
    

EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

M2011:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En kvalitativ studie av tio kvinnors upplevelser av 

suturering efter förlossning 
 

 

 

 

 

 

 

Maria Ohlsson  

Lise Marie Wedenström 

 

 
 

 

 

 
 

 
  



    

Uppsatsens titel: En kvalitativ studie av tio kvinnors upplevelser av suturering efter 

förlossning 

 

Författare: Maria Ohlsson och Lise Marie Wedenström 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Barnmorskeprogrammet, 90 poäng 

 

Handledare:  Christina Nilsson och Eva Robertson 

 

Examinator: Britt-Marie Halldén 

 

  

 

 

SAMMANFATTNING   
 

I samband med vaginal förlossning kan skador uppstå i bäckenbottens vävnader. Hos 

cirka 70 procent av de kvinnor som föder vaginalt uppstår en bristning som kräver 

suturering. I Sverige ingår det i barnmorskans ansvarsområde att suturera bristningar av 

grad ett eller två. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser vid suturering 

av grad ett och två bristningar. En kvalitativ ansats valdes. Tio kvinnor mellan 22-38 år 

intervjuades en till tre dagar efter förlossning. Intervjuerna analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att relationen mellan barnmorskan och 

kvinnan var betydelsefull. En förtroendefull relation med barnmorskan stärkte 

kvinnorna så att de kände tillit till både sig själva och barnmorskan. Det som påverkade 

kvinnornas upplevelse positivt var när barnmorskorna stöttade och gav information 

under sutureringen. De kvinnor som tidigare haft en negativ upplevelse av suturering 

hade en ökad oro inför kommande suturering. Kvinnorna såg det som en naturlig del i 

förlossningsprocessen att bli sydd och ifrågasatte inte om det var nödvändigt. Det 

framkom även att kvinnorna var uppfyllda av att barnet var fött och förlossningen. De 

ville helst ta ner benen från benstöden och inte bli störda. När barnmorskorna 

inspekterade bristningen kunde det upplevas som smärtsamt av kvinnorna. De påtalade 

att det varit önskvärt med bedövning inför undersökningen. Det visade sig att 

Xylocainspray var en vanligt förekommande bedövning inför sutureringen. Kvinnorna 

upplevde dock den som obehaglig med kraftig sveda. Även om sutureringen upplevdes 

som självklar av kvinnorna var det inte bara smärtintensiteten som påverkade kvinnors 

upplevelse av sutureringen utan också relationen till barnmorskan. Vi anser det 

betydelsefullt att barnmorskor uppmärksammar vårdrelationens betydelse för kvinnors 

upplevelse av suturering. Barnmorskor bör välja lokalbedövningsmedel som minskar 

smärta och obehag hos kvinnor innan de inspekterar eventuella bristningar efter 

förlossning. 

 

 

Nyckelord: Suturering, vårdrelation, upplevelse, bristning. 
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INLEDNING 

Vid vaginalförlossning är bristningar i underlivet vanliga. Som barnmorskestudenter på 

en förlossningsavdelning såg vi hur kvinnor kunde känna smärta och oro när 

barnmorskan suturerade. Vi funderade på hur kvinnorna upplevde sutureringen, vi såg 

också att den information som barnmorskorna gav varierade.  

 

BAKGRUND    

Arbetet som barnmorska sägs vara världens äldsta kvinnoyrke. Under medeltiden var en 

barnmorska tvungen att vara gift eller änka samt ha fött barn för att hon skulle anses 

betrodd. Dåtidens barnmorskor besatt stora kunskaper om örter och hur de kunde 

användas för att hela. Barnmorskorna ansågs också ha farlig kunskap eftersom de var 

kunniga i födelsekontroll och fosterfördrivande medel, vilket inte accepterades och 

barnmorskor dömdes för häxeri och brändes på bål. I Sverige stiftades 1908 en lag på 

att varje kommun var skyldig att anställa en utbildad barnmorska. På 1950-talet 

bestämdes det att barnmorskor skulle utbilda sig till sjuksköterskor innan 

barnmorskeexamen, vilket ledde till att de fick dubbel legitimation (Höjeberg, 2009). 

Bristning 

Kvinnors upplevelse av förlossningen är något de bär med sig resten av livet. 

Barnmorskors stöd har visat sig påverka kvinnors upplevelse av förlossningen i positiv 

riktning (Lundgren & Berg, 2007). I samband med vaginal förlossning kan skador 

uppstå i bäckenbottens vävnader. Dessa bristningar kan ha olika omfattningsgrad i 

förlossningskanalen, perineum eller analsfinktern. Perinealbristning innebär en bristning 

av mjukdelarna mellan slidöppningen och ändtarmsöppningen. Bristningens storlek 

delas in i fyra olika grader beroende av skadans grad: 

 

- Grad ett: bristning i vaginalslemhinnan, introitus och/eller huden i perineum, ej i 

underliggande vävnad. 

- Grad två: bristning i vaginalslemhinnan, introitus, musklerna i perineum, men 

inte i analsfinktern 

- Grad tre: ruptur i delar av eller hela analsfinktern, men inte i rektalslemhinnan 

- Grad fyra: är en ruptur i analsfinktern och rektalslemhinnan (Zetterström, 2008). 

 

Vanligtvis suturerar barnmorskor bristningar grad ett och två. Bristningar grad tre och 

fyra sutureras av läkare (Kindberg, Klünder, Strøm & Henriksen, 2009).  
 

Studier visar att hos cirka 70 procent av de kvinnor som föder vaginalt uppstår en 

bristning som kräver suturering (Sanders, Campbell & Peters, 2002; Lundquist, Olsson 

& Nissen, 2000). I en studie fick 78 procent av alla förlösta kvinnor någon bristning och 

47,1 procent fick en perinealbristning. Det visade sig även att endast 6,6 procent av 

förstföderskor och 34,2 procent av omföderskor inte fick någon synlig bristning alls 

(Samuelsson, Ladfors, Gåreberg- Lindblom & Hagberg, 2002). 
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Bäckenbotten består av muskler som omger analöppningen och könsorganen. Dessa 

muskler utsätts för stort tryck under förlossningen då fostrets huvud ska tränga igenom 

musklerna i bäckenbotten, vagina och vulva (Bertherat, Bertherat & Brung, 1996). Vid 

ökat tryck mot bäckenbotten finns det även risk för bristningar (Williams, Herron-Marx 

& Hicks, 2007). 

 

Samuelsson et al. (2002) och Williams et al. (2007) menar att om bristningar uppstår 

kan konsekvenserna resultera i att kvinnans dagliga liv påverkas efter förlossningen. 

Kvinnan kan drabbas av urin- och faecesinkontinens samt prolaps, även det sexuella 

samlivet kan påverkas negativt. Kettle et al. (2002) menar att kvinnor som drabbas av 

bristningar kan få svårare att sitta, gå och lyfta barnet. 

 

Williams et al. (2007) har i sin studie kommit fram till att kvinnor med 

perinealbristningar återupptar det sexuella umgänget senare än de med intakt perineum. 

De såg också att de kvinnor som drabbats av grad ett och två bristningar uttryckte att de 

i högre grad besvärades av ansträngningsinkontinens och återupptog sexlivet senare än 

de som inte drabbats av några bristningar. 

 

I en studie gjord av Signorello, Harlow, Chekos och Repke (2001) där 921 

förstföderskor deltog uppgav ungefär en fjärdedel mindre sexuell njutning vid samlag 

sex månader post partum, än innan de födde barn. Vid tre och sex månader post partum 

upplevde 41 procent respektive 22 procent av kvinnorna smärta och hade svårt att njuta 

vid samlag. De kvinnor med bristning grad två hade 80 procent större risk att känna 

smärta och obehag vid samlag tre månader post partum, än de utan perinealbristning.  

