
 EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2014:51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förlossningsställningen som riskfaktor för sfinkterrupturer 
En kvantitativ registerstudie 

 
 
 
 
 

Annica Järpestedt  
Caroline Vildhede Gavell 

 
 

 
 
 

 



Förord 
 
Stort tack till vår handledare Marianne för dina kunskaper och stöd. Även om vi 
ibland har varit envisa och inte alltid lätta att handleda har du lyckats få oss att 
tänka efter och ändra något när så behövts. Tack till våra män som både 
inspirerat till ämnet och fått utstå oändliga timmars bollande om statistik och 
förlossningsvård. Tack till våra familjer och vänner som stöttat oss under dessa 
år. Vi skulle inte vara där vi är utan er. 
 
/Annica och Caroline 



 
Uppsatsens titel: Förlossningsställningen som riskfaktor för sfinkterrupturer – En 

kvantitativ registerstudie 
 

Författare: Annica Järpestedt 
Caroline Vildhede Gavell 
 

Huvudområde: Sexuell och reproduktiv hälsa 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Barnmorskeprogrammet 
 

Handledare:  Marianne Johansson 
 

Examinator:  Elisabeth Jangsten 
 

  
Sammanfattning    
 
Perinealbristningar är vanligt förekommande i samband med förlossning. Studier har 
visat att svårare former av perinealbristningar, så kallade sfinkterrupturer, kan ge 
långvariga problem och påverka kvinnors livskvalitet negativt. Flertalet riskfaktorer för 
att drabbas av sfinkterrupturer har kartlagts i tidigare forskning. Evidensen kring 
förlossningsställningens samband med sfinkterrupturer är dock svårtolkad då flertalet 
studier nått olika resultat. Syftet med denna studie var därför att undersöka om 
förlossningsställningen kan vara en riskfaktor för uppkomsten av sfinkterrupturer. En 
journalgranskning från två förlossningsavdelningar i Stockholms län genomfördes och 
materialet analyserades med Pearsons chi-2-test samt binär logistisk regressionsanalys. 
En signifikant skillnad i förekomsten av sfinkterrupturer kunde påvisas i 
förlossningsställningen gynekologiskt läge (gyn). Dock kan riskfaktorerna att vara 
förstföderska samt att föda ett barn med en födelsevikt över 4000 gram ha påverkat 
resultatet. Detta bidrar till evidensen om att förlossningsställningen kan vara en 
riskfaktor för uppkomsten av sfinkterrupturer. Denna kunskap kan ge barnmorskan 
möjligheten att uppmuntra kvinnor att inta en förlossningsställning som inte påvisats ha 
en ökad risk för sfinkterrupturer och på så sätt kan kvinnans sexuella och reproduktiva 
hälsa främjas. 
 
Nyckelord: Förlossningsställning, sfinkterrupturer, perinealbristningar, riskfaktorer, 
barnmorska  
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INLEDNING 
Vaginala förlossningar är ofta förknippade med någon form av perinealbristning. Perineala 
bristningar delas in i fyra kategorier, grad 1 till 4, beroende på vilka anatomiska strukturer som är 
involverade. Grad 1 till 2 är bristningar i vagina eller perineum medan grad 3 och grad 4 är 
bristningar som även involverar den rektala muskulaturen respektive den rektala slemhinnan 
(Socialstyrelsen, 2013, s. 48). En mängd faktorer kan öka risken för sfinkterrupturer, bland annat 
användning av sugklocka vid förlossningen, hög födelsevikt hos barnet samt ett förlängt 
utdrivningsskede (Räisänen, Vehviläninen-Julkunen, Gissler & Heinonen, 2009; Smith, Price, 
Simonite & Burns, 2013). Förlossningsställningens inverkan på större bristningar är omdiskuterat i 
litteraturen och dess faktiska påverkan är inte säkerställd (Zetterström, 2008). I västvärlden idag är 
den vanligaste förlossningsställningen liggande på rygg, ofta med benen i gynstöd. Dock har studier 
visat att gynställning är den position där flest antal sfinkterrupturer förekommer (Gottwall, 
Allbebeck & Ekéus, 2007) samt att andra, upprätta positioner under utdrivningsskedet inte verkar 
ge någon ökad risk för dessa bristningar (Gupta, Hoffmeyr & Shehmar, 2012). Då sfinkterrupturer 
kan ge påtagliga negativa konsekvenser för kvinnan efter förlossningen (Visscher, Lam, Hart & 
Felt-Bersma, 2013) samt att detta är ett omdiskuterat ämne (Zetterström, 2008) var denna studies 
mål att undersöka om förlossningsställningen kan vara en riskfaktor för uppkomsten av 
sfinkterrupturer. 
 

BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
Barnmorskans huvudsakliga ämnesområde är sexuell och reproduktiv hälsa. En barnmorska bör 
arbeta hälsofrämjande inom detta område utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap 
(Socialstyrelsen, 2006). Sexuell hälsa enligt WHO innebär fysiskt, emotionellt och socialt 
välmående i relation till sin sexualitet. Detta innebär inte enbart frånvaro av sjukdom, dysfunktion 
och svaghet utan utgår från personens upplevelse av hälsa. Sexuell hälsa bör innefatta en positiv och 
respektfull attityd till sexualitet och sexuella relationer, med möjlighet till njutningsfullt och säkert 
sex i frånvaro av tvång, våld och diskriminering (World Health Organization, 2006, s. 4). 
 
Inom ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa har barnmorskan flera stora ansvarsområden. 
Handläggning av normal förlossning är ett av de områden som enligt kompetensbeskrivningen för 
legitimerad barnmorska ingår i barnmorskans profession (Socialstyrelsen, 2006). 
Barnmorskeprofessionen innehar därför ansvar att utfärda riktlinjer för hur bästa möjliga 
handläggning av förlossningen ska ske. I yrkesutövningen ingår även att arbeta både förebyggande 
och vårdande. Arbetet ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt, grundat i beprövad 
erfarenhet och vetenskap samt utföras efter rådande författningar och riktlinjer. Barnmorskan 
behöver ha en god förmåga att söka och kritiskt granska relevant kunskap inom sitt område. I detta 
ingår även att efter kritisk reflektion över befintliga rutiner medverka till förändring samt att ny 
vetenskap implementeras (Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014, s. 9). 
 

Förlossningsvård 
Förlossningsvårdens mål är att med så få ingrepp som möjligt under förlossningsförloppet erhålla 
en frisk mamma och ett friskt barn, samt att den födande kvinnan får en positiv upplevelse av 
förlossningen (Socialstyrelsen, 2001, s. 2). Så kallad normal förlossning handläggs av barnmorskan 
medan komplicerad förlossning innebär handläggning i samarbete med obstetriker. Normal 
förlossning definieras vanligen som enkelbörd hos en frisk kvinna med ett förväntat friskt barn, där 
graviditetslängden är mellan vecka 37+0 till 41+6 (veckor och dagar) och värkarbetet startar 
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spontant. Dessutom ska förloppet vara komplikationsfritt från värkstart till moderkakans 
framfödande, där barnet föds spontant i huvudbjudning. Mor och barn ska också må väl efter 
förlossningen. Vid komplicerad förlossning kan exempelvis sjukdomar hos mor eller barn vara 
kända redan under graviditeten, eller så inträffar någon komplikation under förlossningen. 
Definitionen av normal och komplicerad förlossning har skiftat över tid vad gäller interventioner, 
men idag kan åtgärder som exempelvis värkstimulering och ryggbedövning bedömas förekomma 
även inom normal förlossning (Socialstyrelsen, 2001, s. 3-4) 
 

Perinealskydd 
Enligt Lindgren, Rehn och Wiklund (2014, s. 67-69) är det viktigt att barnmorskan vägleder 
kvinnan under krystskedet och med sina händer assisterar kvinnan att föda fram barnet, i syfte att 
minska risken för förlossningsskador. Detta kallas perinealskydd och innebär att barnmorskan 
stödjer barnets huvud och leder den bakre axeln vid framfödandet. I samband med perinealskydd är 
det viktigt med god blodtillförsel till perineum. Ett högt tryck som gör att perineum pressas mellan 
barnmorskans hand och barnets huvud bör därför undvikas då det gör mer skada än nytta. 
Blodtillförseln till perineum kan ökas genom massage eller att en varm handduk hålls mot perineum 
(Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014, s. 67-69). Beroende på vilken förlossningsställning kvinnan 
intagit i utdrivningsskedet sker perinealskyddet sedan på olika sätt. Vid exempelvis fyrfota ställning 
håller barnmorskan en hand under barnets huvud. Den bakre axeln kommer sedan att spontant födas 
utan att belasta perineum då barnet naturligt följer förlossningskanalens riktning. Halvsitter eller 
ligger kvinnan på rygg krävs ett mer aktivt perinealskydd. Tyngden från huvud och bakre axel 
ligger då mot perineum i framfödandet. Eftersom barnet inte naturligt följer förlossningskanalens 
riktning är det viktigt att barnmorskan lyfter barnet uppåt efter att den främre axeln är framfödd för 
att undvika att den bakre axeln skär igenom och skadar perineum (Lindgren, Rehn & Wiklund, 
2014, s. 67-69). 
 

