte mödrahälsovård och sjukdom hos kvinnan som krävde annan specialist.   

Majoriteten (n=64) av kvinnorna hade ammat medan 10 kvinnor ej hade ammat. Av 

kvinnorna som hade ammat var det 27 kvinnor som hade ammat upp till 3 månader. Det var 

lika många kvinnor som hade ammat upp till 6 månader (n=11) som upp till 12 månader 

(n=11). Resterande kvinnor (n=15) hade ammat upp till 24 månader.  

5.2 Sexuell hälsa  

Alla kvinnor fick skatta nuvarande sexuell hälsa på en skala 1-5. Där 1 var Inte alls bra, och 5 

var Väldigt bra. Medelvärdet för skattad sexuell hälsa var 2.8. Kvinnornas skattning av 

sexuell hälsa presenteras nedan (se tabell 1). 
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Tabell 1: Kvinnornas (n=75) nuvarande skattad sexuell hälsa. 

Skattningsskala 1-5 Antal kvinnor  

1 Inte alls bra 11  

2 Mindre bra 25  

3 Bra  14  

4 Ganska bra 16  

5 Väldigt bra 9  

Medelvärde (SD) 2.8 (±1.2)  

 

Tiden för en uppnådd god sexuell hälsa efter förlossning varierade, flest kvinnor (n=30) 

angav upp till 3 månader, färre (n=16) upp till 6 månader, (n=6) upp till 12 månader och 

minst, (n=3) upp till 24 månader. Ett stort antal kvinnor (n=20) svarade att den sexuella 

hälsan fortfarande inte var god vid undersökningstillfället.   

Skattad sexuell hälsa mellan förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var densamma. 

Båda grupperna hade ett medelvärde på 2.8, vilket även var medelvärdet för kvinnornas 

totalt skattade sexuella hälsa. Kvinnorna som ammade (n=64) skattade i genomsnitt den 

sexuella hälsan högre än kvinnor som inte ammade (n=10), (se tabell 2).  

Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för skattad sexuell hälsa. 

Skattad sexuell hälsa  Medelvärde SD 

Totalt (n=75) 2.8 ± 1.2 

Förstföderskor (n=38) 2.8 ± 1.3 

Omföderskor (n=37) 2.8 ± 1.2 

Ammade (n=64) 2.9 ± 1.3 

Ammade ej (n=10) 2.3 ± 1.0 

5.2.1 Relation 

Majoriteten av kvinnorna (n=72) hade partner, resterande tre kvinnor var ensamstående. I 

figur 4 nedan, redovisas resultatet från 74 kvinnor som svarade på frågorna om samtal och 

stöd från partner.  
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Figur 4: Samtal och stöd från partner. 

Av inkluderande kvinnor (n=71) rapporterade majoriteten (n=52) att de hade stöd och kunde 

samtala med partner angående sexuell hälsa. Skattad sexuell hälsa hos kvinnorna med samtal 

och stöd av partner var högre än totalt skattad sexuell hälsa för alla deltagare. Resterande 19 

kvinnor saknade antingen stöd och/eller kunde inte samtala med partnern. Gruppen skattade 

i snitt sämre sexuell hälsa än gruppen som kunde samtala och hade stöd av partner (se tabell 

3).  

Tabell 3: Medelvärden och standardavvikelser för skattad sexuell hälsa. 

Skattad sexuell hälsa  Medelvärde  SD 

Totalt (n=75) 2.8  ± 1.2 

Samtal/stöd av partner (n=52) 3.2  ± 1.2 

Brister i samtal/stöd av partner (n=19) 2.1  ± 0.7 

 

Ett större antal av kvinnorna upplevde att relationen till partnern hade förändrats efter 

förlossningen (n=41). Fyra kvinnor var osäkra och tre kvinnor var ensamstående och frågan 

var inte aktuell att besvara. Av kvinnorna som upplevde att relationen till partner hade 

förändrats (n=41) rapporterade majoriteten (n=38) en trolig förklaring till förändringen i fri 

text. Största antalet (n=27) rapporterade att relationen hade blivit sämre efter förlossningen 

på grund av mindre intimitet och närhet, mindre tid och mindre sexlust. Elva kvinnor 

rapporterade att relationen hade blivit bättre och starkare på grund av att paret kommit 

varandra närmare och mindre tid gav mer kvalitét.  

Av alla kvinnor som hade partner (n=72) hade hälften av deltagarna (n=37) ej samtalat med 

barnmorska på eftervårdsbesöket om relationen, medan ett mindre antal (n=21) hade 
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samtalat. Resultatet visade att ungefär hälften (n=33/72) hade ett behov av samtal om 

relationen till partnern med barnmorska, medan resterande kvinnor ej hade behov (n=31) 

eller var osäkra (n=8).  

Fördelningen av antalet förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var liknande 

avseende behovet att samtala om relationen. Ungefär hälften i varje grupp hade ett behov 

(n=17 respektive n=18).  

Bland kvinnorna som upplevde stöd och kunde samtala med partner (n=52) hade nästan lika 

många kvinnor (n=21) ett behov av att samtala om relationen med barnmorskan, som inte 

hade ett behov (n=24), resterande var osäkra. Bland kvinnorna utan stöd och samtal från 

partner (n=19) hade fler kvinnor ett behov (n=12) av att samtala om relationen till partnern 

än som inte hade ett behov (n=6).  

5.2.2 Intimitet och närhet  

Nedan redovisas kvinnornas skattning av intimitet och närhet före och efter förlossning (se 

tabell 4).  

Tabell 4: Kvinnornas uppskattning av vikten av intimitet/närhet före och efter förlossning.  

Skattningsskala 1-5 Innan förlossning (n=75) Efter förlossning (n=75) 

1 Inte alls viktigt 0 5 

2 Mindre viktigt 7 26 

3 Viktigt 14 10 

4 Ganska viktigt 17 12 

5 Väldigt viktigt 37 22 

Medelvärde (SD) 4.1 (±1.0) 3.3 (±1.4) 

 

Av 75 inkluderade kvinnor hade majoriteten (n=42) inte samtalat om intimitet och närhet 

med barnmorska på eftervårdsbesöket, medan ett mindre antal kvinnor (n=22) hade 

samtalat och resterande kvinnor var osäkra (n=11). Resultatet visade att drygt hälften 

(n=38/75) ansåg att behov av samtal om intimitet och närhet med barnmorska fanns, och 

resterande kvinnor hade ej behov (n=24) eller var osäkra (n=12).  

Fördelningen av antalet förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var liknande 

avseende behovet att samtala om intimitet och närhet. Ungefär hälften i varje grupp hade ett 

behov (n=20 respektive n=18).  
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Bland kvinnorna som upplevde stöd och kunde samtala med partner (n=52) hade nästan lika 

många kvinnor (n=24) ett behov att samtala om intimitet och närhet med barnmorskan, som 

inte hade ett behov (n=18) resterande var osäkra. Bland kvinnorna utan stöd och samtal från 

partner (n=19) hade fler kvinnor (n=13) ett behov av att samtala om intimitet och närhet än 

som inte hade ett behov (n=5).  

5.2.3 Sexlust  

Majoriteten (n=60) upplevde att sexlusten hade förändrats efter förlossningen. Vanligaste 

orsaker var trötthet (n=49) och minskad sexlust (n=32). Fler faktorer presenteras nedan (se 

figur 5).  

Figur 5: Orsaker till förändrad sexlust. 

Sjuttioen kvinnor besvarade frågan angående vilka orsaker som påverkade sexlusten. Fyra 

kvinnor besvarade ej frågan, varav tre inte upplevt någon förändrad sexlust och en kvinna 

utvecklade svaret i fri text.  

Några kvinnor (n=9) beskrev i fri text om andra orsaker som påverkade sexlusten. Orsakerna 

var: stress, mindre tid, p-piller och förändrad kropp hade sänkt självkänslan. Tre kvinnor 

beskrev att barnet/barnen krävde närhet, och ville därför ha egentid istället för närhet från 

partnern. En kvinna hade ökat behov av intimitet men inte ökat behov av sex, en annan 

upplevde förändrad sexlust men var ensamstående och beskrev behovet av sex som mindre 

än tidigare.  

Av 75 inkluderade kvinnor hade majoriteten (n=59) inte samtalat om sexlust med 

barnmorska på eftervårdsbesöket, medan ett litet antal kvinnor (n=7) hade samtalat och 
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resterande kvinnor var osäkra. Resultatet visade att ungefär hälften (n=36/75) hade ett 

behov av att samtala om sexlust med barnmorska, medan resterande kvinnor inte hade ett 

behov (n=35) eller var osäkra (n=4). 

Fördelningen av antalet förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var liknande 

avseende behovet att samtala om sexlust. Ungefär hälften i varje grupp hade ett behov (n=20 

respektive n=16).  

Bland kvinnorna som upplevde stöd och kunde samtala med partner (n=52) hade lika många 

kvinnor (n=24) ett behov att samtala om sexlust med barnmorskan, som inte hade ett behov, 

resterande var osäkra. Bland kvinnorna utan stöd och samtal från partner (n=19) hade fler 

kvinnor (n=11) ett behov av att samtala om sexlust än som inte hade ett behov (n=8).  

5.2.4 Sexliv  

Majoriteten (n=62) av kvinnorna upplevde att sexlivet hade förändrats efter förlossningen. 

Största anledningen var trötthet (n=52), fler faktorer presenteras nedan (se figur 6).  

 

 

Figur 6: Orsaker till förändrat sexliv. 