 

Rådestad, Olsson, Nissen och Rubertsson (2008) menar även att amning kan påverka 

återupptagandet av sexlivet efter förlossningen. En anledning till att man under 

amningsperioden väntar med sex är att obehag kan uppstå under samlag p.g.a. låga 

nivåer av östrogen och progesteron som gör slemhinnorna i underlivet torra. 

 

I en svensk studie jämfördes två grupper av kvinnor med mindre bristningar grad ett och 

två, efter vaginal förlossning. Det som jämfördes var läkningsprocessen och upplevelse 

vid suturering respektive spontan läkning. Åttio förstföderskor med en normal graviditet 

blev slumpmässigt utvalda till studien. Hälften av dessa lottades till sutureringsgruppen 

och i den andra gruppen fick bristningen självläka. Uppföljning av smärtintensitet efter 

två till tre dagar och åtta veckor visade att kvinnorna i sutureringsgruppen använde mer 

smärtlindring än den grupp där bristningen fick självläka (Lundquist, Olsson, Nissen & 

Norman, 2000). 

 

Lundgren (2010) menar att de kvinnor som väljer att föda i hemmet har en stark inre tro 

och tillit till sig själva. De uttrycker inte heller samma oro inför förlossningen som de 

kvinnor som väljer att bli förlösta på sjukhuset. De kvinnor som väljer att föda i hemmet 

litar även på att de kan säga till när de behöver sjukhushjälp och är oftast medvetna om 

riskerna. I en svensk studie jämfördes risker hos kvinnor då de fött i hemmet respektive 

sjukhuset visade det sig att risken för bristningar i perineum var lika i båda grupperna. 

Däremot var risken för vaginalbristning och sfinkterrupturer lägre i 

hemförlossningsgruppen (Lindgren, Rådestad, Christensson & Hildingsson, 2008).  I en 

liknande studie visade det sig att av 2899 kvinnor som blev förlösta i hemmet fick 
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43,5procent av kvinnorna bristning grad ett och två och av 4752 kvinnor som förlöstes 

på sjukhuset hade 50,2 procent av kvinnorna fått en liknande bristning. Sfinkterrupturer 

var även här lägre bland de kvinnor som förlöstes i hemmet (Janssen et al., 2009). 

 

Förebyggande av bristning 

För att förebygga bristningar i perineum är perinealskydd viktigt i utdrivningsskedet. 

När barnets huvud ska tränga igenom slidöppningen behöver vävnaden tänjas ut, om 

detta går för fort finns det risk för bristningar i perineum som även kan engagera 

ändtarmen. Om perineum vitnar kan det innebära att risken för bristning är stor (Hogg, 

2009). Det finns flera sätt att utföra perinealskydd till exempel olika varianter av 

manuellt perinealskydd. Manuellt perinealskydd innebär att när barnets huvud står i 

genomskärning och kvinnan krystar, håller barnmorskan med en hand mot kvinnans 

perineum och den andra handen över barnets huvud, för att bromsa upp. Barnmorskan 

håller sedan emot med händerna under värk och för vävnaden försiktigt över barnets 

huvud, detta för att hindra trycket mot perineum. Kvinnan informeras att krysta 

försiktigt då huvudet föds fram medan barnmorskan håller ihop vävnaden i perineum 

med sina fingrar (Nordström & Wiklund, 2008).  

 

Enligt Nordström och Wiklund (2008) är det viktigt att barnmorskan har bra överblick 

över perineum vid utdrivningsskedet för att minska risken för bristningar, därför bör 

kvinnans förlossningsställning anpassas efter det. Samuelsson et al. (2002)  och 

Zetterström (2008) menar att om kvinnan är i upprätt eller huksittande ställning under 

utdrivningsskedet har barnmorskan svårigheter med att observera perineum. I en svensk 

studie har det visat sig att de som födde knästående hade signifikant högre frekvens av 

intakt perineum jämfört med de som förlöstes halvsittande (Altman, Ragnar, Ekström, 

Tydén & Olsson, 2007). Enligt Heiberg-Endresen och Bjørnstad (1994) är ryggläge det 

sämsta sättet att föda på för kvinnan. Eftersom barnets tyngd mot bäckenet minskar de 

naturliga födande krafter som kvinnan besitter och den naturliga tänjningen i 

bäckenhålan och ökar risken för bristningar hos kvinnor. Genom massage av 

bäckenbotten ökar cirkulationen i vävnaden som blir mer elastisk och vidgar sig lättare.  

 

Albers, Sedler, Bedrick, Teaf och Peralta (2005) jämförde i sin studie olika sätt att 

förebygga bristningar, 1211 kvinnor deltog som delades in i tre grupper. En grupp fick 

varma kompresser på perineum, i en annan grupp masserades perineum med olja och i 

den sista gruppen fick kvinnorna inget perinealskydd alls under förlossningen. Det 

visade ingen signifikant skillnad mellan metoderna. I en studie av Dahlen et al. (2007) 

jämfördes två grupper med kvinnor där den ena gruppen fick varma kompresser mot 

perineum under förlossningen, för att förebygga bristningar och den andra gruppen fick 

standardbehandling. Det framkom att den gruppen med varma kompresser inte fick 

minskat antal bristningar grad ett och två jämfört med kvinnor som fick 

standardbehandling. Däremot upplevde de som haft varma kompresser under 

förlossningen mindre perineal smärta under förlossningen och en till två dagar post 

partum. Sfinkterrupturer minskade i gruppen med varma kompresser. 
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Obstetriska riskfaktorer för bristningar 

Enligt Heiberg-Endresen och Bjørnstad (1994)  innebär forcerad krystning att det vidtas 

åtgärder för att påskynda förlossningsförloppet. Barnmorskan styr utdrivningsskedet 

antingen genom att ge kvinnan värkstimulerande dropp som Syntocinon, eller att 

uppmana att krysta även när hennes inre krafter inte finns. Vilket enligt Samuelsson et 

al. (2002)  leder till ökad risk för bristningar. Fler obstetriska riskfaktorer är yttre press, 

ödem i underlivet, instrumentell förlossning (sugklocka eller tång), skulderdystoci och 

perineotomi (Zetterström, 2008). Perineotomi innebär att det görs ett klipp i perineum 

under utdrivningsskedet. Anledningar till att det utförs är vid tecken på syrebrist hos 

barnet (hotande fosterasfyxi), vid förlossning med sugklocka och vid trång perineum. 

Det är tre gånger så vanligt att perineotomi utförs hos förstföderskor än hos 

omföderskor, dessvärre ökar det även risken för sfinkterskador (Samuelsson et al., 

2002).  
 

Fetala och maternella riskfaktorer för bristningar  
Riskfaktorer för bristningar i perineum under förlossningen är att kvinnan är 

förstföderska, över 35 år, hög vikt hos både mor och barn, samt långdragen förlossning 

(Samuelsson et al., 2002; Zetterström, 2008).   

 

Smärta 

Smärta definierades av International Association for the Study of Pain, 1979, som: ” en 

obehaglig förnimmelse och en känslomässig upplevelse som förknippas med 

kroppsskada”. Smärta är en subjektiv upplevelse som uppfattas olika av alla människor. 

Den enskilda individen lär sig att använda begreppet smärta genom erfarenheter av 

skada tidigt i livet (Hawthorn & Redmond, 1999, s.11-12). 

 

En individs smärttolerans kan påverkas av omständigheter och av personligheten. 

Religion, kön, kulturell bakgrund, uppfostran och upplevelser av att ha kontroll 

påverkar också individens tolerans för smärta. Smärta har inte endast en fysisk 

dimension den kan även ha en emotionell och andlig del. Alla dessa delar behöver 

uppmärksammas för att man ska kunna behandla smärta tillfredställande. För dåliga 

kunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonal är ett centralt problem när det gäller att 

komma till rätta med bristande smärtbehandling, därför prioriteras ökat 

kunskapsinhämtande. En av barnmorskors uppgifter är att fastställa 

smärtlindringsbehovet hos kvinnor och se till att detta tillgodoses (Hawthorn & 

Redmond, 1999).   

