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Sammanfattning    

Sexuell hälsa har flera aspekter, är en del av de mänskliga rättigheterna och en naturlig 

del av det mänskliga livet. Barnmorskor har en professionell skyldighet att arbeta för 

kvinnors sexuella hälsa, ett mål som kan uppnås genom att hjälpa kvinnorna till en 

känsla av sammanhang. Tidigare forskning visar att kvinnor upplever förändringar i sin 

sexuella hälsa efter födseln samt brist på information om dessa förändringar. Syftet med 

studien är att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa under de första tolv 

månaderna efter graviditet och förlossning. Studien utgår från en kvalitativ, 

fenomenologisk ståndpunkt. Datainsamlingen gjordes genom gruppintervjuer. Alla 

kvinnor levde med en manlig partner. Dataanalys gjordes med en kvalitativ tematisk 

innebördsanalys. Fyra teman kom fram med en gemensam innebörd; Nyorientering. 

Detta innebär att orientera igenom och hantera minskad lust till sex, längtan efter 

närhet, att hitta sin kropp och sig själv samt att känna ansvar för den sexuella 

relationen med partnern. Resultatet av studien var förenligt med tidigare utförda studier 

om sexuell hälsa efter förlossningen. Det nya fenomen som framkom var kvinnornas 

nyorientering av sexualiteten. En svaghet med studien är att den enbart representerar 

heteronormativa perspektiv på sexuell hälsa. Resultatet från aktuell studie kan hjälpa 

barnmorskan att konstruera föräldrautbildning och fungera som samtalsstöd vid 

efterkontroller.  

Nyckelord: Sexuell hälsa, KASAM, barnmorska, mödravård, postpartum, partnerskap 
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INLEDNING 

Sexuell hälsa är något som följer en kvinna genom hela livet. Det börjar redan som barn 

när man letar efter och finner sin sexualitet och kanske också sin identitet. Genom livet 

öppnas möjligheter för kvinnan att dela sin sexuella hälsa med andra där hon får 

möjlighet att älska och bli älskad. Genom sex kan kvinnan känna intimitet, njutning, 

samhörighet och kärlek; förutsatt att det är frivilligt utan tvång och fritt från 

fysiologiska hinder. Sexuell hälsa upplevs utifrån fysiskt, emotionellt, mentalt och 

socialt välbefinnande och kan därför också påverkas vid förändringar inom dessa 

områden. Sexuell hälsa går under barnmorskans kompetensområde och när man talar 

om att vårda så finns en ständig strävan att främja hälsa hos alla individer. Alla 

människor har rätt att uppleva sexuell hälsa oavsett vart i livet de befinner sig.   

 

Under barnmorskeutbildningen upplevde författarna att sexuell hälsa var något som 

belystes i samband med antikonception eller när man talade om ungdomars sexuella 

hälsa. Däremot saknas det information i studielitteraturen hur den sexuella hälsan 

påverkas efter graviditet och förlossning. Från att ha varit ett ämne som inte fått ta 

mycket plats genom tiderna då det varit ett ämne av privat natur, så har sexuell hälsa 

blivit något som mer och mer går att tala öppet kring. Idag finns det en ökad vilja att 

lyfta hur olika sjukdomar, skador, funktionsnedsättningar kan påverka den sexuella 

hälsan. Även om förlossning inte ska eller kan likställas med sjukdom så innebär den en 

omvälvande förändring både fysiskt, emotionellt och mentalt vilket kan påverka 

upplevelsen av den egna sexuella hälsan. 

 

BAKGRUND 

Rättigheter, normer och hållbar utveckling inom sexuell hälsa 

Sexuell hälsa tillhör enligt svensk definition en av de mänskliga rättigheterna och 

innebär att alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet 

(Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten 2014, ss.40-41). Upplevelsen av hälsa och 

individers sexuella rättigheter påverkas av de i samhället rådande normerna. Buller och 

Schulte (2018) beskriver att det finns normer som sträcker sig över nationer och olika 

kulturer som inverkar på människors sexuella rättigheter och att det är hierarkier, 

patriarkier och heteronormativitet som formar könsroller och könsidentiteter redan hos 

världens ungdomar och barn. Detta leder till ojämlikhet mellan könen i relation till 

resurser och möjligheter, där flickor får mindre av bägge medan pojkar ges större 

tillträde till båda dessa tillgångar. Konsekvensen blir att pojkar då får ett högre värde i 

de sociala strukturer och hierarkier som existerar i dagens samhälle. Patriarki innebär 

enligt Buller och Schulte (2018) en social struktur som kräver lydnad gentemot manliga 

auktoriteter och för att denna hierarkiska ordning ska vara möjlig krävs att flickor 

genomgår en socialisering in i rollen som kvinnor utan likvärdig tillgång till och 

kontroll över resurser och beslutstagande.  

Sexualitet är en del av livet och innefattar sex, könsidentitet, sexuell läggning, erotik, 

intimitet, njutning och reproduktion. Sexualitet upplevs genom en eller flera 

dimensioner; tankar, fantasier, utövande, önskningar, attityder, värderingar, tro, 

beteenden, roller och relationer (World Health Organisation 2015, ss.4-5). I praktiken 
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innebär sexuell hälsa rätten att bestämma partner, frivillighet i deltagandet av sexuella 

aktiviteter och rätt till familjeplanering oavsett kön, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning och sexuell läggning (Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten 

2014, ss.40-41). Sexuell hälsa definieras som emotionellt, fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet. Sexuell hälsa innebär vidare en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuell relation samt möjlighet till 

njutningsfulla och säkra sexuella erfarenheter som sker frivilligt och utan 

diskriminering och våld (World Health Organisation 2015, ss. 4-5). Diskriminering sker 

i dagens samhälle av de individer som inte följer normen och samhället vi lever i är 

heteronormativt. Heteronormen innebär enligt RFSL (u.å.) ett system av normer som 

definierar människor enligt kvinna eller man och där alla förväntas ha en heterosexuell 

läggning samt heterosexuella relationer. Heterosexuella män och kvinnor har en mer 

negativ attityd gentemot homosexuella och bisexuella personer än gentemot andra 

grupper av individer samhället (Herek 2002). 

I ett globalt perspektiv tar kvinnan huvudansvaret för hushållsarbete och omvårdnad om 

familjen (Langer et al. 2015). Detta i kombination med att kvinnor även är aktiva på 

arbetsmarknaden ökar risken för kvinnor att drabbas av ohälsa. Då är en satsning på 

kvinnohälsans olika aspekter ekonomiskt hållbart genom att kvinnan då får en förbättrad 

hälsa vilket minskar sjukfrånvaron från arbetet. Genom den förbättrade hälsan ger en 

satsning på kvinnohälsovård även social hållbarhet och är dessutom moraliskt rätt för 

bevarandet av de mänskliga rättigheterna, social rättvisa, mänsklig utveckling och 

kultur. Ett stort antal kvinnor levererar även hälso- och sjukvård i samhället så kvinnors 

arbetsinsatser är betydelsefullt utifrån ett ekonomisk hållbart perspektiv då sjukvården 

bidrar till människors möjligheter att återgå till arbetet efter sjukdom (Langer et al., 

2015). Detta motiverar satsningar på kvinnohälsovård. 

Förenta Nationerna [FN] har satt upp globala mål för hållbar utveckling och det femte 

målet innebär att “Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt” och ett 

delmål som specificeras inom detta är att säkerställa allmän rätt till sexuell och 

reproduktiv hälsovård (Regeringskansliet 2015, s. 17). Det tredje målet för hållbar 

utveckling innebär att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar 

och under detta tydliggörs att rättigheten till sexuell och reproduktiv hälsovård 

innefattar rätten till familjeplanering, information och utbildning (Regeringskansliet 

2015, s. 15). Även Langer et al. (2015) menar att hälso- och sjukvården, enligt den 

globala överenskommelsen Pekingplattformen, behöver täcka vården av kvinnan genom 

hela hennes livscykel och att det fortfarande finns strukturella skillnader i vården och 

behandlingen mellan kvinnor och män. För att uppnå det globala målet skriver 

regeringen att de satsar på fortsatt arbete med att stärka den vård som riktas specifikt till 

kvinnor, bland annat inom förlossningsvården (Regeringen 2017, s.21). I en 

kartläggning från Socialstyrelsen (2017, s.7) uppges att kvinnors hälsa efter förlossning 

behöver förbättras och därmed även tillgången till stöd och vård efter förlossningen. 

Sexuell hälsa och barnmorskans vårdande 

I Sverige sker samtal kring sexuell hälsa med kvinnor i samband med eftervårdsbesöket 

sex till tolv veckor efter förlossning. Samtalet ska lyfta fysisk och psykisk hälsa, 

välbefinnande, samliv och antikonception (Socialstyrelsen 2017, s.51). För övrigt är 

barnmorskans vårdande roll efter förlossning inte definierad. I en nationell kartläggning 
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av vården efter förlossning tillfrågades samordningsbarnmorskor på mödravården via 

enkät hur deras roll efter förlossning bör se ut. Där framgår att en majoritet bedömer att 

det finns ett behov av att utveckla och förbättra uppföljning av kvinnors hälsa. 

Mödrahälsovården ansågs behöva ha en mer central roll i vården efter förlossning. 

Barnmorskan på mödravården etablerar en vårdrelation till kvinnan och partner under 

graviditeten därför skulle det vara fördelaktigt att mödravården utvecklade 

uppföljningen av kvinnans sexuella hälsa efter förlossning (Socialstyrelsen 2017, ss.63-

69). 

Inom vårdvetenskapen är begreppet hälsa mångfacetterad och kan förklaras med att ha 

friskhet, sundhet och välbefinnande. Detta innebär att vara i gott fysiskt skick, att leva 

hälsosamt, finna meningsfullhet i sin livssituation och att ha en god självupplevd hälsa. 

Hälsa är något som upplevs inom varje individ och kan inte mätas i konstanta värden 

(Dahlberg och Segesten 2010, s.49-102) och likadant är det med sexuell hälsa. Sexuell 

hälsa upplevs på flera nivåer och påverkas av många olika faktorer. World Health 

Organisations (2015, s.5) skriver angående den sexuella hälsans olika dimensioner att 

det innebär välbefinnande relaterat till sexualitet inom flera dimensioner och inte bara 

frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Därmed kan även förändringar inom 

dessa olika dimensioner påverka kvinnans känsla av välbefinnande och då även den 

sexuella hälsan. Liksom Pacey (2004) konstaterar innebär barnafödande en stor 

omställning för kvinnan där kvinnans fysiska-, mentala-, emotionella välbefinnande och 

hälsa påverkas. Berg & Premberg (2010, s. 69-80) beskriver barnafödandet och 

moderskapet som en av det största utveckling- och livshändelser i en kvinnas liv. 

Moderskapet kan ge en påtaglig fysisk och psykisk förändringsprocess men också 

innefatta stora sociala förändringar. Sociala kontakter och stöd för att orientera sig och 

känna inre trygghet är faktorer som hjälper kvinnan i dessa förändringsprocesser. Det 

sociala stödet från partnern är viktigt men även stöd från anhöriga, vänner, vårdpersonal 

och samhället är betydelsefullt för att främja övergången (Berg & Premberg 2010, s. 69-

80). 

Att uppleva hälsa förutsätter enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47-102) att 

personen har en känsla av sammanhang och meningsfullhet i det liv hen lever. I detta 

finns ett sökande efter förståelse för saker som sker och som kommer i vägen för 

personens upplevelse av hälsa. Ett sätt att arbeta för kvinnors sexuella hälsa och att 

stötta henne i att finna ett sammanhang efter graviditet och förlossning, är att utgå från 

Antonovskys modell som har till syfte att göra kvinnans nya tillvaro mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Bryar & Sinclair 2011, s. 86). De här tre elementen är 

byggstenar i Antonovskys modell kring känsla av sammanhang, även kallad KASAM. 

Att vårda enligt denna modell innebär ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på 

att hitta det som går rätt; att söka efter och stärka det friska och fungerande hos kvinnan, 

istället för att söka efter ohälsa (Bryar & Sinclair 2011, s. 86). Begriplighet innebär till 

vilken utsträckning personen kan förstå eller strukturera sin värld så att den blir 

förståelig, meningsfull, ordnad och konstant, i motsats till om världen istället är kaotisk 

och osäker. Att livet känns förståeligt på ett känslomässigt plan samt att livets krav 

känns värda att möta innebär meningsfullhet (Downe & McCourt 2008, ss. 19-23). 

Utifrån kompetensbeskrivningen för barnmorskor skulle det kunna innebära att erbjuda 

stöd och information individuellt och i grupp inför föräldraskap. Det kan även innebära 

att stärka kvinnans egna förmåga till hälsofrämjande åtgärder, stödja kvinnans självbild, 
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värdighet, integritet och autonomi. Detta genom att tillgodose kvinnans behov av 

kunskap samt information och att med dialogen som verktyg skapa tillit, trygghet, 

delaktighet och jämlikhet (Svenska barnmorskeförbundet 2018, s.9). Om personen 

upplever att de kan möta livets krav och har kännedom kring hur de kan få hjälp att 

uppfylla dessa, så kan livet upplevas som mer hanterbart (Downe & McCourt 2008, ss. 

19-23). Förutom byggstenarna i teorin så passar Antonovskys modell in inom 

mödravården eftersom teorin grundas på hälsa som ett komplext fenomen där 

individuella och sociokulturella faktorer samverkar och målet är att bevara det friska 

(Downe & McCourt 2008, ss. 19-23). Målet med mödravård blir enligt denna modell att 

fokusera på hälsan, det friska och enligt Berg (2010, s. 38) ser barnmorskeprofessionen 

på barnafödande som en naturlig fysiologisk-biologisk-psykosocial process med en 

central upplevelsedimension. 

