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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Obstetriska bristningar sker i olika grad där grad III-IV involverar analsfinktern. 

Detta kallas för sfinkterruptur och incidensen är cirka 3,6%. Sfinkterrupturer kan ge fekal 

inkontinens och påverka livskvaliteten. Behandlingen vid obstetrisk sfinkterruptur 

inkluderar fysioterapi där fysioterapeuten ger information och instruktioner om 

bäckenbottenträning. Det är oklart hur kvinnorna upplever informationen som ges ut. 

Upplevelsen av hinder och möjligheter för att följa ett beteende kan förklaras av den 

transteoretiska modellen. 

Syfte: Att undersöka hur kvinnor upplever information och träningsanvisningar postpartum 

vid obstetrisk sfinkterruptur samt hinder och möjligheter att följa dessa enligt den 

transteoretiska modellen  

Metod: Kvalitativ deskriptiv intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. Ett 

lämplighetsurval användes. Informanterna var kvinnor diagnostiserade med en obstetrisk 

sfinkterruptur. Fyra intervjuer genomfördes cirka åtta veckor postpartum, transkriberades 

och analyserades med induktiv ansats.  

Resultat: Analysen formade fyra kategorier som representerade kvinnors uppfattade hinder 

och möjligheter till bäckenbottenträning. Kategorierna behandlade tid, den nya upplevelsen 

av att vara mamma, upplevelse av ovisshet och påminnelsernas betydelse för hur och om 

träningen bedrevs. 

Slutsats: En diskussion mellan vårdgivarna bör ske angående när information ska ges och 

möjligheten för uppföljning och återbesök. Individanpassade påminnelser och ökad 

information till partnern kan vara viktigt för att öka följsamheten till bäckenbottenträningen.  

Nyckelord: beteendeförändring, bäckenbottenträning, postpartum, transteoretiska 

modellen, riktlinjer   



ABSTRACT 

Background: Obstetrical lacerations occur in different grades, where grade III-IV involves 

the anal sphincter. That kind of laceration is described as an anal sphincter rupture and the 

incidence is about 3.6%. An anal sphincter rupture can lead to faecal incontinence and affect 

the quality of life. The treatment for an anal sphincter rupture includes physical therapy 

where the physiotherapist gives information and instructions about pelvic floor training. It is 

unknown how the women experience the information. The experience of difficulties and 

facilities for compliance can be described by the transtheoretical model.   

Objective: To investigate how women experience information and instructions regarding 

postpartum pelvic floor training after an obstetric sphincter rupture and difficulties and 

facilities to follow these instructions according to the transtheoretical model.  

Methods: A qualitative, descriptive interview study with semi structured questions. A 

convenience sampling was used. The informants were women diagnosed with an obstetric 

sphincter rupture. Four interviews were being held approximately eight weeks postpartum, 

transcribed and analysed with an inductive approach.  

Results: The analysis formed four different categories that represented the women’s 

experienced difficulties and facilities for pelvic floor training. The categories processed time, 

the new experience of being a mother, the experience of uncertainty and how reminders 

affected if and how the training was pursued.  

Conclusions: A discussion between the caregivers about the time when information should 

be given and the opportunity for a follow up and revisits should be done. Individually 

adjusted reminders and increased information to the partner could be important to increase 

the compliance to pelvic floor training.    

Keywords: Behavioural change, pelvic floor training, postpartum, transtheoretical model, 

guidelines
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1 BAKGRUND  

En förlossning innebär att kvinnans bäckenbottenmuskulatur töjs ut för att barnet ska kunna 

passera livmoderkanalen. Sfinkterruptur (se bilaga A ordlista) är en allvarlig komplikation i 

samband med förlossningen som kan leda till fekal inkontinens. För att träna upp 

bäckenbottenmuskulaturen efter förlossningen är det viktigt att kvinnor med obstetrisk 

sfinkterruptur följer givna träningsråd från exempelvis en fysioterapeut. Detta definieras som 

följsamhet till behandling (Nationalencyklopedin [NE], 2016a). Hädanefter kommer 

obstetrisk sfinkterruptur att benämnas som sfinkterruptur. En ordlista finns (bilaga A) för att 

förtydliga ord i texten.   

1.1 Bäckenbotten 

Bäckenbotten är en trattformad muskelstruktur som består av två lager med muskler, 

bindväv (den endopelvina fascian) och ligament (Feneis, 2006). Den anala sfinktern hör till 

bäckenbottenmuskulaturen (m. sphincter ani externus). Diaphragma pelvis är den största 

muskelgruppen i bäckenbotten vars viktigaste muskel är m. levator ani. 

Bäckenbottenmuskulaturen är den enda transversella, tyngdbärande muskelgruppen i 

kroppen och liknar en hängmatta. Diaphragma urogenitale ligger som en förstärkning 

ventralt. Bäckenbotten har som uppgift att stödja samt stabilisera bäckenorganens läge samt 

tillsammans med urinrörets muskel förhindra läckage (Feneis 2006; NE, 2016b). 

1.2 Sfinkterruptur 

Vid förlossning delas de fysiologiska händelserna som sker i kvinnans underliv in i två olika 

stadier. Det första stadiet går från kontraktioner av livmodern till total dilatation av 

livmoderhalsen. Det andra stadiet är från den totala dilatationen av livmoderhalsen till det 

att barnet är fött (Yihui, Xu, Ding, Y. Wang & Z. Wang, 2015). Bäckenbottenproblem kan 

föregås av flertalet orsaker, men en av de största riskerna sker i samband med förlossning. På 

grund av kraftig uttöjning, tryck eller ischemi kan nerver och muskler i området och den 

endopelvina fascian påverkas i det andra stadiet av förlossningen (Milsom et al., 2013; Dietz 

& Wilson, 2005). 

En bristning i bäckenbotten vid förlossning delas in i graderna I-IV beroende på omfattning. 

En bristning av grad III-IV kallas sfinkterruptur. Grad III kan delas in i en partiell eller total 

ruptur. En partiell ruptur innebär en bristning i bäckenbottens muskulatur och att en del av 

ändtarmens slutmuskel är skadad, medan en total ruptur innebär en bristning av hela 

ändtarmens slutmuskel. Grad IV innebär en total bristning i ändtarmens slutmuskel och 

skada på analslemhinnan (Socialstyrelsen, 2014; Herbert 2010; SFOG, 2001).  
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1.3 Incidens och riskfaktorer för sfinkterruptur  

Incidensen för sfinkterruptur i Sverige är idag cirka 3,6 %. Incidensen hos förstföderskor är 

6,2 % och 1,7 % för omföderskor (Socialstyrelsen, 2014).  Sfinkterruptur ökar risken för fekal 

inkontinens och smärta i underlivet (Socialstyrelsen, 2014), samt kan ge en ökad risk för 

urininkontinens (Fornell, Wingren & Kjølhede, 2004; Ekin et al., 2009). 

Indicidensen för sfinkterrupturer minskade med drygt 40 % i Norge under 2004-2010 

(Laine, Rotvold & Staff, 2013). Detta skedde i samband med införande av ett nationellt 

interventionsprogram som var till för att förbättra vårdpersonalens arbete vid förlossning 

och för att minska antalet sfinkterrupturer. Även i Sverige skedde det en minskning av 

incidensen under samma tidsperiod, däremot endast med 2,5 %. I Finland och Danmark 

ökade istället incidensen med cirka 40 respektive 13,5 %. Detta skedde samtidigt som 

användningen av episiotomi minskade i Finland medan det användes i liten utsträckning i 

Sverige och Danmark under hela perioden. Det ska poängteras att Finland ändå var det land i 

Norden som 2010 hade lägst antal sfinkterrupturer. Sfinkterrupturer antas därför kunna 

förebyggas till en betydande grad. Dock ska framhävas att inte endast förlossningsutförandet 

spelar roll för incidensen utan även skickligheten att upptäcka sfinkterrupturerna (Laine et 

al., 2013).  

Resultat från Jangö, Langhoff-Roos, Rosthöj och Sakse (2014) visar även det på en ökning av 

sfinkerrupturer i Danmark under 2000-2010.  Användningen av mediolateral episiotomi 

minskade samtidigt som användningen av epiduralbedövning ökade. Vakuum-assisterad 

förlossning hölls på en relativt jämn nivå under hela tidsperioden. Enbart mediolateral 

episiotomi visade sig inte ha någon skyddande effekt, men däremot när det utfördes 

tillsammans med sugklocka. Endast sugklocka sågs som en betydande riskfaktor för 

sfinkterruptur. Därför skulle användningen av episiotomi möjligen kunna rekommenderas 

vid vakuum-assisterade förlossningar för att undvika sfinkterrupturer (Jangö et al., 2014).  

Högre ålder hos kvinnan, stor omkrets på fostrets huvud, hög födelsevikt samt 

ansiktsbjudning hos fostret ses som riskfaktorer för sfinkterruptur. Även skulderdystoci och 

instrumentell förlossning framkom som signifikanta riskfaktorer (Jangsö et al., 2014; 

Socialstyrelsen, 2012). Griptång ansågs dock vara mindre riskfyllt än sugklocka. Resultatet 

påvisade att epiduralbedövning är en riskfaktor i univariabel analysen, men en skyddande 

faktor i multivariabel analysen. När sugklocka och barnets vikt inte räknades med fick 

epiduralbedövning en skyddande faktor. En annan skyddande faktor ansågs vara 

sätesbjudning, vilket kan förklaras av att perineum tänjs ut mer gradvis om sätet kommer 

först jämfört med huvudet (Jangsö et al., 2014). Enligt Socialstyrelsen (2012) kan manuellt 

perinealt skydd minska skador på bäckenbotten då det kan förhindra att fostrets huvud 

kommer ut för snabbt. 

1.4 Långtidseffekter efter sfinkterruptur  

Wegnelius och Hammarström (2011) gjorde en studie om långtidseffekter efter totala 

sfinkterrupturer hos förstföderskor mellan 1994-1999. Kvinnorna med sfinkterruptur 
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jämfördes med två kontrollgrupper; en med förstföderskor som hade fått genomgå 

kejsarsnitt och en med förstföderskor som hade haft en normal förlossning. Kvinnorna som 

fått en sfinkterruptur följdes upp kliniskt tre-sex månader efter förlossningen och genom ett 

frågeformulär tre till åtta år efter förlossningen. Även de två kontrollgrupperna följdes upp 

med samma frågeformulär tre till åtta år efter förlossning. Efter tre till sex månader upplevde 

31 % av kvinnorna med sfinkterruptur fekal inkontinens. Utöver det hade 10 % fekal urgency. 

