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Sammanfattning 

 

Historiskt sett har mycket förändrats inom den kvinnliga sexualiteten, kvinnorna har 

gått från att inte ha några rättigheter alls till att under 1900-talet få fler och fler 

rättigheter. Hjärnan har stor betydelse för den sexuella lusten och många faktorer 

påverkar kvinnans lust. Påverkande faktorer på kvinnors lust och sexualliv efter att de 

har fött barn är bland annat fysiska, psykiska och hormonella. Syftet med studien är att 

beskriva kvinnors upplevelse av den sexuella lusten och sexuallivet efter att de har fött 

sitt första barn. Författarna har intervjuat kvinnor om deras upplevelse av sin sexuella 

lust samt sexuallivet när barnet var 9-18 månader, då kvinnan förmodas ha uppnått en 

trygghet i sin föräldraroll. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes 

vid analys och tolkning av intervjuerna i syfte att hitta essensen och få fram ett resultat. 

Förändringen det innebär att bli mamma leder till att den sexuella lusten minskar för 

flertalet kvinnor. Detta påverkade i sin tur att sexuallivet med partnern minskade i 

frekvens. En framträdande faktor som påverkade lusten och sexuallivet var trötthet, 

vilket gjorde att sömnen prioriterades. Kvinnorna kände sig även distraherade av barnets 

närvaro vid samlag samt att amningen innebar att bröstens syfte förändrades. De flesta 

kvinnorna upplevde trots allt att mammarollen medfört positiva förändringar för dem 

själva, hur de såg på sin kropp samt att de fått ett nyvunnet självförtroende. En minskad 

sexuell lust eller en minskad frekvens av sexuallivet under en period av livet innebar 

inte att kvinnan upplevde en nedsatt sexuell hälsa. Kvinnorna hade önskat en rakare 

kommunikation med barnmorskan runt den sexuella hälsan. Det är således av stor vikt 

att barnmorskor förbättrar sin kunskapsnivå om den kvinnliga sexuella hälsan. 

 

Nyckelord: Sexuell lust, sexualliv, upplevelse, kvinnor, barnafödande, sexuell hälsa, 

barn. 



  

Abstract 
 

Historically, much has changed in female sexuality, women have gone from not having 

any rights at all to in the 1900s getting more and more rights. The brain are important 

for sexual desire and many factors affect a woman´s desire. Influencing factors on 

women's desire and intimate sexual relationship after they have given birth include 

physical, psychological and hormonal. The aim of the study was to describe women's 

experience of sexual desire and intimate sexual relationship after she has given birth to 

her first child. The authors have interviewed nine women about their experience of 

sexual desire and intimate sexual relationship when the child was 9-18 months old, 

when the woman is believed to have achieved a sense of security in her parental role. A 

qualitative content analysis with an inductive approach was used in the analysis and 

interpretation of the interviews in order to find the essence and get a result. The change 

it means to be a mother leads to a decrease in sexual desire for most women. This in 

turn affected the intimate sexual relationship with the partner which decreased in 

frequency. A prominent factor influencing desire and intimate sexual relationship were 

fatigue, which made sleep a priority. The women also felt distracted by the child's 

presence during intercourse and that breastfeeding meant that the breasts purpose 

changed. Most women felt that motherhood after all brought positive changes for 

themselves, how they viewed their body and that they received a new confidence. A 

decrease in sexual desire or a decreased frequency of the intimate sexual relationship 

during a period of life does not mean that the woman experienced decreased sexual 

health. The women would have preferred a more direct communication with the 

midwife around sexual health. It is thus very important that midwives improve their 

level of knowledge about female sexual health. 

 

Keywords: Sexual desire, intimate sexual relationship, experience, women, childbirth, 

sexual health, child. 
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INLEDNING 

Sexuell lust och sexualliv är en betydelsefull del av människors liv. Nedsatt sexuell 

hälsa är inte ett livshotande tillstånd och är därför sällan ett prioriterat problem, trots att 

det ofta har en stor påverkan på människors livskvalitet. Synen på sexualiteten har över 

tid förändrats och värderingar samt normer ändras hela tiden beroende av samhällets 

struktur och kultur. Att bli tillfredsställd sexuellt innebär i en relation många positiva 

funktioner som till exempel reproduktion, samhörighet, intimitet, njutning, 

välbefinnande och avspänning. Dessutom innebär det bekräftelse, en bättre självkänsla 

samt att det har en helande funktion för individen. 

 

Att kunna bejaka sin sexuella lust utefter sina egna förutsättningar och behov borde vara 

en självklar rättighet för alla kvinnor oavsett var i livet kvinnan befinner sig. För det är 

olika vilka behov vi som människor har, och det viktigaste är att kvinnan själv är nöjd 

med sitt sexualliv och att inte de normer som samhället skapar påverkar den egna synen 

på sexualiteten. Den sexuella lusten och sexuallivet måste ”underhållas”, ju mindre tid 

som ägnas åt sexuallivet desto mindre blir också människans behov av sexuell 

tillfredställelse. Periodvis är behovet av sexuell tillfredsställelse mindre då annat i livet 

prioriteras. 

 

För kvinnan medför det en stor omställning att bli mamma, mycket i kroppen förändras 

och tid och uppmärksamhet går åt till barnet, kvinnan har ofta inte samma fokus på sin 

egen sexuella tillfredställelse. Många kvinnor känner att de får behovet av närhet 

tillfredsställt genom närheten till barnet och då kommer partnern i skymundan. 

Kvinnors sexuella lust och sexualliv påverkas av barnafödande vilket vi insett under 

utbildningen, vi har då sett ett stort behov av att bredda kunskapen kring kvinnors 

sexuella hälsa. Barnmorskor har ett stort ansvar att våga identifiera och lyfta fram 

frågeställningar som berör den sexuella hälsan. Vi valde därför att titta närmare på hur 

kvinnor upplevde sin sexuella lust och sitt sexualliv efter att de hade blivit mammor. 

 

BAKGRUND 

För att få en förståelse för det komplexa i kvinnors sexuella lust och sexualliv kommer 

bakgrunden i denna studie att beskriva dessa begrepp ur olika vinklar. Nedan följer ett 

historiskt perspektiv på hur kvinnans sexualliv har påverkats av rådande tidsanda, 

eftersom denna på ett betydande sätt styrt kvinnors möjlighet att bejaka sin sexualitet 

och den sexuella lusten. Anatomi och fysiologi kring den kvinnliga sexuella funktionen 

förklaras och binds samman med fysiska, psykiska och hormonella faktorer som 

inverkar på kvinnans lust efter barnafödande. 

 

Definitioner av sexuell lust och sexualliv 

”Lust är en form av njutning och det finns en mängd anledningar till att man blir 

sexuellt upphetsad och känner lust. Alla sinnen påverkas, det vi smakar på, ser, hör, 

luktar på eller känner. Lust och sexuell upphetsning kan också finnas utan någon 

speciell anledning. Lust börjar inifrån, från våra egna drömmar och fantasier” 
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(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) 2013). Sexuell lust ingår som en 

del av ordet lust och beskrivs på många olika sätt. 

Synonymer för lust; håg, intresse, böjelse, fallenhet, önskan, vilja, begär, åtrå, glädje, 

lustkänsla, fröjd, nöje, tillfredställelse, njutning, vällust (synonymer.se 2013). 

 

Det är svårt att få en exakt definition av ordet sexualliv. Sexualliv och sexualitet är 

begrepp som flyter in i vartannat, troligen därför att orden har olika betydelse och 

innebörd beroende på vem som tillfrågas. 

Synonymer sexualliv; sexuell aktivitet, kärleksliv, sexliv, könsliv (synonymer.se 2013). 

Synonymer sexualitet; sex, könsliv, könsdrift, driftsliv (synonymer.se 2013). 

 

”Sexualitet (ytterst av latin se´xus 'kön'), i biologin benämning på de beteenden som är 

förknippade med könslig fortplantning. Den mänskliga sexualiteten innefattar olika 

behov och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, 

tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell 

njutning och rekreation” (Nationalencyklopedin 2013). 

 

I en litteraturöversikt som definierar sexuell hälsa (Edwards & Coleman 2004, ss.189-

195), återfinns en beskrivning av sexualitet av Langfelt & Porter (1986), fritt översatt 

som följer; ”Sexualitet är en integrerad del av en människas personlighet och är tätt 

sammanknuten med alla aspekter av livet. Sexualitet är inte synonymt med samlag, om 

vi får orgasm eller inte, och utgör inte totalsumman av våra erotiska liv. Sexualiteten är 

så mycket mer: sexualitet är den energi som får människan att hitta kärlek, kontakt, 

intimitet och värme; den uttrycks genom våra känslor, hur vi är, hur vi rör vid andra och 

själva blir rörda vid. Sexualitet påverkar våra tankar, känslor, agerande och 

interagerande och därigenom vår mentala och fysiska hälsa”. 

 

Som ovan nämnt behöver inte sexualliv eller sex vara synonymt med samlag. Att ha 

penetrerande samlag är inte en förutsättning för att uppleva sexuell hälsa eller sexuell 

tillfredställelse (FOI 2012). Vad som definieras som sexuell hälsa och ett 

tillfredställande sexualliv är en högst personlig tolkning, som varierar under olika 

skeden i livet. Det finns inget vedertaget begrepp som med ett ord kan definiera vad 

sexualitet innebär. Vi har i denna studie valt att använda ordet sexuell lust för att 

beskriva känslan av att vara sexuellt upphetsad, med ordet sexualliv menas all typ av 

sexuell aktivitet mellan människor. 

 

Sexuell hälsa 

Redan år 1946 slog World Health Organisation fast vad som än idag definierar hälsa; 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom” (World Health Organisation (WHO) 1946). Hur människor 

mår fysiskt, psykiskt samt den tillfredställelse individen känner med sin sociala 

situation påverkar livskvalitén. 

 

Sexuallivet utgör en viktig del i människors sociala liv och påverkar därför livskvalitén 

(Statens folkhälsoinstitut 2012). Sexuell hälsa definieras enligt WHO som ”ett tillstånd 

av fysiskt, emotionellt, mentalt, och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet”. 

”Sexualitet är en väsentlig del av att vara människa genom hela livet och innefattar kön, 
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könsidentiteter och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och 

reproduktion” (WHO 2006). Vad som definieras som sexualitet och sex kan se ut på 

olika sätt och ha varierande innebörd för människor. Kultur, samhälle, tid och plats 

spelar en betydande roll. Sexualiteten är ständigt närvarande och är en viktig del av våra 

liv, men innebörden av sensualitet, sexualitet och vad vi definierar som ett 

tillfredställande sexualliv kan genom livets skeden variera och ta sig olika uttryck. Den 

livssituation en människa befinner sig i har stor påverkan på sexuallivet. Självklart 

påverkar relationsproblem sexlusten, men även exempelvis ekonomiska problem, stress 

och trötthet utgör en riskfaktor för nedsatt sexuell hälsa. Forskning visar att kvinnor 

oftare än män upplever problem och är missnöjda med sitt sexualliv. Den främsta 

orsaken är ett minskat sexuellt intresse, minskad lust och minskad lubrikation, vilket 

ofta leder till smärta och obehag vid samlag (Statens folkhälsoinstitut 2012). 

 

När sexuella problem uppstår hos en individ, som tidigare haft ett normalt fungerande 

sexualliv, benämns detta som sexuella problem av sekundär karaktär. Hos kvinnor kan 

det uppstå olika varianter av problem, en så kallad dysfunktion (Lundberg 2009, ss. 

273-274). De sexuella problemen är ofta relaterade till den sexuella lusten och 

lubrikationen. Det sexuella intresset hos människan varierar stort. Mellan individer kan 

skillnaden vara väldigt varierande utan att det för den skull upplevs som ett problem 

(Lundberg 2009, ss. 273-274; Hulter 2004, ss. 177-182). För att definiera ett sexuellt 

problem krävs det att individen själv upplever att det finns ett problem (Hulter 2004, ss. 

177-182). 

 

Sexuell lust och sexualliv över tid 

Under vikingatiden i Norden var det aldrig frågan om kvinnans rättigheter att känna lust 

eller kärlek, kvinnor giftes bort utan att vara tillfrågade eller något som helst samtycke. 

Däremot var det en mans rättighet att välja sig en hustru, ofta i samråd med sina och den 

blivande brudens föräldrar. Männen hade rätt att ha utomäktenskapliga relationer och ha 

sex med prostituerade kvinnor samt även med sina trälar utan att hustrun hade rätt att 

ifrågasätta detta. Det var endast kvinnor som kunde begå äktenskapsbrott mot sin make, 

männen hade rätt att bejaka sina sexuella behov på det vis som det behagade honom. 