För att kunna arbeta utifrån KASAM krävs en god kännedom om den kvinna som man 

vårdar. Sexuell hälsa kan innebära olika för olika individer och är ett ämne som kan 

upplevas vara av privat natur och som barnmorska blir det således viktigt att försöka 

sätta sig in i kvinnans livsvärld, det vill säga världen så som kvinnan förstår och erfar 

den (Berg 2010, ss. 53-55) för att förstå hur den nya livssituationen påverkar hennes 

sexuella hälsa och välbefinnande. En kvinna i övergången till att bli förälder är sårbar 

men också öppen för förändring (Berg och Premberg 2010, ss. 70-72) och kanske också 

mer mottaglig för råd och vård som kan möjliggöra för kvinnan att förstå det okända 

och okontrollerade som barnafödande innebär. Vårdande sker utifrån en relation mellan 

barnmorska och kvinnan med fokus på kvinnan och att stärka henne (Berg 2010, ss. 29-

37). I denna vårdrelation krävs öppenhet och följsamhet från barnmorskan men 

inkluderar också en färdighet att kunna anpassa vård utifrån kvinnans behov. Öppenhet 

och följsamhet innebär att barnmorskan har en vilja att lära sig något nytt och kunna bli 

överraskad samt att hen lägger sin egen förförståelse åt sidan, lyssnar aktivt, har 

tålamod och väntar in kvinnan så hon kan tala kring sina erfarenheter, tankar och 

funderingar (Dahlberg & Segesten 2011, ss.184-189). Etablerar barnmorskan en 

vårdrelation med kvinnan, ges kvinnan trygghet att kunna dela med sig av sina 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring sexuell hälsa (Berg 2010, ss. 29-37). 

 

Kvinnors erfarenheter och kunskap om sexuell hälsa  

Kvinnor önskar enligt Huang och Mathers (2006) att vårdpersonal mer aktivt skulle tala 

om sex. I en studie utförd av Guerra-Reyes, Christie, Prabhakar och Siek (2017) som 

handlar om hälsoinformation postpartum, framgick det att området kvinnor främst 

saknar kunskap om, är sexualitet efter förlossning och 74 % av dessa kvinnor upplever 

att given information var otillräcklig. I en annan studie av Barrett et al. (2005) 

framkommer att 69 % av kvinnorna har diskuterat sexuell hälsa med sin barnmorska 

under besöket som erbjuds efter förlossning. Samtalet handlade framförallt om 

preventivmedelsrådgivning och enbart 18 % av barnmorskorna tar upp frågan om 

sexualitet med kvinnan. Nationellt finns i Sverige inga rutiner vad gäller uppföljning av 

sexuell hälsa efter förlossning, så som det medicinska basprogrammet är utformat och 

beskrivet av Berglund. et.al (2016, s. 52). 

Enligt Pacey (2004) kan kvinnor uppleva sexuella besvär sex månader efter 

förlossningen. Det kan hos kvinnan exempelvis yttra sig genom minskad sexlust, 



 

 5 

minskad sexuell tillfredsställelse (Huang & Mathers 2006; Khajehei, Doherty, Tilley & 

Sauer 2015; Muise, Kim, Impett & Rosen 2017), förändrad kroppsbild (Jawed-Wessel, 

Herbenick & Schick 2017), torra slemhinnor, samlagssmärta (O´Malley, Higgins, 

Begley, Daly & Smith 2018) och minskad samlagsfrekvens (Barrett, Pendry, Peacock, 

Victor, Thakar & Manyonda 2005). 

Sexuell hälsa i relation till parrelationer och sexuell aktivitet 

Enligt Khajehei (2016) är nyblivna föräldrar inte redo för de förändringar som sker 

gällande intimitet och sexualitet i parrelationen efter att barnet har fötts samtidigt som 

Ahlborg, Dahlöf och Hallbergs (2005) studie visar att majoriteten av föräldraparen är 

lyckliga i sitt förhållande efter förlossning. Dock upplever båda föräldrar att ökad 

trötthet påverkar intresset för sexuella aktiviteter och en minoritet av de nyblivna 

föräldrarna upplever sig nöjda med den sexuella relationen vilket även styrks i Maas, 

McDaniel, Feinberg och Jones (2018) studie. I den framkommer att mammorna saknar 

känslan av romantik, medan papporna känner en otillfredsställelse gällande 

samlagsfrekvens. Studier visar att nyblivna föräldrar smeker varandra dagligen men att 

det upplevs som för sällan och att de blir frustrerade över den minskade tiden de har för 

varandra (Ahlborg, Dahllöf & Hallberg 2005). 

Nyblivna föräldrar kan även uppleva att intimiteten ökar genom att de får en vi-känsla, 

där de delar upplevelser och känslor (Ahlborg & Strandmark 2006). Enligt Maas et al. 

(2018) ser män och kvinnor olika på intimitet; för kvinnor är intimitet vägen till sex, 

medan för män är sex vägen till intimitet 

Frekvensen för hur ofta paret utövar sexuella aktiviteter minskar under graviditeten, 

avtar oftast helt kring förlossningen och ökar sedan långsamt upp till pregravida nivåer 

under första året (Pacey 2004). När i tiden den sexuella aktiviteten återupptas beror på 

förlossningsmetod, amning, förekomst av depression hos mamman, barnets 

temperament, parrelationen och mammans medicinska tillstånd (Khajehei 2016). Enligt 

Ahlborg och Strandmark (2006) betonar nyblivna föräldrar kvalitén på samlivet, istället 

för kvantitet. Genom smek och mys bekräftar det heterosexuella paret varandra och 

hanterar på så vis en minskad samlagsfrekvens, samlag ses inte som lika viktigt av 

kvinnorna (Ahlborg & Strandmark 2006; Huang & Mathers 2006). Vannier, Adare och 

Rosen (2018) beskriver att fysisk närhet, oavsett form, i en relation ger högre 

tillfredsställelse med såväl relationen som sexlivet. Frånvaro av intimitet/närhet från 

partner, frånvaro av stöd, svårigheter i kommunikation rapporterades som en orsak till 

sexuella problem. Det finns enligt McDonald, Woolhouse och Brown (2017) ett 

samband mellan emotionell tillfredsställelse och sexuell tillfredsställelse. 

I en amerikansk studie av Hipp, Kane & van Anders (2012) tillfrågades 304 kvinnor 

avseende sexualitet efter förlossning.  I studien framgick att kvinnor återupptar sexlivet 

först och främst genom att ge oralsex och onanera. Onani gav bäst sexuell 

tillfredsställelse för kvinnorna efter förlossning. Att ha samlag och få oralsex 

återupptogs i ett senare skede och det är oftast partnern som tar initiativ till dessa 

sexuella aktiviteter (Hipp, Kane & van Anders 2012). Hos kvinnor utan upplevd sexuell 

dysfunktion är den vanligaste sexuella aktiviteten vid återupptagande av sexlivet efter 

förlossning, vaginala samlag. De kvinnor som däremot upplever sexuell dysfunktion 
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utövar i större utsträckning fler typer av stimulering, såsom onani och oralsex 

(Khajehei, Doherty, Tilley & Sauer 2015). 

Sexuell hälsa i relation till roller, kroppsuppfattning och lust 

Föräldrarna hanterar den konfliktfyllda och krävande anpassningen till föräldrarollen 

och förändringen i den intima relationen genom att gå in i sina nya roller som föräldrar. 

Detta görs med förhoppningen om att parrelationen åter får större fokus när barnet blivit 

äldre. Barnet och ens partner prioriteras över det egna jaget och om denna anpassning 

görs av båda parter stärks förhållandet (Ahlberg & Strandmark 2006). Maas et al. 

(2018) har i en amerikansk studie undersökt den nyblivna mammans stress över 

föräldrarollen och visat att den har negativ påverkan på både hennes och partnerns 

sexuella tillfredsställelse. Samma studie visar att den nyblivna pappans stress över 

föräldrarollen påverkar enbart mammans sexuella tillfredsställelse negativt. Kvinnors 

syn på sin egen sexualitet och sex appeal förändras till det negativa när de blir mammor. 

Trötthet och ansvarskänsla kan innebära att kvinnor tenderar att ta en paus från synen på 

sig själv som sexuell individ, med en förändrad identitet och självbild som resultat, 

vilket också påverkar hennes sexualitet (Montemurro & Siefken 2012; Pacey 2004). 

När kvinnan är missnöjd med sin kropp och har en ökad kroppsmedvetenhet minskar 

hennes sexuella funktion (Jawed-Wessel, Herbenick & Schick 2017).  Dessa 

förändringar gör henne mer sårbar och minskar hennes känsla av att vara attraktiv 

(Pacey 2004). Kan kvinnan inte acceptera sina kroppsliga förändringar efter graviditet 

och förlossning känner kvinnan sig obekväm och osexig (Khajehei & Doherty 2018). 

Kvinnans upplevelse av partnerns attraktion för henne påverkas positivt av att partnern 

var närvarande under förlossningen (Hipp, Kane & van Anders 2012). 

Bristande sexlust hos kvinnan som fött barn är en förekommande upplevelse efter 

förlossning (Jawed-Wessel, Herbenick & Schick 2017). Sexlust påverkas positivt av 

intimitet med partnern, sexuellt intresse från partnern samt stöd från partnern. Sexlusten 

påverkas mest negativt av trötthet och vaginala obehag (Hipp, Kane & van Anders 

2012). 

Sexuell hälsa och kroppsliga förändringar 

En nyförlöst kvinna har ofta olika förändringar i kroppen som påverkar hennes 

sexualitet såsom ömmande bröst, smärtor i perineum, humörsvängningar, 

hudbristningar, ärr och förändrad tonus i underlivet (Pacey 2004). Kvinnans könsorgan 

förändras som sagt i samband med graviditet och förlossning men så gör även kvinnans 

syn på sitt egna könsorgan. Bägge dessa faktorer påverkar den sexuella funktionen 

(Jawed-Wessel, Herbenick & Schick 2017).  Kvinnan kan uppleva att underlivet är 

förbrukat och förändrat efter barnafödandet vilket gör att hon inte längre förknippar det 

med romantik. Underlivet kan även upplevas mer vidgat och elastiskt vilket gör att 

sexlivet hos en del av kvinnorna påverkas genom att underlivet känns stort och att det 

tar in mer luft (Lindblom, Murby, Zotterman, Thorsell & Ahlborg 2012). 

  

Efter förlossning kan vaginans slemhinnor upplevas som sköra, underlivet kan få 

försämrad sensibilitet, kvinnan kan besväras av upprepade svampinfektioner, nedsatt 

lubrikation och få underlivssmärtor (Lindblom et al. 2012). Barrett et al. (2005) visar att 

kvinnor tre månader efter förlossning har en ökad förekomst av smärtor, torra 
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slemhinnor och förlorad sexlust, jämfört med pregravida nivåer. Dyspareuni (smärta vid 

samlag) förekom hos 62 % av kvinnorna första 3 månaderna och hos 31 % av kvinnorna 

efter 6 månader. Förekomst av dyspareuni efter 3 månader samkorrelerade med vaginal 

och instrumentell förlossning, perinealskador och dyspareuni före graviditet. Efter 6 

månader var dyspareuni vanligare hos ammande kvinnor och kvinnor med dyspareuni 

före förlossning. 

  

Enligt Lindblom et al. (2012) upplever en del kvinnor efter förlossning en tyngdkänsla i 

underlivet och några av dessa har fått hjälp med bäckenbottenträning men haft svårt att 

hitta rätt teknik, varmed de inte nått önskat resultat. Kvinnorna uppger en önskan att de 

tränat bäckenbotten mer då de fått urinläckage och svårt att hålla gaser. Även 

oregelbundna blödningar kan hos vissa kvinnor ha ett samband med upplevelsen av 

sexuell dysfunktion (Khajehei et al. 2015). 

 

Positiva förändringar i sexuell hälsa efter förlossning 

Kvinnor kan efter förlossning även uppleva en förbättrad sensibilitet i yttre och inre 

genitalier vilket då upplevs som positivt vid beröring och samlag (Lindblom et al. 

2012). Vidare kan kvinnor uppleva en ökad lust för sex och har efter graviditet och 

förlossning en stolthet över sin kropp i kombination med ökad kropps- och 

underlivskännedom. Detta innefattar en bättre kontroll över underlivsmusklerna. Några 

kvinnor upplever sitt underliv som vackrare än före de blev gravida. Samma studie visar 

att kvinnorna känner en ökad närhet, tillit och trygghet till sin partner, att de upplever 

samlagen som mindre komplicerade och att planering av samlivet ökar förväntningarna 

inför detta. Att ha fött barn kan ge en känsla av att samlagen inte längre behöver 

fokusera på reproduktion utan att fokus kan ligga mer på njutning (Lindblom et al. 

2012). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att kvinnan postpartum kan uppleva negativa förändringar i sin sexuella hälsa 

rapporteras i flertalet studier och dessa kan påverka kvinnan fysiskt, psykiskt och 

existentiellt. Dessa förändringar påverkar kvinnans välbefinnande, självbild, sexuella 

beteende och även parrelationen hon befinner sig i. I barnmorskans kompetensområde 

ingår att stödja kvinnor i att upprätthålla sexuell hälsa genom hela livscykeln. Detta i 

kombination med konstaterad brist på uppföljningsrutiner kring postpartumsexualitet 

samt de nyblivna föräldrarnas känsla av att vara oförberedda på förändringar i sexlivet 

innebär att området är viktigt att beforska. Dels för att sexuell hälsa är en av de 

mänskliga rättigheterna, men även för att ha möjliggöra och utveckla vårdande utifrån 

kvinnors perspektiv där sexuell hälsa är en viktig del av vården efter förlossning. Därför 

anser vi att kvinnors upplevelser av sexuell hälsa postpartum behöver belysas. 