Resultaten för långtidsuppföljningen visade att prevalensen för inkontinens hade ökat i 

gruppen med sfinkterruptur. De hade också en signifikant högre prevalens av fekal 

inkontinens jämfört med kontrollgrupperna (54 % jämfört med 21 respektive 23 %). I 

gruppen med sfinkterruptur hade 11 % slutat med fysisk aktivitet och några av dem även med 

olika typer av arbete på grund av den fekala inkontinensen. Även vaginal smärta visade på en 

signifikant skillnad mellan gruppen med sfinkterruptur och kontrollgrupperna (26 % jämfört 

med 16 och 14 %). Det var ingen skillnad gällande urininkontinens (Wegnelius & 

Hammarström, 2011).  

Palm, Israelsson, Bolin och Danielsson (2013) skickade 2010 ut ett frågeformulär till 305 

kvinnor som fått en sfinkterruptur mellan år 2001 och 2008. Både grad III, IV och partiella 

sfinkterrupturer fanns bland kvinnorna. Frågeformuläret skickades även ut till en matchande 

kontrollgrupp med 297 kvinnor som hade en normal förlossning under samma tidsperiod. 

Frågorna handlade om fekal inkontinens, dyspareuni, fekal urgency och livskvalitet. 219 av 

kvinnorna med sfinkterruptur svarade på formuläret (72 %) och 198 (67 %) i 

kontrollgruppen. Resultatet visade att risken var större för att lida av fekal inkontinens för de 

kvinnor som haft en sfinkterruptur, men inte risken för fekal urgency. Det var även större 

risk för kvinnorna med en total sfinkterruptur att ha fekal inkontinens än de med en partiell 

ruptur. 

Socialstyrelsen (2012) menar att sfinkterruptur ökar risken för både fekal- och 

urininkontinens samt vaginala smärtor. Detta stödjs av Soerensen, Buntzen, Bek och 

Laurberg (2013) som kom fram till att totala sfinkterrupturer fördubblar risken för fekal 

inkontinens på lång sikt. Studien visar även att en sfinkterruptur är den enda individuella 

risken för att drabbas av fekal inkontinens. 

1.5 Livskvalitet 

Tiden efter förlossning är ofta omtumlande, speciellt för förstagångsmödrar. Detta även om 

inget trauma hänt under förlossningen. Kvinnorna känner sig ofta oförberedda för det som 

väntar, mår inte bra och är trötta (George, 2005). Ett perinealt trauma för med sig 

oförväntade händelser för kvinnorna under förlossningen likväl som ett oförväntat tillstånd 

efter förlossningen. Hur kvinnorna kan hantera traumat och få förståelse för det nya 

tillståndet och skadan beror till stor del på bemötandet av vårdpersonalen efter förlossningen 

(Priddis, Schmied & Dahlen, 2014). Kvinnor som får en allvarlig skada i samband med 

förlossningen kan senare få såväl psykiska som fysiska problem. Detta kan för vissa leda till 

isolering och socialt utanförskap och påverka deras självbild (Priddis et al., 2013). 
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Sfinkterruptur kan påverka livskvaliteten (Samarasekera et al. 2008; Tin, Schulz, Gunn, 

Flood & Rosychuk, 2010; Vaccaro & Clemons, 2008). Livskvalitet är ett brett begrepp som tar 

hänsyn till många olika faktorer. Enligt WHO (1995) speglar det såväl individens 

föreställningar och individfaktorer som miljö, kultur och omgivning. Livskvalitet är 

hälsorelaterat och har stor betydelse för behandlingar och insatser inom vården likväl som 

inom forskning för att kunna utvärdera effekten av och planera för lämpliga insatser. 

En jämförelse mellan kvinnor som drabbats av en sfinkterruptur och de som inte drabbats 

visar att livskvaliteten är sämre hos de med en ruptur, även lång tid efter skadan 

(Samarasekera et al. 2008). En undersökning gjord på kvinnor med sfinkterruptur grad III 

och IV visade på en signifikant högre poäng på Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PDFI-20) 

och Pelvic Floor Impact Questionairies-7 (PFIQ-7) hos kvinnorna med en fjärdegradsruptur. 

En högre poäng innebär en sämre livskvalitet. Båda grupperna hade stora problem med fekal 

inkontinens, men även andra problem relaterade till bäckenbotten som framfall, 

tarmdysfunktion och urinala problem. Kvinnorna med grad IV hade en större fekal påverkan 

än de med grad III. Detta påverkade både livskvalitet och grad av problem (Tin et al., 2010).  

I en studie på kvinnor som genomgått operation vid sfinkterruptur efter förlossning 

rapporterade 43 % symptom för fekal inkontinens två till tre månader senare. Livskvaliteten 

ansågs negativt påverkad av 20 % på grund av symptomen. Kroniska symptom på fekal 

inkontinens fanns hos 11 % efter 18 månader (Vaccaro & Clemons, 2008). Palm m.fl. (2013) 

kom fram till att livskvalitet inte skiljde sig mellan kvinnorna med sfinkterruptur och de utan 

sfinkterruptur. 

 

1.6 Behandling 

Behandling vid sfinkterruptur är operation på operationsavdelning inom 12 timmar 

(Nordström et al, 2008). Fysioterapeuten bör i det akuta skedet informera och förklara, både 

muntligt och skriftligt, om skadans omfattning och vad som har hänt. Även 

rekommendationer om fysisk aktivitet, smärtlindring, sittställningar samt råd för att 

motverka förstoppning bör informeras om (Arkel, Neymark Bachmeier, Rikner, Rydhög, & 

Torell, 2013).  

Den fysioterapeutiska behandlingen består av knipövningar. Det är önskvärt att kvinnan får 

träffa fysioterapeuten på BB, då det är det enda tillfället i akut skede som kvinnan har chans 

att träffa en fysioterapeut innan hemgång. Återbesöket efter sex till åtta veckor kan sedan ske 

hos antingen läkare, barnmorska eller fysioterapeut. Remissförfarandet mellan 

vårdprofessionerna kan eventuellt medföra att kvinnorna utan komplikationer, som inte 

träffat fysioterapeut på BB, inte kommer i kontakt med en fysioterapeut över huvud taget 

(Arkel et al., 2013).  

De kliniska riktlinjer som ges efter cirka en vecka angående bäckenbottenträning postpartum 

vid sfinkterruptur är lätta knipövningar med tio repetitioner tre gånger om dagen. Efter cirka 
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fyra veckor uppmuntras mer kraftfulla knipövningar. Vid återbesöket, cirka sex till åtta 

veckor efter förlossning, bör kvinnan få individuella bäckenbottenövningar efter behov. 

Styrkan i bäckenbottenmuskulaturen ökar vanligtvis efter tre månader med daglig träning 

(Arkel et al., 2013). Vid ökad träning av avsedd muskulatur ökar blodgenomströmningen i 

området, vilket i sin tur stimulerar läkningen (Kenney, Wilmore & Costill, 2011). 

Bäckenbottenträning under och efter graviditeten ökar styrkan i bäckenbottenmuskulaturen 

och kan förhindra försämring i urinala symtom och livskvalitet (Kahyaoglu Sut, Balkanli 

Kaplan, 2015). Kvinnor med fekal inkontinens, som befinner sig i slutmånaden av sin 

graviditet eller i de närmsta månaderna efter förlossningen, upplever en minskning av sina 

problem med träning av bäckenbottenmuskulaturen (Brostrøm, Due & Lose, 2010). Det finns 

även en studie med 747 kvinnor som visade att fekal inkontinens var mindre vanligt 

förekommande hos interventionsgruppen efter bäckenbottenträning (Glazener et al., 2001). 

En dansk studie med 48 kvinnor med rupturer grad III och IV visade att det var relativt få 

som led av fekal inkontinens en månad samt ett år postpartum med bäckenbottenträning. De 

21 % som led av inkontinens en månad postpartum fick intensiv behandling med 

bäckenbottenträning och lektioner med träning och information om bäckenbotten, ledda av 

fysioterapeut. Efter ett år hade bara 7 % kvarvarande problem och då endast av 

gasinkontinens. Frågan kvarstod hos författarna om förbättringen skedde med hjälp av 

endast bäckenbottenträningen, lektionerna eller av den läkningsprocess som sker naturligt 

efter hand (Sander, Bjarnesen, Mouritsen & Fuglsang-Frederiksen, 1999).  

Det pågår under 2016 en systematisk utvärdering om förlossningsskador på uppdrag från 

regeringen som väntas publiceras under april 2016. Den fokuserar på bristningar i 

bäckenbotten och sfinkterrupturer och ska redogöra för riskfaktorer, förebyggande insatser, 

diagnostik och en minskning av komplikationer efter sfinkterskador (exempelvis 

inkontinens) (SBU, 2016). För att följa upp bristningar i samband med förlossning har ett 

register upprättats kallat bristningsregistret (GynopNet, 2015). 

1.7 Bristningsregistret  

Sfinkterrupturer registreras i ett register kallat bristningsregistret, förutsatt att aktuell klinik 

är anslutet till detta. Kvinnorna får fylla i enkäter på BB, åtta veckor samt ett år efter 

förlossning. Registret är till för att upptäcka och eventuellt följa upp kvinnor med bestående 

men, ge återkoppling till vårdpersonal samt kunna göra en nationell jämförelse kliniker 

emellan. Registret är framtaget av flertalet professioner inom området, såsom specialiserade 

förlossningsläkare, colorektalkirurger, fysioterapeuter med flera (GynopNet, 2015). 

1.8 Transteoretiska modellen  

Den transteoretiska modellen (TTM) är en hälsopsykologisk teori som kan vara av relevans 

för om en kvinna med sfinkterruptur utför sin bäckenbottenträning, alltså ett hälsorelaterat 

träningsbeteende. TTM integrerar teorin om förändringsstadier med de största teorierna för 
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beteendeförändring (Prochaska, Redding & Evers, 2008). Roozbahania, Ghofranipoura, 

Ardabilib och Hajizadeh (2014) har visat att TTM är en lämplig hälsopsykologisk teori för att 

förklara fysisk aktivitet hos kvinnor postpartum. 