Dock var det inte tillåtet för mannen att ha en sexuell relation med en redan gift kvinna 

då detta var ett lagbrott mot kvinnans make. Att det fanns kvinnor som ville bejaka och 

tillfredsställa sin lust pratades det mindre om (Wase 2008, ss.106-119). 

 

Sexualmoralen under antiken innebar ett asketiskt förhållande eller en behärskad 

måttfullhet av sexualitet och lust. Filosoferna, som hade stor makt under denna tid, var 

inte fientliga till sexualiteten som sådan men ansåg att övermått och överdrifter som 

t.ex. passionen inte var tillräkneligt. Att låta kroppen ”bli slav under köttets lust och 

begär” var inte acceptabelt, utan självkontroll och dygd värderades högt och för att 

människan skulle reproducera var äktenskapet nödvändigt (Johannisson 2009, ss. 172-

179). 

 

Under medeltiden var det kyrkan som bestämde normer och regler för samhället, också 

angående lust och sexualliv. Det var förbjudet att onanera, att ha sex som ogift, att ha 

oralsex samt att begå äktenskapsbrott då detta ansågs vara onaturligt. Det var även 

förbjudet att ha sex med en kvinna som ”red ovanpå”, ”bakifrånfumlare” samt att ha 
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analsex. Det enda som var tillåtet var egentligen missionärställningen då denna ansågs 

vara naturlig. Allt detta var dock tillåtet om inte mannen fick någon utlösning då det 

inte ansågs vara någon ”synd mot naturen” även om det upplevdes som lustfyllt. Trots 

kyrkans alla förmaningar och försök att ”döda erotiken” levde den ”oförfalskade och 

friska kåtheten” ändå. Även om kyrkan och prästerna önskade att kontrollera det 

”bångstyriga köttet” så lyckades de inte att hindra människorna från att finna glädjen 

och längtan efter sex (Wase 2008, ss. 146-150). 

 

Under 1800-talet växte en borgerlig sexualmoral fram vilken var oerhört fientlig mot 

sexualitet och lust och allt vad den innebar. Intellekt och andlighet värderades högt 

medan kropp, lust och sexualitet var något som upplevdes som en primitiv drift och 

bristande självkontroll. Sexualiteten uppstod istället i förbjudna former genom 

prostitution och pornografi vilket var ett resultat av den offentliga moralen (Johannisson 

2009, ss. 172-179). För att stävja den kvinnliga sexualiteten opererades under 1800-

talets mitt klitoris bort i syfte att förhindra allvarliga störningar som onani och 

nymfomani. Dessa störningar antogs leda till melankoli, förlamning, blindhet och till 

och med döden i värsta fall. Även då dessa operationer upphörde i England runt 1870, 

fortsatte de att utföras i många delar av Europa då det ansågs vara en framgångsrik 

metod (Studd & Schwenkhagen 2009, ss. 107-111). 

 

Under 1900-talet och fram tills idag har vi gått från norm till norm. I 1920-talets 

Sverige men även i världen, kom en stor förändring i sexualbeteendet. Sveriges kvitto 

på detta var den stora gonorrétoppen runt år 1920, vilket indikerar på en ökad frekvens 

av partners hos både män och kvinnor. Från det att nästan 75 % av kvinnorna födda 

tidigare än år 1900 hade sin samlagsdebut inom äktenskapet ändrades detta bland 

kvinnor födda 1900-1909 till att knappt 50 % som hade sin samlagsdebut inom 

äktenskapet (Lewin 2009, ss. 123-135). Ur en lärobok för barnmorskor från 1920 står 

det följande: ”På en kvinna, som har haft många barnsängar, samt på liderliga kvinnor 

bliva de små blygdläpparna ofta så långa, att de räcka långt utanför de stora läpparna. 

Undantagsvis äro de dock så stora även hos en jungfru” (Groth & Lindblom 1924, s. 

37). 

 

1930-talets Sverige var en omvälvande tid, en brytning mellan gamla och nya tankesätt 

inom sexualitet och kön var aktuella. Många drömde om och önskade en befriande lust 

och en ökad njutning. Det fanns de som bejakade detta tankesätt men absolut också de 

som ville mota tillbaka detta osedliga leverne. Sexualupplysning var provocerande men 

trots allt bildades RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, år 1933 (Lennerhed 

2003, ss. 35-41). 

 

Under 1940-talet blir det tillåtet för skolorna, om än frivilligt, att ha sexualundervisning 

i folkskolan. För kvinnans del blir det äntligen en skyldighet för apoteken att 

tillhandahålla preventivmedel år 1946 och två år senare blir det gratis för kvinnorna att 

få pessar utprovat på MVC (Andersson & Sjödahl 2003, ss. 327-328). 

 

På 1950-talet vågade människor äntligen prata om sin sexualitet, mycket pga. Kinsey-

rapporten (Palm 2003, ss. 86-87). Kinseys rapport var på den tiden en oerhört 

omdiskuterad rapport, bland annat därför att Kinsey ansåg att en liberalare syn på 

mänsklig sexualitet skulle göra människan lyckligare (Herzog 2006, ss. 39-48). Första 
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delen handlade om Mannens sexuella beteende och gavs ut på svenska 1949 endast ett 

år efter att den utkom i USA. Andra delen kom år 1953, den delen handlade om 

Kvinnans sexuella beteende. Denna del översattes dock inte till svenska förrän 1968 

(Palm 2003, ss. 86-87). Under detta årtionde blir det obligatoriskt med 

sexualundervisning i skolan (Andersson & Sjödahl 2003, ss. 327-328). 

 

1960-talet är ett årtionde då sexualmoralen diskuteras flitigt. Det blir tillåtet att använda 

p-piller och spiral som preventivmedel (Andersson & Sjödahl 2003, ss. 327-328) vilket 

också innebär att kvinnorna själva kan avgöra om de önskar att bli gravida. Sveriges 

första sexualvaneundersökning genomförs och publiceras 1967 (Sjödahl 2003, s. 119). 

”Myten om jämställdhetens decennium” sägs vara 1970-talet. Kvinnor och män hade 

gjort upp, och könsrollerna var lagda på hyllan, men verkligheten såg annorlunda ut 

både vad gällde hushållssysslor och sexualitet (Matthis 2003, ss. 159-162). År 1970 

öppnades den första ungdomsmottagningen i Borlänge (Andersson 2003, s. 199) och ett 

par år senare fick barnmorskor rätt att informera om preventivmedel. 1975 förstärktes 

kvinnans rättigheter ytterligare, lagen om fri abort till och med 18:e graviditetsveckan 

trädde i kraft (Andersson & Sjödahl 2003, ss. 327-328). 

 

Under andra halvan av 1980-talet kom HIV-epidemin, vilket påverkade många 

människors sexvanor (Sjöström 2003, ss. 209-216). 1999 kom lagen som 

kriminaliserade köp av sexuella tjänster. Tanken var att stärka kvinnans ställning i 

samhället, att det inte skulle gå att köpa kvinnan för pengar. Målet med könsköplagen 

var fram för allt att ändra attityderna i samhället (Sköld 2003, ss. 284-289). 

 

Idag ses sexualiteten mer som en konsumtionsvara, en stor anledning antas vara att 

kopplingen mellan sex och kärlek har brutits. Att vara sexuellt upphetsad och känna 

sexuell lust är inte längre lika starkt sammankopplat med känslor och familjebildning 

som det var tidigare (Lorentzi 2003, s. 325). Att bejaka sin lust och sexualitet är inte 

lika tabubelagt som det var för 20-25 år sedan, och en förändring av människans syn på 

sexualitet är ständigt pågående. 

 

Den kvinnliga lusten 

Sexuell lust och sexualliv är inte bara möjligheten att kunna onanera, ha samlag, att 

älska och att bli älskad. Sexualitet är också den icke talade kommunikationen, där det 

sexuella budskapet inte alltid är tydligt uttalat. Lusten uppstår hos kvinnan redan genom 

kroppsspråket mellan människor. Människans sexualitet signaleras bla genom flörtar, 

hur vi rör vår kropp, en lätt beröring och med gester. Kvinnor känner oftare en sexuell 

hunger i början på en relation, då sexualiteten är väldigt påverkad av förälskelsen. 

Efterhand ändras det sexuella behovet för en hel del kvinnor, förändringen kommer ofta 

på grund av att kvinnan upplever en distraktion och är trött vilket ofta sammanfaller 

med att paret blir föräldrar. 

 

Ofta är det den intima närheten kvinnor söker när de känner lust, dock är en angenäm 

kroppslig sexuell upplevelse nödvändig för att kvinnan ska fullfölja akten. För många 

kvinnor är ömhet, gemenskap och närhet mycket viktigare än vad njutning, penetrering 

och orgasm är. Kvinnor har oftare än män svårt för att slappna av och njuta under den 

sexuella samvaron (Hulter 2004, ss. 67-78). 
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Att bli smekt över hela kroppen upplevs ofta som behagligt för kvinnan, smekningarna 

hjälper kvinnan att kunna slappna av och njuta. Ofta upplever kvinnorna att det är mer 

njutbart med beröring och smekningar än vad själva samlaget är. Kvinnan måste genom 

”träning” lära känna sin kropp, helt enkelt lära sig vad hon upplever som skönt och 

behagligt, vilka delar av kroppen som det känns skönt att beröra genom beröring, smek 

och tryck. Ett stort antal kvinnor får inte orgasm under själva samlaget utan oftare före 

eller efter, och då ofta genom beröring av könet och särskilt vid beröring av klitoris 

(Hulter 2004, ss. 67-78). 

 

Det är inte ovanligt att kvinnans sexuella lust och njutning ökar med åldern (Hulter 

2004, ss. 67-78; Swati & Thakar 2010, ss. 117-123). Detta beroende av att hon har lärt 

känna sin kropp, vet vad hon tycker om och njuter av samt vad hon mår bra av. Viktigt 

är också att kvinnan vågar tala om hur hon vill bli tillfredsställd när hon blivit äldre 

samt att hon känner sig tryggare i sin sexualitet (Hulter, 2004, ss. 67-78). Vanligt är att 

många kvinnor upplever att både graviditet, barnafödande, amning och barnens uppväxt 

både hämmar och stimulerar den sexuella lusten och njutningen (Hulter 2004, ss. 67-78; 

Swati & Thakar 2010, ss. 117-123). 

 

Den sexuella responscykeln 

Fysiologin vid den sexuella responscykeln hos kvinnan och mannen består av olika 

delar där de viktigaste delarna är lust, erektion (även hos kvinnan), lubrikation, 

kontraktioner i bäckenmuskulaturen och orgasmupplevesen. Enligt Masters & Johnson, 

finns det fyra faser under ”det sexuella skeendet”, vilket de har kommit fram till med 

hjälp av sin forskning som de utfört genom att iaktta par under sexuell aktivitet under 

laboratorieliknande förhållanden. 

 

Enligt Masters & Johnson ser det ut som följande: 

1. Upphetsningsfas (Excitement) 

2. Platåfas (Plateau) 

3. Orgasmfas (Orgasm) 

4. Återgångsfas (Resolution) 

 

I Masters & Johnsons modell ingår inte lust som en fas, dock har deras 

förklaringsmodell fått en stor genomslagskraft då de var tidiga med sin forskning samt 

att de använde sig av att iaktta par som hade sex (Pines 1968, ss. 39-49). Dock är det 

sexuella förloppet oerhört olika hos kvinnor samt att det även kan variera mycket hos 

samma kvinna beroende av tillfälle och situation. Masters & Johnsons har kritiserats då 

den beskrivits utefter ett manligt perspektiv och därför inte alltid passar in på kvinnor. 

Många har därför försökt att vidareutveckla denna modell (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

 

Sexuell lust i CNS - fysiologi 

Hur stor roll hjärnan har för den sexuella lusten är inte helt klargjort, dock vet man att 

vissa områden i hjärnan har stor betydelse för de sexuella funktionerna. Ett sensoriskt 

centrum där hjärnan uppfattar genitala känslointryck antas finnas i primära sensoriska 

cortex. Lustcentrum finns i basala hypotalamus som även går ner över hypofysen, där 

bland annat gonadhormonerna påverkar den sexuella lusten. Basala frontalloben, 
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temporalloben samt ringloben har även de stor betydelse för den sexuella funktionen. 

Rubbningar i temporal- och ringlob kan påverka och förändra den sexuella lusten. 