Sextiosju kvinnor besvarade frågan angående vilka orsaker som påverkade sexlivet. Åtta 

kvinnor besvarade ej frågan, tre hade inte upplevt förändrat sexliv och en kvinna upplevde 

förändrat sexliv men var ensamstående och beskrev i fritext att inget behov av ny partner 

fanns. Fyra kvinnor skrev endast i fri text trolig orsak till förändrat sexliv.  
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Några kvinnor (n=11) beskrev i fri text om andra orsaker som påverkade sexlivet. Orsakerna 

var: stress, mindre tid och förändrad kropp hade sänkt självkänslan. Två kvinnor beskrev att 

barnet/barnen krävde närhet, och ville därför ha egentid istället för närhet från partnern. För 

två kvinnor hade sexlivet förändrats under en tidigare förlossning för att sedan inte ha 

förbättrats. En kvinna hade fått bättre självkänsla vilket påverkade sexlivet positivt, en annan 

var ensamstående och hade inget behov av sex. En kvinna hade separerat med barnets far 

och var särbo med ny partner, och uppgav att det påverkade sexlivet.   

På frågan om kvinnorna hade samtalat med barnmorska om sexliv på eftervårdsbesöket 

svarade 46 kvinnor nej. Mindre än hälften (n=20) hade samtalat, medan ett mindre antal 

(n=9) var osäkra. Resultatet visade att hälften av kvinnorna (n=37/75) hade ett behov av att 

samtala om sexliv med barnmorska, medan resterande kvinnor ej hade behov (n=33) eller 

var osäkra (n=5).  

Fördelningen av antalet förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var liknande 

avseende behovet att samtala om sexlivet. Ungefär hälften i varje grupp hade ett behov (n=20 

respektive n=17).  

Bland kvinnorna som upplevde stöd och kunde samtala med partner (n=52) hade nästan lika 

många kvinnor (n=24) ett behov som inte hade ett behov (n=23) att samtala om sexlivet med 

barnmorskan, resterande var osäkra. Bland kvinnorna utan stöd och samtal från partner 

(n=19) hade fler kvinnor ett behov (n=12) av att samtala om sexlivet än som inte hade ett 

behov (n=7).  

5.2.5 Preventivmedel  

Vid eftervårdsbesöket hade ungefär hälften av kvinnorna (n=38) behov av förskrivning av 

preventivmedel i födelsekontrollerande syfte. Några färre kvinnor (n=35) hade inte behov 

och två kvinnor var osäkra. Av kvinnorna som inte hade behov av förskrivning av 

preventivmedel eller var osäkra (n=37), fyllde nästan alla i alternativa metoder till 

preventivmedel (se figur 7). 
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Figur 7: Orsaker till varför kvinnor inte har behov av preventivmedelsförskrivning. 

Några kvinnor (n=9) beskrev i fri text varför de inte hade varit i behov av preventivmedel vid 

eftervårdsbesöket. Dessa anledningar var: Två kvinnor beskrev att partnern hade genomgått 

en vasektomi, två kvinnor använde Natural Cycles, tre kvinnor ville inte använda 

preventivmedel på grund av hormonerna, samt en kvinna förklarade att hon inte hade en 

relation.  

Av 74 inkluderade kvinnor, hade majoriteten (n=67) samtalat med barnmorskan om 

preventivmedel. Majoriteten (n=53/75) hade ett behov av samtal om preventivmedel med 

barnmorska, resterande kvinnor hade inget behov (n=19) eller var osäkra (n=3).  

Fördelningen av antalet förstföderskor (n=38) och omföderskor (n=37) var liknande 

avseende behovet att samtala om preventivmedel. Ungefär hälften i varje grupp hade ett 

behov (n=27 respektive n=26).  

Bland kvinnorna som upplevde stöd och kunde samtala med partner (n=52) hade fler 

kvinnor (n=34) ett behov att samtala om preventivmedel med barnmorskan, än som inte 

hade ett behov (n=15) resterande var osäkra. Bland kvinnorna utan stöd och samtal från 

partner (n=19) hade fler kvinnor ett behov (n=16) av att samtala om preventivmedel än som 

inte hade ett behov (n=3).  

5.3 Utvärdering av eftervårdsbesöket  

Majoriteten av kvinnorna (n=52) var nöjda med eftervårdsbesöket (se figur 8). 
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Figur 8: Antal nöjda/inte nöjda kvinnor vid eftervårdsbesöket. 

Nedan presenteras relationen mellan antal veckor för eftervårdsbesöket och kvinnornas 

nöjdhet (se tabell 5).  

Tabell 5: Tid för eftervårdsbesök i relation till kvinnornas nöjdhet.  

Antal veckor för eftervårdsbesöket Nöjd Inte nöjd/Osäker/vet ej 

6-8 veckor (n=30) 23 7 

8-10 veckor (n=26) 18 8 

10-12 veckor (n=13) 8 5 

Mer än 12 veckor (n=6) 3 3 

 

 

Kvinnorna tillfrågades om de blev erbjudna ett uppföljningsbesök efter eftervårdsbesöket 

samt om de hade behov av ett. Ett fåtal kvinnor (n=11) blev erbjudna ett uppföljningsbesök. 

Dock hade fler behov av ett uppföljningsbesök (n=29) än som faktiskt fick erbjudandet.  

På frågan om något hade önskats gjorts annorlunda på eftervårdsbesöket svarade majoriteten 

(n=37) nej. Tjugotvå kvinnor svarade ja och resterande var osäkra.  

5.3.1 Öppen fråga om eftervårdsbesöket 

Några kvinnor (n=21) besvarade den öppna frågan om kvinnan velat att något gjordes 

annorlunda på eftervårdsbesöket. Tre av kvinnorna var nöjda med eftervårdsbesöket och 

hade inga förbättringsförslag. En kvinna rapporterade att barnet föddes sjukt och inte 

vårdades på sjukhuset på hemmaorten vilket skapade missförstånd gällande 

eftervårdsbesöket. Övriga svar presenteras i fem kategorier (se figur 9). Några kvinnor skrev 

svar som passade i flera kategorier.  
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Figur 9: Kategorier utifrån kommentarer om eftervårdsbesöket.  

I kategorin “Fysiska besvär” beskrev kvinnor önskan om mer information om vilka fysiska 

besvär en graviditet och förlossning kunde medföra. Att få mer stöd och information om 

förlossningsskador, bäckenbottenproblem, delade magmuskler och knipövningar var 

önskvärt. En kvinna önskade en gynekologisk undersökning.  

I kategorin ”Önskade uppföljningsbesök” beskrev kvinnorna önskan om uppföljningsbesök 

för att samtala mer om intimitet, sexlust och sexliv. En kvinna beskrev att samtalet om sex 

under eftervårdsbesöket var för tidigt, då sexuellt umgänge vid tillfället för eftervårdsbesöket 

inte var aktuellt. En annan kvinna önskade återbesök för uppföljning av preventivmedel. 

I kategorin “Samtala om känslor” beskrev kvinnor ett ökat behov av samtal om sexuell hälsa. 

Inom begreppet beskrev kvinnorna en önskan om mer samtal kring känslor, relation, 

minskad sexlust och sexliv. En kvinna hade önskat mer information och hjälp med 

förlossningsdepression och en annan beskrev behovet av mer information om hur 

hormonerna efter förlossningen kunde påverka kroppen.  

I kategorin ”Opersonlig möte” beskrev kvinnor eftervårdsbesöket som opersonligt. 

Barnmorskorna hade uppfattats stressade. En annan kvinna beskrev att mötet kändes 

opersonligt och samtalet hade utgått från en mall och att inget utrymme för andra personliga 

frågor fanns. En kvinna önskade att barnmorskan ställde mer personliga frågor.  

I kategorin ”Saknade stöd av barnmorska” beskrev två kvinnor önskan om mer stöd från 

barnmorskan och att skador efter förlossningen inte tagits på allvar. En av kvinnorna hade 

fått söka hjälp på egen hand till annan mottagning för att få hjälp med förlossningsskadorna. 

En annan kvinna hade behövt mer stöd från barnmorskan kring partnerns 

förlossningsdepression.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med arbetet var att kartlägga kvinnors sexuella hälsa och eventuella behov av att 

samtala om sexuell hälsa under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården. Nedan presenteras 

diskussioner utifrån metod, resultat och etiska överväganden. 

6.1 Metoddiskussion 

Vald metod för arbetet var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, utformad som en 

webbenkät med egenkonstruerade och slutna frågor. I relation till arbetets syfte, vilket var att 

kartlägga ett behov hos kvinnor, ansågs en kvantitativ tvärsnittsstudie vara relevant. 

Ejlertsson (2019) beskriver en tvärsnittsstudie som en ögonblicksbild av individer i en viss 

population vid ett specifikt tillfälle utan någon koppling varken framåt eller bakåt i tiden. En 

egenkonstruerad enkät ansågs lämplig för att besvara arbetets syfte då inga tidigare 

validerade mätinstrument som inkluderade både sexuell hälsa och behov av att samtal om 

sexuell hälsa efter förlossning hittades. 

Eftersom det fanns risk att arbetets ämne upplevdes känsligt, togs beslutet att använda en 

webbenkät, för att ge deltagarna total anonymitet. Genom anonymitet ansågs deltagarna ges 

möjlighet att besvara frågorna ärligt och uppriktigt. Enligt Ali och Skärsäter (2017) undviks 

maktförhållande mellan forskare och deltagare vid användning av en webbenkät. Nackdelar 

med en egenkonstruerad webbenkät diskuterades också. Dessa var att frågorna kunde 

missförstås av deltagarna, det kunde bli svårt att sammanställa resultatet samt att enkäten 

kunde bli färgad av författarnas egna åsikter (Billhult, 2017c). Dock ansågs fördelarna väga 

upp nackdelarna eftersom uppriktiga och ärliga svar om kvinnors sexuella hälsa var centralt 

för att besvara arbetets syfte. För att frågorna skulle vara neutrala försökte författarna hålla 

ett objektivt förhållningssätt i utformandet av enkäten som testades med en pilotstudie.  