1.8.1 Teorin om förändringsstadier  

Enligt teorin om förändringsstadier sker en beteendeförändring i sex steg. Stadierna är 

följande: före begrundandet, begrundande, preparation, aktion och underhållande 

(Prochaska et al., 2008).  

 Före begrundandestadiet innebär att en individ inte planerar påbörja någon form av 

förändring inom sex månader (Prochaska et al., 2008). Personer i det här stadiet är 

antingen inte informerade om konsekvensen att utföra det eftersträvade beteendet 

eller uppgivna efter att ha försökt men misslyckats med en beteendeförändring.  

 Begrundandestadiet innebär att individen avser att utföra en förändring inom sex 

månader. För individerna i det här stadiet har beslutsbalans en stor påverkan. De är 

individer som ofta misslyckas med interventioner som innebär att individen förväntas 

utföra en beteendeförändring från det att interventionen börjar.  

 Till preparationsstadiet hör individer som planerar att utföra en beteendeförändring 

inom en månad. Dessa individer har ofta en klar plan för hur de ska bedriva 

förändringen och har ofta begrundat förändringen över tid samt provat på 

förändringar under kortare perioder för att se hur de fungerar.  

 Aktionsstadiet innebär att individerna har utfört förändringar i sin livsstil i upp till 

sex månader. För att en individ ska tillhöra stadiet ska en fullständig förändring ha 

utförts, det vill säga fullständig följsamhet vid behandling, vilket innebär att 

beteendet som eftersträvas uppföljs till fullo (Prochaska et al., 2008). 

Bäckenbottenträning bör utföras dagligen för att öka styrkan i bäckenbotten (Arkel et 

al., 2013). En individ kan alltså utföra bäckenbottenträningen ett par gånger i veckan 

men tillhöra preparationsstadiet då denna förändring inte medför en fullständig 

följsamhet.  

 Underhållandestadiet innebär att individen har utfört en beteendeförändring över sex 

månader eller längre (Prochaska et al., 2008).  

 

Processen behöver inte vara linjär och hur en individ rör sig mellan stadierna påverkas av 

andra delar av TTM såsom teorierna för beteendeförändring, self-efficacy och beslutsbalans 

(Prochaska et al., 2008).  

1.8.2 Förändringsprocesser, self-efficacy och beslutsbalans 

Beteendeförändring påverkas av tio processer: Medvetenhetsökning, dramatisk lättnad, 

omvärdering av sig själv, omvärdering av omgivning, självbefrielse, social befrielse, 

motbetingning, stimuli-kontroll, ovisshetshantering och hjälpande relationer (Prochaska et 

al., 2008). Utöver dessa tio processer är self-efficacy och beslutsbalans centrala 

beteendeförändringsteorier i TTM. 
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 Medvetenhetsökning medför ökad förståelse för anledningarna, konsekvenserna och 

förbättringarna som kan göras för ett specifikt problem. Detta kan exempelvis göras 

genom information och mediakampanjer. 

 Dramatisk lättnad innebär att en person får emotionella föreställningar kring vad som 

händer vid ett problem om lämplig handling utförs. 

 Omvärdering av sig själv betyder både en känslovärdering och kognitiv värdering av 

sin självbild. 

 Omvärdering av omgivning medför en känsloomvärdering och kognitiv omvärdering 

av hur individen påverkar sin miljö. 

 Självbefrielse innebär tron på att individen kan förändras och försök samt återförsök 

till att genomföra detta. 

 Social befrielse innebär omgivningens förutsättningar för att en förändring ska 

genomföras.  

 Motbetingning innebär inlärning av andra beteenden som ersätter det oönskade 

beteendet. 

 Stimuli-kontroll betyder kontroll över situationer som påbörjar ohälsosamma vanor 

och att lägga till påminnelser för hälsosamma vanor. 

 Ovisshetshantering innebär att lägga till konsekvenser för beteendeförändring. 

Konsekvenserna kan vara belönande eller bestraffande. Belönande konsekvenser 

anses vara starkare. 

 Hjälpande relationer kombinerar tillit, öppenhet, intresse, acceptans och stöd för en 

hälsosam beteendeförändring. 

Prochaska et al., 2008. 

Beslutsbalans innebär att individen väger fördelar mot nackdelar. Om fördelarna överstiger 

nackdelarna så är det större sannolikhet att ett beteende utförs (Prochaska et al., 2008). Self-

efficacy innebär en individs tilltro till sin egen förmåga att mobilisera kognitiva, fysiska och 

psykologiska resurser till att utföra en specifik uppgift. Self-efficacy påverkas bland annat av 

humörstillstånd, stress och depression (Bandura, 1997). Exempelvis skulle en kvinna med en 

sfinkterruptur som fått psykologisk påverkan och nedsatt sinnesstämning i teorin kunna vara 

mindre benägen till en beteendeförändring. 

1.9 Problemformulering 

Kvinnor med obstetrisk sfinkterruptur följs upp med avseende på om de upplever 

inkontinens eller andra problem till följd av sfinkterrupturen åtta veckor samt ett år efter 

förlossningen. Den fysioterapeutiska insatsen består av information och träningsanvisningar 

om bäckenbottenträning postpartum. Hur kvinnorna upplever sig ha klarat att utföra sin 

bäckenbottenträning är också okänt. Utförandet och upplevelsen av att genomföra en 

beteendeförändring, i detta fall bäckenbottenträning, kan förklaras och/eller beskrivas av 

teorier i den transteoretiska modellen; bland annat vilket steg individen befinner sig i enligt 

teorin om förändringsstadier. Det finns i dagsläget studier om bland annat upplevelser av 
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vården vid sfinkterruptur. Däremot finns inte studier om upplevelser av träningsanvisningar 

efter införande av riktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter sfinkterruptur. För att ta 

reda på hur kvinnor upplever träningsråd från fysioterapeuten i samband med 

sfinkterruptur, samt vad de anser vara hinder och möjligheter för följsamhet till angivna råd, 

bör därför studier om kvinnornas egna upplevelser göras. 

2 SYFTE 

Att undersöka hur kvinnor upplever information och träningsanvisningar postpartum vid 

obstetrisk sfinkterruptur, samt vilka hinder och möjligheter kvinnorna upplever att det finns 

för att följa dessa träningsanvisningar enligt den transteoretiska modellen. 

3 METOD 

3.1 Design 

Studien hade en kvalitativ induktiv ansats med deskriptiv design. Designen var deskriptiv då 

syftet med studien var att beskriva skillnader och likheter mellan informanter utan att dra 

slutsatser kring dessa (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Ansatsen var induktiv då 

författarna först samlade in och tolkade data förutsättningslöst och då syftet med studien inte 

var att pröva någon hypotes eller teori (Backman, 2008). 

3.2 Urval 

Urvalet för studien gjordes med hjälp av en fysioterapeut som arbetar på ett sjukhus som 

behandlar kvinnor med sfinkterruptur. Inklusionskriterierna för medverkande i studien var 

förlossning vid aktuellt sjukhus under 21 september-20 november 2015 och att kvinnan fått 

en sfinkterruptur i och med förlossningen. Exklusionkriterier var om kvinnan ej kunde prata 

svenska. Sex stycken kvinnor drabbades av sfinkterruptur under perioden. Fyra tackade ja till 

deltagande i studien, en kvinna valde att tacka nej och en talade ej svenska. Två kvinnor var 

förstagångsmödrar och två hade barn sedan tidigare. Urvalet var ett lämplighetsurval, det vill 

säga ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval, genom att de patienter som under 

insamlingsperioden fick en sfinkterruptur tillfrågades av fysioterapeuten om medverkande i 

studien. Informanterna intervjuades sedan vid en avtalad tid sju-tio veckor efter 

förlossningen, antingen i ett rum på sjukhuset eller i deras hem. (Carter et al., 2011). 
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Författarna önskade att fysioterapeuten hanterade personuppgifter med avseende på 

sekretess. Författarna fick då endast namn och telefonnummer till de kvinnor som tackat ja 

till studien och godkänt en intervju. På så sätt fick inte författarna ta del av personlig 

information om de som tackade nej till deltagande. Anledningen till att intervjun hölls cirka 

två månader postpartum var att kvinnorna skulle hunnit påbörja en beteendeförändring. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom fyra enskilda intervjuer med informanterna och spelades in 

med en diktafon. Diktafonen lånades av bekanta och behölls hemma hos en av författarna 

under tiden för de fyra intervjuerna tills det att intervjuerna förts över till författarnas 

datorer och hade transkriberats. Intervjuerna skedde semistrukturerat med frågor enligt 

bilaga B. Frågorna utformades enligt TTM och utgick från studiens syfte och behandlade hur 

informanterna upplevt informationen om bäckenbottenträning, om de fått råd om hur de 

skulle kunna utföra träningen samt hur de upplevt att det fungerat att utföra träningen. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Genomförande av studien godkändes skriftligt av verksamhetschefen på vald verksamhet. 

Tillfrågan om deltagande skedde med hjälp av informationsbrev (bilaga C) till informanterna 

för godkännande att delta i studien. Detta brev delades ut till informanterna på sjukhuset av 

fysioterapeuten. Om tillfrågad kvinna samtyckte till att delta i studien lämnade 

fysioterapeuten en samtyckesblankett (bilaga D) som skrevs under av kvinnan och direkt 

lämnades tillbaka till fysioterapeuten. Fysioterapeuten kom sedan överens om tid för 

intervjun med kvinnan och meddelade sedan författarna detta. Om tillfrågad kvinna ej ville 

delta i studien lämnades ingen samtyckesblankett ut.  

En till fyra dagar innan planerad intervju kontaktade JS berörd informant för att bekräfta 

tiden för intervjun och ge möjlighet för informanten att ställa frågor. Vid intervjutillfällena 

närvarade båda författarna och JS ställde frågorna enligt intervjuguiden (bilaga B). UW 

deltog i samtalet med kompletterande frågor. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum på 

sjukhuset eller i informantens hem, beroende på deras önskemål. Intervjuernas längd 

varierade mellan 10-32 minuter. 

3.5 Dataanalys 

Dataanalysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Detta skedde 

genom att intervjuerna först transkriberades och sedan analyserades. För att underlätta 

spårning i transkriberingen av respektive informants uttryck och citat gjordes en 

bokstavsindelning. Bokstaven skrevs tillsammans med numret på den meningsbärande 

enheten och vilken transkriberingssida uttrycket stod på. Ett uttryck kunde till exempel 
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kodas med A1 s1, där informanten är A och 1 är den första meningsbärande enheten samt s1 

är transkriberingssida 1.  