 

Medvetande, perception samt inpräglingsförmåga påverkas av sexuell aktivitet och 

stimulering. Smärtreceptionen försämras påtagligt vilket betyder att olika typer av 

smärta kan lindras av onani och samlag då kroppens egna endogena morfinliknande 

substanser aktiveras. Från hjärnstammen går nervbanor som leder erektions-, 

lubrikations- och emissionsfrämjande impulser till respektive ryggmärgscentra. 

Parasympatiska nerver utgår från ett centra på sakral nivå vilka reglerar erektion, 

lubrikation samt genomblödningen i underlivet (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

 

Många känselförande nerver går från vulvaområdet och nervändslut som reagerar på 

tryck och smärta finns både i klitoris, labia minora samt labia majora i stor mängd. I 

labia majora finns de nervändslut som reagerar mest på beröring. Den rikligast 

innerverade kroppsdelen på kvinnan är klitoris, från klitoris går det dubbelt så många 

nervtrådar som från penis, samtidigt som känslotrösklarna i klitoris också är lägre 

jämfört med penis. En av de mest känsliga kroppsdelarna av yttre stimuli hos kvinnan är 

just klitoris. Klitoris har tre typer av nervändorgan vilka registrerar känselintryck, dessa 

finns också i labia minora samt vid urinrörsmynningen. 

 

1. Fria nervtrådar som registrerar smärta ligger ytligast. Impulserna går via tunna 

nervfibrer med låg hastighet till hjärnan. 

 

2. Genitalnervändkroppar ligger i mängder under hud och slemhinna. 

Nervändkropparna reagerar på rörelser och tryck, och via medeltjocka nervfibrer 

förs de med ganska hög hastighet till hjärnan. 

 

3. I nervstammarna samt i de strama hinnor som omsluter svällkropparna ligger 

stora nervändkroppar. Dessa nervändkroppar reagerar på kraftiga rörelser och 

djupt tryck. Med hög hastighet går impulserna via tjocka nervtrådar till hjärnan. 

 

Beroende av om klitoris är erigerad eller inte kan dessa signaler uppfattas olika. I en 

situation kan en beröring sålunda upplevas som just en beröring medan beröringen, om 

klitoris är erigerad, kan samma beröring upplevas som en beröring av sexuell karaktär. 

Vid kraftig blodfyllnad, som t.ex. vid en orgasm, kan samma typ av beröring förstärkas 

ytterligare så att det istället upplevs som obehagligt. Nervändorganen påverkas även av 

andra faktorer, t.ex. av hormoner. Androgenreceptorer påverkar övre delen av vulva, 

medan östrogen påverkar området vid introitus (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

Östrogenbrist kan medföra att det känns obehagligt med beröring och stimuli. Den 

beröring och stimuli som kanske i vanliga fall leder till en orgasm gör kanske inte det 

vid en östrogenbrist (Lundberg 2009, ss. 59-77; Swati & Thakar 2010, ss. 117-123). 

 

Vid stimuli av klitoris uppstår ofta en äkta erektion. Klitorissekretionen innebär även en 

ökad blodfyllnad av clitoris förhud. För att uppnå en klitoriserektion krävs ofta direkt 

stimuli, dock uppstår inte detta lika snabbt som lubrikationen gör. Denna del tillhör en 

del av upphetsningsfasen. Under upphetsningsfasen ökar genomblödningen i vulva och 

vagina (Lundberg 2009, ss. 59-77; Swati & Thakar 2010, ss. 117-123), stora skillnader 

finns dock mellan kvinnor vilket kan bero på om kvinnan har fött barn eller inte. 
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Vid sexuell stimulering ökar lubrikationen samt att svällkropparna svullnar. Vid 

lubrikationen är det utsöndring av vätska från vaginalväggen, lubrikation och sekretion 

från glandulae Bartholi och från de parauretrala körtlarna som är viktigast. 

Lubrikationen beror på den ökade genomblödningen i vaginans vägg (Lundberg 2009, 

ss. 59-77; Swati & Thakar 2010, ss. 117-123). Lubrikationen kan komma inom 1 ½ 

minut efter olika former av stimuli som t.ex. beröring av klitoris, synintryck, fantasier 

eller läsning av erotisk litteratur. Lubrikation innebär inte alltid att kvinnan är sexuellt 

upphetsad. Tillräcklig östrogennivå samt intakt innervation behövs för en normal 

lubrikation, alltså innebär en östrogenbrist en reducerad lubrikation. Detta kan vid 

behov behandlas med östrogensubstitution (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

 

När vaginan är ostimulerad förefaller den sig vara sammanfallande, fram- och bakvägg 

ligger dikt an mot varandra. Ett hålrum bildas i vagina när kvinnan blir sexuellt 

stimulerad, och under upphetsningsfasen fördjupas vaginan 2-4 cm samt att volymen 

ökar i den innersta delen. När kvinnan upplever en orgasm är det en serie av synkrona 

sammandragningar av sfinkter- och vaginalmuskulaturen, dock är det inte alla kvinnor 

som upplever orgasmen på detta vis. Därför kan inte denna typ av sammandragningar 

vara ett kriterium för att definiera orgasm. En del kvinnor upplever kontraktionerna 

subjektivt samt en erektion av klitoris. Många kvinnor beskriver att det ofta blir en 

värmekänsla i underlivet vilken sprider sig till större och mindre dela av kroppen när de 

får orgasm. Teoretiskt kan man beskriva orgasmen som kulmen av upplevelsen i 

kroppen även om inte alla kvinnor upplever det på samma sätt och behöver olika typer 

av stimulering för att uppnå orgasm (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

 

Andra fysiologiska förändringar som uppstår i kroppen vid sexuell stimuli är att 

medelhjärtfrekvens, blodtryck samt andningsfrekvens ökar. En ökad svettsekretion är 

mer regel än undantag och ca 75 % av kvinnorna upplever att de får en värmeökning av 

övre kroppshalvan. Även kvinnans bröststorlek ökar vid sexuell stimuli. Det inte heller 

helt ovanligt att ammande kvinnor läcker lite bröstmjölk under upphetsningsfasen, 

orsaken till detta beror på att den sexuella stimuleringen stimulerar insöndringen av 

oxytocin. Vid sexuell stimulering ökar muskeltonus och salivmängd, pupillerna vidgas 

medan den gastrointestinala motoriken minskar (Lundberg 2009, ss. 59-77). 

 

Vaginas anatomi och fysiologi 

Vagina är som en elastisk kanal, cirka 7-10 centimeter lång och med en diameter på 2-3 

centimeter. Vagina är uppbyggd av vaginalslemhinna, rikligt vaskulariserad och med en 

förmåga till lubrikation. Under vaginalslemhinnan finns muskellager som löper både 

longitudinellt och cirkulärt, samt ett tunt bindvävslager försett med kärl och nerver. Vid 

en vaginal förlossning är det nödvändigt att vagina vidgas till en diameter på tio 

centimeter, för att möjliggöra för barnets huvud att passera genom förlossningskanalen 

(Sundström Poromaa 2010, ss. 15-17). Den övre delen av vagina är eftergivlig och utgör 

inget hinder för barnets huvud att tränga ned, medan den nedre tredjedelen av vagina är 

omsluten av muskulatur som ibland, speciellt hos förstföderskor, tar längre tid att vidga 

och möjliggöra för barnets huvud att passera. I detta område ökar risken för 

ruptur/bristning (Solum 2008, ss. 99-100). 
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Vaginala förändringar i samband med förlossning 

En vaginal förlossning innebär en stor påfrestning av en kvinnas underliv. I vissa fall 

kan detta vara en förändring som kan komma att påverka sexuallivet och därigenom 

även kvinnans livskvalité (Olsson, Lundqvist, Faxelid & Nissen 2005, ss. 381-387). I 

Sverige kallas kvinnor rutinmässigt på efterkontroll till mödravårdsmottagningen ca 8-

12 veckor efter förlossning. Vid efterkontrollen erbjuds kvinnan en genomgång av 

förlossningsförloppet samt en gynekologisk undersökning där läkning av eventuell 

bristning och knipförmåga kontrolleras. Kvinnan tillfrågas vanligtvis om hon 

återupptagit sexuallivet efter förlossningen och om hon önskar preventivmedel 

(Nordström, Wiklund & Lingman 2008, ss. 133-134). 

 

En bristning kan se ut på olika sätt och klassificeras utifrån omfattningsgrad 1-4. Grad 1 

och 2 utgör skada på hud, slemhinnor och muskelvävnad i vulva, vagina och/eller 

perineum. Ruptur grad 3 och 4 involverar även muskler i bäckenbotten samt 

sfinktermuskeln som omsluter analkanalen (Zetterström 2008, ss. 566-569). Enligt 

rapport från Socialstyrelsen drabbas idag cirka 4,5 % av kvinnorna av en allvarligare typ 

av bristning i samband med förlossning. Statistiken visar att faktorer som instrumentell 

förlossning, stort barn samt förstföderskor utgör en ökad risk för bristning av 

allvarligare slag, vilket kan innebära bestående problem i form av inkontinens och 

underlivssmärta (Socialstyrelsen 2012). Med korrekt utförd suturering som återskapar 

anatomin, läker en bristning ofta snabbt och orsakar i de flesta fall inga långsiktiga 

problem. 

 

Barnmorskan skall under utdrivningsskedet anpassa hastigheten av huvudets 

framfödande, hålla emot genom så kallat perinealskydd samtidigt som hon har god 

uppsyn över perineum. Vid oeftergivlig muskulatur, i syfte att vidga 

förlossningskanalens mynning och hindra okontrollerad ruptur, krävs i vissa fall att 

barnmorskan lägger ett klipp i perineum, utför perineotomi (Solum 2008, ss. 99-100). 

 

Vaginala förändringars påverkan på sexuell lust och sexualliv 

En omfattande svensk studie av 2490 kvinnor (Rådestad, Olsson, Nissen & Rubertsson 

2008, ss. 98-106) visade att de flesta kvinnor återupptagit sitt sexualliv ca 3 månader 

postpartum. Den grupp av kvinnor i studien som ådragit sig bristningar vid förlossning 

väntade upp till 7 månader, eller längre med samlag. En amerikansk studie av 626 

kvinnor (Signorello, Harlow, Chekos & Repke 2001, ss. 881-890) visar på liknande 

resultat, där de flesta kvinnor återupptagit sitt sexualliv 6 månader postpartum. Även i 

denna studie kunde man se att graden av bristning påverkade tidsramen för återgång till 

sexuallivet, samt den sexuella tillfredställelsen kvinnorna kände. 

 

Kvinnor med utförd perineotomi eller allvarligare grad av bristning väntade längre än de 

med liten, eller ingen bristning alls. Så gott som alla kvinnor i undersökningen 

rapporterade någon form av smärta vid första samlaget, där kvinnorna med intakt 

perineum eller liten bristning beskrev smärtan som mild.  6-7 månader postpartum var 

besvären vid samlag borta för merparten av kvinnorna, 22 % av de kvinnorna med 

perineotomi och/eller allvarligare grad av bristning rapporterade dock fortsatta problem 

vid samlag. Jämfört med kvinnor med intakt perineum, upplevde kvinnor med perinealt 

klipp och/eller andra gradens bristning, mindre sexuell lust och en lägre nivå av sexuell 
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tillfredställelse under samlag (Rathfish, Dikencik, Beji, Comert, Tekirdag & Kadioglu 

2010, ss. 2640-2649). 

 

Kvinnor med liten eller ingen bristning alls, rapporterade en bättre sexuell 

tillfredställelse, högre känslighet i underlivet och uppnådde enklare orgasm (Signorello 

et al. 2001, ss. 881-890; Abdool, Thakar & Sultan 2009, ss. 133-137). Det fanns en oro, 

bland kvinnorna som blivit suturerade, att känna smärta vid samlag eller att stygnen 

skulle gå upp (Olsson et al. 2005, ss. 381-387; Rådestad et al. 2008, ss. 98-106). Vid 

samlag kände en del kvinnor av ärrvävnad efter suturering, som kändes öm, stram och 

oeftergivlig (Lindblom, Murby, Zotterman, Thorsell & Ahlborg 2012, ss. 13-19). En 

svensk studie visar att kvinnor som genomgått perineotomi i samband med förlossning 

fortfarande kände någon form av smärta 12-18 månader postpartum, men att detta inte 

hade någon inverkan på sexuell lust, orgasm eller sexuell tillfredställelse (Ejegård, 

Ryding & Sjögren 2008, ss. 1-7). 