Enligt Trost och Hultåker (2017) ska svarsalternativ i enkäter vara inkluderande och 

heltäckande. För att säkerställa att frågorna blev heltäckande och undvika eventuella interna 

bortfall, valde författarna att lägga till öppna följdfrågor med möjlighet att skriva egna 

utvecklande svar. Öppna frågor i en kvantitativ undersökning kräver kodning och 

kategorisering enligt kvalitativ alternativt kvantitativ metod för öppna frågor och analysen 

bör enligt Trost och Hultåker (2017) noga diskuteras innan användning i en enkätstudie. De 

öppna frågorna lästes, kodades och kategoriserades enligt metod för kvantitativ forskning 

(Polit & Beck, 2002). Kodningen och kategoriseringen gjorde svaren övergripliga och ansågs 

komplettera resterande resultat på ett gynnsamt sätt. Svarsalternativ som “Vet ej” är enligt 

Trost och Hultåker (2016) omdiskuterat eftersom det kan ge deltagarna en möjlighet att 
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slippa ställningstagande. Eftersom avsaknad av detta svarsalternativ ansågs kunna ge interna 

bortfall, i de fall där kvinnorna inte kunde besvara frågorna, togs ändå beslutet att inkludera 

detta svarsalternativ.   

Eftersom informationsbrev och enkäten var utformad på svenska var det nödvändigt för 

deltagarna att kunna läsa svenska för att medverka. Anledningen till att kvinnorna skulle fött 

barn mellan 3-24 månader sedan var för att kvinnorna skulle varit på eftervårdsbesöket 

enligt riktlinjer samt minnas besöket. Enligt Thrane (2019) finns det risk för att reliabiliteten 

misstros om det går för lång tid från aktuell situation till undersökningstillfälle, så kallad 

recall bias. I ett försök att få en hög reliabilitet valdes därför 24 månader som en rimlig tid.  

På vissa frågor svarade kvinnor osäker/vet ej, vilket skulle kunna förklaras av att kvinnorna 

inte minns relaterat till recall bias, det skulle också kunna bero på att kvinnorna inte ville ta 

ställning till vissa frågor. Orsakerna går endast att spekulera i.  

 

Enligt Ali och Skärsäter (2017) är risken med bekvämlighetsurval vid en enkätstudie 

svårigheten att kontrollera vilka som besvarar enkäten. Resultatet skulle således kunna 

påverkas om kvinnorna som valde att deltaga upplevde missnöje för ämnet, och därmed ge 

resultatet en lägre validitet. Bekvämlighetsurval valdes ändå eftersom urvalet ansågs relevant 

för arbetet eftersom det var tidseffektivt samt att kvinnor med viljan att deltaga ansågs kunna 

ge mer utförligare svar. Utefter arbetets tidsbegränsning, förväntade storlek och omfattning 

förväntades inte resultatet bli generaliserbart. Efter diskussioner togs därför beslutet att 

avsluta datainsamlingen vid 75 besvarade enkäter, ett antal som ansågs tillräckligt för 

arbetet. Fler svar hade gett en annan förståelse och stärkt resultatet men ansågs inte relevant 

i ett arbete i denna omfattning. Resultatet kanske ändå skulle kunna vara representativt för 

många kvinnor i barnafödande ålder eftersom den sexuella hälsan är viktig för många och 

fler har ett behov att dela med sig. Samtidigt är behoven individuella och erfarenheterna 

subjektiva så därmed skulle generalisering kanske inte vara möjligt.  

God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att ett kvantitativt arbetes resultat ska bli 

generaliserbart (Billhult, 2017d). Validitet syftar till mätningen relevans, att det som är avsett 

att mätas, också har blivit mätt (Billhult, 2017d). Validiteten stärktes genom att 

egenkonstruerade frågor utformades till enkäten med målsättning att kunna besvara arbetets 

syfte. FSFI är ett validerat mätinstrument som mäter kvinnors sexuella funktion (FSFI 

Questionnaire, 2000). Detta användes i syfte att hämta inspiration till enkätens 

skattningsfrågor, vilket ansågs stärka validiteten i arbetet trots att det endast användes som 

inspiration. Validiteten i ett arbete kan också stärkas om arbetet har en hög svarsfrekvens. 

Svarsfrekvensen i arbetet var svårbedömt eftersom datainsamlingen skedde via 

bekvämlighetsurval ur en Facebook-grupp. I gruppen fanns cirka 11000 medlemmar, dock 
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omöjligt att uppskatta hur många som skulle kunnat inkluderas i arbetet. Risker med låg 

svarsfrekvens och bortfall är att resultatet blir missvisande och därför inte generaliserbart 

(Ejlertsson, 2019). Svarsfrekvensen anses vara låg och därmed ge en lägre validitet. Trots det 

anser författarna att det låga interna bortfallet bidrog till att validiteten stärktes.  

Reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma om metoden upprepas (Billhult, 2017d). 

Arbetets tydliga och noggrant beskrivna metod skulle kunna möjliggöra ett nytt 

genomförande av arbetet och med stor sannolikhet ge liknande resultat även om metoden 

utfördes av någon annan. Reliabiliteten kan sänkas när skattningsfrågor används i en enkät 

(Trost & Hultåker, 2016). Det finns risker för att frågorna missuppfattas eller tolkas olika av 

deltagarna och därigenom skulle resultatet kunna bli missvisande. Trots detta ansågs 

skattningsfrågor i kombination med resterande frågor relevanta för att öka förståelsen för 

den sexuella hälsan och eventuella behov av samtal och därmed vara en styrka i arbetet.  

För att stärka validiteten och reliabiliteten av arbetet samt för att undersöka frågornas 

begriplighet gjordes en pilotstudie bland en mindre grupp kvinnor som passade in i 

målgruppen för arbetet. Att göra en pilotstudie ansågs viktigt eftersom enkäten var utformad 

med egenkonstruerade frågor och därmed ansågs det finnas risk för att frågorna skulle kunna 

misstolkas, vilket skulle kunna leda till låg validitet och reliabilitet (Trost & Hultåker, 

2016). Pilotstudien inkluderades inte i resultatet eftersom några frågor misstolkades och 

kunde ge missvisande svar.  

Resultatet sammanställdes med hjälp av deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik är enligt 

Billhult (2017a) gynnsam när ett resultat ska beskrivas, till skillnad mot analytisk statistik där 

syftet även är att dra slutsatser och samband. Eftersom urvalet till detta arbete är via 

bekvämlighetsurval och inte slumpmässigt urval, faller ett av kraven för möjligheten att göra 

en analytisk statistik (Billhult, 2017a). Då powerberäkning inte var relevant för ett 

examensarbete inom ramen för utbildning, och statistisk signifikans inte kunde garanteras, 

redovisades arbetets resultat enbart deskriptivt.  

Istället för att redovisa resultatet i procentenheter och andelar, vilket kan underlätta 

tolkningen av kvantitativa arbeten, valde författarna att redovisa i antal kvinnor. Valet av 

redovisningssätt diskuterades, och beslutet togs att eftersom antalet enkäter var mindre än 

100, ansågs antal kvinnor vara mindre missvisande än om resultatet redovisades i procent. 

Centralmått i form av medelvärde och spridningsmått i form av standardavvikelse användes i 

syfte att stärka resultatet (Billhult, 2017b). Anledningen till att författarna valde att redovisa 

resultatet utifrån olika grupper var för ökad förståelse samt kartlägga om det kunde 

framkomma olika behov i grupperna.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Sexuell hälsa är ett brett begrepp och inbegriper många olika aspekter av välbefinnande i 

relation till sexualitet. Därför lades fokus i arbetet på att kartlägga kvinnors sexuella hälsa 

utifrån relationer, intimitet och närhet, sexlust, sexliv och preventivmedel och behovet av att 

samtala om detta.  

Resultatet visade att det varierar hur lång tid det tar för kvinnor att uppnå god sexuell hälsa 

efter förlossning. Många kvinnor upplevde att det tog upp till tre månader att uppnå god 

sexuell hälsa, samtidigt som det för ett stort antal kvinnor tog längre tid. Enligt forskning kan 

det för många kvinnor ta mellan 6-18 månader att uppnå god sexuell hälsa (McDonald et al., 

2017; Saleh et al., 2019). Upplevelsen av sexuell hälsa och tiden det tar att uppnå god sexuell 

hälsa efter förlossning är individuell. God sexuell hälsa är dessutom subjektivt och betyder 

olika för olika kvinnor, vilket bör uppmärksammas och respekteras av barnmorskan i mötet 

med kvinnan. Barnmorskans uppgift är att individanpassa samtal och vård utifrån kvinnans 

specifika behov och ge information samt delge råd för att kunna förebygga sexuell ohälsa 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Om en kvinna upplever frustration för att den 

sexuella hälsan ännu inte blivit densamma som innan förlossningen, behöver barnmorskan 

informera, ge stöd och vägleda kvinnan så att kvinnan lättare kan hantera och förstå 

situationen. Detta beskrivs av Antonovskys KASAM där förståelse för en ny situation 

underlättar och kvinnan kan finna motivation till förändring eller anpassning genom en 

starkare känsla av sammanhang (Jahren Kristoffersen, 2008).  