Förlossningsställningar 
Historiskt sett har en upprätt förlossningsställning varit det mest naturligt förekommande sättet att 
föda på. Efter att förlossningen blev hospitaliserad och främst utfördes av läkare skedde en 
förändring och kvinnorna födde oftare i ryggläge (Abascal, 2013, s. 94-95). Trots att ryggläge inte 
påvisats vara mer fördelaktig än någon annan position för den födande kvinnan är detta idag, i 
västvärlden, fortfarande den vanligaste förlossningsställningen (De Jonge & Lagro-Janssen, 2004). 
Priddis, Dahlen och Schmied (2011) menar att kvinnor som istället föder i upprätta positioner 
upplever mindre smärta, erhåller färre interventioner samt har en bättre upplevelse av förlossningen 
än kvinnor som föder i ryggläge. En studie uppmanar vårdgivare att låta kvinnan föda i den position 
hon själv upplever är mest bekväm eftersom studier inte bevisat att ryggläge är mer fördelaktigt än 
andra positioner (Gupta, Hoffmeyr & Shehmar, 2012). Det är även viktigt att kvinnan inte hindras 
av att barnmorskan föredrar en viss förlossningsställning. Barnmorskan bör istället vara flexibel och 
arbeta för att hjälpa kvinnan att inta den position hon föredrar (Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014, s. 
65). Det är dock viktigt att kvinnan under en förlossning varierar ställning för att gynna barnets 
nedträngande i förlossningskanalen samt att undvika svullnad i underlivet. Barnmorskan behöver 
därmed vägleda kvinnan i olika förlossningsställningar när så krävs (Abascal, 2013, s. 25). 
 
Vid journalföring efter en födsel ska bland annat förlossningsställningen dokumenteras. 
Förlossningsställningen som dokumenteras representerar då den ställning kvinnan befann sig i när 
barnet framföddes (Siemens, 2012). Inom förlossningsvården delas förlossningsställningarna ofta in 
i icke upprätta och upprätta ställningar. Icke upprätta ställningar innebär exempelvis gynekologiskt 
läge med benen i benstöd, halvsittande, liggande på rygg eller i sidoläge. I de upprätta ställningarna 
ingår bland annat huksittande, knästående, stående och förlossningspall. Upprätta 
förlossningsställningar har visat sig ha en mängd fördelar i jämförelse med liggande. Exempelvis 
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blir livmoderns arbete mer effektivt, förlossningen kan gå snabbare och syresättningen till livmoder 
och barn ökar (Abascal, 2013, s. 94-102). 
 

Perinealbristningar 
De senaste åren har stort fokus ställts på de skador kvinnor kan drabbas av under förlossning, så 
kallade förlossningsskador. De vanligaste förlossningsskadorna är bristningar av olika grad i vulva, 
vagina och mellangården (perineum). I vissa fall kan även den rektala muskulaturen innefattas. 
Dessa bristningar har det gemensamma samlingsnamnet perinealbristningar, oavsett vilken 
anatomisk del som är inblandad (Kettle & Tohill, 2010, s. 2). Perineala bristningar diagnostiseras 
enligt gradskalan 1 till 4. Grad 1 innebär endast skada i slemhinnan och grad 2 innefattar även 
huden samt muskulaturen i perinealkroppen. Grad 3 och 4 är bristningar som dessutom involverar 
analsfinktern. Ofta benämns dessa bristningar som partiella eller totala sfinkterrupturer då grad 3 
innebär skada i analsfinktern (partiell) och grad 4 även analslemhinnan (total) (Kettle & Tohill, 
2010, s 2-3; Socialstyrelsen, 2013, s. 40). 
 
Perinealbristningar i samband med förlossning är vanligt förekommande. Cirka 80 procent av 
förstföderskorna och 50 procent av omföderskorna drabbas av någon typ av bristning. Grad 1 och 2 
är mest förekommande. De läker oftast fort och ger sällan långvariga problem. Sfinkterrupturerna 
orsakar oftare svåra komplikationer på lång sikt men förekommer inte lika ofta. Sedan början på 
1990-talet har dock en ökning skett av dessa rupturer i Sverige, med en högsta nivå år 2004 där över 
4 procent av alla födande kvinnor drabbades (Socialstyrelsen, 2013, s. 48). Det har även skett en 
ökning internationellt. Samtliga nordiska länder har exempelvis haft en ökning av sfinkterrupturer 
sedan 80-talet (Laine, Gissler, Pirhonen, 2009) och i Storbritannien sågs en ökning från 1,8 procent 
till 5,9 procent mellan åren 2000 och 2012 (Gurol-Urganci, Cromwell, Edozien, Mahmood, Adams, 
Richmond, Templeton & van der Meulena, 2013). Även studier från Canada och Australien har 
visat samma tendenser (Mcleod, Gilmour, Joseph, Farrel, Luther, 2003; Baghurst, 2013). Sedan 
2004, då ökningen uppmärksammats i Sverige och åtgärder vidtagits på landets 
förlossningskliniker, har en minskning skett. Antalet sfinkterrupturer skiljer sig dock i de olika 
landstingen, med de högsta siffrorna i Stockholm och de lägsta i Norrbotten. Av alla födande 
kvinnor i Stockholms län år 2012 drabbades 4,3 procent av en sfinkterruptur. Bland kvinnorna i 
Norrbotten drabbades endast 1,9 procent under samma år. Detta i jämförelse med rikets totala antal 
sfinkterrupturer på 3,5 procent (Socialstyrelsen, 2013, s. 48). 
 

Livskvalitet efter sfinkterrupturer 
Livskvalitet beskrivs av Jahren Kristoffersen (2007, s. 48-49) som en persons subjektiva 
uppfattning av sin livssituation i helhet. Enligt WHO (1995, s. 1403-1409) kan livskvaliteten styras 
av både kulturella, sociala, medicinska, fysiska och psykiska faktorer. Livskvaliteten utgår från 
individens inre uppfattning av sitt liv och kan ofta knytas till positiva eller negativa upplevelser. 
Sjukdomar eller skador som gör att personen upplever negativa känslor och begränsningar i 
vardagen kan därmed ge en försämrad upplevd livskvalitet vilket i längden kan leda till ökad 
psykisk ohälsa (Jahren Kristoffersen, 2007, s. 48-57). 
 
Förlossningsskador har visats påverka kvinnor både kortsiktigt och långsiktigt. Symptom som 
uppkommer i samband med förlossningen är framförallt generell smärta, fekal inkontinens, 
ofrivilliga gaser, samlagssmärta samt täta avföringssträngningar. Komplikationer som kan uppstå i 
ett tidigt skede är oftast hematom i området, abscesser och varbildning samt att suturer går upp. 
Ibland förekommer långvariga besvär, framförallt i form av analinkontinens och rektovaginala 
fistlar (Abbott, Atere-Roberts, Williams, Oteng-Ntim & Chappell, 2010). Enligt Visscher, Lam, 
Hart, och Felt-Bersma (2014) kan detta påverka livskvaliteten negativt för kvinnor som drabbats av 
sfinkterrupturer. Framförallt har sexuell dysfunktion och påverkan i det dagliga livet rapporterats i 
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högre grad av kvinnor som drabbats av en sfinkterruptur, även vid uppföljning fem år efter 
förlossningen (Visscher, Lam, Hart, & Felt-Bersma, 2014). Upp mot 13 procent av kvinnorna som 
drabbats av sfinkterskada har dessutom visats ha kvarvarande problem med analinkontinens 40 år 
efter förlossningen (Huebner, Gramlich, Rothmund, Nappi, Abele & Becker, 2013). Även Rådestad, 
Olsson, Nissen och Rubertsson (2008) menar att sfinkterskador påverkar kvinnors sexuella hälsa 
negativt. Kvinnor som har fått en skada vid förlossning väntar längre med att ha samlag än kvinnor 
som har ett intakt perineum. Graden av skada påverkar dessutom hur nära inpå förlossningen 
kvinnan har samlag. Kvinnor med skador på rektum och sfinkter tenderar att vänta längre, ofta mer 
än sex månader och ibland över ett år postpartum. Enligt Buhling, Schmidt, Robinson, Klapp, 
Siebert och Dudenhausen (2006) rapporterar även kvinnor som har fått en förlossningsskada högre 
upplevd smärta vid första samlaget än kvinnor som inte drabbats av någon bristning eller genomgått 
kejsarsnitt (Buhling et al, 2006). 
 
De kvinnor som drabbas av symtom efter en sfinkterskada rapporterar i högre utsträckning en 
försämrad livskvalitet enligt Kumar, Ooi och Nicoll (2012). Skadan påverkar även kvinnors beslut 
om eventuella framtida graviditeter. Kvinnor med besvärande symtom efter en sfinkterskada avstår 
oftare från att genomgå en ny graviditet. En stor andel av de kvinnor som ändå beslutar sig för att 
skaffa fler barn efter en sfinkterruptur önskar då istället att föda med kejsarsnitt (Kumar, Ooi & 
Nicoll, 2012). Av de kvinnor som fött fler barn vaginalt efter en sfinkterruptur drabbas majoriteten 
av försämring i sina symtom (Fynes, Donnelly, Behan, O’Conell & O’Herlihy, 1999). 
 