 

En kvinnas kropp innehar en fantastisk förmåga att läka efter förlossning. Vagina som 

under framfödande av barnet vidgats, drar de närmaste veckorna efter förlossning ihop 

sig, men återgår inte helt till sin ursprungliga form innan graviditet och förlossning 

(Ellberg 2009, s. 434). Bäckenbotten består av en tredimensionell muskelmatta och 

utgör botten i bukhålan. Bäckenbotten utsätts under förlossning för ett stort tryck som 

kan leda till en försvagning av musklerna. Under förutsättning att det inte finns någon 

skada kan dessa muskler till stor del återfå sin styrka med hjälp av bäckenbottenträning 

(Sundström Poromaa 2010, ss. 15-17). 

 

En förändring av vagina kan upplevas på olika sätt. I en studie som fokuserat på 

kvinnors upplevelse av förändringar i underliv och sexualliv efter förlossning, upplevde 

en stor del av kvinnorna att underlivet kändes större (Lindblom et al. 2012, ss. 13-19; 

Olsson et al. 2005, ss. 381-387). En del kvinnor såg den storleksmässiga förändringen 

av vagina som något negativt, som påverkade självkänslan, medan andra kvinnor tyckte 

det var en positiv förändring då de upplevde att smärta och spänningar de haft under 

samlag tidigare nu försvunnit. Många kvinnor upplevde bäckenbottenmuskulaturen som 

försvagad och att de därför inte längre hade samma knipförmåga jämfört med innan 

graviditeten.  Många, men inte alla, kände att de blev hjälpta av bäckenbottenträning. 

 

Amning och hormoners påverkan på sexuell lust och sexualliv 

Många kvinnor väljer att amma sitt barn.  Amning anses fortfarande vara det bästa 

alternativet för att ge det nyfödda barnet näring och innebär många positiva 

hälsoeffekter för barnet, såväl som för kvinnan (Widström 2009, ss. 474-475). 

Internationellt sett ligger amningsstatistiken i Sverige högt. Trots att vi kan se en 

minskning i amningsfrekvens bland svenska kvinnor, ammas vid en veckas ålder 97 % 

av alla nyfödda, 63 % ammas fortfarande helt eller delvis vid 6 månaders ålder 

(Socialstyrelsen 2012). 

 

Amning innebär betydande hormonella förändringar i en kvinnas kropp. Vi tänker kort 

behandla två av dessa hormoner här, nämligen östrogen och prolaktin, då detta är två av 

de hormoner som vid amning kan komma att påverka kvinnans sexuella lust och 

sexualliv. Östrogen, som är det kvinnliga könshormonet, har bland annat som uppgift att 
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bygga upp slemhinnorna i vagina, ge ökad genomblödning och möjliggöra lubrikation. 

Lubrikation, fuktning av vaginas slemhinna, sker när kvinnan känner lust och/eller vid 

sexuell upphetsning. Östrogenet har under graviditeten fördubblats hundrafalt, vilket 

kan förklara varför en del kvinnor känner en ökad lust och sexuell njutning just under 

graviditeten. Under amningsperioden sjunker östrogennivåerna signifikant, 

genomblödning och möjlighet till lubrikation minskar, vilket innebär att vagina kan 

kännas torr och skör. Prolaktin styr bröstens mjölkproduktion och ökar i samband med 

amning, prolaktinet har även en påverkan på äggstockarna i syfte att hindra ägglossning 

och därigenom undvika en ny graviditet under spädbarnstiden. Forskning visar att ökade 

halter av prolaktin kombinerat med låga nivåer av östrogen har samband med, och i de 

flesta fall har en negativ inverkan på kvinnans sexuella lust (La Marre, Paterson & 

Gorzalka 2003, ss. 151-168). 

 

En jämförande studie (Hyde, De Lamanter, Plant & Byrd 1996, ss. 143-151) av 

ammande och icke-ammande kvinnor vid 1, 4 och 12 månader postpartum visar på 

signifikanta skillnader vid 1 respektive 4 månader postpartum, där ammande kvinnor 

hade lägre frekvens av sexuell aktivitet och även kände mindre sexuell tillfredställelse. 

Vid 12 månader postpartum hade resultaten mellan ammande och icke-ammande 

kvinnor jämnats ut. En uppföljande studie utförd av Glazener (1997, ss. 330-335) 

fokuserade på drygt 1000 kvinnors sexuella funktion från 2-18 månader postpartum. 

Studien visade att kvinnor som ammade hade ett tre gånger lägre intresse av sex. 

Glazener pekar på de förändrade hormonnivåerna hos de kvinnor som ammar som en 

möjlig orsak. Avery, Duckett & Roth Frantzich (2000, ss. 227-237) följde 576 

ammande förstföderskor under ett år. Vid amningsstart ansåg en stor del av kvinnorna 

att det var viktigt att snabbt återfå sin sexuella lust och återuppta sexuallivet. Kvinnorna 

rapporterade sedan en minskande sexuell lust i takt med amningsduration. De ammande 

kvinnorna rapporterade i högre utsträckning problem med lubrikation och därigenom 

obehag i samband med samlag. I en studie från 2005 (Rowland, Foxcroft, Hopman & 

Patel, ss. 1367-1374) sågs amning som den främsta orsaken till att kvinnor dröjer med 

att återuppta sexuallivet. 

 

En kvinnas bröst framställs i media, kanske framförallt i västvärlden, som sexuella 

objekt. Brösten utgör för många kvinnor en erogen zon och är starkt förknippade som en 

källa för sexuell njutning. Vid amning får brösten ett tvådelat syfte, vilket kan vara 

ytterligare en orsak till att ammande kvinnor i många fall uppvisar ett minskat sexuellt 

intresse. Brösten övergår från att ha setts som en erogen zon till att ha ett enda syfte, det 

vill säga vara en källa till näring för det nyfödda barnet (Avery et al. 2000, ss. 227-237). 

I en svensk studie (Olsson et al. 2005, ss. 381-387) framkom att kvinnor efter 

barnafödande delade upp sin kropp i olika segment, inte enbart fysiskt utan även 

emotionellt. Kvinnorna upplevde sina bröst som annorlunda, de sammanknippades inte 

längre med sex i samma utsträckning som innan. De fann det svårt att njuta vid sexuell 

beröring av brösten och kände sig förvirrade av det tudelade syfte brösten nu hade. 

Svullna och ömma bröst samt bröstmjölksläckage under samlag kan vara en förklaring 

till ammande kvinnors reducerade intresse för sex (Glazener 1997, ss. 330-335; Avery, 

Duckett & Roth Frantzich 2000, ss. 227-237). 
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Fysisk, psykisk och emotionell påverkan på sexuell lust och sexualliv 

Att bli förälder, speciellt första gången, är en ny fas i livet och innebär stora 

förändringar. Mycket beroende på hur relationen sett eller ser ut kan ett barns födelse 

antingen komma att stärka, eller innebära svårigheter i den sexuella relationen. Det är 

svårt att innan barnets födelse föreställa sig hur det kommer att bli. Förväntningarna är 

höga och känslorna starka. Prioriteringar förändras och fokus läggs främst, åtminstone 

de första månaderna, nästan uteslutande på den nya familjemedlemmen. Den tid paret 

innan hade för varandra samt egentiden minskar. Forskning visar att kvinnor i samband 

med graviditet och barnafödande upplever större fysiska, hormonella, sociala och 

emotionella förändringar än män, vilket kan komma att påverka hennes sexuella lust 

och tillfredställelse i relationen (Olsson et al. 2005, ss. 381-387; Abdool, Thakar & 

Sultan 2009, ss. 133-137; Hansson & Ahlborg 2012, ss. 21-29). Lindblom et al. (2012, 

ss. 13-19) visar i sin studie att många kvinnor fann det svårt att acceptera de fysiska 

förändringar deras kropp genomgått, vilket avspeglade sig i brist på självförtroende i 

intima situationer. Ett fåtal kvinnor älskade kroppens förändringar och ansåg sig kunna 

njuta mer i den sexuella relationen. 

 

Sömn blir en bristvara och att få sova prioriteras före sex och intimitet. Kvinnan 

tenderar ofta att ta huvudansvaret för det nya barnet som kräver mycket tid och omsorg. 

Ett ansvar som kan leda till att kvinnan känner sig ensam och isolerad (Ahlborg & 

Strandmark 2006, ss. 163-172), detta kan i vissa fall leda till nedstämdhet eller 

depression (Webster, Nicholas, Velacott, Cridland & Fawcett 2011, ss. 745-749). Den 

spontanitet som kanske tidigare funnits i relationen förändras då livet med barn kräver 

en mer organiserad tillvaro. Fatigue, eller extrem trötthet påverkar kvinnans sexuella 

lust (Olsson et al. 2005, ss. 381-387), framförallt hos kvinnor som ammar (Rowland et 

al. 2005, ss. 1367-1374; Glazener 1997, ss. 330-335). Kvinnor känner oftare stress och 

blir distraherade av barnets närvaro under intima situationer med sin partner (Olsson et 

al. 2005, ss. 381-387). 

 

Sexuell hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Merleau-Ponty utvecklade i 1900-talets början begreppet ”den levda kroppen”. Detta 

innebär att vår kropp och själ är en oskiljbar enhet, ständigt närvarande i alla 

sammanhang (Asp & Fagerberg 2013, ss. 69-70), vilket kan förklara varför en fysisk 

förändring kan påverka vårt psykiska välmående och hur vi ser på oss själva som 

människor. 

 

För vårdaren är det viktigt att ha förståelse för hur proceduren och behandlingen av 

patienten ska genomföras. Vårdvetenskapens syfte är att försöka skapa denna förståelse 

samt att se till att vårdaren har kunskap om vad denne gör samt varför det görs. Ur det 

vårdvetenskapliga perspektivet skall vårdaren inta bara ha kunskap om den ”tekniska” 

arbetsuppgiftens utförande, utan också om hur vårdarens eget agerande i situationen 

påverkar patientens upplevelse i ett större perspektiv gällande hälsa, lidande och vård. 

Som vårdare skall man kunna vara öppen samt ha förmåga och mod att bemöta 

patienten i olika situationer, samt kunna reflektera över hur patienten har upplevt 

bemötandet och vården. Människan är komplex och mångsidig, därav talas det inom 

vårdvetenskapen om människan som ”kropp, själ och ande”. Kroppen består av våra 

känslor och är vår förmåga att kommunicera med omvärlden (Wiklund 2003, ss. 47-49). 
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Om man som vårdare utgår från livsvärlden, innebär det att avsikten är att försöka ”se, 

förstå, beskriva och analysera” innebörden av ”hälsa, sjukdom, lidande och vård” samt 

hur detta påverkar individens liv och levnadssätt. Livsvärlden innebär att vårdaren har 

skapat sig en förståelse för hur människan hanterar och accepterar sin sjukdom och 

situation samt hur det påverkar deras dagliga liv. Då är det som vårdare också lättare att 

bejaka livskraften samt att ge patienten bra verktyg för att på bästa sätt kunna optimera 

sin situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). 

 

I dagens samhälle bör den fulländade och idealiska kroppen vara ungdomlig, frisk och 

vacker. Samtidigt ska kroppen vara beredd att förändras och omformas efter samhällets 

moderna ideal. Genom media förväntas kvinnokroppen att vara sexuellt öppen och 

attraktiv (Lindwall 2013, ss. 131-132), vilket har förändrat hur kvinnor idag ser på sig 

själva, sina kroppar samt sin sexualitet. Beroende av hur kvinnan upplever sin livsvärld, 

och var i livet hon befinner sig så påverkar barnafödande, sexuell lust och sexualliv 

henne olika, därför är det av oerhört stor vikt att vi som barnmorskor bemöter kvinnan 

på ett professionellt sätt samt att vi hjälper henne med de behov/problem som hon ger 

uttryck för (Lindwall 2013, ss. 131-132). 

 

Att föda barn innebär mer eller mindre fysiska förändringar av kvinnans kropp, vilket 

kan leda till att kvinnans uppfattning av sin egen kropp ändras. Nutida forskning visar 

att kvinnor upplevde fysiska förändringar av bla underliv och bröst vilket gjorde att de 

kände sig mindre attraktiva. Detta i sin tur hade en negativ påverkan av lust, sexualliv 

och självförtroendet och en stor del av kvinnorna kunde tänka sig plastikkirurgi som 

åtgärd (Olsson et al. 2005, ss. 381-387; Lindblom et al. 2012, ss. 13-19). 

 

Barnmorskans ansvarsområde 

Enligt SFOG är ett av mödrahälsovårdens målområden sexualitet och reproduktiv hälsa. 