Kvinnor beskrev att de vanligaste orsakerna till förändrad sexlust och förändrat sexliv var 

trötthet, mindre närhet till partner, amning, och minskad lubrikation. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning som visar att vanliga orsaker till problem med den sexuella 

hälsan kan vara minskad sexlust, amning och minskad lubrikation (McDonald et al., 2015; 

McDonald et al., 2017). I resultatet beskrevs trötthet relaterat till minskad sömn vara den 

överlägset vanligaste orsaken till förändrad sexlust och sexliv, vilket är något som påverkar 

mer än den sexuella hälsan. För många är det en övergångsperiod och kan vara ett större 

bekymmer under tiden barnet ammas. Viss forskning visar att kvinnor som heltidsammar 

skattar lägre sexuell hälsa än kvinnor som inte ammar (O'Malley et al., 2018; Saleh et al., 

2019). Detta stämmer inte överens med resultatet i detta arbete som visade att kvinnor som 

ammade (n=64) skattade högre sexuell hälsa än kvinnor som inte ammade (n=10). Om 

kvinnorna heltidsammade framgår dessvärre inte i resultatet men kvinnornas skattning 

anses ändå vara positivt utifrån WHO’s amningsrekommendationer (WHO, 2017). 

Anledningen till att det skiljer mellan resultatet och tidigare forskning kan bero på kulturella 

skillnader, individuella skillnader och erfarenheter. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning där Avery et al. (2000) menar att kvinnor som ammar kan vara mer bekväma i sin 
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sexualitet, medan O’Malley et al. (2018) beskriver att kvinnor som ammar är mindre nöjda 

med sin kropp.  

Ett intressant resultat från arbetet var att kvinnorna skattade intimitet och närhet som 

mindre viktigt efter förlossning samtidigt som mindre närhet med partner ledde till 

förändrad sexlust och sexliv. Sambanden mellan dessa skulle kunna förklaras av Den 

kvinnliga sexuella responscykeln som beskriver relationen mellan intimitet, närhet, sexlust 

och sexuell tillfredsställelse (Helström, 2015). Blir intimiteten och närheten lidande är det 

också en stor risk att hela den sexuella hälsan påverkas negativt. Däremot framgår inte ur 

resultatet orsaken till att kvinnorna skattade intimitet och närhet som mindre viktigt. 

Kvinnornas prioritet kanske ändrades efter förlossning och därmed ansågs närheten till 

barnet viktigare än närheten till partnern. Mycket förändras när ett barn föds och för många 

tar livet en ny vändning. För att känna trygghet och kontroll inför den nya tillvaron behövs 

kunskap och förståelse. Utifrån Antonovskys teori om KASAM enligt Jahren Kristoffersen 

(2008) kan därför barnmorskans information om amning och hormoners påverkan på sömn, 

sexlust och lubrikation vara viktig. Exempelvis finns hjälpmedel i form av glidmedel om 

behövligt vid penetrerande samlag, skulle kunna förbättra den sexuella hälsan. Dessutom kan 

samtal om kvinnans förväntningar angående sexuell hälsa och de eventuella förändringar 

som kan ske underlätta den nya situationen.   

Resultatet visade att några kvinnor upplevde sämre sexlust och sexliv på grund av låg 

självkänsla utifrån kroppsbild efter förlossningen, vilket kan stärkas med forskning av RFSU 

(2016) som visar på ett samband mellan låg självkänsla och sämre sexuell hälsa. Forskning 

visar även att många ungdomar idag upplever en sämre självkänsla som ett resultat av sociala 

mediers påverkan, där bilder på den perfekta kroppen ofta visas upp (Länsförsäkringar, 

2017). Forskning visar också att många kvinnor söker stöd och rådgivning av varandra på 

sociala medier, istället för hos barnmorskor på mödrahälsovården (Sjöberg & Lindgren, 

2017). Detta kan bero på att kvinnorna har ett behov som inte tillgodoses på 

mödrahälsovården och därför söker information på egna vägar. Dessutom kanske många 

kvinnor inte vet att möjligheten att samtala med barnmorska om sexuell hälsa finns, och 

därmed söker mer lättillgänglig hjälp. Det kan också bero på att kvinnorna upplever ämnet 

som känsligt och skäms över att samtala om eventuella problem. Sociala medier har fått en 

stor plats i dagens samhälle, sträcker sig långt ner i åldrarna och det har blivit lättare att 

påverkas av värderingar utifrån vad gäller kroppsbild, livsval, relations råd med mer. Detta är 

viktigt för barnmorskan att ha i åtanke vid mötet med kvinnan eftersom andras icke 

professionella åsikter kan skada och stressa kvinnorna mer än det gynnar. Kvinnor bör därför 

erbjudas samtal om sexuell hälsa av en barnmorska i en välkomnande miljö utan press, stress 

eller risk att bli dömd. Detta går i likhet med De Maria et al. (2019) forskning som beskriver 
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att kvinnorna behöver känna sig bekväma och empowered i mötet med barnmorskan. Vidare 

anser författarna att alla bör bli erbjudna ett samtal, trots att alla kanske inte aktivt 

efterfrågar detta.  

Fördelningen av antalet först- och omföderskor vad gällde skattning av den sexuella hälsan 

eller behovet av att samtala med barnmorska var liknande. Däremot visade resultatet att stöd 

från partner var viktigt för den sexuella hälsan och kvinnor utan stöd hade ett större behov av 

att samtala med barnmorskan. Forskning menar att det finns samband mellan sexuell ohälsa, 

psykiskt välmående och problem i relationen (Giallo et al., 2017; Khajehei & Doherty, 2017). I 

barnmorskans profession enligt Svenska barnmorskeförbundet (2018) ingår bland annat att 

förebygga sexuell och psykisk ohälsa. Att uppmärksamma och förebygga eventuella samband 

mellan dessa anses därmed vara centralt för barnmorskan på mödrahälsovården. 

Barnmorskan bör därför sträva efter att identifiera kvinnor som är i behov av mer stöd, 

oavsett om det är först- eller omföderskor, kvinnor med eller utan stöd från partner, eftersom 

behovet kan finnas hos alla kvinnor. Genom stöd och möjlighet att sätta ord på tankar och 

känslor skulle kanske kvinnorna kunna uppleva bättre psykisk och sexuell hälsa efter 

förlossning. En ökad förståelse för vikten av kommunikation med partnern skulle kanske 

också kunna leda till förbättringar i relationen och den upplevda sexuella hälsan. Detta går i 

enighet med Antonovskys KASAM där förståelsen är grundläggande för att skapa 

copingstrategier (Jahren Kristoffersen, 2008). Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna 

ansåg att relationen till partnern hade förändrats efter förlossning. Mindre intimitet och 

närhet, mindre sexlust och mindre tid för varandra var anledningar till försämrad relation. 

Andra menade att mindre tid för varandra gav mer kvalité samt att relationen blivit starkare. 

Inställningen till en situation påverkar hur upplevelsen av den blir, om en situation anses 

meningsfull, blir det lättare att acceptera och leva i den vilket förklaras av Antonovskys teori 

om KASAM (Jahren Kristoffersen, 2008).  

Resultatet visade att det fanns ett större behov hos kvinnorna att samtala om den sexuella 

hälsan utifrån relation, intimitet och närhet, sexlust och sexliv än vad som hittills gjorts 

under eftervårdsbesöket. Undantaget var samtal om preventivmedel, där fler kvinnor 

samtalat, än som faktiskt hade behov. Detta skulle kunna bero på att 

preventivmedelsrådgivning ingår i det medicinska basprogrammet (SFOG, 2016). Utifrån 

arbetets resultat anser författarna att det kan föreligga ett behov som inte tillgodoses, därför 

bör riktlinjerna utvecklas för att erbjuda mer samtal med fokus på sexuell hälsa. Viktigare att 

erbjuda samtal än att kvinnor har behov som inte uppmärksammas. 

Preventivmedelsrådgivning kan eventuellt göra det lättare att leda in samtalet och öppna upp 

för mer frågor angående andra delar av kvinnans sexuella hälsa. Majoriteten av kvinnorna 

hade samma barnmorska på eftervårdsbesöket som under graviditeten, alltså en tidigare 
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relation, vilket enligt Olsson et al. (2011) också underlättar vid samtal om sexuell hälsa. 

Vidare menar Fulford och Kornelsen (2018) att en god relation mellan kvinnan och 

barnmorskan kan leda till en förbättrad förståelse och coping. Detta är i likhet med KASAM 

viktigt då syftet är att förbättra individens copingstrategier genom att skapa en förståelse 

(Jahren Kristoffersen, 2008). Om en bra relation och en tillåtande miljö med barnmorskan 

kan underlätta samtal om sexuell hälsa, är det något som bör eftersträvas i mötet med 

kvinnan.  

Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna hade varit på eftervårdsbesöket mellan 6-10 

veckor efter förlossning vilket är i linje med målet enligt det medicinska basprogrammet 

(SFOG, 2016). Dock hade några kvinnor en önskan om ett uppföljningsbesök för att samtala 

mer om bland annat den sexuella hälsan då eftervårdsbesöket ansågs vara för tidigt för att 

samtala om det. Av kvinnorna hade 15% blivit erbjudna uppföljningsbesök medans 39% av 

kvinnorna var i behov av ett. Trots detta var majoriteten ändå nöjda med eftervårdsbesöket. 