Riskfaktorer för sfinkterrupturer 
Då sfinkterskador kan leda till försämrad livskvalitet för de kvinnor som drabbas finns omfattande 
forskning angående hur dessa skador kan förebyggas. Studier visar ett antal riskfaktorer 
förknippade med dessa skador. Exempelvis har instrumentell avslutning på vaginal förlossning med 
sugklocka eller tång ett starkt samband med sfinkterrupturer (Jangö, Langhoff-Roos, Rosthøj & 
Sakse, 2014; Gurol-Urganci et al, 2013). Att vara förstföderska, genomgå ett förlängt 
utdrivningsskede samt att föda ett barn med hög födelsevikt är också faktorer som är förenade med 
högre risk att drabbas av perinealbristningar grad 3 och 4 (de Leeuw, Struijk, Vierhout & 
Wallenberg, 2001; Smith et al, 2013). En annan riskfaktor är om barnet föds i en annan 
huvudbjudning än framstupa kronbjudning, särskilt vidöppen bjudning. Dock har barnets 
huvudomkrets vid framfödandet inte visat sig ha något samband med sfinkterrupturer, varför det 
snarare verkar ha ett samband med att utdrivningsskedet ofta blir förlängt då barnet bjuder sig 
vidöppet (Eskander & Shet, 2009). Kvinnans BMI har inte påvisat något direkt samband med en 
förhöjd risk för sfinkterskador. Dock menar Usha Kiran, Hemmadi, Bethel och Evans (2005) att 
högt BMI är relaterat till en ökad risk att genomgå ett förlängt utdrivningsskede, att föda barn med 
hög födelsevikt samt att barnet drabbas av skulderdystoci, vilket ger en indirekt ökad risk att 
drabbas av grad 3 och 4 bristningar (Usha et al, 2005). 
 
Episiotomi är en åtgärd som kan bli nödvändig då förlossningen behöver påskyndas, exempelvis vid 
hotande syrebrist hos barnet eller förlossning med vakuumextraktion. Det innebär att ett klipp läggs 
i perineum, i syfte att vidga slidmynningens öppning då barnet ska födas fram. Episiotomi kan även 
behöva användas vid sätesförlossning, om barnet är mycket stort eller om perineum anses stramt för 
att minska trycket på barnets huvud (Socialstyrelsen, 2013, s. 47). Tidigare har episiotomi även 
använts för att förebygga bristningar av grad 3 och 4. Carroli och Mignini (2008) menar dock att 
episiotomi snarare verkar bidra till förekomsten av sfinkterrupturer än tvärt om. Manzanares, Cobo, 
Moreno-Martinez, Sanchez-Gila och Pineda (2013) visade dessutom att kvinnor som genomgått 
episiotomi under sin första förlossning har större risk att drabbas av sfinkterrupturer under nästa 
förlossning. 
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Det råder oklarheter gällande kvinnans ålder och eventuellt samband med en ökad risk för 
sfinkterrupturer. Det finns studier som kunnat påvisa ett samband med sfinkterrupturer och ökad 
ålder hos kvinnan, medan andra inte funnit något samband alls (Dahl & Kjølhede, 2006; Horneman, 
Kamischke, Luedders, Beyer, Diedrich & Bohlmann, 2010). Det är även oklart om värkstimulering 
med oxytocininfusion ökar risken för dessa skador. Värkstimulering ges för att understödja 
värkarbete vid värksvaghet och utebliven progress under förlossningen. Värkstimuleringen ges som 
intravenös infusion med det kroppsegna hormonet oxytocin, vilket framkallar sammandragningar 
(Socialstyrelsen, 2011, s. 14). Ett antal studier har påvisat samband mellan sfinkterrupturer och 
värkstimulering medan andra studier helt avskriver detta (Samuelsson, Ladfors, Lindblom & 
Hagberg, 2002; Dahlen, Ryan, Homer & Cook, 2007; Baghestan, Irgens, Børdahl och Rasmussen, 
2010). Oxytocininfusion kan dessutom ges vid induktion när förlossningen behöver sättas igång. 
Igångsättning kan även ske genom hinnsprängning, amniotomi, eller med andra läkemedel än 
oxytocin. Mognaden av kvinnans livmoderhals, cervix, avgör vilket sätt förlossningen ska 
induceras. Vid ett omoget cervixstatus krävs läkemedel som påverkar cervix mognad och öppnar 
upp modermunnen innan värkstimulerande dropp kan sättas. Har kvinnan en redan mogen och 
dilaterad cervix kan oxytocin ges direkt, alternativt efter att amniotomi utförts (Ekman, 2008, s. 
519). Enligt Baghestan, Irgens, Børdahl och Rasmussen (2010) är även induktion av förlossning 
något som kan öka risken för sfinkterrupturer. Ryggbedövning med epiduralanestesi (EDA) är en 
vanlig smärtlindringsmetod inom förlossningsvården i Sverige. Bedövningen kan ges när som helst 
under förlossningen men är som mest effektiv under öppningsskedet eftersom den ger en 
smärtstillande effekt över livmodern (Hein, 2009, s. 391-392). Trots att det konstaterats att EDA är 
förknippat med både förlängt utdrivningsskede och vakuumextraktion av barnet (Cambic & Wong, 
2010) har flertalet studier påvisat att kvinnor som använder EDA under förlossningen drabbas mer 
sällan av sfinkterrupturer (Loewenberg-Weisband, Grisaru-Granovsky, Ioscovich, Samueloff & 
Calderon-Margalit, 2014; Jangö et al, 2014). 
 
När det gäller kvinnans förlossningsställning har sambandet mellan sfinkterrupturer och 
förlossningsställningar studerats. Studier har funnit ett samband mellan ökad risk för 
sfinkterrupturer och upprätta förlossningsställningar (Shorten, Donsante & Shorten, 2002; Turner, 
Romney, Webb & Gorden, 2006). Dock har andra studier kunnat påvisa motsatsen, att upprätta 
förlossningsställningar minskar risken för dessa skador (Terry, Westcott, O´Shea & Kelly, 2006). 
Meyvis, van Rompaey, Goormans, Truijen, Lambers, Mestdagh och Mistiaen (2012) samt Soong 
och Barnes (2005) visade även att födande i upprätt position gav en signifikant minskning av 
perinealbristningar grad 3 och 4 jämfört med att föda i gynekologiskt läge. Gottvall, Allebeck och 
Ekeus påvisade dessutom i sin studie från 2007 att kvinnor som födde i gynekologisk ställning samt 
huksittande hade en dubbelt ökad risk att drabbas av sfinkterrupturer, medan övriga ställningar inte 
kunde påvisa någon signifikant ökad risk. Gottvall, Allebeck och Ekeus (2007) menar dock att 
forskning inom just denna fråga är inkonsekvent och att fler studier behövs. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Perinealbristningar i samband med förlossning kan påverka kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa negativt. Framförallt har bristningar som involverar analsfinktern visats påverka kvinnors 
livskvalitet och kan ge problem i form av smärta vid samlag samt svårigheter att hålla avföringen. 
De förlossningsställningar kvinnor föder i belastar perineum på olika sätt och forskning tyder på att 
förlossningsställningen kan påverka förekomsten av sfinkterrupturer. Genom att studera potentiella 
riskfaktorer för sfinkterrupturer ökar möjligheten att förebygga dessa skador. Förekomsten av 
sfinkterrupturer vid olika förlossningsställningar har därför studerats i ett försök att påvisa om 
bristningar av grad 3 och grad 4 ökar vid vissa ställningar. Detta skulle kunna öka barnmorskans 
kunskap gällande olika förlossningsställningar i förhållande till risken för sfinkterrupturer. 
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka om förlossningsställningen är en riskfaktor för uppkomsten av 
sfinkterrupturer hos födande kvinnor. 
 

METOD 

Ansats 
Studien byggde på en kvantitativ metod. Enligt Olsson och Sörensson (2008, s. 66) syftar 
kvantitativ forskning till att analysera och förklara resultatet av genomförda mätningar och insamlad 
data. Ofta bygger forskningen på en hypotes eller en teori grundad i tidigare forskningsresultat. 
Denna studie var en registerstudie med retrospektiv design, utförd med hypotes- och 
sambandsprövning. Retrospektiv design blickar tillbaka på företeelser som inträffat genom 
exempelvis granskning av dokumentation (Polit & Beck, 2012, s. 234-239). Hypotesprövning utförs 
i syfte att finna signifikant förekommande företeelser i populationer (Olsson & Sörensson, 2008, s 
141-143), medan sambandsprövning kan utföras i syfte att påvisa riskökningar (Körner & 
Wahlgren, 2006, s 410-420). Studien benämns registerstudie då data insamlats genom granskning 
av journaler (Olsson & Sörensen, 2008, s. 94). 
 