Grundläggande för individen är att denne har möjlighet till en säker och trygg 

sexualitet, vilket stärker välbefinnandet. Mödrahälsovården och samhället skall värna 

om sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. En trygg 

och fördomsfri sexualitet utan diskriminering, tvång och våld gynnar människans 

upplevelse av tillfredställelse och hälsa. Mödrahälsovården skall förebygga hälsorisker 

som är relaterade till sexuellt beteende genom att stärka individens självkänsla samt 

identitet. Det salutogena perspektivet ska beaktas, vilket innebär att det friska ska 

förstärkas utan att hälsoriskerna på något vis nonchaleras. Inom mödrahälsovården skall 

även relationsfrågor tas upp samt att faktorer som kan påverka den sexuella hälsan 

negativt skall uppmärksammas (Collberg, Berglund & Banke 2008, ss. 34-35). 

 

Enligt ”Kompetensbeskrivningen för barnmorskor” är det barnmorskans skyldighet att 

ha kunskaper om och att kunna tillämpa kunskapen för att identifiera faktorer vilka kan 

påverka hälsan och sexualiteten ur ett genus- och livscykelperspektiv. Barnmorskan ska 

även kunna ha en dialog samt undervisa och informera på ett pedagogiskt sätt om 

sexualitet och samlevnad ur ett livscykelperspektiv (Socialstyrelsen 2006). 
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PROBLEMFORMULERING 

När ett barn föds, övergår parrelationen till att nästan uteslutande handla om 

föräldraskap. Denna omställning är som mest påtaglig vid första barnets födelse och de 

första månaderna efter förlossning. Graviditet, förlossning och tiden som följer innebär 

både fysiska och känslomässiga förändringar. Kvinnor går ofta helt upp i sin nya roll 

som mamma där första prioritering ifråga om tid, närhet och kärlek främst riktas mot 

barnet. Allteftersom tiden går och kvinnan ”landat” i sin roll som mamma, är det viktigt 

att investera i, och ge näring åt den egna sexuella lusten och sexuallivet. Vid behov 

måste förutsättningarna finnas att få stöd och hjälp, då risken annars finns att drabbas av 

nedsatt sexuell hälsa. Mycket forskning har gjorts kring kvinnors upplevelse av den 

sexuella hälsan i samband med graviditet och barnafödande. Dock fokuserar tidigare 

utförda studier främst på de första månaderna direkt efter förlossning. Longitudinell 

forskning om sexuell lust och sexualliv efter barn, är främst inriktad på båda parter i 

relationen. Enligt vår vetskap har inga tidigare studier utförts inom området i 

intervjuform, där fokus legat på kvinnans upplevelse, 9-18 månader efter förlossning.  

Aktuell studie har därför valt att fokusera på hur kvinnan upplever den sexuella lusten 

och sexuallivet under denna period av livet. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnans upplevelse av den sexuella lusten och 

sexuallivet efter att hon har fött sitt första barn. 

 

METOD 

Ansats 

Studiens syfte var att beskriva en upplevelse, i detta fall kvinnors upplevelse av sexuell 

lust och sexualliv efter att de fött sitt första barn. Därför valdes en kvalitativ 

innehållsanalys som vetenskapligt verktyg. En kvalitativ innehållsanalys används främst 

inom humanvetenskap, beteendevetenskap, vårdvetenskap och fokuserar på tolkning 

och granskning av olika texter, i detta fall inspelade intervjuer. Vid bearbetning av 

texterna har en metodologisk induktiv ansats använts. Den induktiva ansatsen inbegriper 

att de texter som granskas, tolkas helt förutsättningslöst, men fortfarande ses utifrån ett 

sammanhang. Flera olika tolkningar av en text kan förekomma, utan att för den skull 

vara felaktiga. Förutsättningen för att kunna analysera människors upplevese kräver att 

forskarens egen medvetenhet och förförståelse, under tolkningsprocessen, läggs helt åt 

sidan. Vid studier med kvalitativ ansats pendlar forskaren mellan närhet och distans 

(Lundman & Hällgren- Graneheim 2012, ss. 187-201). Detta eftersträvades genom att 

vissa av de frågor som ställdes under intervjuerna var strukturerade, medan övriga 

frågor och följdfrågor varierade beroende på hur intervjun fortlöpte. 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara svensktalande, att de var 

förstföderskor, förlösta i fullgången tid samt att barnen vid intervjutillfället var mellan 9 

och 18 månader gamla. 

 

Datainsamling 

Verksamhetscheferna på ett flertal barnavårdscentraler (BVC) belägna i sydvästra 

Sverige kontaktades och erhöll information om studiens syfte. Tre chefer gav ett 

muntligt och skriftligt godkännande (se bilaga 1). De kunde även tänka sig att hjälpa till 

att hitta kvinnor som uppfyllde de inklusionskriterier som eftersöktes. På en BVC fick 

personalen som uppgift av verksamhetschefen att ringa upp kvinnor som var lämpliga 

för studien. De återkom med en lista med nio namn samt telefonnummer till kvinnor 

som kunde tänka sig att medverka i studien. På övriga BVC kontaktades kvinnorna vid 

besök, vilket resulterade i ytterligare två informanter. Totalt antal kvinnor som 

kontaktades per telefon var elva stycken, varav två kvinnor valde att avstå från att delta i 

studien. En kvinna gick inte att nå per telefon. Detta resulterade i åtta informanter. 

 

En provintervju av en ytlig bekant utfördes i ett tidigt skede. Provintervjun kom att 

inkluderas i studien, informantantalet bestod då slutligen av nio kvinnor Över telefon 

informerades kvinnorna kort om vad studien handlade om, de frågades ytterligare en 

gång om de önskade delta samt att de informerades om att de när som helst kunde välja 

att avstå från sitt deltagande. Tid och plats för intervjuerna bokades per telefon. Fem av 

intervjuerna gjordes på en av de aktuella BVC, och resterande fyra hemma hos 

informanterna. Fyra av intervjuerna genomfördes gemensamt av författarna, resterande 

fem intervjuades enskilt. Innan intervjuerna inleddes informerades kvinnorna återigen 

muntligt samt att de fick skriftlig information om studiens innehåll och syfte. De fick 

även skriva under ett samtycke om deltagande (se bilaga 2). De informerades också om 

vår tolkning av begreppen sexuell lust och sexualliv. 

 

Alla kvinnor var förstföderskor. Kvinnornas åldrar varierade mellan 21 år och 42 år, 

medelåldern var 30 år. Barnen var mellan 10-18 månader gamla vid intervjutillfället. 8 

av kvinnorna var vaginalt förlösta, en var förlöst med elektivt sectio. Ingen av de 

vaginalt förlösta kvinnorna ådrog sig någon större bristning i samband med 

förlossningen. Amningsperioden för kvinnorna varierade mellan att inte ha ammat alls, 

till att den som ammat längst ammade i 11 månader. Alla kvinnorna levde i en fast 

relation med barnafadern. Vid tillfälle för intervju hade tre kvinnor nyligen återgått till 

arbetslivet, en kvinna studerade och övriga fem kvinnor var fortfarande föräldralediga. 

 

Kvinnorna bads inledningsvis att ”beskriva sin upplevelse av sexuell lust och sexualliv 

efter barnafödande”. Denna inledande fråga följdes sedan av vissa riktade frågor samt 

följdfrågor, och i vissa fall även ledande frågor beroende av informantens öppenhet. 

Kvinnorna tillfrågades om det gick bra att kontakta dem igen vid frågor eller vid behov 

av komplettering av intervjun i efterhand. Påminnelse gavs om att de när som helst 

kunde ångra sitt deltagande. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades sedan 

ordagrant. 
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Dataanalys 

Efter transkribering av samtliga intervjuer, lästes dessa igenom enskilt och gemensamt 

ett flertal gånger. Efter reflektion och diskussion av intervjuerna, analyserades 

materialet upprepade gånger enligt Lundman och Hällgren Graneheims modell (2012). 

Meningsbärande enheter plockades ut. Variationer, likheter och skillnader identifierades 

ur textinnehållet, som sedermera kondenserades och utgjorde grunden för vidare analys. 

De kondenserade meningsenheterna kodades och mynnade sedan ut i sex 

underkategorier och tre huvudkategorier. Slutligen synliggjordes ett tema som grundade 

sig i ett underliggande budskap av kategorierna; Barnets påverkan på kvinnans sexuella 

lust och sexualliv. I tabellen nedan visas ett exempel ur analysprocessen. 

 

Tabell 1 

 

Menings-

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Under- 

kategori 

Huvud-

kategori 

Tema  

Känner mig 

oftare 

spänd, vet 

att hon 

ligger i 

sängen 

bredvid, är 

rädd att hon 

ska vakna.  

Mer spänd, är 

medveten om 

barnets 

närvaro under 

sexualakten. 

Svårt att 

koppla av. 

 

Kvinnan 

känner sig 

distraherad av 

barnets 

närvaro under 

sexualakten. 

Att känna sig 

distraherad 

under 

sexualakten 

Barnet i 

fokus 

 

 

 

 

 

 

Barnets 

påverkan 

på 

kvinnans 

sexuella 

lust och 

sexualliv 

Efter 

avslutad 

amning var 

brösten 

mina egna 

igen… Fast 

det tog tid 

innan man 

kunde se 

dem som 

sexuella. 

Barnet hade 

ju legat där 

”twentyfour 

seven” i sju 

månader.   

Efter avslutad 

amning, 

brösten åter 

kvinnans. Tog 

tid att åter 

kunna ses som 

sexuellt 

objekt, 

brösten 

tillhört barnet 

lång tid. 

Efter avslutad 

amning tog 

det tid innan 

brösten åter 

kunde ses 

som ett 

sexuellt 

objekt.  

Bröstens 

tudelade 

syfte 

Påverkad 

kroppsupp-

fattning 
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Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association (WMA) 2008, ss. 1-4) ska 

alla deltagare i en studie informeras om att deltagandet sker av fri vilja samt att de som 

informanter när som helst under studiens gång har rätt att dra tillbaka eller ångra sitt 

deltagande. Informanterna ska även informeras om att intervjuerna spelas in samt att de 

sedan avidentifieras och avkodas efter sammanställningen (Helsingforsdeklarationen 

2008). Informanterna har vid tre tillfällen fått frågan om de vill delta i studien, samt 

möjligheten att avstå om så önskades. För denna studie finns tillstånd från 

verksamhetscheferna på respektive BVC. Något tillstånd från etikprövningsnämnden är 

inte nödvändig då denna studie utförs på magisternivå. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i sex underkategorier; En minskad sexuell lust, En ökad sexuell 

lust, Att prioritera sömnen före sexuallivet, Att känna sig distraherad under 

sexualakten, Bröstens tudelade syfte och En förändrad självbild. Underkategorierna 

bildade tre huvudkategorier; Förändrad upplevelse av den sexuella lusten och 

sexuallivet, Barnet i fokus och Påverkad kroppsuppfattning. Underkategorier och 

kategorier mynnade slutligen ut i ett tema; Barnets påverkan på kvinnans sexuella lust 

och sexualliv. Detta presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2 

 

Underkategorier Kategorier Tema 

En minskad sexuell lust 

 

 

Förändrad upplevelse av den 

sexuella lusten och sexuallivet 

 

 

 

 

 

Barnets påverkan på 

kvinnans sexuella 

lust och sexualliv 

En ökad sexuell lust 

 

Att prioritera sömnen före 

sexuallivet 

 

 

 

Barnet i fokus 

Att känna sig distraherad 

under sexualakten 

 

Bröstens tudelade syfte 

 

 

Påverkad kroppsuppfattning 

 

 
En förändrad självbild 
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Barnets påverkan på kvinnans sexuella lust och sexualliv 

 

Då det under analysprocessen blev uppenbart att kvinnornas upplevelser av sexuell lust 

och sexualliv i så hög omfattning påverkades av barnet, kom det naturliga temat av 

studien att bli; Barnets påverkan på kvinnans sexuella lust och sexualliv. För alla 

kvinnor innebar det en stor omställning att bli mamma vilket medförde en omvälvande 

förändring i det vardagliga livet. Barnet kom på olika sätt att påverka kvinnans sexuella 

lust och sexualliv. Fokus var inte längre på dem själva, partnern eller relationen, utan 

barnet var numera den första prioriteringen i livet och barnets behov sattes alltid främst. 