Transkriberingen delades upp mellan författarna och genomfördes både tillsammans och 

individuellt. Efter transkriberingen gjordes en identifikation av meningsbärande enheter. 

Dessa kondenserades och därefter utsågs passande kodord som återspeglade den 

underliggande meningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kodorden representerade 

en eller fler meningsbärande enheter med liknande innebörd vilka identifierades ur den 

transkriberade texten. Dessa kodord parades ihop med andra kodord med liknande betydelse 

och bildade tillsammans grupper. Därefter jämfördes kodorden och deras meningsbärande 

enheter inom och med de andra grupperna. Kodorden sorterades sedan om till 14 

underkategorier. Dessa sorterades till fyra kategorier. Analysen verifierades med hjälp av 

diskussion tillsammans med handledare. Exempel på analysmetoden visas i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel över analysprocessen 

Kondenserade meningar Kodord Underkategori 

A13s4: Egen tid har 

underlättat 
Egen tid 

Tiden är avgörande för 

om träningen blir av 

B32s11: Egen tid 

underlättar träningen 
Självständighet 

C20s7: Får tid när barnet 

sover att träna 
Egen tid underlättar 

C21s8: Mycket annat att 

göra när mannen är 

hemma 

Omgivning påverkar 

D5s1: Inte tid att läsa 

papperen 
Fullt upp 

D25s3: Läser papperen 

översiktligt 
Mister information 

D38s5: Måste passa på att 

träna när man har tid 
Ta tillvara på tiden 

D60s10: Lugn stund har 

underlättat 
Egen tid 

D62s10: Försöker få 

vardagen att gå ihop 
Livspussel 
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Den första transkriberingen kondenserades och kodades enskilt av båda författarna. Därefter 

jämfördes likheter och skillnader för att säkerhetsställa analysmetoden. Den andra 

transkriberingen kondenserades och kodades tillsammans under diskussion. Resterande två 

transkriberingar kondenserades och kodades enskilt. Vid otydligheter diskuterades dessa för 

att spegla innehållet i den meningsbärande enheten. För att förstärka kvaliteten på studien 

gjordes en reflektion över hur författarna har påverkat och påverkats av den kvalitativa 

processen. Detta skedde genom diskussion författarna emellan (Carter et al. 2011). 

3.6 Etiska överväganden 

Då examensarbeten på grundutbildningsnivå inte behöver ansöka om tillstånd hos den 

Regionala Etikprövningsnämnden stod istället Mälardalens Högskola som ansvarig för att 

studien var etiskt korrekt. Examensarbetet utfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Risk fanns att beroendeförhållandet mellan de tillfrågade och sjukhuset skulle 

leda till att de kände sig tvingade att delta. Dock poängterades i informationsbrevet att 

studien utfördes av undertecknade samt att sjukhuset ej ställde krav på deltagande. I 

informationsbrevet angavs även att deltagande var frivilligt, syftet med studien, vilken metod 

som skulle användas för att få underlag till studien, att inga personuppgifter skulle anges i 

studien samt information angående konfidentialitet för informanterna, vilket innebar att 

obehöriga ej kunde ta del av uppgifterna. Skulle en informant innan, under eller direkt efter 

intervjun avbryta eller ångra att den deltagit skulle information efter avböjandet att raderas. 

Information om avböjande fanns att läsa i informationsbrevet (Vetenskapsrådet och Uppsala 

Universitet, 2015a). 

Konfidentialitet säkerställdes genom säker hantering av ljudinspelningar och analysmaterial, 

då dessa förvarades på författarnas datorer med inloggningskod. Diktafonen förvarades 

hemma hos en av författarna. Ljudinspelningarna transkriberades med hjälp av hörlurar och 

sparades på författarnas datorer så att det inte fanns någon risk för att obehöriga ska kunna 

ta del av informationen. Analysmaterial såsom kondenserade meningsenheter och koder 

förvarades dels i egna dokument på författarnas datorer samt på post-it lappar i en plastficka 

tillsammans med en av författarnas dator. Konfidentialiteten tillgodosågs genom 

användandet av kodnycklar istället för namn (Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, 

2015b). Den personliga informationen om informanterna som antecknades i 

transkriberingarna var endast om de var förstagångsmödrar eller hade barn sedan tidigare. 

Datamaterial kommer att förstöras efter det att examensarbetet är godkänt samt har 

arkiverats. 
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4 RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka kvinnornas upplevelse av information och 

träningsanvisningar efter en sfinkterruptur. Analysen av intervjumaterialet ledde fram till 

fyra olika kategorier med olika perspektiv på situationen efter sfinkterrupturen (tabell 2.). 

Analysmaterialet presenteras i studien genom de fyra olika kategorierna som enskilda 

rubriker. Dessa är “Vikten av situationsanpassad information”, “Upplevelse om kunskap eller 

ovisshet påverkar behovet av vårdkontakt”, “Påminnelsernas betydelse” och “Tidsaspektens 

påverkan på följsamheten”. 
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Tabell 2. Resultat av analysen 

Underkategori Kategori 

Information om träning och risker med skadan ökar motivation 

Vikten av 

situationsanpassad 

information 

Varierad information ökar chansen för tillräcklig information 

För mycket muntlig och skriftlig information i direkta skedet gör det lätt att 

glömma 

Ansvaret som mamma minskar tidsutrymmet för egen träning 
Tidens påverkan på 

följsamheten 
Det krävs tid för att smälta det nya tillståndet och kunna ta till sig information 

Otillräcklig information leder till ovisshet och behov av kompletterande 

information 

Graden av kunskap 

påverkar behovet 

av vårdkontakt 

Det är en nödvändig träning som är svår att veta hur den ska gå till och dess 

resultat 

Önskan om återbesök p.g.a. osäkerhet om sitt tillstånd och träningen 

Tidigare erfarenheter om knipövningar kan spela roll för utförandet 

Har svårt att följa träningen, men träningen görs efter individens 

förutsättningar och varierar i mängd från gång till gång 

Svårt att komma ihåg träningen men smärtan påminner 

Påminnelsernas 

betydelse 

Det krävs fler råd om påminnelser för träning från fler källor vid olika 

tillfällen 

Upplever stort eget ansvar för träningen då partnerns stöd beror på dennes 

kunskap 
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4.1 Vikten av situationsanpassad information 

Vad som framkom i intervjuerna var att för mycket information gavs vid för tidigt skede efter 

förlossningen. Många nya intryck och upplevelser gjorde att viktig information lätt glömdes 

bort och ledde till att kvinnorna inte ens var medvetna om att informationen existerade bland 

materialet de fått med sig hem. Bland annat uttryckte de liknande åsikter som en informant i 

följande citat: 

D: “Det har varit väldigt mycket, mycket information på en gång. Och just att, det är ju bra 

information, men allt för mycket på en gång. Så det blir, vad ska man säga, svårt att ta in. I och 

med att mycket fokus ligger på bebisen. Så ska man samtidigt försöka tänka på hur man själv 

mår, och vad som händer och allting. Så bra info, men för mycket.”  

Viss information verkar ha haft större benägenhet att ge ett starkt intryck på kvinnan. En 

sådan information kan ge helt olika reaktioner beroende på när den ges och personligheten 

hos mottagaren. Exempelvis kan information om risker till följd av sfinkterrupturen öka 

motivationen till träning några veckor efter förlossning samtidigt som den kan uppfattas 

skrämmande i ett direkt skede. En informant uttrycker uppfattningar om information kring 

skadan och riskerna som stressande och oroande i det direkta skedet; 

D: “Jag tyckte att om skadan och sådär, att BB gjorde det större än det egentligen var. Att dom 

sa att det var så här mycket sytt och så här mycket det, då var det liksom ‘oj!’. Att nu får du 

verkligen tänka på att göra så här och så här och så här… medan det liksom inte var så stort. 

För jag var mer orolig, kände jag, när jag kom därifrån.”  

Denna information uppfattades alltså som för mycket i det direkta skedet, samtidigt som 

samma informant har en annan åsikt om information i det senare skedet. Detta i likhet med 

en annan informant. Attityderna kring senare information angående riskerna med 

sfinkterruptur är snarare att den hade varit hjälpsam och positiv. Vid frågan om informanten 

hade tränat mer om mer information och påminnelser om riskerna med sfinkterruptur getts 

ut gavs följande svar:  

D: “Det hade det nog säkert. Mm. faktiskt. Det tror jag nog. Som en liten påminnelse om varför 

det är så viktigt helt enkelt.” 

B: “När man liksom mer har förstått så känner jag såhär ‘shit, jag är jätterädd!’ alltså, om man 

blir, avföringsinkontinent. Ja, det är ju inget man vill vara med om så då bara ‘oj!’, det här 

måste jag ju träna! Och då började jag ju läsa på ännu mer.” 

4.2 Tidens påverkan på följsamheten 

Tiden är något som har varit centralt hos alla informanter för om bäckenbottenträningen har 

blivit av. Det gäller då både tid för att praktiskt kunna utföra träningen men även tid för att 

läsa igenom de instruktioner och anvisningar de fått med sig hem. Till det läggs även tiden 
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det tar att smälta förlossningen, det nya tillståndet och kanske den nya rollen som mamma 

för att kunna vara mottaglig för all den nya informationen som ges. En informant beskriver 

att bristande tid och fokus på annat påverkar möjligheterna till träning. Detta på grund av att 

informantens andra barn tar upp så mycket tid och att träningen blir av när tillfälle för egen 

tid ges:  

C: “Det är ju oftast när barnet har lagt sig som man kör lite på kvällen, då när jag går och 

borstar tänderna och sådär. När man får lite mer tid så är det lättare att hinna med det. Men 

det är ju också så att är man bara en så är det ju kanske lättare. Det andra barnet är ju så aktivt 

så hon tar ju liksom ganska mycket tid, ja nästan all. Så då har man ju kanske inte samma 

möjlighet.” 

Det uttrycktes även hos andra informanter att kroppens återhämtning och det egna 

tillståndet är faktorer som påverkar om träningen skett enligt instruktionen. Detta beskrivs 

av en informant som uttrycker svårigheten med att få in en vana på grund av situationen och 

återigen otillräcklig tid. En informant upplevde sig ha haft problem att finna tid för att läsa 

informationen och upplevde utöver tidsbristen att det krävs tid för att bli återställd efter en 

förlossning. Detta kan sammanfattas i en krävande och stor roll som nybliven mamma med 

lite tid över till egen tid.  