Urval 
Urvalet bestod av kvinnor som fött barn på valt sjukhus under år 2012. Med hänsyn till sjukhusets 
verksamhet och patienterna som fött där kommer inga källor angående beskrivning av 
avdelningarna att redovisas. Journalerna valdes ut konsekutivt, det vill säga i tur och ordning med 
start 1 januari 2012 tills önskat antal journaler var inhämtade (Olsson & Sörensen, 2008, s. 70). 
Utifrån Stockholms läns statistik för sfinkterrupturer under 2012 räknades urvalets storlek ut. Under 
2012 drabbades 4,3 procent av de kvinnor som födde barn i Stockholm av en sfinkterruptur. Det 
innebar cirka 300 kvinnor av de ungefär 7000 som födde på valt sjukhus. Efter uträkningen gjordes 
en bedömning om hur många journaler som var möjligt att granska med tanke på given tid för 
examensarbetet. I ett försök att få tillräcklig mängd data för statistiska analyser valdes målet att 
uppnå cirka 50 journaler med dokumenterade sfinkterrupturer. Detta skulle innebära granskning av 
cirka 1100 journaler. Vidare gjordes en bedömning att antalet journaler behövde ökas på grund av 
valda exklusionskriterier; flerbörd, kejsarsnitt samt vakuumextraktion. Även kvinnor vars journaler 
saknade dokumenterad förlossningsställning exkluderades. Vid efterfrågan om personnummer till 
urvalet på vald klinik uthämtades då 1697 personnummer för kvinnor som fött mellan 1 januari och 
30 april 2012, ett antal som ansågs vara rimligt att granska utifrån tidsramen för arbetet. Efter att 
samtliga journaler genomgåtts hade 49 dokumenterade sfinkterrupturer insamlats. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes på ett sjukhus i Stockholms län. Sjukhuset har två 
förlossningsavdelningar som tillsammans står för ca 7000 förlossningar per år. Eftersom journalerna 
valdes ut konsekutivt, i tidsordning efter när kvinnorna fött på sjukhuset, slogs de båda 
avdelningarna ihop utan att journalerna särskildes. Inför datainsamlingen inhämtades godkännande 
från ansvarig verksamhetschef. Journalgranskningen utfördes under juli och augusti 2014. Målet var 
att granska journaler tills omkring 50 sfinkterrupturer inhämtats. Totalt granskades 1697 journaler 
från 1 januari till 30 april 2012, varav 1379 inkluderades i studien. Bland de exkluderade 
journalerna var 158 kejsarsnitt, 133 vakuumextraktioner, 16 flerbörd och 11 saknade uppgift om 
förlossningsställning. Enligt Obstetrix, ett av Sveriges vanligaste dokumentationssystem inom 
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obstetriken, finns under dokumentationsfliken Förlossningsvård 1 (Fv1) följande val av 
förlossningsställningar: gyn, huksittande, knästående, liggande, sida, sittande, stående och annat. 
Väljs kategorin annat skrivs förlossningsställningen fritt i en textruta, exempel på sådana 
förlossningsställningar kan vara förlossningspallen eller fyrfota. Kategorin annat kan även användas 
för att precisera förlossningsställningen, exempelvis sittande på förlossningspall (Siemens, 2012). 
Förlossningsställningarna kategoriserades därmed efter journalsystemets och dokumentationens 
uppbyggnad till sida, liggande, halvliggande, sittande, gyn, knä, huk, pall och stående. 
Perinealbristningar benämndes som perineala bristningar. Riskfaktorer som enligt studier har ett 
samband med sfinkterrupturer valdes även ut i syfte att utesluta eventuella confounders, det vill 
säga andra faktorer som skulle kunna påverka utfallet (Bonita, Beaglehole & Kjällström, 2010, s. 
88-89). Valda riskfaktorer innefattade: ålder, paritet, graviditetsvecka, BMI, barnets bjudning, 
barnets födelsevikt, samt förekomst av epiduralanestesi (EDA), episiotomi, värkstimulering och 
induktion. En mall med valda variabler, det vill säga möjliga riskfaktorer, samt andra för studien 
relevanta uppgifter skapades och följdes vid journalgranskningen (Bilaga 1). 
 

Dataanalys 
All data från journalgranskningen matades in och analyserades med hjälp av statistikprogrammet 
IBM SPSS version 21.0. Deskriptiv statistik togs fram för alla studerade faktorer. Inom några 
variabler slogs kategorier ihop för att möjliggöra statistiska analyser. Då förlossningsställningarna 
halvsittande och liggande var få till antalet slogs dessa samman till en kategori. Halvsittande finns 
inte som egen vald kategori i journalprogrammet Obstetrix (Siemens, 2012) utan är en bedömning 
barnmorskan gör själv mellan liggande och sittande. Det ansågs rimligt att lägga ihop dessa 
förlossningsställningar då halvsittande och liggande är två liknande positioner. Även 
förlossningsställningarna stående, knästående, huksittande och förlossningspall var få till antalet 
och slogs därför samman till kategorin upprätta ställningar. Då dessa förlossningsställningar enligt 
litteraturen definieras som upprätta ställningar ansågs sammanslagningen passande (Abascal, 2013, 
s. 94-102). Förlossningsställningarna kategoriserades således till sida (liggandes på sidan), 
liggande/halvsittande, sittande, gyn (gynekologiskt läge med benen i benstöd) samt upprätta 
ställningar. Inom variabeln perineala bristningar slogs de olika graderna av bristning ihop till 
sfinkterruptur (bristningar av grad 3 och 4) respektive ingen sfinkterruptur (bristningar av grad 1 
och 2 samt ingen bristning). En sammanställning av bearbetning och samtliga analyser för 
förlossningsställningarna i förhållande till sfinkterrupturer visas i Figur 1.  
 
För att möjliggöra statistiska analyser med Pearsons chi-2-test samt binär logistisk regression 
krävdes dikotomisering av samtliga variabler, alltså att varje variabel endast bestod av två 
kategorier. Kvinnans ålder slogs samman till kategorierna över- och under 35 år. Variabeln paritet 
omarbetades till kategorierna förstföderska och omföderska. Barnets bjudning omarbetares till 
framstupa huvudbjudning samt annan bjudning. I kategorin annan bjudning ingick då vidöppen 
huvudbjudning och sätesbjudning. Graviditetsveckorna slogs ihop till före- och efter beräknad 
partus, kvinnans BMI till under- och över BMI 25, medan barnets födelsevikt kategoriserades till 
under- och över 4000 gram. Variablerna omarbetades på detta sätt då flertalet kategorier inom varje 
variabel var få i antal. Omarbetningen innebar alltså en jämnare fördelning av insamlad data bland 
kategorierna. Variablerna EDA, induktion, värkstimulering och episiotomi hade från början endast 
två kategorier och omarbetades därför inte. Samtliga variabler och frekvenstabeller presenteras i 
Bilaga 2.  
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Variablerna förlossningsställning och perineala bristningar ställdes inledningsvis upp i en 
korstabell för att påvisa eventuellt samband mellan sfinkterrupturer och olika 
förlossningsställningar. En signifikansprövning utfördes därefter med hjälp av Pearsons chi-2-test 
(Henricsson, 2012, s 319). Variabeln förlossningsställning med de fem kategorierna sida, 
liggande/halvsittande, sittande, gyn och upprätta ställningar ställdes då upp i en korstabell mot 
variabeln perineala bristningar med de två kategorierna sfinkterruptur respektive ingen 
sfinkterruptur. Efter att ett eventuellt samband påvisats utfördes ytterligare analys om 
sfinkterrupturer var mer vanligt förekommande i specifika förlossningsställningar än andra. Varje 
enskild förlossningsställning analyserades då självständigt i korstabeller med Pearsons chi-2-test 
mot övriga ställningar samt perineala bristningar. Analysen krävde då ytterligare omarbetning av 
variabeln förlossningsställning. Då variabeln inledningsvis innehållit fem kategorier (sida, 
liggande/halvsittande, sittande, gyn och upprätt ställning) gjordes den istället om till fem egna 
variabler med två kategorier inom varje: sida och övriga ställningar, liggande/halvsittande och 
övriga ställningar, sittande och övriga ställningar, gyn och övriga ställningar samt upprätt 
ställning och övriga ställningar. För att påvisa om eventuella confounders kunde påverka resultatet 
ställdes även alla riskfaktorer upp i korstabeller med Pearsons chi-2-test mot perineala bristningar. 
Som signifikansnivå i samtliga analyser valdes ett p-värde på högst 0,05, konfidensintervall (CI) på 
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Figur 1. Stegvis bearbetning och analys av förlossningsställningarna i förhållande till sfinkterrupturer 
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95 procent. Detta innebär att resultatet med minst 95 procents säkerhet inte beror på slumpen 
(Blom, Enger, Englund, Grandell & Holst, 2005, s. 323). 
 