Den energi som lades på vardagens sysslor och barnet, lämnade föga kraft över för 

kvinnorna att känna sexuell lust och att underhålla sexuallivet. Sömn och en strävan 

efter att känna sig utvilad prioriterades oftast högre än sexuallivet. De gånger som 

kvinnorna valde att prioritera sitt sexualliv hade de svårt att slappna och njuta på grund 

av den distraktion som barnets närvaro i sovrummet ofta innebar. De kvinnor som 

ammade sina barn upplevde att bröstens syfte kom att förändras, brösten tillhörde under 

amningsperioden barnet. Moderskapet medförde för flera kvinnor positiv förändring av 

hur de såg på sig själva och sin kropp. 

 

Förändrad upplevelse av den sexuella lusten och sexuallivet 

Kategorin bildades av underkategorierna; Minskad sexuell lust och Ökad sexuell lust. 

Att föda barn och den nya rollen som mamma förändrade den sexuella lust kvinnan 

tidigare känt, vilket även påverkade sexuallivet i positiv, eller negativ bemärkelse. 

Första tiden efter förlossningen innebar för samtliga kvinnor en starkt reducerad lust 

och en minskning av sexuallivet. Kvinnorna beskrev den nuvarande sexuella lusten som 

de upplevde, antingen som minskad eller ökad jämfört med hur de upplevde lusten 

innan de fick barn. 

 

En minskad sexuell lust 

Samtliga kvinnor beskrev att den sexuella lusten och sexuallivet var obefintlig direkt 

efter förlossningen. Detta berodde på de fysiska förändringarna som förlossningen 

medförde i form av avslag, svullnad, ömhet och eventuella bristningar. Initialt fanns en 

rädsla och oro hos kvinnorna att det skulle göra ont vid samlag, vilket medförde att den 

sexuella lusten påverkades. Kvinnorna avvaktade därför en längre tid med att 

genomföra ett samlag. 

 

”Första veckorna är man inte jättesugen, man är ju lite skör där nere”. 

 

Bristningar eller någon form av fysiska förändringar av underlivet var vid 

intervjutillfället, då barnet var 9-18 månader gammalt, inte något kvarstående problem 

för någon av kvinnorna och hade inte längre någon påverkan på den sexuella lusten. 

Drygt hälften av kvinnorna upplevde en minskad sexuell lust, att de inte alls upplevde 

lusten som den var tidigare. De kände sig splittrade och mycket energi lades på barnet 

och den nya mammarollen. En kvinna tvivlade på om den sexuella lusten någonsin 

skulle bli som förr. För någon var det en radikalt minskad lust jämfört med tidigare, 
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känslan i underlivet under samlag upplevdes som annorlunda. En annan kvinna nämnde 

att hon hade fått fler hämningar efter barnafödandet. Ett stort antal kvinnor ansåg att det 

krävdes en större ansträngning för att uppnå sexuell lust. 

 

”Det tar längre tid att komma igång, innan tog det inte lång tid alls så kunde man bli 

jättekåt, och nu får man nästan jobba fram det… för att man ska komma igång”. 

 

En kvinna upplevde sexuallivet under graviditeten som helt fantastiskt och uttryckte nu 

en stor besvikelse över att lubrikationen minskat. Detta medförde att hon kände obehag 

under samlag och därmed minskade den sexuella lusten och hade svårigheter att uppnå 

orgasm. 

 

”Besvikelsen var stor när jag började ha sex igen efter graviditeten, det var en ganska 

stor omställning eftersom jag upplevde det som torrt och tråkigt, och det var… ja, jag 

kom inte riktigt lika lätt…” 

 

En kvinna upplevde att amningen innebar en ofrivillig isolering, att hon kände sig låst 

till hemmet vilket medförde att hon under en period kände sig nedstämd. Detta innebar 

också att den sexuella lusten minskade. 

 

”Barnet behövde matas jätteofta, det blev tryggare för mig att vara hemma och känna 

att här kan jag slänga fram bröstet när som helst. Jag tyckte att det var jobbigt att man 

inte kunde komma ut så mycket, jag kände mig fången här hemma och blev nedstämd”. 

 

Några kvinnor nämnde att en minskad sexuell lust kändes lättare att hantera när mannen 

var förstående och kommunikationen paret emellan var öppen och tillåtande. 

 

En ökad sexuell lust 

För två av kvinnorna hade graviditeten och rollen som mamma inneburit att de kände 

sig tryggare med sig själva och sin kropp. De hade funnit en ny självsäkerhet i och med 

mammarollen vilket innebar att de numera upplevde en ökad sexuell lust vilket också 

medfört ett förbättrat sexualliv. 

 

”För mig kunde det egentligen kvittat med sex tidigare, jag har mer lust nu än vad jag 

hade innan”. 

 

Den ökade lusten upplevdes som positiv av kvinnorna, och deras förhoppning var att 

lusten skulle kvarstå samt att sexuallivet skulle fortsätta att utvecklas. 

 

”Jag har haft en väldigt ökad lust, innan har jag ju haft lust i huvudet men kroppen har 

inte alltid hängt med. Nu har jag även lust i kroppen liksom, så det är väldigt positivt”. 

 

Oavsett om kvinnorna beskrev sin nuvarande lust som minskad eller ökad upplevde alla 

kvinnor förutom en, att frekvensen av all form av sexualliv var mindre än tidigare. Detta 

grundar sig i påverkande faktorer av både fysisk och emotionell karaktär, dessa faktorer 

kommer att behandlas i nedanstående kategorier av resultatet. 
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Barnet i fokus 

Kategorin bildades av underkategorierna; Att prioritera sömnen före sexuallivet och Att 

känna sig distraherad under sexualakten. Barnets födelse innebär ett nytt skede i livet, 

fram för allt för kvinnorna. Barnets behov kom att hamna i fokus vilket ofta innebar att 

relationen och sexuallivet inte prioriterades lika högt. Kvinnorna anpassade hela tiden 

sin egen sömn efter barnets sömnmönster. Tröttheten hade övertaget. Kvinnorna kunde 

känna sig störda av barnets närvaro i sovrummet vilket för många innebar en distraktion 

under sexualakten. Kvinnans tankar var i första hand fokuserade på barnet istället för på 

den egna sexuella njutningen. 

 

Att prioritera sömnen före sexuallivet 

Något alla kvinnor tog upp var att barnets sömnrutiner i stor utsträckning påverkade 

sexuallivet. Att få sova prioriterades högre än att tillfredsställa sin sexuella lust och sitt 

sexualliv. Den egna sömnen var oerhört viktig då den påverkade hur morgondagens 

vardagsbestyr med barn och måsten skulle orkas med. 

 

”Jag visste att det fanns en halvtimme på kvällen som jag kunde sova istället för att 

vara vaken och ha sex”. 

 

Kvinnorna visste att barnet under natten vaknade ett flertal gånger, och hellre än att 

riskera att bli utan sömn valdes sexuallivet ibland bort. Att få så mycket 

sammanhängande sömn som möjligt kändes viktigt. De flesta kvinnorna upplevde att all 

planering numera utgick från barnets behov, oavsett om det gällde vardagssysslor eller 

sexualliv. Den spontanitet som förr fanns existerade inte längre. Behovet av sömn var 

viktig för båda i relationen, då vardagen med småbarn och arbete gjorde sig påmind. 

 

”Han vägrar sova och så fort vi lägger ner honom så skriker han, han är ju vaken ända 

tills vi går och lägger oss… klockan är ju så mycket och han skall upp och jobba, och 

då blir det ju ingenting” 

 

En kvinna upplevde dock inte att det var barnet som i första hand styrde, utan såg 

istället möjligheterna till ett spontanare sexualliv då mannen arbetade nära hemmet. 

Mannen hade möjlighet att komma hem lite då och då för att titta till barnet under 

dagen, vilket gjorde att de då passade på att tillfredsställa sin lust om barnet sov. Hos de 

kvinnor som upplevde att barnets sovmönster var hanterbart, eller på väg att förbättras, 

fanns en god förhoppning om att även sexuallivet skulle förändras till det bättre. 

Kvinnorna kunde se att sömnbristen och tröttheten var under en begränsad period av 

livet. 

 

Att känna sig distraherad under sexualakten 

Många barn sov fortfarande i föräldrarnas sovrum, antingen i en egen säng eller mellan 

föräldrarna i deras säng. Flertalet kvinnor upplevde att den sexuella lusten förtogs då 

barnets närvaro kändes distraherande. Kvinnorna hade dels svårare för att slappna av 

samt att vara ”närvarande” under sexualakten med sin partner. De distraherades av att 

barnet rörde sig och kände oro för att barnet skulle vakna. 
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”Jag är så rädd att hon ska vakna så man är… är lite på, man kopplar inte av…”. 

 

Kvinnorna tenderade att ta ett större ansvar när det gällde barnets behov och upplevde 

att de i högre grad än männen distraherades av barnets närvaro. Trots att kvinnorna var 

väl medvetna om att barnet inte förstod vad sexualakten innebar, uttryckte kvinnorna att 

de önskade att skydda barnet från vad som kunde uppfattas som skrämmande. 

 

”Jag har nog känt mer ansvar, för om barnet skulle vakna än vad min man har gjort. 

Han har mer varit, jaja hon får väl vakna… eller så får hon gråta lite”. 

 

En del kvinnor berättade att de numera genomförde sexualakten tystare och mer 

stillsamt. De kunde inte slappna av på samma vis som de gjorde innan de fick barn, 

samt att de hela tiden spände sig då de var oroliga för att barnet skulle störas. Ibland 

genomfördes samlaget bara ”för att det skulle göras”, utan att kvinnan förväntade sig att 

känna sexuell lust. Ett flertal kvinnor kände att det måste gå fort att ha sex, då tanken på 

att det fanns en risk att barnet skulle vakna distraherade dem. 

 

”Man skulle ju skynda sig lite tills hon vaknade”. 

 

I de familjer där barnen hade flyttat ut från föräldrarnas sovrum, upplevde kvinnorna att 

sexuallivet hade blivit bättre. Distraktionen från barnet hade minskat och kvinnorna 

kunde tillåta sig att slappna av på ett annat sätt. Att barnet sov i ett eget rum hade en 

positiv inverkan på hela familjens sömn. 

 

Påverkad kroppsuppfattning 

Kategorin bildades av underkategorierna; Bröstens tudelade syfte och En förändrad 

självbild. Merparten av kvinnorna hade ammat sina barn under en kortare eller längre 

period. Det framkom tydligt att amning var ett känsloladdat ämne som skapade mycket 

tankar och frustration kring den sexuella lusten och sexuallivet. Amningen resulterade i 

att brösten inte längre upplevdes som något sexuellt för kvinnorna, utan fyllde nu ett 

praktiskt syfte som en näringskälla för barnet. Amningen innebar även många positiva 

känslor, närheten till barnet och bröstens unika förmåga att kunna nära barnet 

värderades högt. Den fysiska förändring kroppen hade genomgått upplevde de flesta 

kvinnorna som positivt. Vissheten om att kroppen hade klarat av att bära och föda fram 

ett barn stärkte hennes uppfattning om den egna kroppen, dess funktioner och kapacitet. 

Detta avspeglade en självkänsla och ett självförtroende hos dessa kvinnor, som de inte 

tidigare känt. 

 

Bröstens tudelade syfte 

Det var tydligt att bröstens funktion under amningsperioden och en lång tid framöver 

fick ett tudelat syfte för kvinnorna. Mannen tilläts inte röra brösten under sexualakten då 

brösten inte sågs som en källa till sexuell njutning, utan enbart som ett redskap för att ge 

barnet mat. 
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”Det var inte så att han fick… det var liksom barnets bröst… det var inte hans. Han har 

alltid tyckt att bröst var speciellt men DÅ fick han inte röra dem, för det är 

amningsbröst… matmaskiner”. 

 

En del kvinnor nämnde att de kopplade bort den övre delen av sin kropp under 

sexualakten. Mannens försök till sexuell stimuli av kvinnans bröst resulterade i vissa 

fall i att kvinnans sexuella lust förtogs. 

 

”Det här fanns inte med (pekar mot överkroppen), utan det här var mitt barns bröst… 

det fanns inget sexuellt med det under amningsperioden. Det kändes inte okej och tog 

faktiskt ganska lång tid innan det kändes bra att han var där”. 

 

 

Några kvinnor berättade att läckande och ömma bröst minskade deras sexuella lust, de 

kände sig oattraktiva inför sin partner. Flertalet kvinnor upplevde att de efter avslutad 

amning återigen fick tillbaka sin kropp. 

 

”När jag inte ammade längre och jag upptäckte att min kropp var min egen, så kände 

jag mig äntligen hel, fullkomlig på något vis. Då fick jag en väldigt ökad lust”. 