 

Kindberg et al. (2009) beskriver att 50 procent av de som blev suturerade kände smärta 

under tiden barnmorskan sydde. I en studie fick kvinnor som blev suturerade beskriva 

smärtintensiteten och typ av smärta under sutureringen. Resultatet visade att de kvinnor 

som fick lokal smärtlindring vid suturering av bristning, hade mindre smärta än de som 

inte fick någon smärtlindring (Sanders et al., 2002). Kettle et al. (2002) menar att 

suturtekniken påverkar kvinnans smärta. Att suturera fortlöpande har visat sig minska 

smärtan i efterförloppet. 
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Gynekologisk undersökning 

Inom vårdvetenskapen är vårdrelationen viktig. Vårdrelationen kan delas in i naturligt 

vårdande och i en professionell vårdrelation mellan vårdare och patient. Den 

professionella vårdrelationen kännetecknas av att vårdaren inte räknar med att få ut 

något för egen del samt reflekterar över relationen och vårdandet, vilket inte behövs i 

den naturliga vårdrelationen. Människan ses som en enhet där psyke, kropp, ande och 

själ är olika delar av en helhet. Det är patientens perspektiv och livsvärld som är det 

viktigaste. Patienten ses som den främsta experten på sig själv och sin livssituation.  

(Dahlberg, Segesten, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

I en studie av Yanikkerem, Özdemir, Bingol, Tatar och Karadeniz (2009) visade det sig 

att 41,8 procent av de kvinnor som blev gynekologiskt undersökta kände skam och var 

generade över att klä av sig och visa sitt underliv. 

 

Wendt, Fridlund och Lidell (2004) kom i sin studie fram till att upplevelsen av att ligga i 

gynekologiskt läge med benen i benstöd och bli undersökt i de intimaste delarna av sin 

kropp påverkades av hur barnmorskorna skapade en tillitsfull situation och att de 

bekräftade kvinnorna som unika individer. För att kvinnorna skulle känna tillit ville de 

vara delaktiga i vad som skedde genom att barnmorskorna informerade om vad de 

gjorde. Att barnmorskorna stöttade kvinnorna och visade förståelse för dem ökade 

tilliten. Barnmorskorna kunde visa respekt genom att vara lugna och försiktiga. Att 

berätta och be om tillåtelse innan de gjorde någon undersökning stärkte kvinnornas 

upplevelse av att ses som unika individer. Kvinnorna som undersöktes var medvetna om 

att det första barnmorskorna såg var könsorganen. De ville därför ha ögonkontakt så de 

förstod att barnmorskorna såg dem som individer (Wendt et al., 2004). En gynekologisk 

undersökningssituation innebär att den som undersöker bör vara lyhörd och visa 

respekt, då kvinnan är i en utlämnad situation. Inte bara det som sägs utan även det 

signalflöde som uppstår under undersökningen bör barnmorskan var observant på. 

Kvinnans personlighet eller om hon varit med om t.ex. övergrepp eller våld kan påverka 

undersökningssituationen och den som undersöker ska veta när det är dags att avbryta 

(Wijma, 2009). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska är det viktigt 

att ha förmåga att ge vård av god kvalitet som tillgodoser patientens behov av trygghet i 

vården (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Eriksson (2000) menar att målet i vårdandet är att lindra eller förhindra lidande samt att 

skapa förutsättningar för välbefinnande. Vårdlidande beskrivs som att bli förnekad i sitt 

lidande, att inte bli bekräftad och sedd som en person med känslor. Nilsson (2009) 

menar att när kvinnor under förlossning inte får det stöd, support och förståelse av sin 

barnmorska de behöver kan vårdlidande uppstå. Vidare menar hon att det är ett onödigt 

lidande som uppkommer p.g.a. att vårdrelationen inte fungerar tillfredsställande. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor får ofta bristningar under förlossning. Hos förstföderskor är det vanligare än 

hos omföderskor på grund av att vävnaden inte är lika elastisk. Det finns mycket studier 

om kvinnors helhetsupplevelse av förlossning, men endast ett fåtal studier har 
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publicerats om kvinnors upplevelse av att bli suturerade i underlivet. När det gäller 

kvinnors upplevelse av smärta vid grad ett och två bristningar finns det en del skrivet 

om hur de upplever smärtan efter sutureringen, men inte om kvinnors helhetsupplevelse 

under själva sutureringen. 

 

Vi har valt att studera kvinnors upplevelse av suturering efter förlossning. Motivet till 

valet av att fokusera upplevelsen vid suturering av bristning grad ett och två är att det är 

den vanligaste typen av bristning. Ytterligare motiv är att bristningen vanligtvis 

sutureras av barnmorska och därför är relevant för barnmorskans yrkesområde. Att 

undersöka hur kvinnor upplever att bli suturerade är betydelsefullt för att barnmorskor 

ska kunna ge rätt stöd, omhändertagande och vård.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av suturering vid grad ett eller 

två bristningar. 

 

METOD 

För att kunna beskriva kvinnors upplevelser av suturering vid bristningar har en 

kvalitativ metod med innehållsanalys använts. Den induktiva ansatsen i metoden valdes, 

vilket innebär en analys av texter från människors berättelser om deras upplevelser 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

 

Den kvalitativa metoden är lämplig när karaktärsdrag, egenskaper och kvalitéer hos ett 

fenomen ska analyseras. Den kvalitativa metoden har som mål att förstå, snarare än att 

förklara (Malterud, 2009). Vi valde att använda en kvalitativ metod eftersom den är 

lämplig vid forskning runt människors upplevelser, tankar, erfarenheter samt vid 

forskning på områden där det inte finns så mycket tidigare kunskap, vilket inte finns om 

kvinnors upplevelse av suturering.  

 

Ett vårdvetenskapligt synsätt har genomgående använts i studien (Malterud, 2009). 

Vårdvetenskap innebär att det alltid är patientens perspektiv som har företräde och att 

det är patientens syn på sin hälsa och vårdande som ska förstås (Dahlberg et al., 2003). 

 

Deltagare 

Studien genomfördes på ett medelstort sjukhus i västra Sverige. 

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var: 

 Komplikationsfri graviditet 

 Bristning grad ett eller två 

 Tala och förstå svenska språket. 

 Partus normalis i vecka 37-42. 
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Exklusionskriterier: 

 Perineotomi 

 Psykisk sjukdom 

Utifrån ovan beskrivna kriterier tillfrågades 11 kvinnor om att delta i studien. En kvinna 

som tillfrågades valde att inte medverka. Deltagarna var mellan 22 och 38 år. Nio av 

kvinnorna var svenskfödda. En var född i utlandet men hade bott i Sverige i åtta år och 

talade bra svenska. Sex av informanterna hade bristning grad ett och fyra hade bristning 

grad två. Sju kvinnor var förstföderskor och tre kvinnor var omföderskor. 

 

Datainsamling 

Barnmorskorna på BB-avdelningen informerades muntligt och skriftligt om studien.  

Dessa barnmorskor informerade sedan oss när det fanns kvinnor som matchade 

kriterierna för att delta i studien. Vi tog sedan kontakt med dessa kvinnor och 

informerade dem muntligt och skriftligt om vad studien innebar (Bilaga 1). De 

informerades bl.a. om att deltagandet var frivilligt, anonymt och att man när som helst 

kunde avbryta sin medverkan.  Tider för intervjuer bestämdes sedan utifrån kvinnornas 

önskemål. Alla intervjuer utfördes på BB – avdelningen 1-3 dagar efter partus. 

 

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum på BB med hjälp av bandspelare. Intervjuerna 

tog mellan 15-25 minuter. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: Hur upplevde du 

det när du blev sydd efter förlossningen? Frågan kompletterades sedan med följdfrågor 

som inte var förutbestämda, utan var beroende av svaret på den inledande frågan. 

Ljudinspelningar valdes för att lättare kunna transkribera materialet. 

 

Dataanalys 

Datamaterialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Centrala begrepp vid 

kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008).  