Kvinnorna som inte var nöjda uttryckte bland annat en önskan om att samtala mer om 

känslor kring relation, sexlust och sexliv men även de mer fysiska aspekterna av sexuell 

hälsa. Trots att många kvinnor var nöjda med eftervårdsbesöket borde målsättningen vara att 

göra alla nöjda. Därmed borde eftervårdsbesöket individanpassas i den mån det går och 

erbjuda mer fokus på sexuell hälsa om önskvärt. Under eftervårdsbesöket kan därmed 

kvinnornas eventuella problem uppdagas och barnmorskan kan hänvisa kvinnorna vidare till 

andra professioner om nödvändigt.  

Barnmorskan har ett stort ansvar och många uppgifter att utföra under eftervårdsbesöket, 

vilket beskrivs utifrån det medicinska basprogrammet under rubrik 2.3.1. I forskning 

beskriver barnmorskor att ambitionen att samtala kring sexuell hälsa i samband med 

eftervårdsbesöket finns. Tidsbrist, stress och otillräcklig kunskap försvårade dock 

möjligheten att göra detta (Fulford & Kornelsen, 2018; Olsson et al., 2011). I resultatet 

beskrev kvinnor att barnmorskan upplevdes stressad, att det var ont om tid och att 

barnmorskan främst utgick efter en mall och därmed kändes mötet opersonligt. Resultatet 

var dessvärre inte oväntat eftersom barnmorskorna hamnar i stressfyllda situationer när 

tiden för mötet är begränsat och många praktiska och teoretiska moment ska hinnas med. 

Mer tid för kvinnan i mötet är önskvärt, dock är det ett etiskt dilemma när tiden inte räcker 

till.  

6.3 Etikdiskussion 

Forskning är grundläggande för utvecklingen i samhället. När forskning innefattar 

människor ställer det krav på att forskningen är av hög kvalitet. Forskaren har ett ansvar mot 
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deltagarna att följa värderingar, normer och etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Under 

arbetets gång tillgodosågs därför Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Hänsyn har tagits till Informationskravet, Konfidentialitetskravet, Samtyckeskravet och 

Nyttjandekravet, som tidigare beskrivits under rubrik 4.5 Etiska överväganden. Detta för att 

tillgodose och skydda alla deltagarnas integritet.  

Genom att använda en webbenkät garanterades anonymitet, vilket ansågs vara en fördel i 

arbetet då sexuell hälsa kan uppfattas som känsligt att diskutera. Inga svar kunde härledas 

tillbaka till deltagarna eftersom alla uppgifter hanterades konfidentiellt, i relation till 

Konfidentialitetskravet. Alla deltagarna erhöll grundlig information om enkäten och hur 

uppgifter skulle hanteras innan enkäten startade (se Bilaga A). Detta gjordes för att 

möjliggöra för kvinnorna att ta ställning till samtycke, vilket var obligatoriskt för att besvara 

enkäten. Samtycket formulerades som en obligatorisk fråga i början av enkäten för att 

undvika missförstånd. All insamlade data förvarades på datorer skyddade med lösenord så 

ingen obehörig kunde komma åt. Data togs bort efter färdigställande av arbetet och kunde 

inte återanvändas i enlighet med vad som utlovats i informationsbrevet och därigenom 

uppfylldes Nyttjandekravet. Utöver detta togs ansvar för att, i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2017), arbetet inte är kränkande, plagierat eller förfalskat.  

I informationsbrevet förtydligades även att det färdigställda arbetet publiceras på DiVA, där 

alla kan ta del av resultatet om så önskas. Detta anses vara en viktig del i forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom fanns kontaktuppgifter till författarna och handledare för 

eventuella frågor tillgängligt för deltagarna.  

7 SLUTSATSER 

Sexuell ohälsa kan påverka kvinnor både fysiskt och psykiskt och därför är det viktigt att den 

sexuella hälsan får en stor plats i mötet med barnmorskan på eftervårdsbesöket. Resultatet 

visade att 53% av kvinnorna hade behov av att samtala om den sexuella hälsan, vilket var mer 

än vad som erbjöds och tillgodosågs av riktlinjerna. Det framkom även att stöd och samtal 

med partner var viktigt för en god sexuell hälsa samt att kvinnorna utan stöd hade ett större 

behov av att samtala med barnmorskan.  
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7.1 Kliniska implikationer 

Barnmorskorna på mödrahälsovården i Sverige har ett stort ansvar och det är mycket som 

ska ingå i ett eftervårdsbesök i förhållande till den tid ett eftervårdsbesök planeras ta. 

Omprioritering och omstrukturering av eftervårdsbesöket behövs om det ska läggas mer 

fokus på den sexuella hälsan. Riktlinjerna för eftervårdsbesöket bör ses över och justeras för 

att täcka in den sexuella hälsan både utifrån psykiska och fysiska aspekter. Riktlinjer bör 

också vara lika över hela Sverige så att alla Sveriges kvinnor erbjuds samma 

vård. Barnmorskan har också en viktig uppgift i att identifiera kvinnorna som är i ett större 

behov av att samtala och att få stöd samt involvera partnern i syfte att främja kvinnors 

sexuella hälsa.  

7.2 Framtida forskning 

Allt mer forskning studerar kvinnors sexuella hälsa både innan och efter förlossning. Ämnet 

är aktuellt och ännu mer forskning behövs för att kunna utveckla vården till det bättre. 

Förändring behövs så att möjlighet finns att tillgodose kvinnor med behov att samtala om 

detta. För att det ska ske borde riktlinjer ses över och omstrukturering av eftervårdsbesöket 

möjligtvis genomföras, vilket först och främst kräver mer forskning. Exempelvis skulle en 

större kvantitativ studie om kvinnors behov av samtal kunna tillföra mer kunskap samt ett 

mer generaliserbart resultat till den större populationen.  

Mer forskning om kvinnors sexuella hälsa både innan och efter förlossning kan vara till fördel 

för att skapa en helhetsbild över eventuella problem och i tid sätta in förebyggande åtgärder.  

Att komplettera med en kvalitativ forskningsstudie av kvinnornas behov av samtal är 

önskvärt för att få en djupare förståelse och insikt i kvinnornas förväntningar med 

eftervårdsbesöket, för att därigenom kunna tillgodose behoven.  
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BILAGA A: ENKÄT 

Sexuell hälsa efter förlossning 

Tillfrågan om deltagande i undersökningen ”Kvinnors behov av samtal om sexuell hälsa 

under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården” 

Vi heter Emelie Hagvall och Emelie Kroon och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vårt arbete är att kartlägga kvinnors behov av samtal om sexuell 

hälsa under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna undersökning? 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i arbetet skulle för din del innebära att svara på denna enkät, vilket tar ca 10 

minuter. När vi fått in all data analyseras och sammanställs den, för att sedan ingå i vår 

magisteruppsats som publiceras på en offentlig plattform, DiVA. Där kan du som medverkat 

sedan ta del av arbetet om du är intresserad av resultatet.  

Genom din medverkan kan du bidra med information som kan vara till nytta för 

barnmorskor inom mödrahälsovården runt om i Sverige. Informationen kan även användas 

som underlag för vidare forskning inom ämnet.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att du behöver ange någon orsak. Data 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så att 

ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. 

Enkäten besvaras anonymt och dina svar kan INTE härledas tillbaka till dig.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Hagvall                              Emelie Kroon  

Tel: 073-0340823                             Tel: 070-2523934 

E-post: ehl19001@student.mdh.se           E-post: ekn19001@student.mdh.se 

 



   

Magdalena Mattebo Universitetslektor/leg.barnmorska 

Tel: 021-103108 

E-post: magdalena.mattebo@mdh.se 

 

* obligatoriskt fråga 

Jag har skriftligen informerats om den aktuella undersökningen och haft tillfälle att i lugn 

och ro läsa igenom informationen. Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och 

att jag när som helst, utan att ange orsak, kan avbryta mitt deltagande.* 

 

o JA, jag vill delta i undersökningen, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 
behandlas på det sätt som beskrivs ovanstående. 
 

 

Bakgrund 

Med eftervårdsbesök menas ett återbesök till barnmorska på mödrahälsovården som enligt 

riktlinjer ska vara mellan 6-12 veckor efter förlossning. I detta eftervårdsbesök ska 

barnmorskan enligt ett medicinskt basprogram erbjuda preventivmedelsrådgivning, 

gynekologisk undersökning, amningsstöd och samtala om förlossningsupplevelse samt 

psykiskt mående.  

Enligt studier kan många kvinnor uppleva sexuell ohälsa en tid efter förlossning. I de 

riktlinjer som styr eftervårdsbesöket nämns inte sexuell hälsa som en egen punkt. Vi vill 

därför med denna undersökning identifiera erfarenheter och se om det finns ett behov av att 

samtala om sexuell hälsa på eftervårdsbesöket på mödrahälsovården.  

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av psykiskt, fysiskt, socialt och emotionellt 

välbefinnande i relation till sexualitet. I den här enkäten fokuserar vi på relationer, 

intimitet/närhet, lust, sex och preventivmedel.  

 

Har du gått på ditt eftervårdsbesök 6-12 veckor efter förlossning?* 

o JA 
 



   

Hur gammal är du? 

o 15-19 år 
o 20-24 år 
o 25-29 år 
o 30-34 år 
o 35-39 år 
o Över 40 år 

 

 

Var detta ditt första barn eller har du fött barn tidigare? 

o Första barnet 
o Har fött flera barn 

 

Hur länge sen var din senaste förlossning? 

o Inom senaste 6 månaderna 
o Inom senaste 12 månader 
o Inom senaste 18 månader 
o Inom senaste 24 månader 

 

Har du ammat ditt barn efter förlossningen? 

o Ja, jag har ammat 
o Nej, jag har inte ammat 

 

Om du ammat/ammar, hur länge? 

o Upp till 3 månader 
o Upp till 6 månader 
o Upp till 12 månader 
o Upp till 24 månader 

 

Hur många veckor efter förlossningen gick du på ditt eftervårdsbesök? 

o Mellan 6-8 veckor efter förlossning 
o Mellan 8-10 veckor efter förlossning 
o Mellan 10-12 veckor efter förlossning 
o Mer än 12 veckor efter förlossning 

 



   

Vilken region tillhörde du vid eftervårdsbesöket? 