SYFTE 

Att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa första året efter graviditet och 

förlossning. 
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METOD 

Ansats 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i en fenomenologisk livsvärldsansats vilket 

innebär att kunskapen riktas mot meningen i människors levda erfarenheter. Livsvärlden 

kan beskrivas som människans värld så som hen förstår och förhåller sig till sin 

omvärld, andra människor och ting. Livsvärldsteorin lämpar sig väl när undersökningar 

syftar sig till att beskriva hur individer upplever, tänker, känner och förhåller till frågor 

som rör hälsa och vårdande (Dahlberg 2014 ss.53-54). Livsvärldsteorin utgår från att 

förstå sig på hälsa och vårdande med synsättet att alla existentiella aspekter är 

sammanflätade, exempelvis anses människans kropp vara både biologisk, levd och 

inneha en själ och alla dessa aspekter påverkas av varandra. När livsvärldsperspektivet 

används som utgångspunkt i en studie krävs öppenhet och följsamhet vilket innebär att 

ha en förståelse för att livsvärldar kan ha liknande egenskaper men att varje individs 

livsvärld också har unika egenskaper (Dahlberg 2014, ss. 67-68). 

 

Urval 

Urvalskriteriet för deltagarna var kvinnor som genomgått en graviditet, en förlossning 

och har barn som är under ett år. På grund av studiens upplägg behövde kvinnorna även 

vara svensktalande. Rekrytering av deltagare till vår studie skedde delvis genom 

mejlkontakt till vårdcentralchefer i Sjuhärad där information om studien presenterades 

(Bilaga 1). Vårdcentralcheferna kontaktade BVC-sköterskan som bokade in ett tillfälle 

under föräldrautbildningen då vi fick komma och presentera studien för kvinnorna och 

på så vis rekryterades en grupp deltagare. De två andra fokusgrupperna tillfrågades 

personligen.  Den ena gruppen kom vi i kontakt med via en av deltagarna från första 

föräldragruppsintervjun och den andra bestod av kvinnor som kände en av författarna. I 

samband med presentationen av studien på BVC gavs skriftlig och muntlig information 

om frivillighet samt hantering av insamlad data med författarnas kontaktuppgifter 

(Bilaga 2). De kvinnor som kunde tänka sig att delta fick varsitt formulär att läsa 

igenom före intervjuerna, där de fick fördjupad information om studien, information om 

hur intervjun skulle gå till inklusive eventuella risker med att delta i studien (Bilaga 3).  

 

Totalt fick vi nio deltagare varav åtta var förstagångsföräldrar, en av dem hade tvillingar 

och den nionde kvinnan var tvåbarnsförälder. Samtliga kvinnor levde i heterosexuella 

relationer och var i ålder 25-35 år. Sju hade genomgått vaginal förlossning och två hade 

genomgått kejsarsnitt. Barnen var mellan 3-11 månader gamla. Kvinnorna levde alla i 

heterosexuella förhållanden med barnafadern. 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom livsvärldsintervjuer i grupp, när livsvärlden står i fokus 

söker man deltagare som är villiga att delge sina upplevelser och erfarenheter kring 

fenomenet som ska studeras (Dahlberg 2014 s. 80). Intervjuerna genomfördes med 

öppenhet och följsamhet som grund. När öppenhet är grunden i en gruppintervju så är 

det viktigt att urskilja variationer av levda erfarenheter och vara öppen för ny kunskap 

om varje enskild individ (Dahlberg 2104 ss.81-83). Författarna har lagt stor vikt vid att 

låta alla komma till tals så att intervjun inte ska spegla gemensamma åsikter, tankar och 
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funderingar. Fokus är på levda erfarenheter som ger en fördjupad beskrivning av sexuell 

hälsa. Författarna har strävat efter att vara följsamma under intervjun genom att ge alla 

deltagare förutsättning att dela med sig av sina erfarenheter, samtidigt som intervjuaren 

också tänkt på att också kunna ta ett steg tillbaka och låta deltagarna diskutera fritt. 

(Dahlberg 2104 ss.81-83). Detta gjordes genom att även låta deltagarna ställa frågor till 

varandra under intervjun för att samtalet skulle leda till en mer en naturlig diskussion 

mellan kvinnorna. Författarna hade förberett tre öppna frågor inför intervjuerna en 

ingångsfråga och två frågor som svarar an på studiens syfte. Ingångsfrågan löd ”Vad 

innebär sexuell hälsa för er?” Frågan ställdes för att leda in deltagarna på ämnet sexuell 

hälsa och med den första frågan ville författarna att deltagarna skulle reflektera över vad 

som var viktigt för deras egna sexuella hälsa. Hur upplever ni er sexuella hälsa efter 

graviditet och förlossning? och Hur upplever ni er sexuella hälsa idag? var de andra två 

frågorna.  

    

Det blev tre intervjutillfällen med två till fem personer i varje grupp. Skriftligt samtycke 

inhämtades från deltagarna i samband med intervjuerna. Två intervjuer hölls på 

Högskolans bibliotek i Borås i samråd med deltagarna och en hemma hos en av 

författarna. Under intervjuerna turades studiens författare om att vara observatör 

respektive intervjuledare. Intervjuledaren började med att informera om gruppsekretess, 

det vill säga att det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen. Innan intervjun 

startade beskrevs sexuell hälsa i korthet enligt WHO:s definition (World Health 

Organisations 2015, ss. 4-5) som ett ämne som kan innebära olika saker för olika 

kvinnor och kan omfatta alla delar av att vara en kvinna, se bakgrund. Intervjuledaren 

ansvarade för att alla fick komma till tals, att diskussionen höll sig till ämnet och för att 

ställa uppföljande frågor. Observatören ansvarade för inspelningarna, att hålla koll på 

tiden samt förde stödanteckningar ifall ett tekniskt fel skulle inträffa vid inspelningarna. 

Samtliga inspelningar transkriberades ordagrant. 

Dataanalys 

I utförd studie valdes en tematiserad innebördsanalys där utgångspunkten är att beskriva 

den levda erfarenheten. Första steget i en tematiserad innebördsanalys börjar med att all 

insamlad data läses igenom vid flertal tillfällen för att få en god kännedom och känsla 

för helheten av materialet (Sundler, Lindberg, Nilsson & Palmér 2019). Författarna läste 

igenom texten separat flera gånger. Nästa steg i en tematiserad innebördsanalys är att 

författaren söker efter meningsenheter av de levda erfarenheterna som relaterar till 

syftet (Sundler et al. 2019). Författarna gjorde detta genom att markera och i marginalen 

kort beskriva de olika innebörderna. Innebörder gavs preliminära namn för att lättare 

kunna organiseras, på så vis blev det lättare att identifiera vilka mönster de följer. Det är 

först när mönster börjar identifieras som författaren kan börja forma teman (Sundler et 

al. 2019). Efter det träffades författarna för att diskutera hur de upplevde helheten av de 

transkriberade intervjuerna samt delar och innebörder i materialet. För att kunna ha ett 

öppet förhållningssätt till sitt material behöver författarna kunna fråga sig hur de olika 

upplevelserna och dess innebörder kan bli förstådda och vara öppen för och se de unika 

i materialet och inte bara det som redan är känt sedan tidigare (Sundler et al. 2019). 

Genom att kolla på varandras fynd kunde författarna diskutera och reflektera kring 

fyndens likheter och olikheter sinsemellan. Stor vikt lades på att få med varierande 

perspektiv på innebörder.  Det tredje steget i en tematiserad innebördsanalys är att 

forma sina teman. 
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I innebördsanalyser finns alltid en strävan att jobba utefter att identifiera helhet-delar-

helhet; med det menas att man rör sig mellan materialets helhet och dess delar, fram och 

tillbaka, för att på ett tydligt och väl beskrivet sätt koppla ihop delarna med helheten 

(Sundler et al. 2019). Valda innebördsteman (delarna) ska tydligt beskrivas så att de hör 

ihop med det övergripande innebördstemat (helheten) och de olika meningsenheter som 

frambringar innebörder ska passa under det valda innebördstemat. Författarna har 

försökt att utgå från detta tankesätt vid utformning av de teman som följande studie 

landat i.  

I första steget kunde vi se att kvinnorna strävade efter att hitta vägar för att stärka sin 

sexuella hälsa som upplevdes förändrad efter förlossning jämfört med innan graviditet 

och förlossning. Några exempel på återkommande innebörder med preliminära namn 

som författarna fann kunde vara positiva/negativa kroppsförändringar, förändrat sexliv, 

samlagsfrekvens, påverkad lust, förändrad känsel, närhet, samliv eller att vara sig själv. 

För att forma teman krävs ett reflekterande förhållningssätt hos författare, innebörder 

kan passa under flera innebördsteman och det är därför viktigt att reflektera över vart 

innebörden passar bäst och hur man på ett meningsfullt sätt beskriver innebörden så att 

den passar under valt tema (Sundler et al. 2019).  Ett exempel på vår väg genom 

analysen var när kvinnorna i de olika intervjuerna beskrev att de hade en känsla av att 

behöva ställa upp för sex utan att de själva hade lust. Denna innebörd kan passa in under 

minskad lust men i djupare analys av innebörden i kvinnornas upplevelse av att ställa 

upp, framkom det att det var parrelationen som var betydelsefull i relation till denna 

innebörd; de diskuterade mer sin partners behov än sin egen lust när de lyfte denna 

känsla. Detta var ett sätt på vilket metoden att arbeta utifrån helhet-delar-helhet blev 

tydligt i vår analysmetod. Helheten visar att kvinnor upplever en förändring i såväl lust 

som partnerskap, delen vi analyserar visar att kvinnan ställer upp på samlag utan att 

själv ha sexlust och i återgången till helheten visar det sig att denna upplevelse är 

relaterad till samspelet med partnern. I detta pendlande mellan helhet och delar fördes 

en gemensam diskussion och i reflektionen av denna formades fyra innebördsteman 

utifrån vald metod; Minskad lust till sex, Längtan efter närhet, Hitta sin kropp och sig 

själv och Att känna ansvar för den sexuella relationen med partnern. I första 

genomläsningen av materialet som utgjordes av intervjuerna framkom att kvinnorna 

strävade efter att acceptera förändringarna som skett i deras sexuella hälsa. Även i de 

fyra olika innebördsteman fanns också denna önskan om Nyorientering, som vi valde att 

definiera som ett övergripande tema.  

Forskningsetiska överväganden 

Studier med empirisk metod som utförs inom ramen för en magisteruppsats kräver inget 

godkännande av etikprövningsnämnden enligt Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor § 2 (SFS 2003:460). Etiska överväganden gjordes under hela 

forskningsprocessen och som stöd i detta användes etiska riktlinjer formulerade av 

Vetenskapsrådet, med inriktning mot humanistisk forskning (Vetenskapsrådet 2009 s. 

6).  Fyra krav ska uppfyllas för att forskningen ska vara etiskt försvarbar att bedriva; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vidare framgår i Belmontrapporten (Department of Health, Education and Welfare 

1979 s. 4-6) att tre basala principer ska ligga till grund för forskning som bedrivs på 
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människor och av dessa är den första principen respekten för den enskilda individen. 

Detta innebär att individens autonomi ska respekteras när forskning bedrivs samt att 

personer med inskränkt autonomi ska skyddas mot utnyttjande. Autonomi beskrivs som 

förmågan och friheten att ta egna beslut baserade på personliga mål och åsikter. Andra 

principen är att individens välmående ska beaktas; det vill säga att forskarna ska 

minimera skadorna och maximera nyttan för den enskilde forskningsdeltagaren. 

Slutligen ska forskning bedrivas rättvist och att största möjliga jämlikhet ska råda 

mellan forskningsdeltagarna. 

 

Innan deltagarna rekryteras till aktuell studie, kontaktas cheferna på de vårdcentraler där 

kvinnorna går i föräldragrupper. Vårdcentralcheferna får information om studien 

(Bilaga 1) och kan därefter välja att ge sitt skriftliga godkännande för att deltagarna ska 

få rekryteras från aktuell vårdcentral. 

 

Potentiella studiedeltagarna får, före de beslutat om sitt deltagande, muntlig och skriftlig 

information gällande studiens ramar, se Bilaga 2. I denna information beskrivs kort 

studiens syfte och metod samt så beskrivs frivillighet till deltagande, deltagarnas rätt att 

avbryta studien, konfidentiell hantering av insamlad data och avidentifiering under 

analysprocessen. Att för möjliga studiedeltagare tidigt beskriva syftet med och 

frivilligheten att delta i studien stämmer överens med Vetenskapsrådets (2009 s. 7) 

informationskrav. Den betänketid potentiella deltagare får kring att delta stärker deras 

möjlighet att fatta informerade beslut och stärker autonomin. Ett annat krav som ställs 

enligt Vetenskapsrådet (2009 s. 12) är konfidentialitetskravet vars upprätthållande 

tydliggörs i ovanstående information. Detta sker i vår studie genom att inga obehöriga 

får tillgång till den insamlade datan och samtliga deltagare har avidentifieras i det 

transkriberade intervjuerna. Datan förstörs när studien är avslutad och godkänd av 

examinator på Högskolan i Borås. Kvinnorna får även försäkran om att nyttjandekravet 

upprätthålls, vilket innebär att insamlad data enbart används till forskningens uttalade 

syfte (Vetenskapsrådet 2009 s. 14). Personuppgifter som insamlas gällande 

studiedeltagarna är namn, telefonnummer och mejladress och även dessa förvaras och 

hanteras enligt gällande lagstiftning (Europaparlamentets och rådets förordning 

2016:679). 