Efter att eventuell signifikans påvisats var det önskvärt att undersöka om de olika variablerna och 
förlossningsställningarna kunde påverka varandra i ökad risk för sfinkterrupturer, alltså om någon 
variabel var en signifikant riskfaktor även när alla variabler analyserades samtidigt. För att påvisa 
detta utfördes analys med binär logistisk regression enligt Brace, Kemp och Snelgar (2009, s. 341-
349). En logistisk regression kan analysera flertalet variabler samtidigt och påvisar en oddskvot 
(OR). Alla variabler som ska studeras analyseras tillsammans och oddskvoten påvisar då oddset, det 
vill säga risken, att den enskilda variabeln påverkar resultatet. En högre oddskvot innebär att 
variabeln förekommer oftare i samband med det som studerats, i detta fall sfinkterrupturer. 
Analysen visar även om risken är signifikant förhöjd eller endast förhöjd. En signifikant höjning 
innebär att den ökade risken för just den variabeln då är signifikant säkerställd, oavsett påverkan 
från andra variabler (Körner & Wahlgren, 2006, s. 410-420). För att beräkna oddskvoterna utfördes 
analyser med binär logistisk regression totalt sex gånger. Inledningsvis analyserades oddskvoten för 
samtliga riskfaktorer i förhållande till sfinkterrupturerna. Därefter utfördes ytterligare fem analyser 
för samtliga riskfaktorer med tillägg av förlossningsställningarna, en för varje analys. 
Signifikansnivå valdes även här p > 0,05, konfidensintervall (CI) på 95 procent. Denna analys 
krävde att samtliga variabler fortsatt var binära, det vill säga uppdelade parvis i två kategorier, 
vilket förberetts tidigare i analysprocessen. Varje enskild förlossningsställning var fortsatt en egen 
variabel och jämfördes mot de övriga ställningarna, som också beskrivits tidigare i analysen (Figur 
1). Binär logistisk regression beräknar oddskvoten mellan kategorierna i en variabel, exempelvis 
paritet med kategorierna förstföderska respektive omföderska. Kategorin förstföderska behandlades 
då som testgrupp och omföderska som kontrollgrupp, då förstföderskor enligt Pearsons chi-2-test 
visats inneha en ökad risk för sfinkterrupturer i jämförelse med omföderskor. Oddskvoten som visas 
i resultatet sträcker sig från 0 till oändligt stort. En oddskvot på 1,0 innebär lika stor risk för 
sfinkterruptur vare sig patienten är förstföderska eller omföderska. Blir oddskvoten högre än 1,0 
visar det att risken är förhöjd. En oddskvot på exempelvis 1,412 innebär då en förhöjd risk med 1,4 
gånger, eller 41,2 procent, för just det materialet som studerats (Körner & Wahlgren, 2006, s 410-
420).  
 

Etiska överväganden 

I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ingår forskning som 
innefattar behandling av känsliga personuppgifter när samtycke saknas. Grundläggande är att 
forskningen ska ha respekt för människovärde, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
(Olsson & Sörensen, 2008, s. 59). I en studie som bygger på journalgranskning där känsliga 
uppgifter ingår bör hög sekretess tillämpas och så få personer som möjligt bör handha 
personuppgifterna (Polit & Beck, 2012, s. 129). Vid datainsamlingen erhöll varje journal en kod i 
syfte att enskilda journaler inte skulle kunna härledas till specifika personer. Personuppgifterna har 
endast hanterats av författarna och samtliga personnummer har förstörts efter studiens 
genomförande. Då studien byggde på journalgranskning anses inga patienter ha påverkats av 
datainsamlingen. Dessutom utfördes samtliga analyser på gruppnivå vilket innebär att inga enskilda 
journaler kunde urskiljas i materialet. Eftersom det ansågs att patienterna inte riskerade att ta någon 
form av psykisk eller fysisk skada inhämtades enbart tillstånd av ansvarig verksamhetschef. 
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RESULTAT 
Resultatet visade att förlossningsställningen gyn hade en signifikant säkerställd skillnad i förekomst 
av sfinkterrupturer jämfört med resterande förlossningsställningar. Analysen mellan perineala 
bristningar och förlossningsställningar (tabell 1) visade att andelen sfinkterrupturer var högst bland 
de kvinnor som födde i gyn (6,6 %, n = 21) och lägst i liggande/halvsittande (2,0 %, n = 2). För att 
påvisa eventuell signifikans mellan specifika förlossningsställningar och sfinkterrupturer jämfördes 
varje enskild förlossningsställning med övriga ställningar sammanslagna. Pearsons chi-2-test 
påvisade då en signifikant säkerställd skillnad i förekomsten av sfinkterrupturer i gyn, med p = 
0,001. Då liggande/halvsittande jämfördes mot övriga ställningar kunde ingen signifikans påvisas 
(p = 0,375). Sida, sittande och upprätt förlossningsställning visade inte heller någon signifikans. 

 
Förekomst av perineala bristningar presenteras i Tabell 
2. Av samtliga kvinnor fick 74,1 procent (n = 1022) en 
grad 1 eller 2 bristning medan 22,3 procent (n = 308) 
inte fick någon bristning alls. Bland de kvinnor som 
drabbades av en sfinkterruptur (3,6 %, n = 49) fick 3,3 
procent (n = 46) en grad 3 bristning och 0,2 procent (n 
= 3) en grad 4 bristning. Fördelning av kvinnornas 
förlossningsställningar visas i Tabell 2, där den mest 
förekommande ställningen var sittande (37,4 %, n = 
516) medan den minst förekommande var 
liggande/halvsittande (7,4 %, n = 101). 
 
De 1379 kvinnor som inkluderades i studien var mellan 17 och 45 år med en medelålder på 32,4 år. 
Av dessa hade 21,7 procent (n = 299) ett BMI över 25 vid inskrivning på mödravården. Bland 
kvinnorna var 43,1 procent (n = 594) förstföderskor och 35,8 procent (n = 494) var över 35 år 
gamla. 52,2 procent (n = 720) födde sitt barn efter beräknad partus och 10,7 procent (n = 148) blev 
inducerade. Hos 2,9 procent (n = 40) av kvinnorna utförde barnmorskan en episiotomi. 
Värkstimulering förekom hos 35,8 procent (n = 493) av de födande kvinnorna och 38,7 procent (n = 
533) använde ryggbedövning som smärtlindring. 18,8 procent (n = 259) av kvinnorna födde barn 
som vägde över 4000 gram och 3,3 procent (n = 45) av barnen låg i annan bjudning än framstupa 
huvudbjudning. Samtliga studerade riskfaktorer hos kvinnorna presenteras i Tabell 3. Även dessa 

Tabell 1. Förekomst av sfinkterrupturer samt fördelning av kvinnornas förlossningsställningar 

 Samtliga kvinnor Kvinnor utan 
sfinkterruptur 

Kvinnor med 
sfinkterruptur 

Sfinkterruptur 
vs ingen 

sfinkterruptur 
 Antal(n) Procent(%) Antal(n) Procent(%) Antal(n) Procent(%) P-värde  

Sida 232 16,8 227 97,8 5 2,2 0,197 

Liggande/Halvsittande* 101 7,4 99 98,0 2 2,0 0,375 

Sittande 516 37,4 502 97,3 14 2,7 0,193 

Gyn 319 23,1 298 93,4 21 6,6 0,001 

Upprätt** 211 15,3 204 96,7 7 3,3 0,841 

Totalt 1379 100 1330 96,4 49 3,6  

* Liggande och halvsittande har slagits samman 
** I kategorin upprätt ingår pall, huksittande, knästående och stående 
P-värde: Analys med Pearsons chi-2-test, signifikansnivå 0,05. Analys mot förekomst av sfinkterrupturer. 

Tabell 2. Förekomst av perineala bristningar 

 Antal 
(n=1379) 

Procent 
(%) 

Ingen 308 22,3 

Grad 1 – 2 1022 74,1 

Grad 3 46 3,4 

Grad 4 3 0,2 
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faktorer analyserades med Pearsons chi-2-test i förhållande till perineala bristningar, vilket påvisade 
att sfinkterrupturer signifikant oftare också förekom hos kvinnor som födde sitt första barn (p = 
0,000), erhöll värkstimulering (p = 0,010), använde ryggbedövning (p = 0,003), födde efter 
beräknad partus (p = 0,014) samt födde barn med en födelsevikt över 4000 gram (p = 0,011) (Tabell 
3). 
 