 

Först transkriberades intervjuerna ordagrant och sedan läste vi båda igenom alla 

analysenheterna, d.v.s. alla intervjuer. Sedan satt vi tillsammans och reflekterade över 

dessa för att ta ut meningsbärande enheter.  Enligt Lundman och Hällgren-Granheim 

(2008) kan en meningsenhet vara ord, meningar eller stycken av text som hör ihop. 

Vidare bör enheter vara lagom stora. Är de för stora så kan de innehålla flera betydelser 

och är de för små kan resultatet bli alltför sönderdelat. 

 

De meningsbärande enheterna abstraherades och kodades. När texten kodas sätts en 

etikett på meningsenheten som kort beskriver innehållet. Detta leder till att 

meningsenheten även abstraheras (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

 

Sedan skapades underkategorier som i sin tur delades in i kategorier. En kategori består 

av flera koder som har liknande innehåll. En kategori ska kunna svara på frågan ”vad"?  

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2008).  

 

 Exempel på analysprocessen se bilaga 3. 



     

8 

 

Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från den berörda verksamhetschefen på den 

BB avdelning som intervjuerna genomfördes på (Bilaga 2). Det har inte sökts tillstånd 

för att utföra studien hos regionala etikprövningsnämnden i Göteborg eftersom 

examensarbete på magisternivå inte betraktas som forskning utan som utbildning (SFS 

2003:460). 

 

Kvinnorna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjuerna och i studien utan att ange något 

skäl för detta. De fick även information om att allt intervjumaterial skulle förstöras efter 

studiens färdigställande. Vidare fick de informationen att då inga namn eller personliga 

uppgifter finns nedskrivna någonstans så kommer deltagarna inte att kunna identifieras 

(Forsman, 1997). 

 

RESULTAT 

Utifrån syftet att beskriva kvinnors upplevelser av suturering efter förlossningen 

framkom i analysen fyra kategorier med respektive underkategorier; Relationen med 

barnmorskan påverkar upplevelsen av suturering, förväntningarna påverkar upplevelsen 

av sutureringen, att vara uppfylld av barnet och förlossningen samt en känslig del av 

kroppen. 

 

Relationen till barnmorskan är betydelsefull för upplevelsen av 

suturering  

Att känna tillit och förtroende 

Det framkom i studien att en god relation med barnmorskan var viktigt.  En relation 

som präglas av förtroende stärkte kvinnorna så att de då kände tillit till både sig själva 

och till barnmorskan. Kvinnorna beskrev att när barnmorskorna upplevdes lugna så 

ökade förtroendet.  En ömsesidig relation medförde att kvinnorna kände sig trygga i 

barnmorskans händer och litade på att hon kunde sitt jobb. Kvinnorna kände förtroende 

för barnmorskan som stöttat dem genom förlossningen och ansåg att de skulle vågat 

säga ifrån om något inte kändes bra, t.ex. att det gjorde ont. 

 

Att känna sig sedd och delaktig 

Att barnmorskan frågade hur det gick eller om det kändes något, upplevdes som positivt 

då de kände sig sedda och delaktiga. När barnmorskan uppmuntrade och berömde 

kvinnorna kände de sig stärkta i att detta klarar jag, jag kan faktiskt. 

 

Hon såg till att jag hade det bra hela tiden, hon berättade hur 

duktig jag var, det gjorde mycket (Informant 10). 
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Det framkom även att kvinnorna gärna ville hjälpa till och försöka göra det så bra som 

möjligt både för dem själva och barnmorskan. Kvinnorna frågade t.ex. om de låg på rätt 

sätt, detta för att underlätta för barnmorskan. 

 

Att få information som kan förstås 

Hur och när barnmorskan gav information om bristningar och suturering visade sig vara 

betydelsefullt.  Kvinnorna berättade hur de tog till sig information under tiden som de 

suturerades, vilket var mycket individuellt.  Att få information upplevdes av de flesta 

kvinnorna som något positivt även om de inte tog till sig all information. Kvinnorna 

uttryckte att deras partners uppfattade den istället och efteråt kunde återberätta för dem. 

Kvinnorna påtalade att postpartum samtalet var betydelsefullt. De fick då möjlighet att 

ställa frågor och få kompletterande information av det som inte uppfattats vid 

sutureringstillfället. Kvinnorna beskrev att om de var omföderskor fick de mindre 

information än de fått under sin första förlossning.  

 

Att kvinnorna frågade barnmorskan vad hon gjorde vid sutureringen ansåg kvinnorna 

kunde bero på att de antingen inte fått information eller att det var de själva som inte var 

riktigt närvarande och lyssnande.  

 

Jag frågade vad som händer, för det var jag inte riktigt med på, 

men det kan ju lika gärna varit jag som inte varit riktigt 

närvarande och uppfattat (Informant 1). 

 

Kvinnorna ansåg att när de fick information före sutureringen om bristningens storlek 

gjorde det att de upplevde sig bli lugnare och tryggare för de visste vad som skulle 

göras. Kvinnorna som fått information av barnmorskan först efter att sutureringen var 

färdig uttryckte en önskan om att ha fått den tidigare. Detta för att slippa oroa sig för att 

det var mycket som skulle sys när det egentligen var mindre bristningar de fått. Att inte 

få information om allt menade några kvinnor var bra, t.ex. ville inte alla veta exakt när 

barnmorskan satte suturerna för att undvika att de spände sig och kände efter. Däremot 

önskade kvinnorna att efteråt få reda på hur många stygn de fått. 

 

Hon sa ju inte när hon tog nya stygn och det var ju bra för då 

hade jag nog känt efter också... jag var väl tillräckligt förvirrad 

(Informant 7). 

 

Kvinnorna påtalade att de upplevde det positivt när barnmorskan visade var bristningen 

var lokaliserad istället för att enbart berätta med ord.  

 

 

Förväntningar påverkar upplevelsen av sutureringen 

Kvinnorna hade mer eller mindre räknat med att få en bristning som krävde suturering. I 

intervjuerna framkom det att vissa var mer oroliga än andra. Några kvinnor var inte 

oroliga eller rädda för att bli sydda i underlivet och hade inte heller lagt fokus på det, 

utan de tänkte mer på hur förlossningen skulle gå.  
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Oro under graviditeten för att bli sydd 

Det framkom att flera av kvinnorna var rädda eller kände en oro för att det skulle göra 

ont eller sticka till i underlivet när barnmorskan sydde. Föreställningarna om hur det 

skulle kännas att bli sydd varierade och var något kvinnorna berättade att de byggde upp 

under graviditeten, men det var inte något de oroade sig för under förlossningsförloppet. 

De talade om att deras oro till viss del hade kommit tillbaka när barnet var ute och 

barnmorskan sa att det uppstått en bristning som behövde sys. 

 

Jag trodde att när man skulle bli sydd så skulle det göra skitont. 

Det är det man tror när man hör att man ska bli sydd i 

underlivet (Informant 10). 

 

De kvinnor som hört historier om jobbiga sutureringsupplevelser hade mer negativa 

förväntningar än andra. De hade hört historier om att man kunde få stora bristningar 

som skulle bli svåra att sy och att det skulle göra jätteont.  Förväntningarna kvinnorna 

hade byggt upp innan förlossningen påverkades av den information de läst på Internet. 

Kvinnorna beskrev att de läst bloggar om kvinnors förlossningar och att de försökt att 

läsa positiva saker, men när de läste och upptäckte att det stod något negativt så var det 

redan försent, de hade ju redan läst vad som stod skrivet. 

 

Tidigare upplevelser av att bli sydd 

De kvinnor som i samband med en tidigare graviditet blivit suturerade och upplevt det 

positivt kände mindre oro inför att bli suturerade. De uttryckte att har sutureringen gått 

bra en gång så går det säkert bra även denna gång. Några av kvinnorna hade haft en 

tidigare negativ upplevelse av suturering där det tog lång tid för barnmorskan att bli 

klar. Detta påverkade dem negativt genom att de kände oro för att det skulle inträffa på 

nytt.   