 

Vid början av intervjutillfället får deltagarna fördjupad information om syfte och metod 

skriftligt i ett samtyckesformulär (Bilaga 3). Att deltagarna ger ett skriftligt, informerat 

samtycke innan deltagande säkerställer att även samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2009 

s. 9-11) är uppfyllt. Under intervjun säkerställer samtalsledaren, en av författarna, att 

alla kvinnor får komma till tals, vilket gör att rättvisan upprätthålls. I 

samtyckesformuläret ges även information om eventuella negativa effekter för 

deltagarna när de deltar i studien, såsom att ämnet sexuell hälsa kan vara ett känsligt 

ämne att tala kring och att starka känslor kan uppkomma. Detta innebär att deltagarnas 

välmående beaktas. Forskning är, liksom Vetenskapsrådet (2009 s. 5) resonerar, viktigt 

för såväl samhället som dess individer varmed forskning även inom känsliga ämnen bör 

bedrivas. Inför varje studie ställs detta forskningskrav mot individskyddskravet; det vill 

säga nyttan med studien vägs mot riskerna för studiens deltagare. Nyttan med denna 

studie anses vara att ökade kunskaper kring kvinnors upplevelse av sexuell hälsa 

postpartum kan hjälpa barnmorskor att främja kvinnors sexuella hälsa. Detta är en del 

av barnmorskans formulerade kompetensområde och forskning som bedrivs inom 
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området sexuell hälsa ska enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018 s. 5) bredda, 

fördjupa och förklara frågeställningar inom området. Därför anser vi att nyttan med 

studien överväger eventuella risker. 

 

RESULTAT 

Nyorientering 

Sexuell hälsa första året efter förlossningen kan beskrivas som en nyorientering vilket 

innebär att navigera igenom olika förändringar som i sin tur påverkar helhetskänslan av 

den sexuella hälsan. Det finns en strävan att hitta en acceptans till de förändringarna 

kvinnor genomgår efter graviditet och förlossning. Sammantaget är upplevelsen av 

sexuell hälsa att den inte är som förut och att den blivit förändrad efter förlossning. 

Förändringar som skett har en såväl positiv som negativ inverkan på sexualiteten och 

den sexuella hälsan men kan också beskrivas utifrån en viss ambivalens. Kvinnan 

upplever att den sexuella hälsan och den sexuella relationen med partnern blir förbättrad 

allt eftersom kvinnan anpassar sig till den nya situationen som uppstår efter 

barnafödande. Förbättringarna börjar när vardagen landat och nya rutiner har formats 

kring moderskap och barn.  

Att ha sexuell hälsa innebär ett komplext samspel mellan de olika förändringar som 

inträffat efter graviditet och förlossning. Fyra innebördsteman kan urskiljas som 

påverkar helhetsupplevelsen av den sexuella hälsan; Minskad lust till sex, Längtan efter 

närhet, Hitta sin kropp och sig själv och Att känna ansvar för den sexuella relationen 

med partnern. För den sexuella hälsan är det viktigt att få tillbaka känslan av att känna 

sig sexig, men den sexuella relationen tillsammans med partnern är också viktig att 

prioritera igen. För såväl den sexuella hälsan som för den sexuella relationen till 

partnern, är det betydelsefullt att få närhet, känna lust och att prioritera det sexuella.   

Minskad lust till sex 

Sexuell hälsa efter förlossning innebär en saknad efter lust vilket innebär att suget, 

upphetsningen, viljan inte längre finns där. Sexlust är väldigt betydelsefullt samt något 

kvinnor aktivt både saknar och sörjer. Men det framgår också att sexlusten upplevs 

komma tillbaka mer och mer efter att kvinnan slutar amma sitt barn eller i samband med 

att kvinnan upplever att hon landat mer i den nya situationen. Minskad lust påverkar 

främst det sexuella samlivet i parförhållandet. Det sexuella samlivet med partnern är för 

kvinnorna en stor del i upplevelsen av sexuell hälsa.   

 

Ja, för jag måste verkligen planera in det också. Ja, för det är ju det att jag vill ju vilja 

(4). 

Ja precis, man vill ju vilja och sen så blir det inte alltid så (5).  

 

Minskad lust till sex innebär att de inte längre styr sin längtan efter sex, lusten att vara 

fysiskt nära sin partner. Tidigare så kunde de i frånvaron av sin partner känna ett tydligt 

sug efter sexuell närhet och känna en tydlig upphetsning, men nu efter förlossningen 

krävs mycket mer för att kvinnan ska känna sig upphetsad. Kvinnorna har efter 

graviditet och förlossning en längtan efter att återfå sin lust. 
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Att du inte kan påverka det. Att du inte kan styra det. Du tänker att det lilla som räckte 

innan, räcker inte längre för att du ska bli upphetsad (8).  

 

En faktor som bidrar till den minskade lusten är en tydlig minskning av spontanitet i det 

sexuella och intima med partnern. Fokus efter förlossning ligger på barnet och när 

kvinnorna försöker vara intima med sin partner finns ofta en tanke på barnet och på 

huruvida hen kommer att vakna snart, höra något eller påverkas av den sexuella 

samvaron mellan kvinnan och hennes partner. Denna känsla har en negativ inverkan på 

kvinnornas upplevelse av lust.  

 

Och just den här spontaniteten, som ju faktiskt kunde vara mysig innan, oavsett vad det 

handlar om; kramas, pussas, ligga. Alltså det känns ju som att nä, den finns inte. Den är 

jättesvår att hitta liksom (1). 

 

Nä den är inte där [Upphetsningen], allt fokus på ungen och du undrar om han ska 

vakna (8).  

 

Kvinnorna upplever en minskad ork efter förlossningen vilket bidrar till att de också 

känner en minskad sexlust. Detta innebär att tiden som blir över efter att barnet fått sina 

behov tillgodosedda inte riktigt räcker till för att jobba fram en sexlust och hitta tillbaka 

till det sexliv de önskar. 

 

Det är ju inte liksom så att man har samma, som du säger, samma sug efter det som 

man hade förut. Utan nu är det mer “nä, nä, nu sover han, jag måste få sova den 

stunden” (5). 

 

Den minskade lusten har många aspekter. Det innefattar minskad tid att jobba fram en 

lust till fysisk närhet med sin partner, ökade krav som minskar möjligheten att känna 

lust samt en minskad fysisk ork som relateras till föräldraskapet. Innan graviditet och 

förlossning kunde kvinnorna känna längtan efter sexuell närhet med sin partner. Det 

finns en saknad av den nära fysiska kontakten och enkelheten som tidigare fanns i att 

kunna väcka lusten och att sedan ha både tid, ork och möjlighet att agera utefter sin 

lust.  

Längtan efter närhet 

Sexuell hälsa innebär ett behov att få dela närhet med sin partner. Närheten är viktig för 

kvinnans känsla av samhörighet med sin partner och även viktigt för kvinnans 

välmående. Att få vara nära sin partner stärker känslan av att känna sig fin och attraktiv. 

Närhet och beröring var således viktigt för den sexuella hälsan och den sexuella 

relationen med partnern. Närhet med sin partner i form av pussar, kramar och att röra 

vid varandra, kunde upplevas viktigare än att ha sex med sin partner. Samtidigt finns 

också en uppfattning om att sex och den typen av närhet man har vid samlag också är 

viktigt för den sexuella hälsan.  

Beröringar, eller kram eller liksom puss när man går förbi. Det kan jag tycka är 

viktigare för min hälsa än sex (5).  
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Efter graviditet och förlossning upplevs att närheten till varandra som par har 

förändrats. Behovet av närhet hade tidigare tillgodosetts av partnern, men efter 

förlossningen så blir behovet av närhet till viss del tillgodosett av barnet. Det kan göra 

att mindre närhet från partnern krävs för att fylla det egna behovet av närhet. Samtidigt 

finns en upplevelse av det motsatta, att närheten tillsammans med partnern behövdes för 

att må bra både för den sexuella hälsan och för den sexuella relationen med partnern.  

Ja det blir lite att man prioriterar barnet, man får närheten, det där mysiga (4).  

Jag behöver närheten med min man. Det märks väldigt tydligt när vi inte har närhet, att 

det inte, då mår jag inte bra (7).  

Det är svårt att få tid till att prioritera närheten till varandra i den nya vardagen som 

uppstår efter att barnet kommit, där finns mindre tid för närhet till varandra än tidigare. 

Det finns en längtan till att vilja ha mer närhet med sin partner för relationens skull. 

Samtidigt innebär längtan efter närhet också att få mer närhet med partnern för sin egen 

skull, eftersom det är tätt knutet till den sexuella hälsa.  

Fast jag känner inte att jag får allting ifrån mitt barn, men jag känner liksom så att 

barnet kommer först hela tiden och att han, eller vi, inte bara han, vi känner nog båda 

två att vi blir sekundära i det……...alltså det blir alltid någonting praktiskt runt barnet, 

eller barnets rutiner, eller tider, så tycker jag, hela tiden. Så det här, våran sexuella 

hälsa, eller våran närhet, nä nu blev det inte idag, nä nu god natt liksom så (5). 

Den kan jag också sakna ibland så här. Bara det här, längtan efter min man, för nu är 

det ju så att jag längtar efter barnet, alltså. Det har liksom byts ut på nåt, det är liksom 

två olika kärlekar på nått vis (1). 

Längtan efter närhet hos kvinnan som genomgått en förlossning är på många sätt svår 

att förstå även för henne själv. Å ena sidan innebär denna längtan en önskan att 

återuppta närheten med partnern; för den egna och partnerns sexuella hälsans skull. Å 

andra sidan upplevs behovet av närhet stundtals mättat av närheten till sitt barn 

samtidigt som det är svårt att i vardagen hitta tid till att vara nära med sin partner.  

Hitta sin kropp och sig själv 

Sexuell hälsa efter förlossning innebär att kunna känna sig bekväm i sin kropp och att 

hitta sig själv. De kroppsliga förändringar som både graviditet och förlossning medför, 

påverkar kvinnans upplevda sexuella hälsa genom att ge avsaknad av igenkänning till 

sin kropp och svårigheter i att känna sig sexig. Förändringarna påverkar upplevelsen av 

den egna kroppen och en jämförelse görs med hur kroppen hade sett ut och varit innan 

förlossning.   

Men jag känner fortfarande inte att min kropp är min kropp (8). 

Initialt finns en oro för kroppsförändringar som skett i underlivet efter förlossningen. 

Förändringar i kontrollen av underlivsmuskulaturen, en känsla av torrhet i underlivet 

vid samlag samt ärrvävnad påverkar känseln vid samlag och den sexuella hälsan. Att ta 

första steget till sex efter förlossning upplevs som skrämmande; delvis på grund av 
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rädsla för att det skulle smärta men också en oro för att känslan i underlivet inte skulle 

vara densamma. Kvinnorna i utförd studie beskriver sex som vaginalt samlag med sin 

partner och när detta återupptas är känslan vid samlag varierande. Känslan vid sex kan 

ha försämrats, eller till och med blivit mer smärtsamt. Det kan innebära att kvinnan drar 

sig för att ha sex med sin partner och att det blir svårare att slappna av vid samlag. Även 

motsatsen till detta upplevs då tidigare samlagssmärtor kan minska efter förlossning 

vilket då innebär en positiv förändring i den upplevda sexuella hälsan. Det kan även 

vara så att känslan vid samlag inte är särskilt förändrad jämfört med innan graviditet och 

förlossning, men oron inför första samlaget finns där ändå. 

Jag tror vi haft sex kanske två gånger efter förlossning. För dels är så är jag jätterädd 

för att jag är helt förstörd, det kommer aldrig att gå liksom. För det har jag varit nervös 

för (5).  

Efter förlossningen så kan jag ju inte, man känner inte igen sig där nere, det rinner inte 

riktigt till (8).  

Bröstförändringar är en kroppsförändring som tydligt påverkar känslan av att vara sexig 

men också känslan av kroppen är ens egen. Brösten anses inte vara en sexig kroppsdel 

längre på grund av ett negativt förändrat utseende jämfört med innan graviditet och 

förlossning, men också för att brösten ses som en källa till föda för barnet. Även känseln 

i brösten är förändrad då beröring som tidigare upplevts skönt nu efter förlossning inte 

känns något alls.  

Alltså man skalar av hela sin kropp på något vis, ibland känns det som att det inte är 

konstigt att det är svårt att hitta tillbaka till att hitta sig själv i sin kropp. För 

någonstans så är det inte min kropp. Brösten är liksom inget sexuellt längre jag kan 

säga till min man, han bara “myspys” och jag bara “herregud det är ett par 

mjölkkannor typ.” Det är liksom mat, jag har lite svårt att se att det är sexuellt laddat 

med ett par bröst (1).  

Känslan av att vara sexig minskar kraftigt efter graviditet och förlossning. 

Kroppsförändringar är en del i det, men där finns också känslan av att kroppen inte 

längre är ens egen, på samma sätt som tidigare. Det upplevs svårare att känna sig 

bekväm med sin kropp, något som för kvinnor är en viktig del i att känna sexuell hälsa. 

I samband med att kvinnan börjar uppleva att hon hittat sig själv och sin kropp känner 

hon sig redo att åter börja tänka på sexlivet med partnern och hitta ett sexuellt 

självförtroende där sex ses som något roligt igen. Då infinner sig en känsla av att i det 

sexuella samlivet låta sig själv ta mer plats, ge sig hän, be om det hon vill ha och att ta 

för sig; allt detta är viktigt för att hitta tillbaka till upplevelsen av sexuell hälsa efter 

graviditet och förlossning. 

Jag kan väl också få komma och ta för mig liksom så här. Så man kommer tillbaka till, 

alltså jag kan också få lov att ta kontrollen. Och det tyckte jag var rätt härligt (2). 