B: “Nu börjar jag känna mig bekväm och verkligen kunna komma igång. Kroppen har börjat 

komma tillbaka till mer vad det har varit och nu känner jag mig väl ännu mer redo att börja 

jobba mer på det tycker jag. Hellre än just där i början, för då är det ju så mycket annat också. 

Då är det ju definitivt inga rutiner när man nyss har fått ett nytt barn, då är det ju svårt att 

säga ‘försök att få in en rutin’.” 

Återkommande från alla informanter är meningen om att träningen sker när en lugn stund 

infinner sig, exempelvis när bebisen sover. 

A: “Första månaden så sov mitt barn nästan hela tiden, därför hade jag mycket tid då jag 

kunde träna. Om hon skriker eller gråter blir det kanske lite svårt.” 

D: “Att bebisen tar upp så mycket tid, om jag ska vara ärlig. Det är ju det. Och försöka få 

vardagen att gå ihop. Så är det ju. Försöka hinna sova också, och träna, i sömnen.” 

Mammarollen innebär därmed såväl hinder som möjligheter för att behandlingen ska följas. 

Ansvarstagande för den nya människan på ena sidan med stort fokus på annat än träningen, 

och möjligheten till egen tid på den andra.  

Ansvaret till den situation kvinnorna befinner sig i spelar även väsentlig roll för hur mycket 

träningen utförs och för hanteringen av avsaknad information. Hanteringen av brist på 

information kompletterades i vissa fall genom att kvinnorna läste igenom materialet i 

efterhand eller sökte information på Internet. Vid frågan om en informant upplevt att hon 

fått några råd för att träningen skulle bli av svarade hon enligt nedanstående citat: 
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B: “Nej… nej. Jag vet inte vad de, de skulle väl säga de råden som man läser på typ 1177; 

försöka hitta någon stund i vardagen. Det är ju upp till mig också att hitta dem känner jag.” 

4.3 Graden av kunskap påverkar behovet av vårdkontakt 

Bäckenbottenträning är en träningsform som av informanterna upplevdes viktig men också 

svårförstådd. Dock fanns även uppfattningen att tidigare erfarenheter underlättade 

träningsutförandet. Samtliga informanter upplevde dock en osäkerhet rörande deras 

nuvarande tillstånd angående operations- och träningsresultat. Detta ledde till en ovisshet 

med önskan om mer information och kontakt med vårdpersonal för att få bekräftelse. En 

informant uttrycker detta i följande citat: 

C: “Det kanske hade varit bra med någon träff efter någon vecka. Någon mer träff när man var 

igång, för då blir det ju mer att man kommer ihåg. Då kanske man hade varit lite mer aktiv. 

För nu har det ju gått ganska lång tid ändå, samtidigt så är det ju mycket liksom. Det blir så 

mycket när man får barn så man kan känna att ibland blir det lite för mycket information, man 

orkar liksom inte. Jag kände det när hon kom också, det är jättebra att lyssna så här men man 

har så ont efter förlossningen och det är så mycket annat också med bebisen och så. Det blir 

lite svårt att ta in all information. Så det kanske hade vart bra.” 

Informanten föreslog ytterligare ett vårdtillfälle för att öka kunskap och motivation till att 

bedriva träningen. Hon kopplar även detta till förlusten av information och möjligheten att 

dela upp den mängd som ges. Även om denna informant upplevde behov av mer kontakt av 

vården uttrycker hon utförandet av träningen som ganska oproblematiskt, då hon sedan 

tidigare var bekant med knipövningar. Detta medförde att hon efter förlossningen hade något 

att jämföra med och hade möjligheten att bli medveten om hur träningen ska kännas i 

‘opåverkad’ bäckenbottenmuskulatur. 

C: “Att träna bäckenbotten gick ganska bra tycker jag, det gjorde jag nästan direkt. Börja med 

knipövningarna, för det gick ganska bra och göra hela tiden. Det har liksom inte varit något så. 

Jag gick ju på yoga innan, sådan gravid-yoga, och då var det ganska mycket knipövningar hela 

tiden. Så då har man hunnit vant sig vid dem.” 

En informant som inte har tidigare erfarenhet av träningen pratar om svårigheten med rätt 

teknik och oklarheten över att aktivera rätt muskulatur. En frustration över att vilja, men inte 

ha tillräcklig kunskap för att känna sig säker i utförandet. Problematiken med träningen 

uttrycks nedan.   

B: “Jag tycker det är ganska svårt. Och försöka ens, jag vet inte ens om jag gör rätt nu. Det får 

man väl se, det tar väl lite tid att överhuvudtaget ens träna upp det så att man tror att man vet 

att man...har kontroll över det. Bäckenbotten är ju så diffus på något vis! Och just innan man 

ens kommit någonvart känner man ju bara ‘vad gör jag för någonting egentligen?’”.  
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Ovissheten om utförande kvarstår enligt informanten även efter flertalet veckor av träning i 

samband med en upplevelse om att inte ha kontroll över sin behandling.  Med detta framkom 

en önskan från samma informant om ett vårdtillfälle där kunnig personal kan ge noggrann 

information och råd för att öka tryggheten och för att underlätta träningen. Även upplevelsen 

från en annan informant förmedlar en stor osäkerhet över utförandet då hon tidigare inte 

utfört bäckenbottenträning i så stor utsträckning, även om hon innan förlossningen fått 

information om knipövningar.   

D: “Det jag tänkte säga är att det är ju svårt att träna bäckenbotten. Det är svårt att hitta själv, 

ja rätt muskler. De gångerna som jag har tränat så har det väl gått okej, men jag är ju 

fortfarande jätteosäker på om jag gjort rätt. Det är jag fortfarande.” 

Kontentan av citaten ovan visar på att träning av bäckenbotten innan förlossningen 

underlättar för att träningen efter förlossningen ska utföras. Det bör poängteras att det inte 

räcker med att bara uppmuntras muntligt till träningen utan att träningen faktiskt utförts 

praktiskt innan förlossningen. 

4.4 Påminnelsernas betydelse 

Att finna påminnelser för träningen var avgörande för om träningen blev gjord för 

informanterna. Att hitta en metod som fungerade för dem i deras liv och situation var viktigt. 

Påminnelserna kunde vara från den direkta omgivningen, den egna kroppen eller 

uppmaningar från partnern. Samma påminnelser fungerande inte på samma sätt för de olika 

informanterna, bland annat uttrycker en informant under intervjun att hon har svårt att 

komma ihåg träningen. Hon uttrycker att smärtsignaler från kroppen ger en tillräckligt stark 

påminnelse för att träningen ska bli av.  

D: “Du försöker liksom när du kommer ihåg det. Oftast så är det ju så att man kommer ihåg 

det när man känner att det gör ont. Så är det. Nu gör det lite ont, nu måste jag nog liksom 

träna lite.. Och sen så, ja... Var det gjort tills nästa gång.” 

En annan informant har på ett liknande sätt haft svårt att komma ihåg träningen och 

upplever att råden som givits inte har fungerat för henne i vardagen:  

B: “Jag gjorde faktiskt så att jag satte upp några post-it lappar här hemma, typ vid kylskåpet, 

och tänkte att varje gång man öppnar kylskåpsdörren att man skulle komma på det. Sen var 

det någon som tyckte att det var roliga post-it lappar och plockade ner dem, så det har ju 

funkat sådär.” 

Partnerns kunskap om ämnet kan spela roll för hur mycket stöd och påminnelser som ges. 

Det kan i sig spela roll för kvinnans följsamhet till träningen. En informant uttrycker nedan 

att hennes partner inte har varit lika uppmuntrande gällande bäckenbottenträningen som 

han annars kan vara angående annan träning eller behandling. Vid frågan om partnerns stöd 

och påminnelser och knipövningar svarade en informant:  
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C: “...jag tror inte att han tänker så mycket på knipövningarna. Det är nog inte hans starka 

sida, men han är ju lite så här ‘du kan ju göra såhär om du har ont i ryggen’ och sådär. För det 

får man ju av annat, man får ont i axlar och nacke och sådär efter… Jag tror inte han fattar. 

Alltså, jag vet inte ens om han.. Jo men han var med, men han lyssnade inte så jätteaktivt på 

fysioterapeuten.” 

En av informanterna uttryckte en önskan om mer påminnelser från vården i samband med 

de besök som görs på barnavårdscentralen. I följande citat uttrycker informanten även 

sambandet mellan det egna och barnets mående samt känslan av att vara förbisedd av vården 

och andra i ens närhet.  

D: “...hur viktigt det är, jamen både på BVC att de kanske också frågar ‘Hur går det för dig med 

träningen?’ liksom och sådant där. Ha lite samarbete där liksom. För det är ändå där man går 

hela tiden, så är det ju. Mm... om man själv, har man jätteont liksom där nere, jamen då 

påverkar ju det liksom hur han mår också, så är det ju. Men det var ju ingen som fråga hur jag 

mådde.” 

5 DISKUSSION  

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor upplever information och träningsanvisningar 

postpartum vid obstetrisk sfinkterruptur samt hinder och möjligheter att följa dessa enligt 

den transteoretiska modellen. Resultaten visar att kvinnorna upplever att det är viktigt med 

situationsanpassad information och att både tidsfaktorn och påminnelser är av betydelse för 

deras följsamhet till råden. Vidare kan upplevelsen av kunskap eller ovisshet påverka behovet 

av vårdkontakt. Utöver detta var syftet att undersöka om upplevelsen av hinder och 

möjligheter till bäckenbottenträning kunde tolkas inom ramen för TTM. Kvinnorna i studien 

befann sig antingen i före begrundande, begrundande eller preparationsstadiet (då 

aktionsstadiet kräver en fullständig förändring) och därför diskuteras endast dessa. En 

beslutsbalans har förmodligen varit förekommande i kvinnornas överväganden men har inte 

framkommit tydligt av resultatet. Därmed diskuteras detta endast enligt författarnas 

uppfattning. 