 

Naturligt att bli sydd 

Kvinnorna talade om att det kändes som ett naturligt steg i förlossningsprocessen att 

behöva bli sydd. Alla kvinnorna accepterade att bli suturerade. Kvinnorna berättade att 

de var lättade över att bristningen inte var större. De påtalade också en förhoppning om 

att underlivet skulle se ut som innan förlossningen och litade på att barnmorskan gjorde 

det bra. 

 

Att vara uppfylld av barnet och förlossningen  

Uppfylld av barnet 

Det framkom att många kvinnor berättade att de inte tänkte så mycket på att de blev 

suturerade. De sa att de hade fokus på annat. Kvinnorna beskrev att de var uppfyllda av 

sitt barn som låg på bröstet, vilket gjorde att de blev distraherade och inte tänkte på vad 

barnmorskan gjorde. Kvinnorna hade fullt upp med att försöka se hur barnet såg ut, 

hålla barnet och tillsammans med partnern försöka få en första uppfattning om vem den 

nya familjemedlemmen var. 
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Så är man inte så medveten om det eftersom man precis har fått 

ett litet knyte som ligger på bröstet på en (Informant 8). 

 

 

Uppfylld av den nyligen genomgångna förlossningen 

Det framkom att när det varit svårt att få ut moderkakan och riskera att bli sövd, fanns 

tankarna kvar på vad som kunde hänt.  Även lättnaden över att det gått bra distraherade 

tankarna under sutureringen. 

 

Att inte vilja bli störd 

Kvinnorna uttryckte att de kände en önskan att bara bli färdiga efter det att barnet var 

fött. Om sutureringen gick fort så upplevdes det som att det gick bra. När barnet var fött 

ville de helst kunna ägna sig åt barnet och njuta av detta. Kvinnorna beskrev det som att 

det både var väntan inför att bli suturerad och sutureringsmomentet som de ville skulle 

gå fort och smidigt. De ville vila samt kunna få en möjlighet att bara vara denna nya 

familjekonstellation utan att bli störd av att barnmorskan skulle röra dem mer. Att 

barnmorskan blev klar snabbt så att förlossningen avslutades ansåg kvinnorna ledde till 

att helhetsupplevelsen av sutureringen blev mer positiv. 

 

Det gick ganska fort och det är väldigt skönt för man vill ju som 

sagt gärna bli klar och komma upp eller få sätta sig eller sådär 

och få ta hand om det lilla knytet. Det gick väldigt smidigt och 

fort (Informant 8). 

 

Sutureringen känns lätt i jämförelse med förlossningen 

Kvinnorna framhöll att i relation till förlossningen kändes sutureringen enkel. De talade 

om att de kände sig stärkta av att ha klarat av förlossningen och upplevde att de kunde 

stå ut med att barnmorskan sydde bristningen. Det var en lättnad när barnet var ute och 

barnet mådde bra.  Kvinnorna upplevde att nu hade de gjort sitt för att föda fram barnet. 

De påtalade att när de hade gått igenom en förlossning så kunde de även klara det sista 

momentet att bli suturerad. 

 

Jag tyckte det var rätt så skönt att förlossningen var över, sen 

när man skulle göra de här andra grejerna så kändes det ändå 

ganska enkelt (Informant 3). 

 

En känslig del av kroppen 

Att vara utlämnad 

Att ligga med benen i benstöd och visa sitt underliv fick kvinnorna att känna sig 

utlämnade. Medvetenheten om att de låg i denna position så att de var blottade ökade 

enligt kvinnorna efter att barnet var fött. Underlivet upplevdes som privat och känsligt. 

Att barnmorskan vidrörde detta intima område var jobbigt för en del av kvinnorna, även 

om de uppgav att de förstod att det var viktigt att bli sydda för att de skulle bli 

återställda i underlivet. De uttryckte det som att de lät barnmorskan göra det som 
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behövde göras. Kvinnorna berättade att de ville bli färdiga så fort som möjligt för att 

kunna ta ner benen och känna sig mindre utlämnade. 

 

… Det var lite obehagligt just det här att hon höll på och greja 

där nere… (Informant 9). 

 

Att kunna slappna av 

Flera kvinnor använde lustgas under sutureringen, vilket fick dem att tänka på annat. De 

kände att lustgasen gjorde så att de kunde slappna av. De kunde då bry sig mer om 

barnet och att prata med sin partner. 

 

Att känna obehagskänsla och smärta 

Kvinnorna berättade att det känns att bli suturerad, men upplevelserna var individuella. 

De uttryckte att de upplevde beröringen, bedövningen och sutureringen obehaglig eller 

smärtsam. I intervjuerna framkom det att kvinnorna var ömma i underlivet efter 

förlossningen och helst inte ville att någon skulle vidröra dem. 

 

Det var ju obehagligt vissa stunder där för man var ju öm där 

nere och så tryckte de på magen samtidigt, man ville ju bara 

skrika, ge er… för man var ju öm… man ville ju helst inte att de 

skulle ta i en… (Informant 7). 

 

Bedövning gavs ofta efter det att barnmorskan inspekterat bristningen och flertalet av 

kvinnorna upplevde beröringen under detta moment som smärtsam. Kvinnorna påtalade 

att de önskat få smärtlindring före barnmorskan inspekterade bristningen. 

 

Det framkom att flertalet av kvinnorna tyckte den bedövning de fick hade bra effekt och 

om de sa ifrån att de hade ont så fick de mer bedövning. 

 

Ja för jag kände ju faktiskt när de började tråckla lite att nu 

känns det. Så då fick jag lite smärtlindring… eller ja, hon sa att 

jag fick det i alla fall (Informant 7). 

 

De kvinnor som uttryckte att de inte fått tillräcklig smärtlindring under sutureringen 

kunde känna av att det stack till när barnmorskan skulle trä igenom nålen, vissa kände 

även när tråden drogs igenom vävnaden. De flesta kvinnorna uttryckte att de upplevde 

beröringen som obehaglig. Några kvinnor hade kvar den brännande känslan de haft 

under förlossningen även vid sutureringen, det var obehagligt men upplevdes inte som 

smärta. 

 

Flera kvinnor berättade att det som de upplevde besvärligast vid sutureringen var när 

Xylocainspray gavs, eftersom det sved. I vissa fall upplevde kvinnorna nålsticken vid 

infiltration som smärtsamma. 

 

Det gjorde lite ont när de sprayade liksom i början. Ja en kort 

stund. Och jag kände nog ingenting faktiskt sen (Informant 6). 
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Det framkom även att en del kvinnor ville vara duktiga och inte klaga trots att de kände 

smärta. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att undersöka kvinnors upplevelse av att bli suturerade efter förlossningen valde vi 

en kvalitativ metod. En kvalitativ intervju innebär att ta reda på vad en person upplever, 

att förstå informanten utifrån hennes personliga perspektiv (Polit & Beck, 2004).  Det är 

viktigt för en forskare att vara medveten om sin förförståelse (Olsson & Sörensen, 

2007). Vi utbildar oss till barnmorskor och har genom vår praktik på 

förlossningsavdelning fått en förförståelse om suturering av bristningar. När vi började 

med vår studie hade vi en förförståelse att kvinnors upplevelse av suturering till stor del 

handlade om smärta. Under tiden studien pågått har vi kommit fram till att kvinnors 

upplevelse av suturering inte är så inriktad på smärta som vi inledningsvis antog, utan 

det har visat sig att relationen till barnmorskan påverkar upplevelsen mer än vi 

inledningsvis trodde. Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att studera området 

genom tidigare forskning (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Kvinnorna intervjuades i ett enskilt rum för att få vara ostörda och vi spelade in 

intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Eftersom det kan upplevas känsligt 

att prata om sitt underliv valdes ett enskilt rum för att intervjua informanterna. Olsson 

och Sörensen (2007) menar att miljön är viktig under intervjun, där inget kan störa och 

påverka respondenternas svar på ett negativt sätt. 