Och nu på kvällarna har jag suttit och läst bok och bara känt så här nu är jag tillbaka 

liksom. Åh då känner jag mycket med det andra också liksom. Att nu är jag så pass 

avslappnad att jag kan fokusera på en bok, jag kan tänka på sex och liksom (3).   
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För den sexuella självkänslan är det viktigt att få bekräftelse från partnern i vardagen, på 

ett sätt som får kvinnan att känna sig attraktiv, sexig eller fin. Det är också viktigt att 

partnern kan lyssna till kvinnans upplevelser av förändringar hos dem själva som skett 

efter förlossningen.  

För det är lätt att tänka sexuell hälsa till samlag precis som du säger, bara, på lika 

villkor, och att man inte ställer upp bara för att. Eller det ska vara, man ska må bra i 

relationen. Men sen så tänker jag att om man inte bara tänker på det kan det lika gärna 

handla om att man är sedd som attraktivt eller nånting, i förhållandet, att det inte, att 

även om man inte efter förlossning och med barn som sover mellan en så här hela tiden, 

att man inte har sex lika ofta som man hade förut kanske, men att man är bekräftad i 

vardagen. (5) 

Även om det finns missnöje över kroppsförändringar som skett i samband med 

graviditet och förlossning, så finns det också en känsla av stolthet över vad kroppen 

klarat av. Detta kan beskrivas som att kvinnan är imponerad och förvånad över hur bra 

den egna kroppen återhämtat sig efter graviditet och förlossning. Dessa känslor ger en 

ökad självkänsla och hjälper kvinnorna att acceptera sin förändrade kropp.  

För undra vilket av det det är. Om det är att man skiter i det eller. Jag har pratat med 

mina kompisar om det, för jag tycker absolut inte, jag är absolut inte nöjd. Jag tycker 

inte att jag har en snygg kropp. Men alltså jag älskar ju min kropp, det är tvärtemot. (4) 

Kvinnor upplever efter förlossning att det är svårt att prioritera sig själv och sina behov, 

framför barnet och den vardag som formas runt barnet. När den nya vardagen börjat ta 

form och kvinnan alltmer anpassar sig till föräldrarollen upplever hon det lättare att 

återfå delar av sin vardag. Att kunna utföra sådant som är betydelsefullt för henne som 

individ. Det är basala saker; att komma i egna kläder igen, få tid till att fixa sig och 

känna sig fin samt att få tid till egna intressen.  

Ha vanliga kläder (4). 

Ja vara sig själv. Ja men sådana saker för att då är man lite tillbaka till sig själv igen 

och att man mår bra igen och det är ju också en stor del i det att ja men alltså jag skulle 

ju kunna ha sex också, det är också normalt. Att man blir, jamen mår man bra så blir 

det ju också lättare och njuta utav sex också. Eller så. (5) 

Förändringar hos kvinnan efter förlossning påverkar kvinnors sexuella hälsa. Det är 

såväl fysiska förändringar som en svårighet att se det sexiga i sin kropp, som ytterligare 

försvårar nyorienteringen mot sexuell hälsa som kvinnan önskar att finna. Att få 

bekräftelse från partner, men också från barnmorskan vid efterkontroll, kan underlätta 

känslan av tro på kroppens förmåga till återhämtning. Samtidigt växer en egen tillit, 

tacksamhet och stolthet över den egna kroppen fram med tiden, vilket också stärker den 

sexuella hälsan. Att återfå känslan av att känna att kroppen är ens egen och att känna 

acceptans för sin kropp är en process tillbaka mot sexuell hälsa. Liksom det är 

betydelsefullt att känna sig sexuell till kroppen, är det viktigt att hitta tillbaka till sin 

sexuella identitet. Grunden för detta läggs genom att ta tid till sig själv och att prioritera 

sina egna behov. För att uppleva sexuell hälsa behöver kvinnor efter graviditet och 

förlossning känna sig sexuella till det yttre och till det inre. 
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Att känna ansvar för den sexuella relationen med partnern 

Sexuell hälsa efter förlossning innebär att ha fungerande sexuell relation med sin 

partner. Partnern och relationen med denne är betydelsefull för den sexuella hälsan då 

den anses vara något som kvinnan delar med sin partner. Den sexuella relationen anses 

vara ett gemensamt ansvar samtidigt som kvinnan upplever press utifrån sitt ansvar i 

relationen och oro över hur partnern upplever deras sexuella hälsa. Samtidigt finns det 

tvetydiga känslor kring hur kvinnan önskar att ansvarsfördelningen såg ut i relationen, 

ofta yttrar sig denna ambivalens när kvinnorna talar om initiativ till sex.  

 

Sexuell hälsa är väl också samspelet med partnern, att man har, att det är hälsosamt för 

båda; jag tänker att man har ett ansvar. Jag menar att även han ska må bra. Sexuell 

hälsa är ju inte bara för min del utan för han också. (6) 

 

Efter förlossningen upplever kvinnan en ökad press kring att ha ett fungerande sexliv 

med sin partner; både inifrån sig själv och utifrån samhället och den sociala 

umgängeskretsen. Pressen inifrån är en känsla av att inte räcka till för att ge sin partner 

den närhet hen behöver. Det finns en känsla av att behöva ha sex med sin partner, 

utifrån dennes behov av närhet och sex.  

 

Ja vi känner varandra bra, men det är ju så att han saknar någonting, och jag känner 

hela tiden att jag inte räcker till. För att jag måste tänka till hela tiden, och jag känner 

sådär att, jag orkar inte tänka. Nu har jag detta, nu tänker jag att.. Innan kunde det 

vara så att “jag får försöka lite nu, då” du vet komma och ge en kram när han kommer 

hem, och då blir han glad, och så var det bra. Man bara det är så lätt, tänker jag då, 

varför gör jag inte det oftare? (4) 

 

Pressen utifrån kan komma från samtal med barnmorska, vänner och bekanta där en 

diskussion kring vikten av att komma igång med sexlivet förs och där det egna 

förhållandet ställs i relation till andra pars sexuella samliv. Det innebär föreställningar 

om att andra har ett bättre sexliv i sina förhållanden, vilket ökar pressen att behöva 

förbättra sexlivet i sin egen relation. Samtal med andra kan även kännas betryggande då 

man också kan finna igenkänning i andras beskrivning av sina relationer och då uppleva 

en samhörighet med andra kvinnor.   

 

Och nu ska vi lyckas komma igång med sexlivet igen, det blir också en sån grej som 

man ska bocka av. (2) 

 

I det sexuella samspelet kan kvinnorna sakna initiativförmåga hos partnern vilket 

innebär att de då upplever att förutom att föda fram barnet, dessutom blir ansvariga för 

att förföra sin partner. Partnerns brist på initiativ till sexuell samvaro relateras till att 

partnern ofta har en oro för att skada kvinnan, en oro för att kvinnan inte har läkt fysiskt 

efter graviditet och förlossning. Det kan även variera i hur kvinnan vill ha det gällande 

partners initiativ till sexuell samvaro. Många gånger finns en ambivalens där partnerns 

initiativ kan upplevas som pressande och där det önskades mindre initiativ från 

partnern, fast kvinnan samtidigt har en vilja att partnern ska ta mer initiativ. En ökad 

initiativförmåga från partnerns håll kan fås genom att kvinnan tydligare kommunicerar 

sin vilja till närhet och sex. Men även i detta existerar en ambivalens då det även finns 
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en oro för att behöva ställa upp på sex oftare om kvinnan tydligt kommunicerar sina 

önskemål om initiativ till sin partner.  

 

Och jag bara “rör mig för tusan, jag är ju inte trasig liksom eller så”. Ja men det har 

varit hans, att han är lika rädd (5). 

 

Tråkigt att man själv bara måste, inte nog med allt annat man ska tänka på, man måste 

komma på hur man ska förföra sin partner med. (9) 

Jag säger det, man orkar inte vara sexig nog för att göra det, du har, fantasin räcker ju 

inte till. (8) 

 

Nä, men hade jag bara sagt till M1 (partnern) att “nu får du liksom ta lite mer 

initiativ”, då hade han gjort det. Det handlar ju liksom bara om att man pratar om det. 

(6) 

 

Tydligt finns även en oro hos kvinnorna för att deras partners upplevelse av kvinnans 

kropp och samlag ska ha förändrats efter graviditet och förlossning. Det finns en oro för 

att partnern ser underlivet som “en barnmaskin”. Oron för att partnern skulle uppleva 

känslan vid sex förändrad finns framförallt innan första gången de hade samlag efter 

förlossningen och partnern kan hjälpa kvinnan förbi oron genom att samtala med henne 

kring upplevelsen.  

 

Han bara “ja men jag märker ingen skillnad”. Och det var också en bekräftelse, då 

känner man såhär att då har ändå det läkt ihop, då får vi jobba vidare med nästa steg 

liksom. (1) 

 

En positiv förändring gällande kvinnors sexuella hälsa i relation till samspel med 

partnern är att det efter förlossning finns en annan öppenhet mellan paret. Öppenheten 

beror på en ökad tillit, trygghet och att partnern har fått en större insyn i den kvinnliga 

hälsan och i frågor gällande den kvinnliga kroppen. Den nyfunna öppenheten gör att 

paret kan prata mer kring sexuell hälsa och lyssna på varandra för att förstå varandras 

behov. 

 

Alltså vi pratar om sexuell (hälsa), vi pratar jättemycket. (1) 

 

Alltså, han har fått en större insyn i hur en kvinnlig kropp fungerar och jag också. För 

jag har aldrig varit med om det här förut. Men också att vi pratar mer öppet liksom. (5) 

 

Det finns mycket tankar och känslor kring partnerns upplevelse av deras gemensamma 

sexuella hälsa, och att detta har en stor inverkan på hur den egna sexuella hälsan 

upplevs. Därav är samspelet med partnern och dennes sexuella hälsa, betydelsefull. 

Förändringar kring sexuellt samspel med partnern har möjlighet att såväl förbättra som 

försämra kvinnornas upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och förlossning. Det 

finns därför en strävan att hitta en balans i relationen som främjar både partnerns och 

den egna sexuella hälsan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att utföra en studie på magisternivå under en utbildning innebär att arbeta inom en viss 

tidsram och då har urvalet enligt Dahlberg (2014, s 79) inte lika strikt betydelse som vid 

forskning. I en gruppintervju är det enligt Plummer (2017) en fördel om 

deltagargruppen är homogen för att underlätta för deltagarna att dela med sig av sina 

upplevelser. Vi åstadkom detta genom att enbart inkludera kvinnor som genomgått 

graviditet och förlossning inom det närmaste året. För att skapa en mer homogen grupp 

har vi i efterhand diskuterat om studien endast skulle inkluderat vaginalt förlösta 

kvinnor. Men Dahlberg (2014 s.80-81) lyfter även att det i fenomenologiskt präglade 

studier kan var bra att deltagarna skiljer sig åt, för att kunna beskriva variationer av 

innebörder i relation till fenomenet. Att ha en homogen grupp kan öka överförbarheten 

av resultatet mot den grupp som inkluderats i studien, men minskar överförbarheten mot 

övriga grupper av kvinnor. Detta innebär att resultatet kan överföras på kvinnor som fött 

barn inom närmsta året, men inte för flera år sedan. Studiens homogena urvalsgrupp 

innebär också att resultatet inte kan överföras på partners till kvinnan som fött barn, 

kvinnor från andra kulturer, kvinnor som lever utanför heterosexuella parförhållanden 

eller kvinnor som av andra anledningar väljer att inte vara med i en gruppintervju.  

Första urvalsmetoden var att kontakta vårdcentralchefer för att få samtycke och 

kontaktuppgifter till BVC-sköterskor som leder föräldragrupper. Efter första utskicket 

och uppföljande kontakt med 14 vårdcentralchefer i Sjuhärad fick vi fyra svar, varav tre 

ledde till ett möte med BVC-sköterska och hennes föräldragrupp. Av dessa grupper var 

det enbart mammor från en föräldragrupp som var intresserade av att delta.  Detta kan 

bero på att de två andra föräldragrupperna nyligen hade startats, vi deltog på deras andra 

träff tillsammans, i början av mötet. Detta innebär att de ännu inte hunnit etablera en 

kontakt med varandra och möjligen inte kände sig tillräckligt bekväma i varandras 

sällskap för att diskutera ämnet sexuell hälsa. Att studien pågick under en begränsad 

tidsperiod, inom ramen för en magisteruppsats, hade som följd att vi inte kunde vänta 

tills grupperna hade hunnit träffas fler gånger. Tidsramen för studien kan begränsa 

möjligheten att fortsätta urval och datainsamling och därmed insamlandet av än mer 

innebördsrik data, vilket även var fallet i aktuell studie.  Författarna har reflekterat över 

hur studieresultatet kunnat påverkas om vi endast haft kvinnor från föräldragrupper som 

deltagare, vilket skulle inneburit att de fött barn 2-6 månader innan intervjun tog plats. 

Vi har kommit fram till att det övergripande innebördstemat Nyorientering troligen inte 

blivit lika tydligt. I föreliggande studie deltog kvinnor med barn upp till 12 månader 

vilket gör att anpassningen som kvinnorna upplever en tid efter att de fått barn kan vara 

mer varierande än om alla kvinnor hade rekryterats från föräldragrupper. Att ha en 

större spridning på barnens ålder hos deltagarna kan ha varit den bidragande orsaken till 

att det övergripande innebördstemat framkom och var synligt i alla teman.  Författarna 

anser att det övergripande innebördstemat i denna studie är det som bidrar med ny 

kunskap till tidigare forskning vilket stärker överförbarheten (Sundler et al. 2019).  