Analys med binär logistisk regression utfördes för att påvisa om förlossningsställningen enskilt 
kunde vara en riskfaktor för sfinkterrupturer, även vid samtidig påverkan av övriga riskfaktorer. Vid 
analysen framkom att en viss ökad risk för sfinkterrupturer fanns i ställningarna gyn och upprätta 
ställningar. I Tabell 4 visas oddskvoten för samtliga förlossningsställningar och riskfaktorer. 
Resultatet visade att kvinnor som fött i gyn hade 1,5 gånger (OR = 1,582) ökad risk för 
sfinkterrupturer jämfört med övriga ställningar, medan upprätta ställningar också påvisade något 
ökad risk med 1,3 gånger (OR = 1,322). Dock var ingen av dessa signifikant säkerställda. 
Ställningarna sida, liggande/halvsittande och sittande påvisade ingen ökad risk för sfinkterrupturer 
utan snarare en något minskad risk i jämförelse med övriga ställningar. Vid analys med resterande 
riskfaktorer visades att vara förstföderska samt att föda ett barn med en födelsevikt över 4000g ge 
en ökad risk för sfinkterrupturer med nästan 3 gånger (OR = 2,982) respektive 2,3 gånger (OR = 
2,321). Dessa två resultat var signifikant säkerställda. Liknande ökning i risk sågs även gällande 
barnets bjudning, där den ökade risken var 2,5 gånger större hos kvinnorna som födde ett barn i 
annan bjudning än framstupa huvudbjudning (OR = 2,554). Detta resultat var dock inte signifikant 
säkerställt.  
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Tabell 3. Översikt av riskfaktorer och förekomst av sfinkterruptur hos kvinnorna i urvalet 

 Samtliga kvinnor Kvinnor utan 
sfinkterruptur 

Kvinnor med 
sfinkterruptur 

Sfinkterruptur 
vs ingen 

sfinkterruptur 

 Antal(n) Procent(%) Antal(n) Procent(%) Antal(n) Procent(%) P-värde 
Ålder 
<35 år 
>35 år 
Saknas 

 
883 
494 
2 

 
64,0 
35,8 
0,1 

 
850 
478 

 

 
64,0 
36,0 

 
33 
16 
0 

 
3,7 
3,2 

 

0,632 

BMI 
<25 
>25 
Saknas 

 
1051 
299 
29 

 
76,2 
21,7 
2,1 

 
1019 
284 

 

 
78,2 
21,8 

 
32 
15 
2 

 
3,0 
5,0 

 

0,101 

Paritet 
Förstföderska 
Omföderska 

 
594 
785 

 
43,1 
56,9 

 
561 
769 

 
42,2 
57,8 

 
33 
16 

 
5,6 
2,0 

0,000 

Graviditetsvecka 
Till beräknad partus 
Efter beräknad partus 

 
659 
720 

 
47,8 
52,2 

 
644 
686 

 
48,4 
51,6 

 
15 
34 

 
2,3 
4,7 

0,014 

Värkstimulering 
Ja 
Nej 

 
493 
886 

 
35,8 
64,2 

 
467 
863 

 
35,1 
64,9 

 
26 
23 

 
5,3 
2,6 

0,010 

EDA 
Ja 
Nej 

 
533 
846 

 
38,7 
61,3 

 
504 
826 

 
37,9 
62,1 

 
29 
20 

 
5,4 
2,4 

0,003 

Induktion 
Ja 
Nej 

 
148 
1231 

 
10,7 
89,3 

 
141 
1189 

 
10,6 
89,4 

 
7 
42 

 
4,7 
3,4 

0,413 

Episiotomi 
Ja 
Nej 

 
40 

1339 

 
2,9 
97,1 

 
37 

1293 

 
2,8 
97,2 

 
3 
46 

 
7,5 
3,4 

0,171 

Barnets bjudning 
Framstupa 
huvudbjudning 
Annan bjudning 

 
1333 
45 

 
96,7 
3,3 

 
1287 
42 

 
96,8 
3,2 

 
46 
3 

 
3,5 
6,7 

0,252 

Födelsevikt 
<4000g 
>4000g 

 
1120 
259 

 
81,2 
18,8 

 
1087 
243 

 
81,7 
18,3 

 
33 
16 

 
2,9 
6,2 

0,011 

Totalt 1379  1330  49   

P-värde: Analys med Pearsons Chi-två-test, signifikansnivå 0,05, CI: 95 %. Samtliga riskfaktorer har Chi-2-testats mot förekomsten av 
sfinkterrupturer. 
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Tabell 4. Analys med binär logistisk regression för förlossningsställningar och övriga 
riskfaktorer i förhållande till förekomst av sfinkterrupturer, presenterat som oddskvot. 

                                             Förekomst av sfinkterrupturer 

 OR 95% CI P-värde 

Förlossningsställning    

Sida 
Övriga ställningar 

0,701 
1,0 

0,267 - 1,839 0,470 

Liggande/Halvsittande* 
Övriga ställningar 

0,740 
1,0 

0,173 - 3,159 0,684 

Sittande 
Övriga ställningar 

0,729 
1,0 

0,382 - 1,390 0,337 

Gyn 
Övriga ställningar 

1,584 
1,0 

0,824 - 3,048 0,168 

Upprätt** 
Övriga ställningar 

1,322 
1,0 

0,559 - 3,124 0,525 

Riskfaktorer    

Ålder < 35 år 
Ålder > 35 

1,218 
1,0 

0,628 - 2,363 0,560 

BMI < 25 
BMI > 25 

1,608 
1,0 

0,845 - 3,058 0,148 

Förstföderska 
Omföderska 

2,982 
1,0 

1,465 – 6,070 0,003 

Fött efter beräknad partus 
Fött innan beräknad partus 

1,610 
1,0 

0,845 – 3,070 0,148 

Erhållit värkstimulering 
Ej erhållit värkstimulering 

1,059 
1,0 

0,526 – 2,133 0,873 

Erhållit EDA 
Ej erhållit EDA 

1,607 
1,0 

0,080 – 3,214 0,180 

Inducerad 
Ej inducerad 

1,069 
1,0 

0,454 – 2,518 0,879 

Episiotomerad 
Ej Episiotomerad 

1,915 
1,0 

0,544 – 6,746 0,312 

Annan bjudning 
Framstupa huvudbjudning 

2,554 
1,0 

0,731 – 8,924 0,142 

Födelsevikt < 4000g 
Födelsevikt > 4000g 

2,321 
1,0 

1,201 – 4,485 0,012 

* Liggande och halvsittande har slagits samman 
** I kategorin upprätt ingår pall, huksittande, knästående och stående 
Analys med binär logistisk regression där oddskvoten (OR) påvisar eventuell ökad risk för sfinkterrupturer. Signifikansnivå 
0,05, konfidensintervall (CI) 95 %. Förlossningsställningarna är analyserade en i taget tillsammans med riskfaktorerna, mot 
förekomsten av sfinkterrupturer. Detta påvisar förlossningsställningens ökade risk för sfinkterrupturer jämfört med riskfaktorerna. 
Förlossningsställningarna har analyserats binärt, där varje ställning har parats med övriga ställningar som kontrollgrupp. Övriga 
ställningar innebär resterande förlossningsställningar sammanslagna. Riskfaktorerna är analyserade tillsammans. P-värdet visar 
eventuell signifikans för oddskvoten. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Studiens ansats och design ansågs relevant till syftet och tidsramen. En annorlunda studiedesign 
hade dock kunnat ge en ökad möjlighet att påvisa ett starkare orsakssamband. Enligt Bonita, 
Beagelhole och Kjellström (2010, s. 141) är det endast randomiserade kontrollerade studier som 
innehar en stark förmåga att bevisa ett orsakssamband. Randomiserade kontrollerade studier innebär 
att ett antal individer väljs ut att delta i en studie och sedan slumpmässigt indelas i två grupper. Den 
ena gruppen utsätts vanligen för någon form av intervention medan den andra gruppen används som 
kontrollgrupp. Resultatet jämförs sedan mellan de båda grupperna (Olsson och Sörensson, 2008, s. 
68). Denna typ av studie var dock inte möjlig att genomföra relaterat till tidsramen för arbetet. 
Vidare beskriver Bonita, Beagelhole och Kjellström (2010, s. 141) att kohortstudier är näst bäst när 
det gäller att påvisa ett orsakssamband då risken för confounders är närmast minimal. En 
kohortstudie kan exempelvis innebära att följa en grupp individer under en viss tid och studera hur 
denna grupp påverkas av en viss exponering (Olsson och Sörensson, 2008, s. 71). Gottvall, 
Allebeck och Ekeus (2007) utförde en kohortstudie då de undersökte förlossningsställningens 
betydelse för förekomsten av sfinkterrupturer. En kohortstudie anses ge bäst information om 
orsaken till en sjukdom eller skada samt ger det mest direkta måttet på risken att utveckla 
sjukdomen eller skadan (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010, s. 78). Denna studiedesign ansågs 
passa studiens syfte, dock var det inte genomförbart i relation till given tid för arbetet. Nackdelarna 
med en kohortstudie är att de ofta tar lång tid att genomföra samt att det kan vara svårt att insamla 
ett tillräckligt stort urval om sjukdomen eller skadan är ovanlig (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 
2010, s. 78). Med detta i åtanke ansågs registerstudie (Olsson & Sörensen, 2008, s. 94) bäst 
anpassad för angiven tidsram och studiens omfattning. Därmed gavs möjlighet att samla in 
tillräcklig mängd data. 
 