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att registrera kvinnornas svar så exakt som 

möjligt, ett fåtal kvinnor uppfattade detta störande till en början. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) finns det nackdelar med ljudinspelningar, bandspelarens närvaro kan 

påverka respondentens svar. 

 

Intervjuerna började med en öppen fråga där kvinnorna fick beskriva sin upplevelse av 

att bli sydd i underlivet efter förlossningen. Frågorna blev sedan mer specifika beroende 

på hur kvinnorna svarade. Enligt Patel och Davidsson (2003) underlättas samtalet och 

ökar intervjupersonens samarbetsvilja om frågorna är ostrukturerade och 

intervjupersonen kan verbalisera sig som hon vill. Mötet med kvinnorna startade alltid 

med småprat kring barnet och upplevelse kring förlossningen för att skapa en trygg 

miljö. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det viktigt med ett positivt klimat där 

respondenterna känner sig viktiga. 

 

Eftersom det var första gången vi gjorde intervjuer kan vår oerfarenhet ha påverkat 

sättet att intervjua och hur vi ställde frågorna. Efterhand som vi hade intervjuat kände vi  

oss mer bekväma och hade lättare för att ställa de följdfrågor som behövdes för att 

informanterna skulle utveckla sina svar. Efter intervjuerna fick kvinnorna möjlighet att 

komplettera om de tyckte något saknades, detta antecknades och togs med i resultatet. 

Kvinnorna fick skriftlig och muntlig information om vår studie innan påbörjad intervju 
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och hade tid att fundera om de ville vara med, det är möjligt att det också kunde påverka 

kvinnornas svar, så att det inte blev så mycket spontana tankar om deras upplevelse. 

 

Först läste vi igenom materialet var för sig sedan tog vi ut meningsbärande enheter och 

analyserade tillsammans (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). Eventuellt hade 

kvinnorna gett annorlunda svar om de hade intervjuats vid ett senare skede, eller på 

annan plats, men på grund av tidsbrist för studien intervjuades kvinnorna på BB. Att 

kvinnorna som matchade inklusionskriterierna slumpmässigt valdes ut av 

barnmorskorna på BB avdelningen, ökade tillförlitligheten. Vi valde att avgränsa 

intervjuerna till kvinnor som fått bristning grad ett och två. Då sfinkterrupturer blir 

suturerade av läkare upplever dessa kvinnor situationen annorlunda då relationen inte 

etablerats under förlossningen (Salmon, 1999). 

 

En studie med kvantitativ ansats kunde använts för att jämföra kvinnors upplevelser av 

suturering. Kvinnor kunde med hjälp av enkäter fått svara på frågor. Resultatet kunde 

därefter bearbetats statistiskt. Då syftet med studien var att beskriva kvinnors 

upplevelser på ett djupare plan ansågs en kvalitativ metod mer lämpad. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att relationen till barnmorskan var betydelsefull för kvinnorna, 

något som beskrivs i många studier (Lundgren & Berg, 2007; Tarkka & Paunonen, 

1996; Waldenström, 1998; Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & Rådestad, 2004). 

Barnmorskors förhållningssätt har betydelse i en vårdrelation och är mycket viktig för 

den födande kvinnan. Barnmorskans stöd under förlossningen kan påverka kvinnans 

smärtupplevelse i positiv riktning (Berg & Lundgren, 2004). De kvinnor som fick 

information under tiden som barnmorskan suturerade, kände sig delaktiga. Detta resultat 

kan jämföras med en studie av Waldenström (1998) som menar att information ökar 

kvinnors delaktighet och därmed deras tillfredsställelse. Det professionella 

omhändertagandet hos barnmorskorna gjorde att kvinnorna kände sig trygga. 

Barnmorskans kunskap och att hon var lugn och stödjande var viktigt när det gällde 

kvinnornas upplevelse av sutureringen, vilket också framkom hos Tarkka och Paunonen 

(1996) där ett bra bemötande av barnmorskan visade sig ge en bättre 

förlossningsupplevelse. Enligt Berg och Lundgren (2004) är tillit ett centralt begrepp för 

en bra vårdrelation, som bygger på att kvinnan litar på sin egen kropp och sin förmåga 

samt att hon upplever att barnmorskan tror på hennes förmåga att föda. I föreliggande 

studies resultat framgår det att när barnmorskan förklarar för kvinnan att hon är duktig 

blir hon stärkt i att lita på sin egen kropp. Ett möte kan inte bara vara ensidigt utan 

måste vara ömsesidigt. Det är viktigt att vårdaren ställer frågor och ger kontinuerlig 

information till kvinnan för att kunna förstå vad hon behöver och för att kvinnan ska 

kunna känna trygghet (Lundgren & Berg, 2007). 

 

Av resultatet framkom att kvinnorna hade olika förväntningar på hur det skulle vara att 

bli suturerad. Det var individuellt hur mycket information kvinnorna ville ha innan 

sutureringen. Några kvinnor förberedde sig genom att de hade sökt kunskap via internet, 

andra valde att inte ta reda på så mycket information om bristningar innan 

förlossningen. Att inte ha kunskap behövde inte vara något negativt, utan upplevdes av 

en del kvinnor som något bra eftersom de då inte behövde oroa sig för det som de inte 
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kände till, vilket även beskrivs av Berg (2004). Resultatet visade att de kvinnor som 

tidigare blivit suturerade och som då haft en positiv upplevelse, förväntade sig att det 

skulle gå bra även denna gång medan de med negativa erfarenheter så som att det har 

tagit lång tid att suturera kände ökad oro inför kommande suturering. Att sutureringen 

gick fort upplevde kvinnorna i vår studie som positivt eftersom de ville bli klara och få 

ägna sig åt barnet och vara i fred. Upplevelsen relateras till hur länge barnmorskan 

suturerade vilket hade en inverkan på smärtan.  

 

Halldorsdottir och Karlsdottir (1996) har i en studie funnit att när de födande kvinnorna 

får sitt barn är de uppfyllda av känslor som glädje, stolthet och lättnad samt att de 

snabbt undersöker sitt barn för att se om det verkar friskt. I vår studie visade det sig att 

när barnet var fött kände sig kvinnorna stärkta efter förlossningen. Att föda var en 

utmaning. Kvinnorna upplevde att de var duktiga efter att ha utstått smärtan. Efteråt 

kändes sutureringen som en enkel sak. Kvinnorna berättade att de var så uppfyllda av 

sitt barn att de inte tänkte så mycket på sutureringen. Även studien av Halldorsdottir och 

Karlsdottir (1996)  visar att när barnet är fött så är det barnet, mamman och partnern 

som är i en ”värld av tre”. Den nya familjen är det som upptar kvinnans tankar. Att 

kvinnorna är uppfyllda av sitt barn under tiden som de sutureras visar på att det är 

betydelsefullt att barnmorskorna uppmuntrar kvinnorna att ha barnet på bröstet även 

under sutureringen. Vi tror det är möjligt att smärtupplevelsen vid sutureringen minskar 

hos kvinnor när de har barnet hos sig. 

 

Det framkom i vår studie att kvinnorna upplevde det som mest smärtsamt när 

barnmorskan inspekterade bristningen och administrerade Xylocainsprayen, något som 

kvinnorna beskrev gav en kraftigt svidande känsla. Detta kan kopplas till ett flertal 

studier (Kindberg, Stehouwer, Hwidman & Henriksen, 2008; Sanders, Peters, & 

Campbell, 2005) där man funnit att det är stor variation på vad barnmorskorna ger för 

smärtlindring inför sutureringen. Enligt Kindberg et al., (2008) är det smärtsammaste 

momentet för kvinnorna när barnmorskan ger lokal anestesi i injektionsform. De 

kvinnor i vår studie som fick både spray och infiltration upplevde dock att sprayen var 

mest smärtsam. De flesta kvinnorna i vår studie fick spray som bedövning inför 

sutureringen. Att kvinnorna får en negativ upplevelse i samband med detta kan leda till 

att de inför kommande förlossningar är oroliga. Vi frågar oss varför den ges så ofta när 

det upplevs smärtsamt. Ger barnmorskorna den för att de anser att den bedövar bra eller 

för att den är lätt att applicera? Det kan även vara så att barnmorskor inte är medvetna 

om att den är så smärtsam. Vidare forskning om vilken bedövning kvinnor anser är 

minst smärtsam att få inför suturering behövs för att uppmärksamma barnmorskor på 

problemet och för att få reda på om det finns behov av att utveckla nya former av 

smärtlindring.  