Dessutom innebär beslutet att inkludera kvinnor som fått barn upp till ett år innan 

intervjun, att den grupp av kvinnor som resultatet kan överföras på är större än om alla 

barn skulle varit under halvåret gamla.  
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Herek (2007) lyfter fram att icke-heterosexuella individer och individer som utövar sex 

på ett icke-heterosexuellt sätt, har ett sexuellt stigma. Författaren definierar stigmat som 

ett kulturellt fenomen som existerar oberoende av enskilda individers attityder kring 

sexualitet och som innebär att homosexualitet har en lägre status som sexuell läggning i 

samhället, i relation till heterosexualitet. Detta skapar en kontext där dessa negativa 

attityder formas, underhålls, uttrycks och med rätt medel även kan förändras. Därav 

hade det varit värdefullt att i aktuell studie inkludera kvinnor som inte lever i en 

heterosexuell relation och en faktor som är betydelsefull i granskningen av utförd studie 

är att de kvinnor som intervjuats alla levde i heterosexuella relationer. Detta innebär att 

resultatet inte speglar upplevelserna från ensamstående kvinnor eller kvinnor som lever 

i en samkönad parrelation. Detta innebär en svaghet för studien då det innebär att 

resultatet speglar en heteronormativ syn på sex och sexualitet. För att eliminera denna 

svaghet hade kvinnor av annan sexuell läggning eller ensamstående kvinnor behövt 

inkluderas. Detta hade varit möjligt om rekrytering av deltagare hade skett under en 

längre period eller i ett större geografiskt område.  

Enligt Morrisson och Peoples (1999) rekommenderas gruppstorlek på fyra till tolv 

personer och enligt Plummer (2017) tre till tolv deltagare, men att gruppens storlek ska 

möjliggöra för alla deltagare att dela sina tankar.  När vi valde utformningen till 

grupperna så ville vi ha mellan 2-5 personer per grupp på grund av att det valda ämnet, 

sexuell hälsa, kan vara svårt att diskutera i större grupper än så och att risken med en 

större grupp skulle varit att den data som insamlats blivit mer ytlig och mindre 

innebördsrik. Eftersom detta är författarnas första studie baserad på gruppintervjuer 

behöver gruppen vara något mindre än vad som rekommenderas, för att intervjuaren ska 

kunna leda intervjutillfället. Plummer (2017) beskriver att det i mindre grupper är 

viktigt att intervjuaren kan styra samtalet så att inte en person dominerar intervjun, utan 

att alla får komma till tals. Detta var vi som intervjuare medvetna om under 

intervjutillfället. En annan nackdel som lyfts fram med små grupper är att interaktionen 

mellan gruppdeltagarna kan bli begränsad och försvåra besvarandet av 

forskningsfrågan. Deltagarna inom intervjugrupperna i aktuell studie hade sedan 

tidigare upprättat en relation till varandra och var bekväma med att samtala och 

diskutera i varandras sällskap vilket var något vi sökte efter i urvalet av deltagare. Några 

svårigheter eller begränsningar i samtalen inom gruppen kunde inte författarna 

identifiera. En mindre grupp anses också vara till fördel om deltagarna är erfarna inom 

området och forskarna önskar att nå en djupare förståelse för ämnet och 

forskningsfrågan (Plummer 2017). Det stärker vårt beslut att hålla gruppen liten under 

intervjuerna.   

Sex till åtta grupper är det optimala för att utföra en studie baserad på gruppintervju, 

men tre till fyra grupper är ibland tillräckligt för att få svar på forskningsfrågan 

(Morrisson & Peoples 1999; Plummer 2017). Antalet grupper vi fick ihop var tre och att 

rekrytera fler deltagare till fler grupper var inte möjligt inom den tidsram vi arbetat med. 

Studiens resultat kunde ha blivit mer omfattande om fler grupper hade intervjuats. I 

fenomenologisk studie där innebörden är det som ska belysas brukar emellertid urvalen 

ofta vara mindre för att en större datamängd innebär svårigheter att finna mönster av 

innebörder och det är innebördsrika intervjuer som är viktigt för kvalitén i en studie 

med denna ansats (Dahlberg 2014 ss. 80-81).   
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För att utförd studie ska hålla kvalité har vi strävat efter att ha ett reflekterande 

förhållningssätt. Detta genom att vi har erkänt och uppmärksammat vår förförståelse 

kring fenomenet vi önskar att studera. Denna förförståelse bestod i att vi bägge har fött 

barn och har egna upplevelser av det vi studerar samt så har vi genom vår 

barnmorskeutbildning fått kunskaper som vi inom oss har omvandlat till förförståelse 

kring sexuell hälsa efter graviditet och förlossning. Utifrån våra egna erfarenheter av att 

ha fött barn fanns det egna tankar kring förändringar vi själva erfarit och även en 

förförståelse om att barnet kan ta mycket fokus från den sexuella relationen med 

partnern. Det fanns hos oss en förförståelse om att den sexuella hälsan hos kvinnan 

förändras efter förlossning och kanske också att många förändringar som sker kan ge en 

minskad känsla av hur nöjd man är med sin sexuella hälsa. Vi har aktivt arbetat med 

vårt salutogena förhållningssätt; där fysiska, psykiska, sociala och emotionella 

förändringar ska betraktas som en del av det normala barnafödandet. Denna 

medvetenhet kring vår förförståelse bar vi med oss under alla delar av utförandet; 

intervjuer, analyser och sammanställning. Redan innan studien hade vi en förståelse för 

att olika kvinnor har olika förutsättningar när de går igenom de olika förändringar som 

sker efter förlossning, detta blev tydligare efter utförd studie. Individanpassad vård 

känns därför både relevant och viktigt i barnmorskans möte med kvinnor som ska föda 

eller har fött barn, för att främja kvinnors sexualitet och sexuell hälsa.              

För att kunna ha ett reflekterande förhållningssätt under intervjun valde vi att använda 

oss av öppna frågor, vilket minskar risken att styra intervjuerna i någon specifik 

riktning. Vi valde därför också medvetet att i våra följdfrågor inrikta oss på att låta 

deltagarna ge en fortsatt beskrivning av upplevelserna som de tidigare nämnt eller 

berört, genom att exempelvis fråga Du/Ni beskriver (någots som nämnt av deltagare), 

kan du/ni beskriva närmare vad du/ni menar? Vi har försökt att hålla oss till få frågor 

och låtit deltagarna diskutera fritt men samtidigt överblickat samtalet i intervjun så 

diskussionen inte styr över på ämnen som inte svarar an på syftet i studien. Vid sådana 

tillfällen ställde intervjuaren en ny öppen fråga som exempelvis: Kan ni beskriva någon 

positiv förändring/händelse i relation till er sexuella hälsa efter förlossning? Kan ni 

beskriva någon negativ förändring/händelse i relation till er sexuella hälsa efter 

förlossning?  Vilken fråga som ställdes var beroende av om det talats mycket om 

förbättring eller försämring, detta för att leda tillbaka deltagarna på ämnet men också för 

att få deltagarna att beskriva flera perspektiv. Vår första fråga under samtliga intervjuer 

var Vad betyder sexuell hälsa för er? Denna fråga skulle inleda kvinnorna på ämnet 

men också få dem att reflektera över vad sexuell hälsa innebar för dem. Vi har valt att 

utgå från livsvärldsteorin som är en modell för att beskriva den existentiella värld som 

människan har och hur de erfar och förstår den konkreta värld som de är en del av. Den 

handlar också om hur vi lever och verkar med andra personer samt om hur individer 

samverkar genom att påverka eller påverkas av olika företeelser (Dahlberg 2014, s.54). 

Därmed kändes den första frågan relevant, för att börja med att ge utrymme för det 

individuella perspektivet.  

Författarna till denna studie har inte tidigare hållit i gruppintervjuer med denna ansats, 

därför valde vi att utföra en pilotintervju för att pröva våra öppna frågor och vår 

intervjuteknik. Detta motiveras av att intervjun är källan till den data som ska 

analyseras; om fynden i dess data inte är relevanta eller meningsfulla så minskar 

överförbarheten. Frågorna som ställs i intervjun måste därför generera i svar som svarar 
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an till syftet och visa på fynd som är användbara och bidrar till ny kunskap (Sundler et 

al. 2019). Samtliga intervjuer, pilotintervju inräknad, bedömdes vara tillräckligt 

innebördsrika för att kunna inkluderas i studien. Innebördsrik data ligger enligt Sundler 

et al. (2019) till grund för användbara fynd och är en förutsättning för överförbarheten.  

För att en studie ska anses trovärdig är det av stor vikt att analysmetod och 

analysprocess beskrivs tydligt i metodbeskrivningen, så att läsaren kan följa författarens 

tankar genom analysprocessen. Ett reflekterande förhållningssätt samverkar med 

trovärdigheten då trovärdighetsbegreppet innefattar att ingenting kan tas för givet. 

Författaren måste därför vara insatt i den valda metoden och kunna ta eftertänksamma 

metodiska beslut (Sundler et al. 2019). I föreliggande studie har vi därför försökt få 

fram alla sidor av de upplevelser och erfarenheter som beskrivs av deltagarna i 

gruppintervjuerna oavsett om de beskrivs som negativa, positiva, oförändrade eller 

ambivalenta. Författarnas förhoppning är att läsaren kan instämma med det efter att ha 

läst igenom resultatet. Författarna valde att sitta på var sitt håll och läsa igenom 

materialet samt plocka ut meningsenheter som innehöll innebörder. Nackdelen med en 

sådan start på analysprocessen hade varit om vi inte kommit fram till liknande slutsatser 

och att då tolka vad det hade kunnat betyda. Det kunde möjligen ha indikerat att 

författarna påverkats av sin förförståelse och haft svårigheter att sätta denna åt sidan.  I 

utförd analys i aktuell studie hade författarna på varsitt håll lyft fram samma 

meningsenheter/innebörder, vilket vi anser styrker analysprocess och resultat.  

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie är syftet att studera kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter 

graviditet och förlossning och det framgår att sexuell hälsa efter graviditet och 

förlossning inte kan kopplas till en enskild förändring. Utifrån World Health 

Organisations definition av sexuell hälsa som fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande (World Health Organisations 2015, ss. 4-5) går det att se i föreliggande 

studie att det finns en rad olika utmaningar och omställningar som kvinnan möter efter 

förlossning som kan påverka välbefinnandet inom samtliga områden. Vår förhoppning 

med vår studie är att den tillsammans med tidigare forskning lyfter kunskap om vad 

sexuell hälsa innebär för kvinnor. Resultatet från utförd studie mynnar ut i att kvinnor 

efter graviditet och förlossning genomgår en process där de strävar mot att återfå sexuell 

hälsa då den sexuella hälsan i mer eller mindre utsträckning försämrats eller förändrats. 

Sexuell hälsa är något som berör kvinnan där en strävan finns efter balans och jämvikt, 

både enskilt och tillsammans med andra medmänniskor. Vad som är viktigt för vår 

hälsa är högst individuellt och påverkas av den livssituation vi befinner oss i som 

individer (Dahlberg & Segesten 2010, s.49). Förändringar efter förlossning leder till 

något nytt och ovant; Nyorientering speglar kvinnors strävan att hitta tillbaka till sexuell 

hälsa i den nya livssituationen som uppstått. Nyorientering innebär inte att den sexuella 

hälsan behöver bli som innan graviditet och förlossning och innebär inte heller att 

kvinnorna efter graviditet och förlossning har förlorat sin sexuella hälsa.  

Som en del i att orientera sig fram till en upplevelse av sexuell hälsa efter genomgången 

graviditet och förlossning har kvinnor en önskan att hitta tillbaka till sin sexlust. Det 

handlar om att de innan graviditet kunde uppleva en fysisk längtan efter sin partner och 

upphetsning. Efter förlossningen minskar detta sug efter sexuellt samliv med partnern. 

Sexualitet kan enligt World Health Organisation (2015, s. 5) upplevas genom bland 
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annat tankar, fantasier och lust, olika dimensioner som inte alla existerar eller upplevs 

samtidigt. Khajehei och Doherty (2018) visar liknande resultat som utförd studie, då 

kvinnorna i deras enkätstudie har en rädsla för att inte återfå sin sexlust efter graviditet 

och förlossning. Olsson, Lundqvist, Faxelid och Nissen (2005) har även de utfört 

gruppintervjuer av kvinnor gällande deras sexuella hälsa efter förlossning. Deras 

resultat visar att kvinnor upplever ingen eller lite sexlust, vilket även styrks i övrig 

tidigare forskning (Huang & Mathers 2006, Herbenick & Schick 2017; Jawed-Wessel, 

Herbenick & Schick 2017; Khajehei et al. 2015; Muise et al. 2017). Orsaken till den 

påverkade sexlusten är enligt både studier av Olsson et al. (2005) och Khajehei och 

Doherty (2018) tidsbrist, trötthet, amning och vaginala bristningar. Detta är till viss del 

samstämmigt till utförd studies resultat som också visar på mindre ork och amning som 

negativa faktorer. I utförd studie fokuserar kvinnorna mer på att den minskade sexlusten 

beror på en minskad spontanitet och ett förändrat fokus, i och med föräldraskapet. 

Kvinnorna i utförd studie upplever även att lusten, suget börjat återkomma allt eftersom 

tiden går efter förlossningen och de gläds över detta. I studien av Olsson et al (2005) 

framgick det även att kvinnorna har en övertygelse om att lusten återkommer mer och 

mer. Lusten ses i utförd studie som en viktig del av den sexuella relation kvinnan delar 

med sin partner och detta är inget som tidigare lyfts fram i utförd forskning, förutom att 

Hipp, Kane och van Anders (2012) visar att sexlusten påverkas positivt av intimitet med 

och stöd samt intresse från partner, något som kan ses som ett sätt för partnern att 

påverka parets gemensamma sexuella hälsa. För att hjälpa kvinnan på vägen tillbaka 

mot att hitta sin sexlust efter graviditet och förlossning kan barnmorskan bistå både 

kvinnan och partnern med samtal kring lust; varför minskar lusten och vad kan de 

förvänta sig framöver? Dessa samtal kan börja redan under graviditeten om paret är 

mottagliga för att samtal kring det redan då. Genom att hjälpa kvinnan att göra den 

förändrade sexlusten begriplig, så att den ses som en naturlig del av barnafödandet och 

ett steg i att bli förälder, så kan hennes känsla av sammanhang öka i relation till lust och 

sexuell hälsa (Downe & McCourt 2008, s. 21). Sen ska barnmorskan i samtalen bära 

med sig att hälsa, så även sexuell hälsa, har olika innebörder hos olika människor och 

att den är relativ och speglar hela människans liv i vilket den är integrerad (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 49). Barnmorskan bör därför börja samtalen med att, liksom vi gjorde 

i våra intervjuer, tala med kvinnan om vad sexuell hälsa innebär för henne. Det är 

möjligt att kvinnan ännu inte kommit till den punkt där hon saknar sexlusten och strävar 

efter att återfinna den, men enligt utförd studie så är det betydelsefullt för kvinnorna 

med lust, vilket indikerar att samtal kring sexlust är viktigt för den enskilda kvinnan. 