Välj i listan nedan.   

Region Skåne         Västra Götalandsregionen 

Region Stockholm  Region Östergötland 

Region Kalmar Län  Region Värmland 

Region Västmanland  Region Sörmland 

Region Kronoberg  Region Örebro Län                                           

Region Dalarna  Region Gävleborg 

Region Västerbotten  Region Norrbotten 

Region Jönköpings Län Region Halland 

Region Blekinge  Region Gotland 

Region Uppsala  Region Jämtland Härjedalen  

Region Västernorrland 

 

Träffade du samma barnmorska under graviditeten som vid eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Om nej, varför inte? Vänligen skriv med egna ord. 

Ditt svar 

 

Sexuell hälsa efter förlossning 

På en skala från 1-5, hur skulle du skatta din sexuella hälsa nu? (intimitet, närhet, relationer, 

sexlust, sex) 

o 1 Inte alls bra 
o 2 Mindre bra 
o 3 Bra 



   

o 4 Ganska bra 
o 5 Väldigt bra 

 

Hur lång tid tog det innan du upplevde en god sexuell hälsa efter förlossningen? 

o Upp till 3 månader 
o Upp till 6 månader 
o Upp till 12 månader 
o Upp till 24 månader 
o Fortfarande inte god. 

 

Hur ser din livssituation ut? 

o Ensamstående 
o Bor med partner 
o Bor ej med partner 

 

Om du har en partner, kan du och din partner samtala om sexuell hälsa? (intimitet, närhet, 

relationer, sexlust, sex, preventivmedel) 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 
o Inte aktuellt, har ingen partner 

 

Känner du att du fått stöttning från din partner gällande din sexuella hälsa? (intimitet, 

närhet, relationer, sexlust, sex, preventivmedel) 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 
o Inte aktuellt, har ingen partner 

 

Har relationen mellan dig och din partner förändrats sedan du fött barn? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 
o Inte aktuellt, har ingen partner 

 

 



   

Om ja, på vilket sätt? Vänligen skriv med egna ord. 

Ditt svar 

 

Samtalade du och barnmorskan om relationen mellan dig och din partner under 

eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 
o Inte aktuellt, har ingen partner 

 

Oavsett om du samtalade med barnmorskan om din relation till partner, anser du att du hade 

varit i behov av ett sådant samtal under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 
o Inte aktuellt, har ingen partner 

 

På en skala från 1-5, hur viktigt var närhet och intimitet för dig innan du födde barn? 

o Inte alls viktigt 
o Mindre viktigt 
o Viktigt 
o Ganska viktigt 
o Väldigt viktigt 

 

På en skala från 1-5, hur viktigt är närhet och intimitet för dig nu efter du fött barn? 

o Inte alls viktigt 
o Mindre viktigt 
o Viktigt 
o Ganska viktigt 
o Väldigt viktigt 

 

Samtalade du och barnmorskan om intimitet och närhet under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 



   

Oavsett om du samtalade med barnmorskan om intimitet och närhet, anser du att du hade 

varit i behov av ett sådant samtal under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

Har din SEXLUST förändrats efter att du fött barn? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Vad tror du att din förändrade SEXLUST beror på? Du kan välja flera alternativ. 

o Ingen förändrad sexlust 
o Ökad sexlust 
o Minskad sexlust 
o Samlagssmärtor 
o Ökad känsel i underlivet 
o Nedsatt känsel i underlivet 
o Amning 
o Ökad närhet med partner 
o Mindre närhet med partner 
o Trötthet, dåligt med sömn 
o Minskad lubrikation/slidsekret/blir inte våt 

Om inget ovanstående passar in, vänligen beskriv med egna ord. 

Ditt svar 

Samtalade du och barnmorskan om din SEXLUST under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Oavsett om du samtalade med barnmorskan om din SEXLUST, anser du att du hade varit i 

behov av ett sådant samtal under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Har ditt SEXLIV förändrats sedan din senaste förlossning? 

o Ja 



   

o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Vad tror du att ditt förändrade SEXLIV beror på? Du kan välja flera alternativ. 

o Inget förändrat sexliv 
o Ökad sexlust 
o Minskad sexlust 
o Samlagssmärtor 
o Ökad känsel i underlivet 
o Nedsatt känsel i underlivet 
o Amning 
o Ökad närhet med partner 
o Mindre närhet med partner 
o Trötthet, dåligt med sömn 
o Minskad lubrikation/slidsekret/blir inte våt 

 

Om inget av ovanstående passar in, vänligen beskriv med egna ord. 

Ditt svar 

Samtalade du och barnmorskan om ditt SEXLIV under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 
Oavsett om du samtalade med barnmorskan om ditt SEXLIV, anser du att du hade varit i 

behov av ett sådant samtal under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Eftervårdsbesöket 

Hade du vid eftervårdsbesöket behov av förskrivning av preventivmedel i 

födelsekontrollerande syfte? (dvs för att undvika graviditet) 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 



   

 

Om nej, varför inte? Du kan välja flera alternativ 

o Har inte vaginalt samlag (heterosexuell relation) för tillfället 
o Avbrutet samlag 
o Amning som preventivmedel (laktationsamenorré) 
o Använder kondom 
o Inget emot att bli gravid igen 
o Lever i en samkönad relation 

 

Om inget av ovanstående passar in, vänligen beskriv med egna ord. 

Ditt svar 

Samtalade du och barnmorskan om preventivmedel (i födelsekontrollerande syfte) under 

eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Oavsett om du samtalade med barnmorskan om preventivmedel (i födelsekontrollerande 

syfte), anser du att du hade varit i behov av ett sådant samtal under eftervårdsbesöket? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Blev du erbjuden ett uppföljningsbesök efter ditt eftervårdsbesök? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Oavsett om du blev erbjuden, hade du ett behov av ett uppföljningsbesök efter ditt 

eftervårdsbesök? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

 



   

Är du nöjd med ditt eftervårdsbesök? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Skulle du velat att något gjordes annorlunda? 

o Ja 
o Nej 
o Osäker/Vet ej 

 

Utveckla gärna ditt svar på föregående fråga. 

Ditt svar 

 

Tack för din medverkan! 

  



   

BILAGA B: REGIONSTABELL 

Tabell 6: Antal besvarade enkäter från de olika regionerna.  

Region Antal svar 

Region Skåne 13 

Västra Götalandsregionen 10 

Region Stockholm 8 

Region Östergötland 6 

Region Kalmar Län 4 

Region Värmland 4 

Region Västmanland 4 

Region Sörmland 3 

Region Kronoberg 3 

Region Örebro Län 3 

Region Dalarna 3 

Region Gävleborg 3 

Region Västerbotten 3 

Region Norrbotten 3 

Region Jönköpings Län 2 

Region Halland 2 

Region Blekinge 1 

 



 

 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Författare 
Titel  
Tidsskrift, (År)  
Land 

Syfte  Metod  Resultat 

Acele, E. Ö., & Karaçam, 
Z.   

Sexual problems in women 
during the first postpartum 
year and related 
conditions.  

Journal of Clinical Nursing, 
(2012). 

Turkiet 

Att utvärdera de sexuella 
problemen hos kvinnor under det 
första året efter förlossning och 
relaterade tillstånd. 

Design: Kvantitativ metod 

Urvalsförfarande: icke-sannolikhetsurval 

Datainsamling: Frågeformulär (ASEX) 

Analysmetod: Deskriptiv analys. 

Inklusionskriterier: kvinnor 18-40 år, fött 
barn för 2-12 månader sedan 

Urval: n= 230 kvinnor, 82 exkluderade 

Resultaten visade att ålder och förekomsten 
av sexuella problem under graviditeten 
avsevärt ökade riskerna för sexuella problem 
efter förlossning.  

Akpinar, A., & Yangin, H.  

Determining sexual 
knowledge and the role of 
sexual beliefs at 
postpartum period on 
Turkish women.  

Electronic Journal of 
General Medicine, (2018).  

Turkiet 

Att klargöra kvinnors kunskaper 
och övertygelser om sexualitet 
efter födseln. 
 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urvalsförfarande: Stratifierat urval 

Datainsamling: Frågeformulär  

Analysmetod: Deskriptiv analys. 

Population: inklusionskriterier: i åldrarna 
18-45 år, sambo, turkiska, psykiatrisk 
diagnos, fött ett friskt barn 

Urval: n= 400 kvinnor 

Kvinnors kunskaper om sexualitet efter 
förlossningar är otillräcklig. 

Mer kunskap och information till kvinnor efter 
födseln om sexualitet behövs.  

Behovet ska utvärderas och erbjudas i 
hälsovården i enlighet med kvinnornas behov. 
 



 

 

Författare 
Titel  
Tidsskrift, (År)  
Land 

Syfte  Metod  Resultat 

*De Fátima Enderle, C., 
Pereira da Costa Kerber, 
N., Lerch Lunardi, V., 
Margroski Goulart Nobre, 
C., Mattos, L., & Fonseca 
Rodrigues, E.  