 

I föreliggande studie framkom det att kvinnor upplevde att de kände sig blottade och 

utlämnade när de låg i gynekologiskt läge under tiden barnmorskan suturerade. De 

uttryckte att de bara ville bli färdiga så de fick ta ner benen och att de kände sig utsatta i 

denna situation. Vi tolkar detta som att de ville bevara sin integritet. Det är inlärt sedan 

barndomen att de intimaste kroppsdelarna är något som är mycket privat och inte ska 

visas. Wijma (2009) menar att de flesta kvinnor har en positiv inställning till 

gynekologisk undersökning men att upplevelsen av att bli undersökt däremot kan ha en 

negativ inverkan på kvinnans känslor, beroende på vad hon har upplevt tidigare och i 
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vilket syfte hon gör undersökningen. Att bli undersökt i reproduktivt syfte t.ex. när 

kvinnan är gravid, upplevs inte lika skamfyllt då det inte förknippas med det sexuella 

som när kvinnan blir undersökt för att t.ex. få preventivmedel.  

 

Matthews och Clark-Callister (2004) skriver att även om barnmorskor anser att de olika 

moment som de utför vid förlossningar är rutin för dem, så är det för de födande 

kvinnorna situationer de är ovana vid och de känner sig obekväma, utlämnade och 

sårbara. Barnmorskor bör vara medvetna om att kvinnor känner sig utlämnade och tänka 

på detta. Vidare menar de att förhållanden som ökar kvinnors möjligheter att bevara 

känslan av integritet och inte känna sig blottade och sårbara är om kvinnan känner att 

hon tas på allvar, blir respekterad och att hon känner att hon har kontroll. För att kvinnor 

som sutureras ska känna att de har kontroll ska barnmorskan informera om vad som 

sker och vara lyhörd för vad kvinnan uttrycker både muntligt och med kroppsspråk. En 

positiv och uppmuntrande barnmorska får kvinnan att känna sig mer bekväm med det 

faktum att hon är blottad.  

 

I ett förlossningsrum kan det ibland vara mycket personal närvarande, speciellt om det 

har tillstött komplikationer. För kvinnorna kan detta öka känslan av att vara utlämnad. 

Därför är det viktigt att personalen aktivt tänker efter vilka som behöver vara 

närvarande och vilka som kan vänta utanför eller faktiskt är färdiga med sin uppgift och 

inte behöver vara kvar i rummet. I vår studie framkom det att kvinnorna tänker mer på 

att de är blottade efter det att barnet är fött än vad de gör under förlossningen. Många 

gånger behöver den födande kvinnan byta barnmorska en eller flera gånger under 

förlossningens gång. Ibland om kvinnan snart ska föda stannar den barnmorska som har 

ansvaret kvar en stund och förlöser henne så att det inte ska vara ytterligare en 

barnmorska inblandad. Vi anser att det är viktigt att i möjligaste mån även ha personal 

som kvinnan känner under sutureringsmomentet. Kontinuitet i vården är viktig och när 

det ska sparas pengar är det ofta personaltätheten som minskas (Landstingsförbundet, 

2003). Forskning om hur vårdkontinuiteten påverkar födande kvinnor är därför viktig 

för att belysa detta. Även Matthews och Clark-Callister (2004) har kommit fram till att 

personalkontinuitet främjar kvinnors integritet. Däremot har det visat sig i en studie av 

Waldenström (1998) att kontinuitet inte är lika viktigt som barnmorskans sätt att vara 

och hennes attityder, men en barnmorska som tidigare vårdat kvinnan kan veta vad hon 

behöver för stöttning då hon ”känner” henne sedan tidigare. 

 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att deras underliv skulle bli återställt. De litade på att 

barnmorskorna kunde suturera dem. Att vilja bli som vanligt igen med ett intakt 

underliv kan kopplas till att de vill kunna ha ett bra sexliv efter förlossningen. Rathfisch 

et al., (2010) har i sin studie av kvinnor tre månader post partum kommit fram till att 

kvinnor som fått bristning grad två samt genomgått perineotomi kände mindre sexuell 

njutning och fick färre orgasmer än kvinnor med intakt perineum. Vidare skriver de att 

dessa kvinnor har minskad sexuell lust och oftare har smärtor under samlag.  Rogers, 

Borders, Leeman och Albers (2009) har däremot kommit fram till att spontana 

bristningar i perineum oavsett svårighetsgrad, perineotomier exkluderade, inte leder till 

sexuell inaktivitet eller sexuella funktionsstörningar tre månader post partum. 

 

Ingen av kvinnorna i studien ifrågasatte om de behövde sutureras utan det ansågs 

självklart. Kvinnorna litade på att barnmorskorna gjorde en korrekt bedömning av 
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bristningen och underordnade sig detta. Vi undrar om det är kvinnors okunskap inom 

området som gör att de accepterar vården utan att ifrågasätta den eller om det är av 

tradition för att barnmorskan ses som en auktoritet där kvinnan ska ”lyda”.  

 

SLUTSATS  

Att föda barn är en stor händelse i kvinnors liv där barnmorskor har en betydelsefull roll 

och upplevelsen kommer vara något som kvinnorna bär med sig hela livet. I 

föreliggande studie har det framkommit att en god relation till barnmorskor är när 

kvinnorna fick information som kunde förstås, kände förtroende och upplevde 

delaktighet. Tidigare negativa upplevelser av suturering ledde till större oro än för de 

som haft en tidigare positiv upplevelse. Kvinnorna accepterade att bli sydda utan att 

ifrågasätta, de litade på att barnmorskorna gjorde det bra så att de blev återställda i 

underlivet. Efter förlossningen ville kvinnorna helst bli klara och inte bli störda. De var 

uppfyllda av barnet och förlossningen, vilket fick dem att tänka mindre på vad 

barnmorskorna gjorde. Efter genomgången förlossning så kände kvinnorna även att de 

kunde klara av att bli suturerade men däremot att ligga i gynekologiskt läge upplevdes 

utlämnande. Efter förlossningen var kvinnorna ömma i underlivet, det framkom att de 

önskade smärtlindring innan barnmorskorna inspekterade bristningen. Xylocainspray 

var den bedövning som de flesta kvinnorna fick, men den upplevdes också som den 

mest smärtsamma. Vi anser det betydelsefullt att barnmorskor uppmärksammar 

vårdrelationens betydelse för kvinnors upplevelse av suturering. Barnmorskor bör välja 

lokalbedövningsmedel som minskar smärta och obehag hos kvinnor innan de 

inspekterar eventuella bristningar efter förlossning.  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

Då det finns knapphändigt med forskning om kvinnors upplevelse av att bli suturerade 

efter förlossningen vore det till stor hjälp för barnmorskor i deras arbete att få mer 

kunskap om hur de kan vårda kvinnor i dessa situationer. Det skulle därför vara av stort 

intresse om fler studier gjordes i detta viktiga område. 
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Gratulerar till ert nyfödda barn    

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen består av att i en magister uppsats fördjupa sig i ett ämne. Hösten 2010 

genomför vi en studie där syftet är att undersöka kvinnors upplevelse av att bli sydd i 

underlivet efter förlossning. Detta kommer att undersökas genom intervjuer. 
 