I föreliggande studie upplever kvinnorna efter graviditet och förlossning en ökad 

längtan efter närhet, en längtan som de upplever kommit av att närheten till partnern 

inte längre prioriteras sedan de fick barn. Barnet kan även till viss del tillgodose 

kvinnans behov av närhet, vilket gör att längtan till partnern minskar. Denna minskning 

ses inte som positiv utan som en faktor som innebär en negativ påverkan på både 

kvinnans sexuella hälsa och parrelationen, vilket även styrks av Khajehei och Doherty 

(2018) som konstaterar att nyblivna mammor saknar både närhet och intimitet med sin 

partner. Det är möjligt att vara ensam i en tvåsamhet vilket kan bidra till att en människa 

känner sig utanför, annorlunda och inte upplever hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

93-94). Även Olsson et al. (2005) skriver att kvinnor upplever att närhet till barnet till 

viss del mättar det behov av närhet som tidigare enbart fylldes av partnern. På en 

efterkontroll skulle barnmorskan med fördel kunna diskutera med kvinnan hur hon ser 
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på närhet. Att även här normalisera och diskutera kvinnans behov av olika sorters närhet 

kan göra att kvinnan ser närheten i sitt rätta sammanhang och att den tudelade känslan 

till närheten blir hanterbar, vilket enligt Downe och McCourt (2008, s. 20-21) ökar 

kvinnans känsla av att hon har resurser för att kunna möta de behov hon själv upplever 

efter graviditet och förlossning. 

MacAdam, Huuva och Berterö (2011) har studerat pappors erfarenhet av sexualitet efter 

de fått barn och där visar resultatet att pappor tycker att kärlek, sensualitet, ömhet och 

annan fysisk närhet än sex, blir viktigare för relationen och sexualiteten än att ha 

samlag. Utförd studie visar att kvinnor har en tudelad syn på vilken typ av närhet de 

behöver för att uppleva sexuella hälsa. Dels anser de att pussar, kramar, mys liksom 

papporna i tidigare nämnd studie, är viktigare än sex. Men samtidigt anses själva 

sexakten vara viktig för den sexuella hälsan då det är den som definierar relationen till 

partnern som en kärleksrelation, till skillnad från att den upplevs som en 

kompisrelation. Olsson et al. (2005) visar att kvinnorna upplever att deras partner har 

större behov av sexuell närhet efter förlossning än de själva upplever, ett faktum som 

inte visas i studien utförd av MacAdam, Huuva och Berterö (2011).   

Kvinnor som genomgått graviditet och förlossning upplever enligt utförd studie en 

förändring av sin kropp; de jämför sig med före graviditet och känner då inte igen sin 

egen kropp, vilket försvårar deras väg tillbaka till sexualitet. Kroppen ses enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 131-132) i ett livsvärldsperspektiv som ett subjekt; det 

är med kroppen människan erfar världen och det är kroppen som ger tillgång till och 

lagrar olika upplevelser. Förutom detta är kroppen både meningsbärande och 

meningsskapande. De kroppsliga förändringarna kvinnor upplever efter graviditet och 

förlossning har därför betydelse för hur kvinnan erfar sin värld, sig själv och hur hon 

upplever sin sexuella hälsa. Förändringarna innefattar en känsla av att kroppen tillhör 

barnet och att brösten inte ses som sexiga. Även underlivet är förändrat så till vida att 

det känns slappt, torrt och det finns en rädsla för smärta eller förändrad känsla vid 

samlag, vilket även framkommer i andra studier (Lindblom et al. 2012; Olsson et al. 

2005). Olsson et al. (2005) menar också att kvinnor upplever en fysisk förändring efter 

förlossning, som vissa accepterar och som för andra är svår att hantera och att det då får 

kvinnorna att känna sig mindre attraktiva vilket är samstämmigt med det resultat som 

Pacey (2004) kommit fram till. Denna förändring innefattar enligt Olsson et al. (2005) 

en upplevelse av att brösten var mindre efter amning och att de inte längre sågs som 

sexuella; det var svårt att kombinera tanken på att amma med att brösten även ska vara 

en del av hennes sexuella identitet. Beröring av brösten gav inte längre upphetsning. 

Även kvinnorna i utförd studie diskuterade att brösten upplevs som avsexualiserade.  

Något som kvinnorna i utförd studie lyfter fram är även att de upplever en positiv 

förändring gentemot sin kropp efter barnafödande, nämligen en nyvunnen stolthet över 

vad kroppen har fått utstå, klara av och återhämta sig från under graviditet och 

förlossning, vilket även Lindblom et al. (2012) diskuterar. Olssson et al. (2005) skriver 

även att kvinnor upplever det som positivt att de har fått en ökad kroppskännedom efter 

förlossning som gjorde att de till och med kunde ha bättre kontakt med sina muskler och 

lära sig hur de ska uppleva sexuell njutning genom detta. Tidigare forskning visar att 

även pappor kämpar med att hantera kroppsliga förändringar efter att de fått barn, 

förändringar som de själva relaterar till att de har mindre tid till att ta hand om sitt 

utseende än innan föräldraskapet (MacAdam, Huuva & Berterö 2011). Både kvinnor 
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och partners behöver hantera dessa kroppsliga förändringar, då förändringar i den 

fysiska kroppen även förändrar deras tillgång till livet och världen (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 133). För att stötta kvinnan i detta kan barnmorskan hjälpa kvinnan att 

förstå sina kroppsliga förändringar och att lära henne att hantera dem; hur kan 

exempelvis annan beröring än av brösten ge upphetsning? Vilka förväntningar har 

kvinnan på sin kropp efter graviditet och förlossning och hur ska dessa hanteras? Kan 

barnmorskan även lyfta kvinnans tro och stolthet över sin kropp så underlättar hen 

ytterligare för kvinnan att acceptera sin förändrade kropp och att hitta en mening i de 

fysiska förändringar som barnafödande innebär. Genom att hjälpa kvinnan att förstå 

betydelsen av att hantera och bearbeta förändringarna kan förändringarna enligt Downe 

och McCourt (2008, s. 20) bli meningsfulla.  

Att hitta sig själv för att återfå en sexuell identitet var något som framkom tydligt i 

utförd studie. Även Khajehei och Doherty (2018) lyfter fram kvinnans upplevelse av 

svårigheten i att kombinera de olika rollerna, att vara mamma, partner och sig själv, på 

ett sätt som gör att kvinnan känner sig som sig själv efter förlossning. Här har 

barnmorskan ett viktigt arbete och det ska utgå ifrån en öppenhet för kvinnans livsvärld. 

I livsvärlden ingår kvinnans privata värld med identitet, självbild och självkänsla 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 188) och det är dessa delar som kvinnan i samtalet med 

barnmorskan behöver ges utrymme att samtala kring. Kvinnan behöver landa i den nya 

situationen som nybliven förälder och behöver också få utrymme i sin relation att kunna 

göra just detta. Därför kan det vara betydelsefullt att uppmuntra kvinnan att samtal med 

sin partner kring detta. Utförd studie visar att när kvinnorna upplever att de hittar sig 

själva igen så känner de sig också redo att återuppta det sexuella samlivet och då kunde 

de även känna att sex blir roligt igen.  

Förutom att känna ett behov att hitta tillbaka till sig själv för sin egen skull så upplever 

kvinnorna i utförd studie en press inifrån dem själva som handlar om en känsla att inte 

räcka till för att uppfylla partnerns behov av sex. Likaså finns en rädsla hos kvinnan för 

att partnern inte ska känna samma sexuella attraktion till kvinnan, att hennes kropp ska 

ses som en barnmaskin. MacAdam, Huuva och Berterö (2011) visar att pappor efter 

graviditet och förlossning inte upplever att deras sexualitet påverkats negativt av de 

kroppsliga förändringar kvinnan genomgått. Pappor har även en rädsla för att skada 

kvinnan, en rädsla för att hon inte ska ha läkt fysiologiskt efter genomgången graviditet 

och förlossning. Denna rädsla uppfattades även av kvinnorna i utförd studie som angav 

det som en orsak till att deras partners initiativförmåga i relation till sexuella aktiviteter 

minskat sedan de fick barn. Det fanns en ambivalens gentemot denna minskade 

initiativförmåga; dels en saknad efter den men även en oro för att behöva ställa upp på 

sex, utan att själv vara sugen, om partnern börjar efterfråga mer sex. Olsson et al. (2005) 

beskriver att kvinnor som hade partners som inte förstod kvinnans brist på sexlust fick 

kvinnan att ställa upp på att ha sex, utan att de själva hade lust till det. Vissa kvinnor 

berättade även att de inför sin partner låtsas både ha sexlust och få orgasm under 

sexakten, för partnerns skull. I tidigare forskning framkommer att kvinnor känner en 

press från sin partner att ha sex för att uppfylla partnerns behov av sexuellt samliv, 

vilket i kombination med brist på kommunikation var en orsak till sexuella problem 

(Khajehei & Doherty, 2018). Upplevelsen av att ställa upp, det vill säga att ha sex 

utifrån partnerns lust inte sin egen, sågs även av kvinnorna i utförd studie som ett sätt att 

upprätthålla den sexuella relationen med partnern. Men de betonar även att det är ett 
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gemensamt ansvar att paret ska hitta en väg tillbaka till sexuell hälsa. Betydelsen av den 

sexuella relationen med partnern kan förstås som att kvinnans egna sexuella hälsa 

påverkas av att hon i sin livsvärld har integrerat såväl en medvärld och en idealvärld. 

Dessa delar av livsvärlden representerar enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 189) 

kvinnans relationer till sina medmänniskor samt de värderingar, idéer och ideal som 

kvinnan bär inom sig och strävar att leva efter. I kvinnans medvärld existerar hennes 

partner, tätt knuten till hennes egna hälsa och i idealvärlden ses sexuellt samliv som 

betydelsefullt för en partnerrelation. I diskussionen kring denna del av resultatet är det 

viktigt att som kritisk granskare fundera på huruvida denna upplevelse, som tydligt 

framkommer i utförda intervjuer, är ett resultat av de sociokulturella normer som råder i 

samhället kring manlig och kvinnlig sexualitet? Folkhälsomyndigheten (2019, ss. 8-9) 

visar i en rapport kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige att det är 

vanligare bland kvinnor än män att vid sex ha upplevt smärta samt saknat intresse, 

njutning, lust och orgasm. Trots att dessa upplevelser är mer förekommande hos 

kvinnor än hos män, så uppger ändock majoriteten av dagens kvinnor i tidigare nämnd 

rapport från Sverige, att de tycker sex är viktigt i en relation och att de känner sig fria att 

både ta initiativ till sex och att säga nej till sex. Motsägelsefullt nog visar rapporten 

även att 63 procent av de tillfrågade kvinnorna har sagt ja till sex utan att själva vilja; 

detta för partnerns, relationens eller förväntningars skull. Dessa motstridiga upplevelser 

från samma rapport visar på en svårighet att inom samhället definiera för vems skull 

individen utövar sexuella aktiviteter. Under intervjuerna i utförd studie fick vi som 

författare en uppfattning av att de intervjuade kvinnorna var trygga i sin sexualitet och 

ansträngde sig för parrelationen, för sin egen sexuella hälsas skull. Men liksom 

ovanstående rapport från Folkhälsomyndigheten visar på motsägelsefulla fakta, så är det 

svårt att i vår studie veta hur de intervjuade kvinnornas upplevelser färgats av 

samhällets normer och syn på kvinnlig sexualitet. Likaså är vi som författare och 

analyserare av insamlat material påverkade av de ideal som råder i samma samhälle som 

vi också är del av.   

Inom mödrahälsovården finns idag ett ökat fokus på kvinnors hälsa och välbefinnande, 

men så har det inte alltid varit. Fram tills för 20 år sedan har kvinnors hälsa och 

välbefinnande inom mödra- och barnhälsovård betraktats som ett medel för att förbättra 

barns hälsa (Langer et.al. 2015). Kvinnans hälsa tar idag mer plats i de basprogram som 

vården under graviditet formas efter men Socialstyrelsen (2017, s. 7) anser att det finns 

brister i vården efter förlossning. Dessa brister är strukturella och kräver organisatoriska 

förändringar för att kunna åstadkomma en mer tillgänglig, säker, individanpassad och 

jämlik vård i hela landet. Det finns också en otydlighet i vart kvinnor ska vända sig för 

stöd och vård när en vecka passerat efter förlossning (Socialstyrelsen 2017, s. 9). 