 

Efter avslutad amning upplevde kvinnorna att de först återtog rätten till sina bröst och 

först i ett senare skede tilläts mannen succesivt att få tillgång till kvinnans bröst igen. 

Det tog ytterligare en tid innan kvinnan åter kunde tillåta sig att se brösten som en 

erogen zon och tillåta sig själv att njuta vid beröring av brösten. 

 

En förändrad självbild 

Flera kvinnor uttryckte att barnafödandet och mammarollen medfört att de såg på sig 

själva med nyvunnet självförtroende samt att de fått mer tillit till den egna kroppen. De 

var mer nöjda med sig själva och sin kropp efter att de fött barn och kunde därför också 

njuta mer av sexuallivet. Rollen som mamma hade inneburit en ny självsäkerhet och 

trygghet i rollen som kvinna och sexuell individ. 

 

”Allt är mer positivt, jag är mer nöjd med mig själv. Mer bekväm med alltihopa”. 

 

En kvinna upplevde att hon hade fått fler sexuella hämningar än tidigare, vilket 

medförde att hon satte tydligare gränser gentemot sin partner och därför var mindre 

tillåtande i sexuallivet. 

 

”Jag har mer hämningar nu. Och så är det just det här (pekar mot underlivet), det 

känns mer heligt så att säga… jag går inte med på samma saker som jag gjorde innan, 

här har ju kommit ut en unge! Allt är inte riktigt okej längre…” 

 

Sammantaget innebar graviditet, förlossning och mammarollen en positiv upplevelse för 

kvinnorna vilket även avspeglades som en positiv påverkan av självbild och 

självförtroende. 
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Bifynd  

Under intervjuerna kom ett flertal kvinnor att beröra barnmorskans ansvarsområde. 

Kvinnorna gav uttryck för att den information runt sexuell hälsa som givits under 

föräldragrupperna och vid graviditetskontrollerna var undermålig. De ansåg att de hade 

fått för lite information om i hur stor grad föräldrarollen kunde inverka på den egna 

sexuella lusten, och om hur sexuallivet med partnern kunde påverkas. Kvinnorna gav 

uttryck för att det inte var enkelt att söka hjälp vid problematik kring den sexuella 

lusten, att det inte var självklart vart man skulle vända sig om hjälp behövdes. 

Kvinnorna upplevde att det var jobbigt att själva ta upp dessa problem, och hade i 

många fall önskat att barnmorskan varit mer rak i sin kommunikation kring den sexuella 

lusten och sexuallivet, om hur detta fungerade efter barnafödande. Den allmänna 

uppfattningen var att det hade underlättat om de hade fått direkta frågor vid 

efterkontrollen eller vid senare preventivmedelsförskrivning. 

 

”Önskar att barnmorskorna hade frågat… det är inget man söker upp själv – jag har 

inte samma sexlust… det är inget jag söker hjälp för”. 

 

En kvinna berättade att hon aktivt sökt hjälp på grund av minskad lubrikation, vilket 

hon själv relaterade till sina p-piller, hon önskade byta sort för att avhjälpa problemet 

och kunna njuta av sitt sexualliv. Kvinnan upplevde bemötandet från barnmorskans sida 

som oengagerat och oprofessionellt. Om barnmorskan upplever det som pinsamt att ta 

upp frågor kring sexuell lust och sexualliv försvårar detta även för kvinnan att ta upp 

frågor och eventuella problem som berör dessa frågor. Kvinnorna ansåg att barnmorskor 

borde känna sig trygga och bekväma med dessa frågeställningar i sin yrkesroll. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För studien användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Denna metod 

ansågs lämplig då syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell lust 

och sexualliv efter barnafödande. Intervjuer med 9 kvinnor utfördes, de första 4 

intervjuerna genomfördes gemensamt vilket ansågs ge författarna likvärdig kunskap om 

intervjuteknik samt för att säkerställa att enskilt utförda intervjuer fortsatt utfördes på ett 

likvärdigt sätt. Textmaterialet som i detta fall var transkriberade intervjuer, analyserades 

och tolkades utifrån Lundman och Hällgren Graneheims modell för kvalitativ 

innehållsanalys (2012, ss. 187-201). Denna modell anses lämplig om författarna har 

begränsad erfarenhet av dataanalys då det på ett enkelt sätt kan anpassas till författarnas 

kunskapsnivå. 

 

Resultatets trovärdighet grundas på ett antal aspekter, nämligen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Giltighet anses ha uppnåtts då resultatet svarar väl mot studiens 

syfte. Tillförlitligheten i studien anses av författarna vara hög då intervjuerna har lästs 

igenom, både enskilt och gemensamt vid flera olika tillfällen. Materialet har analyserats, 

reflekterats och diskuterats gemensamt av författarna under hela arbetsprocessen med 

studien. De kvinnor som inkluderades i studien var normalförlösta utan kvarstående 

fysiska problem. Kvinnorna i studien ansågs därför utgöra en representativ grupp med 
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en god överförbarhet på en större grupp i samhället. Komplicerade förlossningar och 

kvarstående fysiska problem, hade annars kunnat utgöra ett hinder för återgång till 

sexuallivet och kunde i sin tur ha påverkat resultatet. Provintervjun som utfördes i ett 

tidigt skede valdes att inkluderas i studiens resultat då den uppfyllde 

inklusionskriterierna samt att författarna ansåg att provintervjun styrkte resultatets 

giltighet och överförbarhet. 

 

Initialt var de första frågorna under intervjun två fristående frågor, där författarna först 

frågade om förändring av den sexuella lusten, följt av frågan om förändring av 

sexuallivet. Då det under intervjuarbetets gång blev uppenbart att informanterna inte 

skiljde dessa begrepp åt, togs beslutet att fortsättningsvis inte separera frågorna. 

Författarna har under intervjuerna och analysarbetets gång utvecklats och lärt sig 

mycket. Om studien hade gjorts om idag, och om mer tid hade funnits till förberedelse 

hade troligtvis en del av intervjufrågorna omformulerats samt att flera frågor hade 

inkluderats. 

 

En viss förförståelse fanns hos författarna som kan ha påverkat studiens resultat, då 

båda författarna har fött sitt tredje barn under de senaste 2 åren och i skrivande stund är 

småbarnsföräldrar. Författarna har under hela processen varit väl medvetna om sin 

förförståelse och hur den har kunnat färga resultatet. Reflektion kring förförståelsen har 

setts som en viktig komponent. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 

187-201) är en viss förförståelse och kunskap i ämnet en förutsättning för att 

analysarbetet ska kunna fortgå och utvecklas. Oväntade resultat som framkommit i 

studien styrker att författarna har lyckats åsidosätta sin egen förförståelse under 

analysarbetet. 

 

Text som analyseras bör alltid ses i sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, ss. 187-201), vilket innebär att kvinnornas berättelser skall tolkas utifrån deras 

livshistoria, livsvillkor och rådande kultur. Att till fullo utgå från alla dessa aspekter 

hade förutsatt en vetskap om samtliga kvinnors livshistoria, nuvarande relation och alla 

omständigheter som kunnat påverka deras upplevelse av förlossning och mammaroll, då 

detta med all sannolikhet är en inverkande faktor på den sexuella lusten och sexuallivet. 

Det var under rådande omständigheter och tidsbrist inte möjligt. Detta skulle kunna ses 

som en begränsande faktor för studiens trovärdighet. Författarna anser ändå att syftet 

med studien har uppnåtts. 

 

Vid intervjutillfället var samtliga kvinnors barn närvarande vilket kunde upplevas som 

ett störningsmoment framförallt för kvinnorna som blev distraherade och tillfälligt 

tappade fokus på intervjun. Författarna upplevde att de flesta kvinnor kände sig 

bekväma med att berätta om sina erfarenheter runt sexuell lust och sexualliv, men att de 

kanske inte hade reflekterat så mycket kring sin nuvarande livssituation. Ett utav 

inklusionskriterierna var att barnet skulle vara mellan 9-18 månader vid 

intervjutillfället, tanken med detta var från författarnas sida att kvinnorna hade ”landat” 

i mammarollen och att de åter börjat ha mer fokus på sig själva och sina egna behov. 

Med facit i hand, kunde det ha varit en fördel om barnen hunnit bli äldre, till exempel 

18-24 månader gamla, och då kvinnan troligtvis återgått till arbetslivet. 
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Författarna har i efterhand funderat kring eventuella fördelar med att inför 

intervjutillfället ge mer detaljerad information om studiens syfte samt kring frågor som 

skulle tas upp under intervjun. Detta hade kanske kunnat ge kvinnorna möjlighet till 

ytterligare reflektion samt att författarna möjligtvis hade fått mer material att bearbeta 

och analysera. Fördelen med att kvinnorna vid intervjutillfället inte var förberedda på 

vilka frågor som skulle ställas vid intervjun innebar en spontanitet i svaren som annars 

troligen inte hade uppnåtts. Att kvinnorna var förstföderskor ansågs också stärka 

studiens tillförlitlighet då kvinnorna upplevde dessa känslor och förändringar för första 

gången. 

 

Resultatdiskussion. 

Studiens resultat visar att kvinnorna upplevde en stor förändring av den sexuella lusten 

och sexuallivet när de hade blivit mammor. Alla kvinnor upplevde till en början en 

radikalt minskad lust vilket innebar en minskad frekvens av sexuallivet, främst orsakat 

av fysiska faktorer som kunde relateras till förlossningen. En studie från år 2000 

(Barrett, Pendry, Peacock, Victor, Thakar & Manyonda, ss. 186-195) uppvisar liknande 

resultat, det vill säga att den sexuella lusten hos kvinnorna postpartum minskade 

signifikant. Sex månader postpartum upplevde fortfarande en stor del av kvinnorna 

sexuella problem som orsakades av fysiska åkommor. I en uppföljande studie av 

Gjerdingen, Froberg, Chaloner & McGovern (2009, ss. 277-283) följdes 436 kvinnor 

under ett år efter att de fött barn. Resultatet visar att en femtedel av kvinnorna ett år 

senare fortfarande upplevde fysiska problem som inverkade på den sexuella hälsan. 

Dessa resultat skiljer sig till viss del från vårt, då vår studie visar att de fysiska 

förändringarna, 9-18 månader efter förlossning, inte längre är en framträdande faktor för 

att kvinnor upplever minskad sexuell lust eller har ett minskat sexualliv. I en omfattande 

svensk longitudinell studie från 2012 (Lindblom et al. ss. 13-19) framkom att många 

kvinnor upplevde en förändring av sitt underliv efter de fött barn. Förändringen bestod i 

att de upplevde sitt underliv som vidgat eller att det fanns en skillnad i sensibilitet. 

Ingen av kvinnorna i vår studie har märkt av någon fysisk förändring av underlivet. 

Kanske beror detta resultat på att kvinnorna hade genomgått en normal förlossning utan 

komplikationer eller större bristningar. Det är också möjligt att vårt resultat hade sett 

annorlunda ut om studien hade omfattat ett större antal kvinnor. 

 

På efterkontrollen, 8-12 veckor postpartum tillfrågas kvinnorna om de har återupptagit 

sexuallivet. Denna fråga ställs för att säkerställa att kvinnan inte är gravid inför 

förskrivning av preventivmedel eller insättning av spiral. Vidare ställs frågan om 

kvinnan önskar en gynekologisk undersökning och ifall hon har några kvarstående 

problem i underlivet efter förlossningen. Upplever kvinnan inga kvarstående fysiska 

besvär avslutas ofta samtalet kring den sexuella hälsan. Att ha haft samlag efter 

förlossningen innebär inte alltid att kvinnan känner lust eller har ett tillfredsställande 

sexualliv. Vår studie har gjort det uppenbart för oss att kvinnans sexuella hälsa består av 

många olika parametrar, därför borde det vara en självklarhet att barnmorskan öppnar 

upp för och informerar om vart kvinnan kan söka hjälp, om behov av detta skulle uppstå 

i framtiden. 

 

Forskning visar att många blivande föräldrar undervärderade den stress och påfrestning 

som barnet innebar för relationen. Beroende av hur parets relation såg ut innan de blev 



 26 

föräldrar, visade sig ha en avgörande roll för hur kvinnan och mannen klarade av att 

hantera de stressfaktorer som föräldraskapet innebar, samt hur de klarade av att vårda 

den egna sexuella relationen. I de fall där kvinnan enbart fokuserade på barnet utsattes 

det sexuella förhållandet mellan paret för stora påfrestningar (Ahlborg & Strandmark 

2001, ss. 318-325). Som författare till studien är vi väl medvetna om den viktiga roll 

relationen och förmågan att kommunicera med varandra spelar i föräldraskapet. En 

större insikt i kvinnornas livsvärld och kunskap om deras relation hade säkerligen 

klargjort en del av de reaktioner vi fick från kvinnorna. 