Intervjuerna kommer genomföras på BB 1-3 dagar efter förlossningen. De kommer att 

spelas in på bandspelare och tar ca 30-60 minuter. Därefter kommer intervjuerna att skrivas 

ut ordagrant och analyseras. Texten kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att det 

endast är vi och vår handledare på Högskolan i Borås, som kommer att läsa intervjuerna. 

Det kommer inte att gå att identifiera någon person utifrån innehållet i den färdiga 

uppsatsen. 
 

Vi vore tacksamma om Du kan tänka dig att delta i vår studie. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och kan när som helst utan att orsak anges avbrytas. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Ohlsson Leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Telefon: xxxx-xxxxx 

 

Lise Marie Wedenström Leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Telefon: xxxx-xxxxx 
 

Handledare: Eva Robertson och Christina Nilsson. 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Telefon: xxxx-xxxxx 
 

 

 

Jag har muntligen fått information om studien samt tagit del av ovanstående skriftliga 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 

 

______________________________ 

Ort och datum 

 

 

______________________________ 

Namnteckning
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Till verksamhetschefen 
 

Förfrågan om genomförande av studie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen består av att i en magister uppsats fördjupa sig i ett område inom ramen för 

barnmorskans arbete. Hösten 2010 kommer vi att genomföra en studie. Syftet är att 

undersöka kvinnors upplevelse vid suturering av grad I och II bristningar. 

 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer och varje intervjutillfälle beräknas ta 

ca 30-60 min. Intervjuerna kommer att genomföras på BB ca 1-3 dagar efter 

förlossning. 

 

De kvinnor som väljer att delta i studien kommer att informeras om att de kan avbryta 

sitt deltagande när som helst. Intervjuerna spelas in och kommer att behandlas 

konfidentiellt. Kriterier för deltagande i studien är: normal graviditet och förlossning 

samt bristning grad I och II. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta 

 

Maria Ohlsson Leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Telefon: xxxx-xxxxx 

 

Lise Marie Wedenström Leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Telefon: xxxx-xxxxx 

 

Handledare: Eva Robertson och Christina Nilsson. 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Telefon: xxxx-xxxxx 

 

 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Maria Ohlsson och Lise Marie 

Wedenström genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 

 

______________________________             ______________________________ 

Ort och datum                                                  Namnteckning
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Exempel på analysprocessen 

 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
 

Bra, var det sättet jag 

blev behandlad på eller 

sättet hon utförde allting 

på... 

 

 

Positivt behandlad 

 

Att känna tillit och 

förtroende 

 

Relationen med 

barnmorskan är 

betydelsefull för 

upplevelsen av 

suturering. 

  

Hon höll sig lugn och sa 

att jag var duktig. 

 

 

Bra att barnmorskan var 

lugn 

 

Ja, det hade jag nog 

kunnat göra (kunnat 

säga ifrån). 

 

 

Vågade säga ifrån om 

det behövdes. 

 

Ja men, hon var 

jätteduktig hon som 

sydde mig. Det finns 

absolut ingenting att 

klaga på. Hon stack inte 

så mycket heller. Jag 

behövde ju inte sys så 

mycket. Det de gjorde 

på mig gjorde de 

jättebra. 

 

 

Hon som sydde var 

duktig det gick bra. 

 

För det vet jag att jag 

ändå tänkte att om jag 

nu känner att det gör ont 

så säger jag det. 

 

 

Sagt ifrån om det gjorde 

ont 

 

Hon såg till att jag hade 

det bra hela tiden, hon 

berättade hur duktig jag 

var, det gjorde mycket. 

Jag är jättenöjd med 

henne. 

 

 

Hon berättade hur 

duktig jag var, vilket 

var stärkande. 

 

Att känna sig sedd och 

delaktig 

 

 

Hon sa att jag skulle 

säga till om det gjorde 

ont, i alla fall. 

 

 

Säga till vid smärta 

 

Inte jättemycket 

information.  

 

 

Ville veta mer 

Att få information som 

kan förstås 
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Hon sa före vad hon 

skulle göra och sedan 

precis hur det skulle gå 

igenom eller hur det 

skulle gå till och allting 

och sen tog hon det 

lugnt bara och sa hur jag 

skulle andas och så 

där... hon var jätte bra... 

 

Barnmorskan förklarade 

innan vad hon skulle 

göra.  

 

 

 

  

Hon sa ju inte när hon 

tog nya stygn och det 

var ju bra för då hade 

jag nog känt efter 

också... jag var väl 

tillräckligt förvirrad. 

 

 

Barnmorskan berättade 

inte när hon satte 

stygnen, vilket var bra. 

 

Hon förklarade ju så bra 

hela tiden vad hon 

gjorde och vad hon 

skulle göra, hur det såg 

ut och var hon skulle sy 

stygn, det gjorde ju att 

man blev trygg i sig 

själv där också, sen 

kände man ju inget 

direkt heller men det var 

nog också för att hon 

var så lugnande. 

 

 

Barnmorskan förklarade 

bra, så jag blev trygg 

och lugn. 

 

Ja, hon berättade. Jag 

frågade hur mycket är 

det? På första barnet 

klippte de mig ungefär 

fem cm men nu bara jag 

sprack när han kom och 

det var bara två-tre 

stygn. Så det var inte 

mycket. 

 

 

När jag frågade, 

berättade barnmorskan 

hur stor bristningen var. 

 

Barnmorskan frågade 

hela tiden om jag kände 

någonting. 

 

 

Barnmorskan ställde 

frågor  

 

Ja, för hon pratade och 

förklarade hela tiden det 

var bra… för om hon 

bara hade kört på hade 

man ju legat och spänt 

sig och varit nervös 

eftersom jag är nålrädd 

så det var väldigt bra. 

 

Blev lugnare efter 

informationen 
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Jag frågade nog henne 

trettio gånger om det 

gick bra för henne, så 

det var mer så här, går 

det bra för dig, ligger 

jag bra nu. Ligger det 

rätt här nu, så att det 

skulle vara så lätt för 

henne och lätt för mig 

liksom. 

 

 

Ville hjälpa 

barnmorskan så att det 

blev bra för båda 

 

Ja, hon berättade var det 

hade gått sönder och lite 

granna och att jag gör så 

här och så här, sedan vet 

jag inte om jag lyssnade 

så mycket egentligen 

men hon berättade även 

nu när hon kom på ett 

litet besök berättade hon 

vad hon gjort och så. 

Och det kan ju vara bra 

för när man just ligger 

där så, är man kanske 

inte alltid så mottaglig 

för den informationen 

man får. 

 

 

Tog till mig 

informationen bättre vid 

post partum samtalet 

 

Jag frågade vad som 

händer, för det var jag 

inte riktigt med på, men 

det kan ju lika gärna 

varit jag som inte varit 

riktigt närvarande och 

uppfattat. 

 

 

Jag uppfattade inte allt 

 

Jag fick inte så mycket 

information 

 

Skulle önskat mer 

information  

 

 

Inte vad jag kommer 

ihåg i alla fall. Jag 

kanske inte lyssnade så 

noga. 

 

 

Jag uppfattade inte allt 

 

Hon berättade efteråt, 

men det kunde vara bra 

om de redan från början 

sa att det blev en liten 

bristning, det var inte 

alls mycket men det 

visste jag inte förrän det 

var klart.  

 

Fick information men 

först efter hon hade sytt 

klart. 
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Flera gånger sa jag att, 

säg vad jag ska göra, 

säg vad som händer och 

sådär, jag känner att jag 

hade lite mer av det 

första gången, men jag 

vet inte om de har olika 

inställningar om det är 

första eller andra barnet 

men det är ju ändå olika 

förlopp och det är något 

som jag tycker är 

jätteviktigt. Det gör ju 

att man blir lugn också 

och att kan lättare 

fokusera på det man ska 

fokusera på. 

 

 

Jag frågade flera gånger 

men fick inte veta allt 

jag önskade, berodde 

det på att jag var 

omföderska? 

 

 

 

 