Uppföljningen av kvinnors hälsa samt tillgång till stöd och vård efter förlossning 

behöver förbättras för att kunna uppfylla mål tre och mer specifikt delmål 3.7 i Agenda 

2030. Detta mål innebär att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka 

för alla människors välbefinnande i alla åldrar, samt att tillgodose reproduktiv och 

sexuell hälso- sjukvård för alla kvinnor (Socialstyrelsen 2017, ss. 5-10). Ett sätt att 

verka för kvinnors sexuella hälsa utifrån utförd studies resultat, är att barnmorskan ska 

arbeta för att göra den nya tillvaron som förälder mer begriplig genom att hjälpa både 

kvinnan och hennes partner att förstå hur den sexuella hälsan efter förlossning kan te 

sig. Detta kan bringa ordning i kaoset paret kan uppleva kring sitt sexuella samliv efter 

graviditet och förlossning och ge en känsla av sammanhang (Downe & McCourt 2008, 
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s. 20-21). Socialstyrelsens kartläggning tyder på att kvinnohälsan även ska bli mer 

central i eftervården och därmed upplever vi att vår studie ligger i tiden för den 

utveckling som är på väg att ske. 

 

SLUTSATSER 

Resultatet från utförd studie visar att för att genom nyorientering hitta fram till en ny, 

förändrad sexuella hälsa behöver kvinnan anpassa sig till många olika förändringar som 

uppstått efter graviditet och förlossning. Att uppleva sexuell hälsa efter graviditet och 

förlossning är viktigt för kvinnorna. Kvinnor upplever efter förlossning att de strävar 

efter att återfå en sexlust och att de känner en längtan till sin partner, som ibland kan 

upplevas ambivalent. Vidare vill kvinnor känna sig bekväma i sig själva och sin kropp 

och behöver tid för att hitta detta. Kvinnors sexuella hälsa är beroende av deras relation 

till partnern och resultatet indikerar på att samtal med kvinnor och deras partners är 

betydelsefullt för att hjälpa dem att förbereda sig inför föräldraskapet och hur det kan 

påverka deras sexuella hälsa. Möjligen har kvinnor även behov av att tala kring sexuell 

hälsa längre fram efter förlossningen, än det enda samtal som idag erbjuds vid 

eftervårdsbesöket. 

Vår förhoppning med utförd studie är att resultatet kan användas för att belysa vikten av 

att barnmorskan följer upp kvinnors sexuella hälsa efter graviditet och förlossning i 

syfte att ge kvinnorna en känsla av sammanhang. Konkret skulle detta kunna utföras 

genom föräldrautbildning, antingen i grupp eller under individuella samtal med paret 

under något av barnmorskebesöken som ingår i basprogrammet för mödravården. Om 

paret innan förlossning får en förståelse för hur barnafödandet påverkar deras 

gemensamma sexuella hälsa kan även den, för många, påfrestande perioden som 

nyblivna föräldrar ses som meningsfull. Erhåller kvinnan dessutom verktyg för att möta 

svårigheter såsom minskad lust, önskan om närhet samt att hitta tillbaka till sig själv och 

sin kropp, så blir förändringen och nyorienteringen inom den sexuella hälsan hanterbar 

för kvinnan. 

Vidare behövs ytterligare forskning och förslag på forskningsfrågor för framtida 

forskning är: Hur upplever barnmorskor arbetet med sexuell hälsa efter graviditet? Hur 

upplever kvinnor att sexuell hälsa efter förlossning lyfts fram i kontakten med vården? I 

vår studie var de flesta kvinnor förstagångsföräldrar och ytterligare forskning skulle 

kunna rikta sig till flerbarnsföräldrar. Vi fann en studie där partners upplevelser av den 

sexuella hälsan belyses. Då den sexuella relationen till partnern var viktig för kvinnans 

sexuella hälsa skulle därför utökad kunskap om partners erfarenheter kring sexuell hälsa 

också behövas. Två andra viktiga områden att beforska är den sexuella hälsan efter 

förlossning hos kvinnor som lever i samkönade relationer och hos ensamstående 

kvinnor. Detta eftersom forskning som utmanar den heteronormativa synen på sexualitet 

enligt Herek (2007) har möjlighet att förändra de normer som råder i dagens samhälle.  
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BILAGA 1 

                        

 
                   Godkännande av vårdcentralchef för datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 

som syfte att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och 

förlossning. Vi önskar genom detta arbete kunna få ökad förståelse och kunskap kring 

kvinnors olika behov för att kunna bemöta och vårda på bästa sätt.   

  

I examensarbetet krävs att vi intervjuar 4-6 kvinnor som ingår i en föräldragrupp på er 

vårdcentral. Kvinnorna vi önskar intervjua ska ha genomgått graviditet och förlossning. 

För att kunna delta i gruppsamtalet behöver kvinnan kunna förstå och tala svenska. 

  

För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse och hjälp att kontakta de 

sjuksköterskor som har hand om föräldragrupperna för att med dem boka tid för att 

komma och presentera studien i ett av gruppens möten. Vid detta tillfälle kommer 

kvinnorna att få skriftlig information om studien och kontaktuppgifter till oss så vi kan 

boka tid för samtal med aktuella kvinnor. Vid intervjutillfället får kvinnan muntlig och 

skriftlig information samt ett samtyckesformulär att skriva under om de önskar delta. 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad 

data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen 

information kan knytas till enskilda individer. Insamlad data kommer enbart användas 

för att studera aktuellt syfte. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla deltagare kan 

när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak. 

  

Godkännande 

Härmed godkänner jag att Emma Rydén och Tiina Lindqvist får ta kontakt med kvinnor 

i föräldragrupper på den vårdcentral som jag är chef för, såsom beskrivits ovan. 

  

Namn                             ................................................................................ 

  

Namnförtydligande       ................................................................................ 

  

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Vårdcentral          ……………………………………………………. 
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Examensarbetet utförs under handledning av Lina Palmér, Universitetslektor vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på mejl: lina.palmer@hb.se 

  

Med vänliga hälsningar 

Emma Rydén                                               Tiina Lindqvist 

Tel: 0707-517883                                         Tel: 0730-405532 

Mail: S172314@student.hb.se                        Mail: S182791@student.hb.se 
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BILAGA 2 

      

 

Information om kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter graviditet 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 

examensarbete är syftet att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet 

och förlossning. 

 

Vi frågar dig om du vill bli intervjuad om din upplevelse. 

 

Intervjuerna kommer att ske i så kallade fokusgrupper. Detta innebär att du tillsammans 

med andra kvinnor, företrädesvis ur din föräldragrupp, kommer att sitta tillsammans och 

diskutera era upplevelser med en av oss som diskussionsledare. Intervjun kommer att 

vara i cirka 60 -90 minuter. Intervjuerna kommer att ske kvällstid och det kommer att 

bjudas på kaffe/te och smörgås/fika. 

 

Gruppintervjun kommer att spelas in och den andra av oss kommer även att föra 

anteckningar utifall att det blir fel i inspelningen. Allt material hanteras konfidentiellt 

och förvaras på så vis att ingen, utöver intervjuarna, kan få tillgång till det. I resultatet 

avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via mejl, telefon eller SMS före 

(Datum) och skriv även vilken barnavårdscentral du hör till. Vi kommer därefter 

kontakta dig via mejl och skicka utökad information samt plats och tid för intervjun, om 

vi får in tillräckligt med deltagare från föräldragruppen.  Samtyckesformulär erhålles i 

samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information 

kring studien är du välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon eller mejl på 

nedanstående uppgifter. 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Lina Palmér, Universitetslektor vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på mejl: Lina.Palmer@hb.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Namn: Emma Rydén                                Namn: Tiina Lindqvist 

Tel: 0707-517883              Tel: 0730-405532 

Mail: S172314@student.hb.se                Mail: S182791@student.hb.se 
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BILAGA 3 

Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa 
efter graviditet och förlossning 

  

Information angående examensarbetet om Kvinnors 
upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och 
förlossning 

  
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information 

om projektet och om vad det innebär att delta. 
  
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Vi är två studenter som studerar till barnmorskor. I barnmorskans arbetsuppgifter ingår det att 

främja sexuell hälsa hos kvinnor. Vårt syfte med studien är att belysa kvinnors upplevelser av 

sin sexuella hälsa efter graviditet. Idag finns ett basprogram en typ av styrdokument som 

barnmorskan ska följa under graviditet och efter förlossning. I basprogrammet ingår bland annat 

en efterkontroll med fortsatt hälsosamtal men i samtalet ingår inte att barnmorskan frågar om 

sexuell hälsa. Med studien vill vi belysa kvinnornas upplevelser av sexuell hälsa. 
  
Du har blivit tillfrågad för att du har fött barn och för att du är med i en föräldragrupp som 

anordnats av din vårdcentral. De andra kvinnorna som tillfrågas till just den fokusgruppen du 

kommer att delta i ingår i din föräldragrupp. Anledningen till att vi valt er är för att ni har 

träffats innan och känner igen varandra. Ni kanske redan har diskuterat andra ämnen kring era 

nyfödda barn och hunnit bekanta er lite med varandra. 
  
Forskningshuvudman för projektet är Högskolan i Borås. Med forskningshuvudman menas den 

organisation som är ansvarig för studien. 
  
Hur går studien till? 
Vi är två personer som kommer hålla i en intervju som kommer att ske i en fokusgrupp. Det 

innebär att du som deltar kommer att delta i en intervju med 3-5 andra kvinnor från din 

föräldragrupp. Vi är två som kommer att vara med på intervjun en som ställer öppna frågor och 

en som är observatör. Frågor som kan komma är till exempel: Vad är sexuell hälsa för er? Hur 

upplever ni er sexuella hälsa efter graviditet och förlossning? Ni beskrev det här….kan ni 

förklara lite mer? 
  
Intervjun kommer att spelas in med ljudinspelning. Intervjuaren ser till att alla får möjlighet att 

komma till tals och observatören ser till att ljudinspelningen fungerar. Observatören för även 

stödanteckningar för att underlätta avlyssning av intervjun vid senare skede. Varför spelar vi in 

samtalet? Jo för att vi vill komma ihåg exakt vad som sades så att studien utgår från just era 

upplevelser och inte bara det som vi som intervjuare uppfattat på så sätt kan vi gå tillbaka flera 

gånger och verkligen lyssna till vad som egentligen sades. 
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Intervjun kommer att vara i cirka 60 -90 minuter. Intervjuerna kommer att ske kvällstid och vi 

återkommer med plats om vi får in tillräckligt med deltagare från föräldragruppen. Det kommer 

att bjudas på kaffe/Te och smörgås/fika. 
  
Möjliga följder och risker med att delta i studien 
Sexuell hälsa är ett ämne som kan kännas högst personligt och det finns risk att du upplever att 

intervjun lett till ett intrång på ditt privatliv. Tänk på att de kvinnorna som är med i intervjun 

också tar del av den information du ger. Ämnet kan också väcka både negativa och positiva 

känslor hos dig som kan visa sig i känsloyttringar som exempelvis gråt och skratt, vilket kan 

upplevas extra jobbigt när det är många i rummet. Även om du känner dig bekväm med att 

delge information om din sexuella hälsa så kan din partner uppleva det annorlunda vilket kan 

leda till konflikt i parförhållandet. Det kan vara bra att informera sin partner i förväg om studien 

innan du väljer att delta. I gruppintervju kan personen känna sig pressad att delge information, 

det är observatörens och intervjuarens skyldighet att överblicka gruppdynamiken under 

intervjun och avstyra press från andra deltagare. Som deltagare har du ingen skyldighet att 

diskutera eller svara på frågor från de andra deltagarna. Du har också rätt att inte svara eller 

diskutera en fråga som du inte känner dig bekväm även om den kommer från intervjupersonen. 

Du har också rätt att avbryta när som helst under intervjun. Du som deltar i studien har rätt att 

kontakta ansvarig för studien både före och efter intervjun. 
  
Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att samla in 

följande information från dig: För och efternamn, e-post och telefonnummer för att kunna 

kontakta dig om tid och plats för intervjun. Personuppgifter kommer att sparas i ett 

worddokument som kommer att raderas efter att studien blivit godkänd av högskolan. 

Ljudinspelningar kommer ske i våra telefoner och överförs till en fil på datorn kopplat till vår 

studentinloggning på Borås Högskola, efter det kommer filen tas bort permanent från telefonen.  

I studiens resultat kommer det inte gå att härleda personlig information till dig. Om studien 

styrks med citat kommer den intervjuade personen avidentifieras. Vi intervjuar flera 

fokusgrupper. Alla personuppgifter raderas när studien är godkänd och utskickad till er som 

önskar ta del av resultatet. Insamlad data kommer enbart användas för att studera aktuellt 

syfte. 

  
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Borås, E-post: registrator@hb.se. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 

studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också i vissa fall begära att uppgifter om 

dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta studieansvariga. Dataskyddsombud är Åsa Dryselius som nås på e-

post: dataskydd@hb.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt 

att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
  
Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur 

högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd 
  
Hur får jag information om resultatet av studien? 
Vid önskemål kan studien mejlas ut till deltagarna när den är godkänd av Högskolan i Borås. 
  
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte 

heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

http://www.hb.se/dataskydd
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Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 
  
Har du fler frågor eller tankar kring studien är du välkommen att kontakta ansvariga för studien 

via mejl eller per telefon. Samtycket som är bifogat kan du skriva under och ta med till intervjun 

men du kan också skriva på samtycke i samband med intervjun, vi kommer att ha extra formulär 

med oss. 
  
Ansvariga för studien 
Ansvarig för studien är 
Emma Rydén: Mobil:0707517883; Mail: S172314@student.hb.se 

Tiina Lindqvist: Mobil: 0730405532; Mail: S182791@student.hb.se 

Handledare: Lina Palmér, Mail: Lina.Palmer@hb.se 

 
 Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 
☐    Jag samtycker till att delta i studien: Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet 

☐    Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 
  

     
Ort och datum: 
  
__________________ 
         

             
Underskrift: 

__________________________________________________ 
  
Namnförtydligande: 

___________________________________________ 
         

 

 

 

 

 

 

  

  
  
 

 

 