Storleken på urvalet avgjordes också främst av tidsramen och omfattningen av studien, där målet 
var att finna omkring 50 sfinkterrupturer. Med statistik över antalet sfinkterrupturer på valt sjukhus 
(Socialstyrelsen, 2013, s. 58) och efter uträkning inhämtades därmed 1697 journaler. Önskvärt hade 
varit att ha ett större urval, framförallt för att kunna studera de åtta ursprungliga 
förlossningsställningarna utan sammanslagning. Exempelvis födde endast 15 (1,1 %) respektive 22 
(1,7 %) kvinnor i ställningarna stående och huksittande. För att statistiskt analysera dessa krävdes 
sammanslagning av vissa förlossningsställningar då vissa enskilda ställningar var för låga i antal. 
Vid större antal observationer hade möjligen även de något ovanligare förlossningsställningarna 
kunnat analyseras enskilt. Studiens urvalsmängd anses dock tillräcklig i förhållande till studiens 
omfattning då tidigare studier som undersökt förekomst av och risker för perinealbristningar haft 
liknande antal. Eskander & Shet (2009) granskade 3038 journaler och fann endast 36 
sfinkterrupturer som sedan analyserades. Dahlen, Ryan, Homer och Cook (2007) studerade på 
liknande sätt 6595 journaler och fann då motsvarande 134 sfinkterrupturer. 
 
Till studien valdes konsekutiv insamling av data. Fördelen med konsekutivt urval är att samtliga 
observationer under en viss tid granskas. Eftersom alla journaler från januari 2012 till april 2012 då 
granskats har samtliga dokumenterade sfinkterrupturer som förekommit på valt sjukhus under 
denna tid fångats upp. Problemet med konsekutivt urval kan vara påverkan i tid. Det går inte att 
avgöra om andra faktorer som ligger i tiden vid just dessa månader kan ha påverkat resultatet. Det 
går inte heller att avgöra om exempelvis en viss patientkategori kommer till valt sjukhus. Det är 
därmed inte säkert att populationen representerar den tänka gruppen som helhet, vilket kan påverka 
generaliserbarheten i resultatet (Sörensen och Olsen, 2008, s. 70). Hade ett slumpmässigt urval från 
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samtliga sjukhus i Stockholm valts, eller att journaler hade inhämtats från ett register över samtliga 
sfinkterrupturer i Sverige hade möjligen populationen sett annorlunda ut. 
 
Datainsamlingen skedde på ett sjukhus med två förlossningsavdelningar: sjukhuset vanliga 
förlossningsavdelning samt en alternativ avdelning som utvecklats från en tidigare så kallade ABC-
klinik (Alternative Birth Care), där hemlik förlossningsmiljö eftersträvades. På den alternativa 
avdelningen sker all vård kring barnafödandet, från mödrahälsovård till eftervård. Kvinnor som 
föder på denna avdelning ska ha genomgått en normal graviditet utan komplikationer och förväntas 
genomgå en normal förlossning. Personalen arbetar utifrån konceptet one-to-one care, vilket 
innebär att varje födande kvinna har en barnmorska hos sig hela tiden och att denna barnmorska inte 
har någon ytterligare födande patient under det arbetspasset. Denna avdelning är småskalig med 
endast 3 födelserum och den står för cirka 1200 födslar per år. Sjukhusets vanliga 
förlossningsavdelning har en större verksamhet med omkring 6000 födslar per år. På denna 
avdelning är det inte ovanligt att barnmorskan har flertalet patienter i förlossningsarbete samtidigt 
och har därmed ingen möjlighet att finnas hos den födande kvinnan oavbrutet. Sjukhusets vanliga 
avdelning tar emot alla kvinnor, både med låg- och högriskgraviditeter. Sammanslagningen av 
dessa två helt olika avdelningar kan ha påverkat resultatet. Hade samma studie gjorts på 
avdelningarna var för sig kunde resultaten blivit annorlunda. Det ansågs dock som en fördel att 
samla in data från de två enheterna tillsammans då den vanliga förlossningsavdelningen exempelvis 
inte kan erbjuda alla kvinnor att föda på förlossningspall. För att få ett bredare urval gällande olika 
förlossningsställningar ansågs det därför fördelaktigt att ha med båda avdelningarna. När sedan 
journalerna inhämtades erhölls samtliga personnummer till journalerna i tidsordning efter 
förlossningarna och inte uppdelat enligt separata avdelningar. Det gjordes därför ingen uppdelning 
mellan de olika avdelningarna då detta skulle krävt en mer omfattande journalgranskning och 
tidsåtgång samt att det inte ansågs påverka studiens syfte. 
 
Valda exklusionskriterier upplevdes relevanta till studiens syfte. Kvinnor som fött med hjälp av 
kejsarsnitt exkluderades då de inte kommer drabbas av någon perinealbristning. Vakuumextraktion 
exkluderades trots att det finns bevis för ett starkt samband med sfinkterrupturer (Jangö, Langhoff-
Roos, Rosthøj & Sakse, 2014; Gurol-Urganci et al, 2013). Detta exklusionskriterie valdes på grund 
av att vakuumextraktion nästan uteslutande sker i gynställning. Det ansågs därför ge ett missvisande 
resultat om de ingått i studien. Kvinnor med flerbörd exkluderades från studien då flertalet variabler 
var olika för tvilling ett och tvilling två, vilket omöjliggjorde passande statistiska analyser. Kvinnor 
vars journaler saknade dokumenterad förlossningsställning exkluderades då studiens syfte var att 
undersöka just förlossningsställningen betydelse för förekomsten av sfinkterrupturer hos födande 
kvinnor. 
 
Antal förlossningsställningar i materialet var ursprungligen mycket skevt fördelat, där flera av de 
upprätta ställningarna var få i antal. Därför gjordes sammanslagningar av ställningarna till 
kategorier där knästående, pall, huksittande samt stående slogs ihop till upprätt ställning. Även 
liggande och halvsittande slogs ihop och bildande en egen kategori. Liggande och halvsittande 
innefattar oftast att kvinnan är placerad dorsalt i sängen med låg ryggända, och gränsen mellan 
liggande och halvsittande är en bedömning för varje enskild barnmorska. Hade det funnits ett större 
underlag i urvalet och de upprätta förlossningsställningarna hade varit fler i antal skulle tydligare 
resultat kunna ses, exempelvis om sfinkterrupturer förekom oftare vid födande på förlossningspall 
än i knästående. Detta skulle vara speciellt intressant då knästående avlastar perineum på ett helt 
annat sätt än vad pall och huksittande gör. Pall och huksittande skulle kunna anses vara mer likt 
sittande, men då båda dessa ställningar ger en mer upprätt position där kvinnan har fötterna i golvet 
och innehar ett annat läge än i sängen ansågs dessa passa bättre i upprätt ställning, en indelning som 
även litteraturen gör (Abascal, 2013, s. 94-102). 
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I vissa journaler upptäcktes att barnmorska som assisterat kvinnan vid födseln dokumenterade 
förlossningsställningen sittande då förlossningspallen egentligen använts. Detta kan ha gett ett 
missvisande resultat. Barnmorskan hade då dokumenterat förlossningsställningen sittande i Fv1 och 
sedan förtydligat att förlossningspallen användes i journaltexten. Enligt tidsramen för 
datainsamlingen var det inte möjligt att granska alla journaler på ett sätt som kunde uppdaga alla 
fall där detta förekommit. Dessutom kan det även finnas barnmorskor som väljer sittande i Fv1 och 
inte förtydligar förlossningsställningen i journaltexten, vilket då gör det omöjligt att kontrollera 
egentlig ställning. Om studiens utformning hade varit annorlunda, exempelvis en kohortstudie, hade 
detta kunnat undvikas eftersom författarna själva då dokumenterar den ställning kvinnan intar. 
 