Utöver kategorierna upplevdes det av författarna under studien att kvinnorna 

bäckenbottentränade med varierande utförande. Detta är något som skulle kunna illustreras 

och undersökas vidare i en kvantitativ studie. En sådan studie skulle även ge relevant 

information gällande huruvida träningen bedrivs enligt de instruktioner som ges. En 

liknande studie kring kvinnors följsamhet till bäckenbottenträning har gjorts av Ismail 

(2009) där han kom fram till att endast en minoritet genomförde bäckenbottenträning. Det 

står dock oklart hur det ser ut i Sverige efter det att fysioterapeuternas riktlinjer getts ut.  
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“Vikten av situationsanpassad information” representerar hur informanterna uppfattade den 

information som gavs efter förlossningen. Resultatet vittnar om att informationen upplevdes 

som överväldigande och inte möjlig att ta till sig i situationen direkt efter förlossningen. Det 

är något som speglar en komplex situation där hänsyn måste tas till kvinnornas anpassning 

till mammarollen. Likväl bör en anpassning ske gällande när informationen ska ges ut till 

kvinnan samt vilken information och vilken mängd som är lämplig. En studie av Williams 

(2005) stödjer detta och framställer informationen som otillräcklig och olämplig i 

situationen. George (2005) betonar upplevelsen av att vara oförberedd hos förstföderskor 

gällande mammarollen när de kom hem efter förlossningen. Kvinnorna i denna studie 

upplevde ofta otillräcklig information och okunskap om sfinkterrupturen, vilket även Priddis 

(2014) och Williams (2005) studier framhävt. 

Informanterna i denna studie påverkades olika av informationen beroende på tidpunkten för 

denna, vilket kan bero på flertalet orsaker. Att vara mamma sedan tidigare och tidigare ha 

upplevt en förlossning kan ha spelat roll, likväl som informanternas personliga sätt att 

hantera situationen. Ur den transteoretiska modellen (Prochaska et al., 2008) skulle 

fenomenet kunna förklaras med att informanterna som reagerade starkt på informationen 

befann sig i före begrundandestadiet och ännu inte insett följderna av sin skada.  

Informanterna som fick ökad motivation till bäckenbottenträning befann sig förmodligen i 

preparationsstadiet och upplevde en större trygghet med förvissningen om att situationen var 

lättare att hantera än de i begrundandestadiet. Med detta menas initial rädsla följt av 

förväntad lättnad om lämplig handling gjordes, det vill säga bäckenbottenträning. Det finns 

även andra hälsopsykologiska teorier som författarna under analysen av resultatet har insett 

skulle kunna förklara hur informanterna hanterade situationen och som skulle kunna 

användas för att beskriva fenomenen; bland annat den transaktionella modellen för stress 

och coping. Modellen förklarar olika reaktioner på samma eller liknande situationer hos olika 

individer med hjälp av motivation och kognitiva variabler. Detta görs genom två värderingar. 

Den primära värderingen gäller hur farlig stressorn är och den sekundära värderingen gäller 

personens förmåga att hantera denna. Krav från omgivningen, som påverkar det psykiska 

eller fysiska välmåendet och kräver åtgärd för att balansen ska återställas, definieras i 

modellen som stressorer. Den “skrämmande” informationen som kvinnorna får skulle enligt 

den transaktionella modellen kunna förklaras som en stressor. Därmed kan värderingen av 

stressorn och upplevelsen av att kunna hantera denna förklara den inverkan stressorn får hos 

informanterna baserat på tidigare erfarenheter (Glanz & Schwartz, 2008). 

“Tidens påverkan på följsamheten” refererar till tiden som fysiskt krävs för att återhämta sig 

från en förlossningsskada och tiden för att komma in i rollen som mamma till ett nytt barn. 

Det tidskrävande ansvar som detta medför kan leda till en nedprioritering av de saker som 

inte upplevs mest relevanta för tillfället, vilket i sin tur kan ha lett till den varierade 

följsamheten hos informanterna. Även upplevelsen av att inte känna igen sin kropp efter 

förlossningen och ha samma kontroll på den som innan kan ha påverkat informanternas 

motivation till följsamhet och därför utebliven träning. Det kan jämföras med resultatet från 

Martin, Horowitz, Balbierz & Howell (2014) där kvinnorna uttryckte att tiden efter 

förlossning innebar en förändring både fysiskt och psykiskt med bland annat stress, 

utmattning och en negativt påverkad kroppsbild. Även Nelson (2003) uttryckte, i sin 
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metaanalys, att kvinnorna kände sig överväldigade och oförberedda för förvandlingen att bli 

mamma. 

Hur mycket tid som informanterna upplevde sig ha påverkade hur mycket tid de lade ner på 

att läsa den skriftliga informationen. En upplevelse av ökad mängd av egen tid gav även 

möjlighet för att behandlingen, det vill säga träningen, skulle genomföras och för att en ökad 

förståelse hos informanten skulle infinna sig. Träningsbeteendet och förståelsen för 

situationen kan därför antas öka om partnern ibland tar större ansvar för barnet/-en och 

hemmet så att kvinnan kan få en egen stund och möjlighet att prioritera sin träning.  

I likhet med studien av George (2005) beskrev informanterna att informationen till en början 

var svår att ta in, men att de efter en tid ville ta igen förlorad information. Enligt George 

berodde detta på att kvinnorna i studien lärde sig hantera situationen och därmed blev mer 

informationstörstande. Att denna förmåga att hantera situationen blev bättre efter hand hos 

informanterna kan även förklaras av den transteoretiska modellen (Prochaska et al., 2008). 

Informanterna skulle kunna gå från begrundandestadiet till preparationsstadiet med hjälp av 

olika processer för beteendeförändring och därmed vara mer redo för en beteendeförändring. 

Dessa processer skulle kunna involvera omvärdering av sig själv genom att kvinnorna över 

tid hinner reflektera över sig själv och sin situation. En självbefrielse skulle kunna ske genom 

att kvinnorna efter tid inser att de kan påverka problemet. En tredje process som skulle 

kunna ske är hjälpande relationer, vilket innebär att partnern underlättar för 

beteendeförändring genom intresse och stöd för förändringen. 

“Graden av kunskap påverkar behovet av vårdkontakt” behandlar dels informanternas 

relation till tidigare träning av bäckenbotten samt osäkerheten som uppstod angående 

resultat av behandlingen. En önskan om ökad vårdkontakt framkom i samband med 

upplevelse av okunskap då informanterna inte tidigare hade upplevt en sfinkterruptur. 

Tidigare utförande av bäckenbottenträning verkade vara en faktor som underlättade för 

träningen men även för hanteringen av situationen med en större vetskap om hur “knipet” 

ska kännas och dess effekt. Upplevelsen av att behöva ökad vårdkontakt kan ses som ett 

resultat av eventuellt bristande information från flera olika instanser inom vården. Detta 

refererar dels till informationen från sjukhusets sida angående möjliga problemsituationer, 

träningsutförandet och risker, men också till information från primärvården angående 

återbesök. Inkonsekvent information mellan dessa instanser kan också ha lett till en ökad 

osäkerhet hos informanterna med tanke på bristen av tidigare erfarenhet. Osäkerheten stöds 

av de resultat Williams (2005) fick fram där kvinnorna var bekymrade över vilket skick deras 

perineum var i och över skadans fysiska konsekvenser. Ovisshet, oro och stress under en 

längre tid kan påverka den upplevda livskvaliteten (WHO, 1995). Livskvaliteten kan därför 

påverka hur individen hanterar olika situationer vilket den transaktionella modellen för 

stress och coping behandlar (Glanz & Schwartz, 2008). 

Tidigare erfarenhet av bäckenbottenträning under graviditet beskrivs i resultatet ha betydelse 

för hur träningen uppfattas efter det att skadan har uppstått. Detta kan liknas vid 

slutsatserna som Cioffi m.fl. (2010) drar i sin studie om gravida kvinnors erfarenheter av 

träning under graviditet. Cioffi menar på att träning under graviditeten ökar medvetenheten 

angående riskerna med att föda barn samt att kvinnorna som genomgår detta får chans att 
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agera i förebyggande syfte. Detta kan även beskrivas med den transteoretiska modellen 

(Prochaska et al., 2008) där det skulle kunna tolkas som att informanterna redan innan 

förlossning får information om att de kan träna förebyggande (dramatiska lättnader). 

Informanterna skulle även kunna lägga till positiva konsekvenser för bäckenbottenträning 

(ovisshetshantering), få en ökad medvetenhet om problem som kan uppkomma samt 

reflektera över hur det skulle påverka dem (omvärdering av sig själv). Därmed skulle de 

kunna vara mer förberedda (i ett högre förändringsstadie) när det kommer till förändring 

efter förlossningen, exempelvis det förberedande stadiet. Förlossning är en stor händelse i en 

kvinnas liv som kan ge stor påverkan både fysiskt och psykiskt. Att dessutom råka ut för en 

skada i samband med detta kan göra det till ett än mer emotionellt tillfälle. Sammanfattat så 

medför moderskapet stort ansvar samtidigt som skadan för med sig en svår situation. 

Situationen skulle kunna påverkas av olika beteendeförändringsprocesser såsom 

ovisshetshantering, en möjlig omvärdering och ökning i medvetande kring sig själv, sitt 

beteende och sin omgivning (Prochaska et al., 2008). 

“Påminnelsernas betydelse” tar upp hur informanterna upplevt påminnelserna och dess 

påverkan samt vid vilka olika tillfällen informanterna har fått påminnelser. Informanterna 

uttryckte att påminnelser från olika källor påverkade hur behandlingen följdes. Utöver det 

önskades fler påminnelser om riskerna med sfinkterruptur samt fler råd för hur träningen 

skulle bli av. Det var även viktigt att råden inte endast skulle vara fler, utan också mer 

anpassade efter individen för att öka chanserna till följsamhet. Detta kan stödjas genom det 

faktum att perioden efter förlossningen och den förvandlingen till mamma som sker inte 

upplevs på samma sätt för alla kvinnor (Nelson, 2003). Att påminnelser är viktiga för 

följsamhet kan liknas vid stimuluskontrollen nämnd av Prochaska m.fl. (2008). De betonar 

att påminnelser är en del som ökar sannolikheten för att hälsosamma vanor bedrivs och 

därmed är en del av teorierna för beteendeförändring. Att ha fler påminnelser som upplevs 

fungerande ökar alltså sannolikheten att bäckenbottenträningen blir en vana. Detta är något 

som kan vara viktigt vid en eventuell diskussion kring de riktlinjer som finns vid 

sfinkterruptur. 