Constraints and/or 
determinants of return to 
sexual activity in the 
puerperium.  

Revista Latino-Americana 
de Enfermagem (2013).  

Brasilien 

Att identifiera faktorer som 
påverkar kvinnors återkomst till 
sexuell aktivitet efter förlossning.  

Design: Kvalitativ studie 

Urvalsförfarande: Icke-sannorlikhetsurval 

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Inklusionskriterier: nyförlöst, närvarade 
vid sjuksköterskekonsultation på 
sjukhuset efter förlossning 

Urval: n= 15 nyförlösta kvinnor 

Rädslan för ny graviditet, minskad sexlust och 
rädsla för smärta var faktorer som begränsade 
kvinnor att återgå till sexuell aktivitet.  

En undersökning av barnmorskan och info om 
kroppsförändring var också önskvärt.  

Studiens resultat visar också vikten av att 
tidigt samtala om preventivmedel.   
 



 

 

Författare 
Titel  
Tidsskrift, (År)  
Land 

Syfte  Metod  Resultat 

DeMaria, A. L., Delay, C., 
Sundstrom, B., Wakefield, 
L. A., Avina, A., & Meier, S.  

Understanding women’s 
postpartum sexual 
experiences.  

Culture, Health & 
Sexuality, (2019).  

USA 

Att förstå kvinnors upplevelser av 
sexuell hälsa, kunskap, attityder 
och normer relaterade till 
återupptagande av sexuellt 
beteende under postpartum-
perioden. 
 

Design: Kvalitativ studie  

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 
och snöbollsurval. 

Datainsamling: semistrukturerade 
intervjuer 

Analysmetod: Grunded theory. 

Inklusionskriterier: Kvinnor i åldrarna 19-
78 år 

Urval: n= 70 kvinnor 

Vissa kvinnor återvände till sex tidigare än 
väntat pga personliga önskemål och partner, 
och upplevde att de uppnådde avsevärd 
sexuell tillfredsställelse under 
postpartumperioden.  

Andra hade svårigheter att återuppta sexuell 
aktivitet pga smärta och utmattning från att ta 
hand om ett nytt barn.  
 

Fulford, R., & Kornelsen, J.  

Midwife as Counsellor: 
Midwives' Experiences 
Counselling Women 
Through Pregnancy, Birth 
and the Early Postpartum.  

Canadian Journal of 
Midwifery Research, 
(2018). 

Kanada 

Att utforska hur barnmorskor 
definierar, förstår och upplever en 
rådgivningsroll i sitt arbete som 
barnmorska.  

 

Design: Kvalitativ studie. 

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer via telefon 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Inklusionskriterier: Barnmorskor i 
Canada, minst 1 års erfarenhet 

Urval: n= 9 barnmorskor  

Fem teman identifierades i förhållande till 
barnmorskors erfarenheter av rådgivning: "del 
av jobbet", "Träffa människor där de är", "ute 
på djupt vatten", "lär oss av att göra”, "ta 
hand om barnmorskan" 
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Giallo, R., Pilkington, P., 
McDonald, E., Gartland, D., 
Woolhouse, W., & Brown, 
S.  

Physical, sexual and social 
health factors associated 
with the trajectories of 
maternal depressive 
symptoms from pregnancy 
to 4 years postpartum.  

Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, 
(2017). 

Australien 

Att identifiera de fysiska, sexuella 
och sociala hälsofaktorer som är 
förknippade med depressiva 
symtom hos kvinnan från 
graviditet till fyra år efter 
förlossning.  
 

Design: Kvantitativ, prospektiv 
kohortstudie 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Frågeformulär besvarades 
från <24 veckors graviditet till 3-, 6-, 12- 
och 18 månader och 4 år efter 
förlossningen.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik, SPSS. 

Inklusionskriterier: förstföderskor, över 
18 år, talar engelska 

Urval: n= 1102 kvinnor 

Riskfaktorer för depressiva symtom hos 
kvinnorna var; flyttat från ett icke-
engelsktalande land, hade ingen betald 
anställning under graviditeten, utsatts för 
fysiska övergrepp som barn, tidigare 
depressiva symtom, problem i relation under 
grav, utmattning, tre eller mer sexuella 
hälsoproblem vid och rädsla för en partner. 
 

https://link.springer.com/journal/127
https://link.springer.com/journal/127
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Khajehei, M.  

Prevalence and Risk 
Factors of Relationship 
Dissatisfaction in Women 
During the First Year After 
Childbirth: Implications for 
Family and Relationship 
Counseling.  

Journal of Sex & Marital 
Therapy (2016). 

Australien 

Att undersöka australienska 
kvinnors grad av nöjdhet i deras 
relationer 1 år efter förlossning 
och vilka faktorer som påverkade 
deras relationer.  

Design: Kvantitativ tvärsnittstudie.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär (FSFI) 

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: fött barn för 12 
månader sedan, åldrarna 16-40 år, ej 
gravid, partner, barnet fött över v 37.  

Urval: n= 325 kvinnor, 164 exkluderade 

Mellan tidsperioden 0-6 månader postpartum 
var det allt fler kvinnor som upplevde 
missnöjdhet i sina relationer än mellan 6-12 
månader.  

Faktorer som påverkade kvinnornas nöjdhet 
var framförallt ekonomi, samlagssmärtor samt 
depression.  

Kvinnor som levde i samkönade relationer var 
mer nöjda med deras relation än kvinnor i 
heterosexuella relationer.  

Khajehei, M., & Doherty, 
M.  

Exploring postnatal 
depression, sexual 
dysfunction and 
relationship dissatisfaction 
in Australian women. 

British Journal of 
Midwifery, (2017). 

Australien 

Att undersöka sambandet mellan 
sexuell dysfunktion, missnöje i 
relation och symtom på 
depression bland australiska 
kvinnor under det första året efter 
förlossning. 

Design: Kvantitativ tvärsnittstudie.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär 

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: fött barn för 12 
månader sedan, åldrarna 16-40 år, ej 
gravid, partner, barnet fött över v 37.  

Urval: n= 325 kvinnor 

Nästan en fjärdedel av kvinnorna 
rapporterade symtom på depression efter 
födseln.  

Symtomen var signifikant förknippade med låg 
utbildningsnivå, amning, kliniskt 
diagnostiserad depression, sexuell dysfunktion 
och missnöje med relationen.  
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Lagaert, L., Weyers, S., Van 
Kerrebroeck, H., & Elaut, 
E.  

Postpartum dyspareunia 
and sexual functioning: a 
prospective cohort study.  

European Journal of 
Contraception & 
Reproductive Health Care, 
(2017). 

Belgien 

Att undersöka förekomst av 
samlagssmärtor och sexuell 
dysfunktion före och efter 
förlossning.  
 

Design: Kvantitativ, Prospektiv 
kohortstudie 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär; FSFI, Short 
form-36, samt ett egenutvecklat 
formulär.  6 veckor och 6 månader 
postpartum. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: tredje trimestern, 
över 18 år, talar flytande holländska 

Urval: n= 109 kvinnor, 3 bortfall 

Samlagssmärtorna minskade signifikant mellan 
6 veckor och 6 månader efter förlossning.   

Under de första 6 veckorna var graden av 
samlagssmärtor associerad med amning.  

Efter 6 månader associerades smärtan 
beroende på antal barn kvinnan fött.  
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Leeman, L., Rogers, R., 
Borders, N., Teaf, D., & 
Qualls, C.  

The Effect of Perineal 
Lacerations on Pelvic Floor 
Function and Anatomy at 6 
Months Postpartum in a 
Prospective Cohort of 
Nulliparous Women.  

Birth (2016).  

USA 

Att undersöka 
bäckenbottenskador och deras 
koppling till anal- och 
urininkontinens samt sexuell 
funktion hos förstföderskor.   

Design: Kvantitativ kohortstudie.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Frågeformulär, under 
graviditet och 6 månader postpartum 

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: över 18 år, förstå 
spanska eller engelska, friska, 
förstföderskor, vaginal förlossning 

Urval: n= 448 kvinnor 

Perineal trauma var inte associerad med anal- 
eller urininkontinens, perineal smärta eller 
minskad sexuell aktivitet.  

De kvinnor med 2:a gradens perineal skada 
hade något lägre sexuell funktion och ökad 
smärta i bäckenbotten efter 6 månader.  
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Matthies, L. M., 
Wallwiener, M., Sohn, C., 
Reck, C., Müller, M., & 
Wallwiener, S.  

The influence of 
partnership quality and 
breastfeeding on 
postpartum female sexual 
function.  

Archives of Gynecology & 
Obstetrics, (2019). 

Tyskland 

Att undersöka inverkan på den 
sexuella funktionen med fokus på 
amning och relationen till partner, 
sex månader efter förlossning.  
 

Design: Kvantitativ, longitudinell 
kohortstudie 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär FSFI, EDPS 
mm.  

Analysmetod: Statistisk analys, SPSS 

Inklusionskriterier: gravida kvinnor, över 
18 år, talar flytande tyska   

Urval: n= 330 kvinnor 

God relation till partner, amning, hög 
utbildning och mödrarnas depressiva symtom 
påverkade FSFI poängen postpartum.  

Kvinnor som slutade amma eller aldrig 
ammade visade höga FSFI-poäng.  
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McDonald, E., Woolhouse, 
H., & Brown, S. J.  

Consultation about Sexual 
Health Issues in the Year 
after Childbirth: A Cohort 
Study.  

Birth, (2015). 

Australien 

Att undersöka förekomsten av 
sexuella hälsofrågor efter födseln 
och i vilken utsträckning 
vårdpersonal i primärvården 
rutinmässigt frågar om sexuell 
hälsa.  