 

Från den stund då kvinnan upptäcker att hon väntar barn sker en omställning i kvinnans 

liv, på både hormonellt, psykologiskt och emotionellt plan, där hon mer eller mindre 

medvetet tar på sig rollen som den som har det största ansvaret för barnet. Kvinnan är i 

de flesta fall den som stannar hemma med barnet under den första tiden, där vardagen 

innebär full fokusering på barnet och dess behov. En slags symbios mellan kvinna och 

barn skapas. I de fall där kvinnan ammar blir denna symbios än tydligare. Flertalet 

kvinnor i vår studie hade ammat sitt barn under kortare eller längre tid. Liksom tidigare 

forskning visat (Olsson et al. 2005, ss. 381-387), leder amning till att kvinnans bröst får 

ett tudelat syfte. Brösten som tidigare varit en erogen zon av kvinnans kropp, övergår 

till att vara en källa till näring, trygghet och skapar en närhet mellan mor och barn. Detta 

upplevdes som förvirrande för många kvinnor. Efter avslutad amning skedde en stegvis 

återgång till bröstens forna syfte, där kvinnorna först återtog rätten till sina bröst innan 

mannen åter fick tillgång till dem, denna process tog olika lång tid för kvinnorna i vår 

studie. En del kvinnor var trots att de sedan länge avslutat amningen, fortfarande inte 

bekväma med att mannen önskade tillgång till brösten i ett sexuellt syfte. 

 

En omfattande litteraturstudie kring kvinnors sexualitet i samband med amning (Avery 

et al. 2000, ss. 227-237), slår fast att den främsta faktorn som kom att påverka kvinnors 

lust och sexualliv var just trötthet, inte i första hand amning. Samtliga kvinnor i vår 

studie kom osökt in på ämnet trötthet och sömn. Vi kan se ett starkt samband mellan 

kvinnans fokus på barnet och det huvudansvar kvinnan tar för barnet, med hur det i sin 

tur påverkar kvinnans sömn.  Kvinnan är ofta den som matar barnet under natten, då 

mannen behöver känna sig utsövd på morgonen för att kunna gå till jobbet. Trots att 

barnen vid tiden för studien inte längre var i behov av att äta på natten, var det 

fortfarande kvinnorna som i första hand tog på sig huvudansvaret för barnet även 

nattetid. Följaktligen kretsade mycket tankar hos kvinnorna kring sömn, och att få sova 

blev en ganska självklar prioritering före sex. McQueen och Mander (2003, ss. 463-469) 

visar att många nyblivna mammor inte är förberedda på den brist på sömn och trötthet 

som livet med barn innebär. De anser att barnmorskan har en viktig roll i att förbereda 

kvinnan inför detta faktum samt hur viktigt det är att uppmuntra kvinnan att vid behov 

be om hjälp. 

 

Kvinnorna i vår studie upplevde att de i högre grad än männen distraherades av barnet 

under sexualakten. Det faktum att kvinnorna ibland hade sex för att få det ”överstökat”, 

och ofta stillsamt och tyst, skulle kunna innebära en bekräftelse av relationen. Detta 

innebar kanske att kvinnorna inte alltid såg till sina egna behov, och den egna sexuella 

lusten, utan tog mer hänsyn till mannens behov. Den distraktion som barnets närvaro 

utgör för kvinnan, tycker vi i hög grad avspeglar det ansvar kvinnan åtar sig i samband 

med att hon blir mamma. 
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En studie av Lindblom et al. (2012, ss. 13-19) beskriver kvinnors upplevelse av hur 

underliv och samliv förändras efter barnafödande. I den studien beskriver flera kvinnor 

hur de har fått ett bättre självförtroende efter att de fött barn, vilket har medfört en 

förbättrad samlagsupplevelse. De beskriver hur de lättare kan slappna av och ge sig hän 

på ett mer ohämmat sätt jämfört med innan de fick barn. Förändrad känsla för kroppen 

och dess kapacitet ökade kvinnornas självförtroende, det var helt enkelt tryggare i sig 

själv. De få kvinnor i vår studie som upplevde att de fått en ökad sexuell lust och ett 

bättre sexualliv beskriver en liknande känsla. Mammarollen hade gett dem ett ökat 

självförtroende och en mer positiv kroppsuppfattning än vad de tidigare hade. 

 

När intervjuerna genomfördes var de flesta kvinnor i vår studie fortfarande 

föräldralediga på heltid, de befann sig mitt uppe i en vardag där fokus, som en naturlig 

del, i första hand låg på barnet. Detta kan ha inneburit att bejaka den egna sexuella 

lusten samt att ha ett tillfredställande sexualliv prioriterades bort. En medvetenhet hos 

kvinnan kring den situation hon befinner sig i är ofta svår att upptäcka innan en 

förändring sker. En sådan förändring kan vara när det är dags att återgå till arbetslivet. 

Vi fick intrycket av att kvinnorna i många fall inte funderat så mycket på den sexuella 

lusten, då de själva ibland reagerade med förvåning över hur de beskrev sin lust och sitt 

sexualliv. Vårt intryck var att kvinnorna själva inte upplevde en minskad sexuell lust 

eller ett minskat sexualliv i nuvarande situation som nedsatt sexuell hälsa, utan snarare 

såg det som en tillfällig förändring i livet. Det hade varit intressant att under samma 

period även intervjua männen för att få deras upplevelse av hur de såg på den sexuella 

relationen. 

 

Vår studie styrker det faktum att människor har en varierande sexuell lust samt att 

behovet av att få den sexuella lusten tillfredsställd skiftar genom olika skeden av livet. 

För kvinnor infinner sig ofta en sådan period i samband med att de får barn och att 

prioriteringarna i livet då förändras. En tillfällig förändring av den sexuella lusten och 

en minskad frekvens av sexuallivet behöver inte betyda en nedsatt sexuell hälsa. Det är 

först när kvinnan själv anser att det blir ett problem som det skall vara en självklarhet 

vart man ska kunna vända sig för att få hjälp. 

 

Många kvinnor i vår studie berörde under intervjuerna barnmorskans ansvar när det 

gäller att våga ta upp, och beröra ämnet kring sexuell hälsa.  Vi kände att det var viktigt 

att framföra deras åsikter och därav togs det med som ett bifynd i studien. Det ligger ett 

stort ansvar på oss barnmorskor att öka vår kunskap inom området sexologi, samt vad 

kvinnlig sexuell hälsa innefattar och vad en nedsatt sexuell hälsa innebär. Barnmorskan 

har en unik position när det gäller att förebygga och identifiera nedsatt sexuell hälsa i ett 

tidigt skede. Då forskning visar att sexuell lust och sexualliv fortsätter högt upp i ålder 

hos kvinnor samt det faktum att sexuell dysfunktion också ökade med åldern (Nicolosi, 

Laumann, Glasser, Moreira, Paik & Gingell 2004, ss. 991-997), är det viktigt att 

barnmorskan i ett tidigt skede kan identifiera och åtgärda nedsatt sexuell hälsa. 

Rapporten Sex i Sverige tydliggjorde redan 1998 vikten av att kunskapen inom 

områdena sexologi och sexuell hälsa borde höjas inom flera yrkeskategorier, bland 

annat hos barnmorskor (Fugl-Meyer 1998). 
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Klinisk implikation 

Kvinnans förmåga att känna lust är komplex och innefattar fysiologiska, psykologiska, 

hormonella samt emotionella aspekter. Vår uppfattning är att viss kunskap inom 

sexologi finns, men att den kunskapen inte implicerats i den omfattning den borde i 

barnmorskeutbildningen, då kvinnlig sexuell hälsa ligger inom vårt intresse- och 

ansvarsområde. Kunskapen inom området behöver även breddas inom gynekologin 

samt inom kvinnohälsovården i syfte att öka tillgängligheten för kvinnan att få hjälp vid 

nedsatt sexuell hälsa. 

 

Konklusion 

Vår studie visar att barnet påverkar kvinnans sexuella lust och sexualliv ur flera 

aspekter. En minskad sexuell lust hos kvinnan, 9-18 månader efter förlossning, är inte 

främst orsakad av fysiska faktorer, utan faktorer som kommer sig av att fokus under 

denna period av kvinnans liv ligger nästan uteslutande på barnet. Påverkande faktorer 

var framförallt brist på sömn samt att kvinnan under samlag distraherades av barnets 

närvaro. Trots att flertalet kvinnor upplevde en minskad sexuell lust och en minskning 

av sexuallivet, ansåg de själva att detta var en naturlig följd av att ha blivit mamma. 

Denna förändring sågs som tillfällig och kvinnorna själva upplevde inte detta som ett 

problem eller som nedsatt sexuell hälsa. Vid problem med den sexuella hälsan hade 

kvinnorna önskat en större öppenhet från barnmorskan, vilket hade underlättat för 

kvinnan att ta upp problemet eller söka hjälp om det behövdes. 
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Bilaga 1 

 

 
 
Till  2013-09-20 

Verksamhetschefen för BVC i XXX. 

Vi är två barnmorskestudenter som läser sista terminen på högskolan i Borås. Under hösten 

2013 kommer vi att skriva vår magisteruppsats där vi valt att undersöka ”kvinnors upplevelse 

av att hitta tillbaka till lust och samliv efter barnafödande”. 

Med denna studie hoppas vi kunna tillföra ny kunskap och nya verktyg för oss som arbetar 

med kvinnor och barns hälsa. Vi kommer att utföra studien som en kvalitativ studie i 

intervjuform. Resultatet av vår studie kommer att redovisas i vår magisteruppsats som 

förväntas vara färdig under januari 2014. Efter examinerad och godkänd uppsats kommer den 

att sparas på högskolans databas och vara tillgänglig för Er och allmänheten. 

Med detta brev önskar vi få Er tillåtelse att intervjua 8-10 kvinnor som är anslutna till BVC XXX 

Våra inklusionskriterier är svensktalande kvinnor som har fött sitt första barn i fullgången tid 

samt att barnet vid intervjutillfället skall vara mellan 9 och 18 månader gammalt. 

Deltagandet är frivilligt och kvinnorna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange 

orsak. Kvinnorna intervjuas individuellt och samtalen kommer att spelas in, all data kommer 

att behandlas konfidentiellt. Efter Ert godkännande skulle vi uppskatta Er hjälp med att dela ut 

informationsbrev till de kvinnor som kan tänka sig att delta i vår studie. Muntlig och skriftlig 

information om studien kommer att upprepas vid intervjutillfället. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Marianne Johansson, 

barnmorska och universitetslektor på Högskolan Borås. 

Tina Koch  Mail: xxx   Mobil: xxx 

Ulrika Bredahl  Mail: xxx    Mobil: xxx 

Marianne Johansson Mail: xxx    Telnr: xxx 

 

Vi ger vårt godkännande till att studien genomförs: 

 

Namn    Ort  Datum 
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Bilaga 2 

 

 
 

 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie inför magisteruppsats. 

Hej, 

Vi är två barnmorskestudenter som heter Ulrika och Tina, vi går sista terminen på 

barnmorskeprogrammet på Högskolan i Borås. Under hösten 2013 skriver vi vårt 

examensarbete som kommer att fokusera på kvinnors upplevelse av att hitta tillbaka till lust 

och samliv efter barnafödande. 

Vi har tillstånd från verksamhetschefen på BVC i XXX att genomföra undersökningen. Vi skulle 

uppskatta om du kan tänka dig att dela med dig av dina egna tankar, upplevelser och 

erfarenheter kring detta ämne. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att 

orsak anges. Intervjuerna kommer att ske enskilt och tar ca 30-60 minuter. Samtalet spelas in 

och allt material behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att användas utan allt material 

kodas. Efter att uppsatsen är examinerad och godkänd kommer allt intervjumaterial att 

förstöras. 

Om du kan tänka dig att delta i studien kan du lämna nedanstående talong med ditt namn och 

telefonnummer till sköterskan på BVC, så kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för 

intervjun. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Marianne Johansson, 

barnmorska och universitetslektor på Högskolan Borås. 

Ulrika Bredahl  Mail: xxx   Mobil: xxx 

Tina Koch  Mail: xxx   Mobil: xxx 

Marianne Johansson  Mail: xxx   Telnr: xxx 

Vänliga hälsningar, 

Ulrika & Tina 

Jag önskar delta i studien 

Namn:___________________________ 

Telefonnummer:___________________ 