Resultatet tyder på att informanterna upplevde att partnern kan påverka hur de agerar, dock 

är det oklart hur mycket de påverkade informanterna i denna studie. Påminnelser från 

partnern behövde inte alltid leda till träning, men upplevdes ändå som en faktor som 

påverkade träningsbeteendet. Även förståelsen hos partnern verkade betydande för 

informanternas träningsbeteende då det påverkade hur uppmuntrande partner var och i 

vilken grad påminnelser gavs. En mindre förstående partner, som inte var insatt i 

behandlingen, verkade leda till en större känsla av ensamhet hos informanterna med upplevt 

större ansvar. Detta framkom även i en studie av Williams (2005) som framhävde att 

partnerns agerande och kommunikation påverkade kvinnornas känslor. Studien poängterade 

även att partnerns samt vårdens kommunikation och eventuellt undvikande av problem 

relaterade till sfinkterrupturen kunde leda till en känsla av isolation och oro. Denna 

emotionella påverkan är något som framkom hos en av informanterna som upplevde 

ensamhet i sitt tillstånd men som övriga informanter inte tog upp. 

Påminnelserna kräver dock en viss grad av angelägenhet och att de är anpassade för 

individen för att kvinnan sedan ska utföra träningen. Anpassas inte påminnelserna efter 
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individen är det lätt att de påminnelser som ges inte fungerar i kvinnans vardag och därför 

blir lönlösa. En möjlig beslutsbalans finns gällande de måsten som finns i vardagen och den 

tid de kräver, jämfört med risken som finns att bli inkontinent på grund av utebliven träning 

(Prochaska et al., 2008). 

Kopplat till vad som kommit fram i denna studies resultat kan fysioterapeutens roll för såväl 

behandling som kvinnornas upplevelser diskuteras. En viktig del i ledet kan vara noggrann 

information om bäckenbottenträning och dess relevans till de blivande mammorna från en 

fysioterapeut på mödravårdscentralen. Detta skulle kunna göra att kvinnorna börjar 

bäckenbottenträna tidigare och i större utsträckning, och därmed underlätta aktiveringen av 

rätt muskulatur efter förlossningen. Mötet med fysioterapeuten skulle kunna ske i samband 

med exempelvis föräldraträffar eller de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna (Månsson, 

2012). Fysioterapeuten skulle då även kunna informera kvinnans partner om vikten av 

bäckenbottenträning och öka dennes förståelse för detta, vilket i sin tur kan påverka 

kvinnans följsamhet till en eventuell behandling efter förlossningen. Mer information, 

påminnelser och uppföljning från fysioterapeuten efter sfinkterrupturen kan kopplas till 

denna studies resultat som framhävde vikten av detta. Ett återbesök hos en fysioterapeut 

några veckor postpartum skulle kunna leda till minskad osäkerhet hos kvinnorna angående 

utförandet av bäckenbottenträningen och muskulaturens aktuella skick. Detta besök skulle 

kunna ske som ett rutinbesök på sjukhuset eller som en del av uppföljningen i primärvården. 

Vårdpersonalen på barnavårdscentralen skulle även kunna minska kvinnornas osäkerhet 

genom ökad uppmärksamhet på kvinnans mående. Vid behov skulle kvinnan då kunna få 

hjälp att vända sig till rätt profession för vidare vård. 

5.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ design med induktiv ansats valdes till denna studie då syftet var att undersöka hur 

kvinnor som drabbats av sfinkterruptur upplever information och träningsanvisningar samt 

vad de anser vara hinder och möjligheter för att kunna genomföra träningen. Kvalitativ 

innehållsanalys används inom bland annat vårdvetenskap och beteendevetenskap, vilket 

författarna därför ansåg passar denna studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Trovärdighet kan enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) ses som ett övergripande 

begrepp innefattande tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet. Då trovärdighet betraktas 

som mer generellt diskuteras de inkluderade begreppen enskilt. Intentionen var att ha ett 

manifest synsätt i analysen och att vid kategorierna gå mot ett mer latent synsätt. Författarna 

upplever dock att även kategorierna resulterade i en manifest nivå. Detta kan ha påverkat 

tillförlitligheten positivt då det ger en nära beskrivning av det som informanterna uttryckt. 

Det kan även ha påverkat tillförlitligheten negativt då ett för manifest synsätt kan leda till att 

helheten inte framkommer. Att återkoppla resultat till informanterna valdes bort på grund av 

tidsbrist. En induktiv ansats valdes för att förutsättningslöst få fram informanternas 

subjektiva upplevelser, dock var den inte helt induktiv då TTM användes för att utforma 

intervjuguiden. Resultatet kan inte ses som oberoende av författarna i och med intervjuarens 

delaktighet i intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 
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Tillförlitligheten med studien ökade då båda författarna var närvarade vid intervjuerna. Detta 

för att samma författare (JS) genomförde samtliga intervjuer och därmed ställde liknande 

följdfrågor samtidigt som variationer i upplevelserna hos informanterna fångades upp av den 

andra författaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att vara två stycken intervjuare 

är en fördel om båda är samspelta, vilket författarna upplevde att de var. Detta resulterar ofta 

i en bättre intervju med mer information och större förståelse för innehållet i intervjun 

samtidigt som det ses som lämpligt vid känsliga ämnen att vara två intervjuare (Trost, 2005). 

Dock kan informanten uppfatta intervjuarna i överläge när de är två och informanten är 

ensam (Trost, 2005). Det faktum att intervjuarna blev bättre på att intervjua allt eftersom 

intervjuerna genomfördes kan ha påverkat svaren som informanterna gav och därmed 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten påverkades även av att intervjuerna var olika långa. 

Intervjuarnas kön kan ha spelat roll för intervjun, både till för- och nackdel. Fördelen med att 

intervjuarna är av olika kön är att den intervjuare som är av motsatt kön till informanten 

kunde ställa följdfrågor som den samkönade intervjuaren inte tänkt på för att svaret 

uppfattats som underförstått (Trost, 2005). Nackdelen skulle kunna ha varit att 

informanterna inte känt sig bekväma med en intervjuare av det motsatta könet med tanke på 

det intima samtalsämnet. Reflektion och diskussion mellan författarna om tolkningar och 

resultat har gjorts i samtliga steg i analysprocessen vilket har gjort analysen mer noggrann 

och tillförlitlig. Författarna har tidigare erfarenheter av att genomföra bäckenbottenträning 

vilket kan ha påverkat förståelsen för informanternas upplevelse av träningen. En av 

författarna har tidigare kommit i kontakt med problem relaterade till graviditet och 

förlossning, dock inte sfinkterrupturer. Det kan under intervjuerna och analysen ha påverkat 

förståelsen för kvinnornas situation och därmed resultatet (Malterud, 2009). 

Beträffande urvalet i studien har alla informanter gett sin upplevelse av samma information 

då de förlösts på samma sjukhus och samma fysioterapeut har träffat samtliga informanter. 

Utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv kan urvalet lett till ökad tillförlitlighet för studien då 

variationen av svar förmodligen är mindre. Skulle informanterna utses från flera sjukhus 

hade ett större urval behövts för att få samma tillförlitlighet. Datamättnaden i studien är inte 

tillfredsställd då det endast var fyra informanter, men författarna upplevde att 

informanternas uppfattningar inte skiljde sig åt avsevärt (Thorén-Jönsson, 2012). 

Överförbarheten på studien är därför begränsad på grund av antalet informanter. Då olika 

sjukhus som arbetar efter samma modell kan utföra behandling och följa riktlinjer på olika 

vis påverkar detta studiens tillförlitlighet. Att upplevelser från kvinnor som förlösts på andra 

sjukhus ej inkluderas blir därför även en begränsning med studien. 

Att författaren som skulle ha huvudansvaret för intervjun ringde till informanterna en till tre 

dagar innan det bestämda intervjutillfället för att svara på eventuella frågor om intervjun ses 

som en styrka. Detta för att minska risken för uteblivet besök och för att skapa en relation 

med informanten (Hardy, O’Brien & Furlong, 2001; Perron et al., 2010; Trost, 2005). Även 

för att informanten skulle bli mer villig att i samtalet dela med sig av personlig information 

(Taylor, Rietzschel, Danquah & Berry 2013). En brist med studien är att alla intervjuer inte 

skedde hemma hos informanten då det skulle kunna påverkat hur bekväma informanterna 

kände sig. Informanterna kan ha känt sig mer trygga i sin hemmiljö, samtidigt som risken för 

störande faktorer ökar som inte finns på exempelvis en klinik eller ett rum på sjukhuset. Att 
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intervjua samtliga informanter i samma miljö med samma omgivningsfaktorer hade varit en 

fördel för att öka giltigheten (Trost, 2005).  

Intentionen med tillvägagångssättet i studien var att intervjuerna skulle göras så nära åtta 

veckor som möjligt efter förlossningen. På grund av datum som inte passade informanterna 

skedde intervjun det närmaste datum som passade för båda parter. Detta medförde att 

intervjuerna gjordes 7-10 veckor efter förlossningen, vilket ledde till både för- och nackdelar. 

Nackdelen med att ha intervjun tidigare än åtta veckor var att informanten eventuellt inte 

hunnit påbörja en beteendeförändring. Fördelen är att informationen som gavs är närmare i 

tiden och eventuellt lättare att komma ihåg. För informanterna som intervjuades efter åtta 

veckor var fördelen och nackdelen motsatt, de hade längre tid att påbörja en 

beteendeförändring men hade en relativt lång period för att återge specifik information från 

förlossningen. Detta påverkar studiens tillförlitlighet. En förbättring hade därför kunna varit 

att haft intervjuerna med samtliga informanter åtta veckor postpartum. 

Giltigheten av studien ökades genom att författarna tillsammans med handledaren tittade på 

analysen och resultatet. Att författarna diskuterade hur studien påverkat dem och studiens 

resultat stärker även det studiens giltighet. Möjligheten för tolkning av giltighet har getts 

genom noggranna beskrivningar av urval, datainsamling, analys samt genom presentationer 

av citat i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Variationer av materialet i 

studien kan ha gått förlorad då endast fyra stycken informanter intervjuades. De få 

deltagarna gjorde även att någon provintervju inte kunde bedrivas. Detta kan ha påverkat 

studiens giltighet då författaren får in en vana för intervjuguiden och kan anpassa denna efter 

en provintervju. Dock förändrades inte studiens intervjuguide efter det första intervjutillfället 

vilket stärker giltigheten.  