Design: Kvantitativ, prospektiv 
kohortstudie.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär, följdes 
upp vid 3, 6 och 12 månader efter 
förlossning.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: över 18 år, 
förstföderskor, under 24v gången i 
graviditeten  

Urval: n= 1507 kvinnor 

89 % av kvinnorna rapporterade sexuella 
hälsoproblem under de första tre månaderna 
efter förlossningen.  

Vanligaste problemen var; minskad sexlust, 
samlagssmärtor, vaginal täthet och brist på 
lubrikation. ⅓ av kvinnorna hade fortfarande 
samlagssmärtor 12 månader efter förlossning.  

Väldigt få blev tillfrågade om sin sexuella 
hälsa.  
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McDonald, E., Woolhouse, 
H., & Brown, S. J.  

Sexual pleasure and 
emotional satisfaction in 
the first 18 months after 
childbirth.  

Midwifery, (2017).  

Australien 

Att undersöka förstföderskors 
erfarenhet av emotionell och 
sexuell intimitet från födsel till 18 
månader postpartum.  

Design: Kvantitativ, prospektiv 
kohortstudie 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär vid 3, 6, 12 
och 18 månader postpartum.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: fött barn för 12 
månader sedan, åldrarna 16-40 år, ej 
gravid, partner, barnet fött efter v 37.  

Urval: n= 1239 förstföderskor 

Det fanns en tydlig koppling mellan fysisk 
njutning och känslomässig tillfredsställelse.  

De kvinnor vars partner var involverad i 
hushållsuppgifter var också mer nöjda över 
den känslomässiga och sexuella relationen.   
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O´Malley, D., Higgins, A., 
Begley, C., Daly, D., & 
Smith, V.  

Prevalence of and risk 
factors associated with 
sexual health issues in 
primiparous women at 6 
and 12 months 
postpartum; a longitudinal 
prospective cohort study 
(the MAMMI study).  

BMC Pregnancy & 
Childbirth, (2018). 

Irland 

Att rapportera om förekomsten av 
och de potentiella riskfaktorerna 
för sexuella hälsoproblem vid 6 
och 12 månader postpartum. 
 

Design: Kvantitativ longitudinell 
kohortstudie.    

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär om 
sexuella hälsoproblem och riskfaktorer 
vid 3, 6, 9 och 12 månader efter 
förlossning. 

Analysmetod: Statistisk analys, SPSS 

Inklusionskriterier: över 18 år, 
förstföderskor, talade flytande engelska.  

Urval: n= 832 förstföderskor, bortfall n= 
576 kvinnor 

Amning var förknippat med samlagssmärtor, 
brist på lubrikation och minskad sexlust vid 6 
månader PP.   

Missnöje med kroppsbilden framkom som en 
betydande faktor förknippad med bristande 
intresse för sexuell aktivitet vid 12 månader 
efter förlossning. 
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Olsson, A., Robertson, E., 
Falk, K., & Nissen, E.  

Assessing women’s sexual 
life after childbirth: the 
role of the postnatal 
check.  

Midwifery, (2011).  

Sverige 

Att beskriva barnmorskors 
reflektioner kring rådgivning till 
kvinnor på den postnatala 
kontrollen med fokus på sexliv 
efter födsel.  

Design: Kvalitativ fokusgrupp 

Datainsamling: Fokusgruppdiskussioner 
(FGD) 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Inklusionskriterier: Arbeta som 
barnmorska i Stockholm  

Urval: n= 32 barnmorskor 

Tidsbegränsningar och krav från 
organisationen gjorde det svårt att ge 
tillräckligt med samtalsstöd om kvinnans 
sexualliv.   

Förberedelse inför mötet, och att bilda sig en 
uppfattning om kvinnans behov underlättade 
mötet.  

Bristande kunskap om sexualliv hos 
barnmorskan var också väsentligt, och mer 
kunskap eftersöktes för att kunna föra bättre 
samtal och möta alla kvinnor.  

Pariera, K. L.  

Women’s Sexual 
Communication with Their 
Peers and Its Association 
with Sexual Wellbeing.  

International Journal of 
Sexual Health, (2018).  

USA 

Att undersöka kvinnors sexuella 
kommunikation med varandra och 
dess koppling till deras sexuella 
hälsa och välbefinnande. 

 

Design: Kvantitativ enkätstudie.   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Datainsamling: Frågeformulär 

Analysmetod: Statistisk analys 

Inklusionskriterier: boende i USA, över 18 
år, sexuellt aktiva och ha minst en 
sexpartner vid tillfället av undersökningen  

Urval: n= 617 kvinnor 

Kvinnor använder sig mer av uttrycksfull 
sexuell kommunikation betydligt mer än 
instrumentell sexuell kommunikation. 

God kommunikation kan stärka den sexuella 
självkänslan och självförtroendet. 
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Ross, K-M., Guardino, C., 
Hobel, C-J., & Dunkel 
Schetter, C.  

Partner relationship 
satisfaction, partner 
conflict, and maternal 
cardio-metabolic health in 
the year following the 
birth of a child. 

Journal of Behavioral 
Medicine, (2018).  

USA 

Att testa huruvida relationen med 
partner och deras interaktion 
förutspådde kvinnans 
kardiometaboliska hälsa 12 
månader efter förlossning.  
 

Design: Kvantitativ metod 

Urvalsförfarande: Rekryterades efter 
förlossning, bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Frågeformulär, mätning 
av vitalparametrar, samt intervjuer.  

Analysmetod: Statistisk analys via SPSS 

Inklusionskriterier: ej tidigare sjuk, 18-40 
år. 4 barn eller mindre 

Urval: n= 593 kvinnor efter 306 
exkluderade kvinnor. 

Konflikt med partner förknippades med sämre 
kardiometabolisk hälsa för kvinnor efter 
förlossning. 
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Saleh, D. M., Hosam, F., & 
Mohamed, M. T.  

Effect of mode of delivery 
on female sexual function: 
A cross-sectional study.  

The Journal of Obstetrics 
and Gynaecology 
Research, (2019).  

Egypten 

Att undersöka om förlossningssätt 
påverkade den sexuella 
funktionen postpartum.  

Design: Kvantitativ, Tvärsnittsstudie.  

Urvalsförfarande: Icke-sannolikhetsurval 

Datainsamling: En arabisk version av 
(FSFI) användes för att bedöma kvinnans 
sexuella funktion.  

Analysmetod: Statistisk analys via SPSS.  

Inklusionskriterier: förstföderskor, inom 
12 månader, som inte levt i 
återhållsamhet. 

Urval: n= 684 förstföderskor. 320 vaginal 
födsel, 364 kejsarsnitt 

Ingen klinisk skillnad avseende sexuell 
funktion, mellan kvinnor som fött barn 
vaginalt och kejsarsnitt inom ett år efter 
förlossning.  

Den sexuella funktionen förbättras efter 6 
månader postpartum.  

Studien visar att amning gör att kvinnorna får 
en minskad FSFI poäng.   
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Sjöberg, M., & Lindgren, S.  

Challenging the Roles of 
“Skilled” Professionals and 
“Risky” Young Mothers: 
Peer Support, Expertise, 
and Relational Patterns in 
Facebook Groups.  

Journal of Technology in 
Human Services, (2017).  

Sverige 

Att bedöma i vilken utsträckning 
sociala medier potentiellt kan 
fungera som alternativ plattform 
för stöd bland unga mödrar. 

Design: Kvalitativ studie   

Datainsamling: Kombination av analys av 
sociala nätverk, online etnografi och 
intervjuer. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Population: 3 Facebook-grupper och dess 
medlemmar.  

Urval: Facebook-gruppen i fråga 
administreras av professionella eller icke-
professionella personer.  

Resultat indikerar att några av de råd som 
tillhandahålls av Facebook kan bidra till en 
utmaning av rollerna som "skickliga" proffs 
kontra "riskabla" unga föräldrar. 
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Trivino-Juarez, J-M., 
Romero-Ayuso, D., Nieto-
Pereda, B., Joao Forjaz, M., 
Oliver-Barrecheguren, C., 
Mellizo-Dıaz, S., … Pla-
Mestre, R.  

Resumption of 
intercourse, self-reported 
decline in sexual 
intercourse and 
dyspareunia in women by 
mode of birth: A 
prospective follow-up 
study.  

Journal of Advanced 
Nursing, (2018).  

Spanien 

Att utvärdera sambandet mellan 
förlossningssätt, återupptagandet 
av sexuellt samlag, 
självrapporterad minskning av 
sexuellt samlag och 
samlagssmärtor hos kvinnor vid 6 
veckor och 6 månader efter 
förlossning.  

Design: Prospektiv, longitudinell 
observationsstudie.  

Urvalsförfarande: Icke-sannolikhetsurval  

Datainsamling: Telefonintervjuer 

Analysmetod: Multipel regressionanalys 

Inklusionskriterier: friska förstföderskor, 
födde barn på sjukhus mellan feb 2013 
och april 2014. Kvinnor mellan 18-45 år.  

Urval: n=552 förstföderskor 
 

6:e veckan pp; Kvinnor med episiotomi och 
perinealskador hade högre risk för att inte 
återuppta sexuellt samlag,  

Amning var relaterat till högre sannolikhet för 
samlagssmärtor. 

6:e månaden pp; Minskning av sexuellt samlag 
var högre bland kvinnor som hade symtom för 
postpartumdepression och ett högre antal 
ammande kvinnor rapporterade 
samlagssmärtor och en minskning av samlag.  
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