Överförbarheten är inte möjlig att göra till större populationer då studien är kvalitativ. Dock 

har exempelvis en fysioterapeut möjligheten att tolka överförbarheten för andra kvinnor med 

obstetrisk sfinkterruptur eventuellt underlättats genom en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, analys och omgivningsfaktorer. Av konfidentialitetsskäl gjorde inte 

författarna en noggrann beskrivning av informanterna, vilket kan påverka möjligheten till 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Citaten är omskrivna till skrivspråk från talspråk för att öka konfidentialiteten och för att 

göra dem mer sammanhängande (Trost 2005). Exempelvis så togs “typ”, “hm” och “mm” 

bort.  Intervjuerna hade en hög grad av strukturering med en låg grad av standardisering; det 

vill säga att det fanns ett klart syfte vad frågorna handlade om, samtidigt som följdfrågor 

anpassades efter vad informanten svarade (Trost, 2005). Detta ökar studiens tillförlitlighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

5.3 Etikdiskussion 

Inga etiska dilemman uppstod under intervjuerna. En risk som kunde uppstå under studien 

var att en sfinkerruptur kunde uppfattas som ett känsligt ämne för berörda informanter 

(Vetenskapsrådet, 2011). Därför togs hänsyn genom att ställa lämpliga intervjufrågor. 
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Samtliga intervjufrågor kunde återkalla obehagliga minnen hos informanterna då det är 

möjligt att en sfinkterruptur upplevts traumatiskt samtidigt som informanterna kunde 

uppfatta frågorna som kränkande av integriteten. Skulle ovan nämnda situationer skett 

skulle informanten ha tillfrågats om denne ville avbryta intervjun (Vetenskapsrådet och 

Uppsala Universitet, 2015a). Då sfinkterruptur och inkontinens kan vara ett ämne som är 

socialt betraktat som genant skulle informanterna på grund av detta kunna upplevt 

intervjusituationen som svårhanterlig. Ett sådant obehag kunde dock inte uppfattas under 

intervjuerna.  Att författarna kommer vara verksamma inom fysioterapi kan ha inneburit att 

informanterna upplevt sig tvingade att delta i studien. Detta om informanterna haft 

föreställningen att författarna förväntat sig deltagande. Informanterna var dock informerade 

om att avböjt deltagande inte skulle påverka hur de blev bemötta i vården.  

6 SLUTSATSER 

Studien syftade till att undersöka kvinnors upplevelse av information och 

träningsanvisningar postpartum samt vilka hinder och möjligheter de upplevde fanns att 

följa råd och information kring bäckenbottenträning. Informanterna upplevde att det kan 

finnas angelägenhet att diskutera den information som ges vid förlossning och om 

information kan ges även vid ett senare skede, exempelvis vid den rekommenderade 

åttaveckorsuppföljningen efter sfinkterruptur. Vidare studier kan vara intressanta att göra på 

följsamheten till de råd som ges angående frekvens och dos av bäckenbottenträning för att 

tydligare illustrera om det skulle krävas ytterligare insatser. Att utforma individanpassade 

påminnelser kan vara viktigt för att öka kvinnors följsamhet till bäckenbottenträningen. 

Detta då olika påminnelser fungerar olika bra från person till person. En intressant aspekt 

som framkom i studien var att information och utbildning hos anhöriga skulle kunna påverka 

behovet av vårdkontakt. Fysioterapeuter skulle kunna öka följsamheten och minska 

okunskapen hos kvinnor och deras partner genom information och besök pre- och 

postpartum. Något annat som poängterades var att information och utbildning under 

graviditeten påverkade följsamheten till bäckenbottenträningen. Detta är något som skulle 

kunna undersökas i vidare studier. 
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BILAGA A 

Anal/Fekal inkontinens –  Läckage av gas och/eller avföring  

Ansiktsbjudning – När fostret ligger med bakhuvudet mot mammans rygg och ansiktet 

vänt framåt. 

Bäckenbotten – Kraftig, trattformig muskelstruktur med huvuduppgiften att stabilisera 

bäckenorganens läge och förhindra inkontinens.  

Dyspareuni – Smärta hos kvinnan vid samlag 

Epiduralbedövning – Regional bedövning som tillämpas vid kirurgiska ingrepp i nedre 

kroppshalvan. Bedövningsmedlet injiceras i epiduralrummet, 

utanför den hårda ryggmärgshinnan i ryggradskanalen. 

Episiotomi (ex. mediolateral episiotomi) – kirurgiskt ingrepp i mellangården för att 

underlätta framfödandet och för att motverka att kvinnan spricker kraftigt. 

Fekal urgency – Snabbt påkommande behov av att tömma tarmen  

Incidens – Hur många nya fall av ett tillstånd som inträffar under en viss tid i en bestämd 

befolkningsgrupp.  

Perineum – Mellangården, området mellan könsorganet och anus 

Postpartum – Efter och i nära anslutning till en förlossning.  

Prevalens – Hur många som under en viss tid har ett visst tillstånd/sjukdom. 

Sfinkterruptur – Bristning i ändtarmens slutmuskulatur  

Skulderdystoci – När barnets huvud har kommit ut men barnets axel/axlar fastnar bakom 

pubisbenet hos mamman.  

Sätesbjudning – Sätet eller fötterna är den fosterdel som går först genom 

förlossningskanalen 

Vakuumextraktor/vakuumassisterad/sugklocka – förlossningsinstrument i form av 

en skålformad kopp med en kedja med 

draghandtag. Koppen sugs fast på fosterhuvudet. 

 

(Nationalencyklopedin & Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient-information-

leaflets/pregnancy/pi-shoulder-dystocia.pdf Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists 2013. Hämtad 18/1 2016 
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BILAGA B  

INTERVJUGUIDE 

Öppningsfrågor: Är sfinkterruptur ett nytt problem för dig, eller har du haft det tidigare? 

Ditt första barn? 

Isåfall: Fick du någon information tidigare? 

Nu tänkte vi fråga om den senaste gången. 

 

1. Kan du berätta för mig hur du upplevde informationen du fick strax efter förlossningen 

angående sfinkterruptur? 

2. Kan du berätta för mig om hur du upplevde de råd du fick om bäckenbottenträning? 

3. Hur kände du inför att börja bäckenbottenträna? Ändrade du uppfattning under de första 

månaderna av träning?  

4. Beskriv hur du tycker att det har gått att utföra bäckenbottenträningen? Upplevde du att 

du behövde stöd från någon/-ra person/-er i din omgivning? 

5. Tycker du att du fick några råd angående hur du skulle få bäckenbottenträningen att bli 

av? 

6. Kan du berätta för mig hur länge efter förlossningen du genomförde 

bäckenbottenträningen? 

 

Följdfrågor: upplevde du några otydligheter? 

Kan du utveckla…? 

Har du upplevt något som underlättade/hindrade...? 
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BILAGA C 

BREV OM TILLFRÅGAN 

Västerås, september 2015. 

Hej! Våra namn är Johanna och Ulf och vi är studenter på fysioterapeutprogrammet på 
Mälardalens Högskola (MDH). Som examensarbete ska vi göra en studie på kvinnors 
upplevelse av råd och information om bäckenbottenträning efter sfinkterruptur i samband 
med förlossning.  

Vi vill, genom Ditt sjukhus, tillfråga Dig om Du vill medverka i denna studie. Deltagande är 
helt frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång avsluta Ditt deltagande utan 
anledning. Oavsett deltagande eller ej kommer inte Din fortsatta vård på sjukhuset att 
påverkas.  

Idag får ca 3% av kvinnorna en sfinkterruptur i samband med förlossning. 
Bäckenbottenträning har i ett flertal studier visats vara en bra metod att minska problemen, 
dock har det ej tidigare undersöks hur kvinnor uppfattar informationen de får. Detta är ett 
viktigt ämne att belysa då inställningen samt uppfattningen av bäckenbottenträningen 
påverkar resultatet av träningen.  

Din medverkan innebär en individuell intervju på 30-60 min tillsammans med författarna 
(Johanna och Ulf). Intervjun önskas i första hand äga rum på sjukhuset, men kan även göras 
hemma hos Dig om Du så önskar. Sex intervjufrågor kommer att ställas som handlar om 
vilka råd Du upplever att Du fick om bäckenbottenträning och sfinkterruptur efter 
förlossningen och hur det har gått att utföra träningen. Intervjun kommer att spelas in med 
diktafon och svaren kommer sedan analyseras av författarna. 

Din konfidentialitet säkerhetställs genom att inga personuppgifter (d.v.s. inte ålder, namn 
eller personnummer) kommer att anges i studien. Vi kommer få reda på ditt förnamn men 
kontaktuppgifter som adress, telefon och epost hanteras av sjukhuset. Ort och sjukhus 
kommer inte heller att anges. Intervjun samt analysen kommer att förvaras på ett USB-
minne i ett säkerhetsskåp med kodskivor hos en av författarna. Detta gör att ingen annan än 
författarna kan ta del av innehållet.  

Vi vill att du inom 1 vecka hör av dig till Andrea (fysioterapeut) om du vill vara 
med i studien. Påskriven samtyckesblankett tar Du med till intervjutillfället.  

  

Ansvariga 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Studenter (författare):  
Johanna Skottheim  mail: jsm12008@student.mdh.se telefon: 073-0862811 
Ulf Wahlqvist   mail: uwt13001@student.mdh.se telefon: 073-0815432 
 

Handledare: 
Charlotta Thunborg  mail: charlotta.thunborg@mdh.se  telefon: 021-107345  
 
 
Fysioterapeut:  
Andrea Hess Engström  mail: andrea.hess.engstrom@ltv.se  

mailto:jsm12008@student.mdh.se
mailto:uwt13001@student.mdh.se
mailto:charlotta.thunborg@mdh.se
mailto:andrea.hess.engstrom@ltv.se
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BILAGA D 

SAMTYCKESBLANKETT 

Härmed godkänner jag deltagande i examensarbetet: Upplevelse av råd och information om 
bäckenbottenträning efter sfinkterruptur i samband med förlossning. 

Jag har tagit del av informationen som anges i informationsbrevet. Jag är därmed medveten 
om att jag kommer delta i en intervju på 30-60 min, att jag har konfidentialitet samt att min 
vård inte påverkas av deltagande i studien. Om jag så önskar kan jag när som helst avbryta 
mitt deltagande utan att närmare behöva ange varför.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________   __________________ 

Namnförtydligande      Datum 
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