För att möjliggöra valda analyser i statistikprogrammet SPSS omarbetades övriga variabler från de 
ursprungliga kategorierna till endast två kategorier inom varje variabel, vilket beskrivs under 
dataanalys. Kvinnans ålder delades in i över- och under 35 år. Detta då tidigare forskning som 
studerat sambandet mellan ålder och sfinkterrupturer gjort samma indelning. Hade samtliga åldrar 
istället analyserats kunde möjligen en korrelation mellan ökande ålder och sfinkterrupturer 
framkommit. Paritet delades in i förstföderska och omföderska oavsett antal födda barn. Detta då 
förstföderskor oftare drabbas av perinealbristningar generellt (Socialstyrelsen, 2013, s. 48) men 
även att tidigare studier har påvisat att förstföderskor oftare drabbas av sfinkterrupturer än 
omföderskor (Smith et al, 2013). Kvinnornas BMI delades upp i kategorierna över- eller under BMI 
25, alltså upp till eller över normalviktiga (WHO, 2006). Önskvärt hade varit att istället ha 
indelningen över eller under BMI 30, då BMI över 30 anses medföra risker som exempelvis hög 
födelsevikt (Triunfo & Lanzone, 2014) och värkrubbningar vid vaginala förlossningar (Berglund & 
Collberg, 2008, s 159). Dessvärre var underlaget i denna studie lågt då endast 5 procent (n = 69) av 
kvinnorna totalt hade ett BMI över 30 samt att endast 2 sfinkterrupturer fanns inom den gruppen. 
Urvalet ansågs därför för litet för en sådan uppdelning. Vid större urval vore det möjligt att påvisa 
om BMI över 30 är en riskfaktor även för sfinkterrupturer. Graviditetsvecka var också en av 
variablerna som på grund av urvalet delades in i en möjligen godtycklig kategori: kvinnor som fött 
före beräknad partus samt kvinnor som fött efter beräknad partus. Önskvärt hade varit att kunna 
urskilja kvinnor som blivit överburna, det vill säga att graviditeten gått över fullgången tid efter 
vecka 42+0. Detta då överburenhet har visats påverka risker som exempelvis värksvaghet samt 
högre födelsevikt med ökad risk för förlossningsskador hos kvinnan (Olofsson, 2009, s 501-504). I 
ett försök att dela upp graviditetsveckorna i upp till vecka 41+6 respektive från och med vecka 
42+0 upptäcktes dock att gruppen med överburna kvinnor var för få i antal för valda statistiska 
analyser, varför indelningen ändrades till före- och efter beräknad partus. Ett större urval hade även 
möjligen kunnat påvisa om bjudningar som vidöppen bjudning eller sätesbjudning kunnat vara en 
riskfaktor för sfinkterrupturer. Detta var dock inte möjligt i denna studie relaterat till det låga antalet 
andra bjudningar (3,3 %, n = 43) utöver framstupa huvudbjudning. Barnets födelsevikt delades in i 
kategorierna över- och under 4000 gram i enlighet med studier liknande denna (Gottvall, Allebeck 
& Ekéus, 2007; Smith et al, 2013). 
 
I analysen av insamlad data användes Pearsons chi-2-test och binär logistisk regressionsanalys. 
Pearsons chi-2-test används vanligen då fördelningen av variabler som mäts enligt en nominalskala 
ska jämföras (Polit & Beck, 2012, s 417-420). Logistisk regression är speciellt användbar när 
ovanliga händelser studeras, som exempelvis sfinkterrupturer. Antalet kvinnor i gruppen med 
sfinkterrupturer var mycket få i förhållande till de som inte drabbats av en sfinkterruptur, varför 
vissa analysmetoder inte kunde användas. Många analysmetoder kräver dessutom numerisk data 
medan logistisk regression kan behandla kategorier, vilket denna studie hade (Körner & Wahlgren, 
2006, s 410-420). Binär logistisk regression kräver dock att alla variabler delades upp i två 
kategorier. Det hade varit önskvärt att behålla den ursprungliga uppdelningen av kategorierna inom 
varje variabel. Det hade exempelvis varit intressant att påvisa om förekomsten av sfinkterrupturer 
ökar med stigande ålder eller ökande födelsevikt, vilket det inte fanns utrymme för i valda 
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analysmetoder. Andra analysmetoder hade möjligtvis kunnat ge svar på dessa frågor. Dock 
bedömdes metoderna passande för studiens omfattning och författarnas förståelse. 
 

Resultatdiskussion 

Förlossningsställningen gyn förekom signifikant oftare vid sfinkterrupturer i jämförelse med 
resterande förlossningsställningar. Vid riskanalys framkom att en viss ökad risk för sfinkterrupturer 
fanns i förlossningsställningen gyn och även i upprätta ställningar, dock inte signifikant säkerställt. 
Vid kontroll med samtliga andra riskfaktorer påvisades även signifikant skillnad för sfinkterrupturer 
bland förstföderskor, kvinnor som erhöll värkstimulering, använde EDA, födde efter beräknad 
partus samt födde barn med en födelsevikt över 4000 gram. Riskalysen där samtliga faktorer 
samkördes och jämfördes tillsammans påvisade däremot att förlossningsställningen gyn inte enskilt 
signifikant påverkade förekomsten av sfinkterrupturer. De enda faktorer som enskilt visades 
påverka förekomsten av sfinkterrupturer var att vara förstföderska samt att föda ett barn med en vikt 
över 4000g. Förlossningsställningen gyn ger därmed en viss ökad risk i jämförelse med andra 
förlossningsställningar, men att vara förstföderska samt att föda barn med hög födelsevikt kan då ha 
påverkat utfallet för förlossningsställningarna. Även tidigare studier har identifierat att vara 
förstföderska samt att föda ett barn med hög födelsevikt som enskilda riskfaktorer för 
sfinkterrupturer (de Leeuw, Struijk, Vierhout & Wallenberg, 2001; Smith et al, 2013). 
 
Förekomsten av sfinkterrupturer i urvalsgruppen var högst bland de kvinnor som födde i 
förlossningsställningen gyn. Liknande resultat sågs i en studie av Gottvall, Allebeck och Ekéus 
(2007) som undersökte vilken roll förlossningsställningen spelade vid förekomsten av 
sfinkterrupturer. Där framkom att förlossningsställningarna gyn och huksittande ökade risken för 
sfinkterrupturer. Även Meyvis et al (2012) påvisade en högre förekomst av perinealbristningar i 
förlossningsställningen gyn då den jämfördes med ställningen liggande på sidan. Meyvis et al 
menar i sin studie från 2012 att föda på sidan kan anses som en “hands-off” teknik för att undvika 
perineala bristningar. Även Gottvall, Allebeck och Ekéus (2007) visade att kvinnor som födde på 
sidan hade minst antal sfinkterrupturer. Föreliggande studie har inte kunnat påvisa någon signifikant 
säkerställd skillnad gällande kvinnor som fött på sidan. Dock visades att det förekom minst antal 
sfinkterrupturer vid liggande på sidan samt liggande/halvsittande. Varför förekomsten av 
sfinkterrupturer är högre vid förlossningsställningen gyn är osäkert. Det skulle kunna bero på att 
trycket mot perineum ökar i denna ställning samt att kvinnan får svårt att styra kraften i krystandet 
(Albers, Anderson, Cragin, Daniels, Hunter, Sedler & Teaf 1996). Efter binär logistisk 
regressionsanalys med riskfaktorerna tillsammans med var och en av förlossningsställningarna 
påvisades dock endast en signifikant säkerställd skillnad i förekomsten av sfinkterrupturer hos 
förstföderskor och barn med födelsevikt över 4000 gram. Möjligheten att dessa två faktorer har 
påverkat resultatet för förlossningsställningarna bör därför beaktas. 
 
Förlossningsställningen gyn var en av de mer vanligt förekommande ställningarna samtidigt som de 
upprätta ställningarna var mycket få i antal i detta material. Trots att evidens pekar mot fler fysiska 
och psykiska fördelar för mamma och barn vid upprätta förlossningsställningar är gynställning och 
andra liggande förlossningsställningar fortfarande de mest använda i världens höginkomstländer 
(Gupta, Hofmeyr & Shehmar, 2012). I studien av Gottvall, Allebeck och Ekéus (2007) använde 
exempelvis endast 16,1 procent av de 12782 kvinnorna en upprätt förlossningsställning. Orsaken 
bakom att kvinnor intar gynställning under utdrivningsskedet är oviss. En anledning kan vara att 
barnmorskan föredrar att kvinnan ligger med benen i gynstöd under krystfasen. Priddis, Dahlen och 
Schmeid (2011) undersökte i en studie vilka faktorer som avgör kvinnans förlossningsställning 
under utdrivningsskedet. Resultatet visade att kvinnorna intog den förlossningsställning 
barnmorskorna föredrog. Att barnmorskan föredrar att kvinnan intar liggande positioner kan enligt 
Priddis, Dahlen och Schmeid (2011) relateras till barnmorskans utbildning. Om endast sådana 
förlossningsställningar använts vid de flesta eller samtliga observerade och genomförda 
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förlossningar under studietiden är det större chans att barnmorskan fortsätter jobba på samma sätt. 
Thies-Lagergren, Hildingsson, Christensson och Kvist (2013) studerade vem som tar beslutet 
angående förlossningsställningen. I de fall barnmorskan tog beslutet hamnade kvinnorna oftast i en 
icke upprätt position. Motivering till varför kvinnan skulle inta en icke upprätt ställning var fysiska 
begränsningar hos barnmorskan så som ryggvärk och knäproblem, eller personligt ogillande. Thies-
Lagergren et al (2013) menar att det är svårt att göra något åt barnmorskans fysiska begränsningar 
men i de fall det beror på personligt ogillande bör barnmorskor utöka sin vana att arbeta med 
upprätta förlossningsställningar. Priddis, Dahlen och Schmeid (2011) visade även att miljön där 
kvinnan föder påverkar vilken förlossningsställning hon intar. Har födelseplatsen mindre fokus på 
övervakning samt strategisk placering av all teknologi, så det knappt är märkbart för kvinnorna, 
upplevde de större trygghet och frihet. I och med detta kände kvinnorna större trygghet och frihet i 
att inta den förlossningsställning de själva föredrog. Denna frihet och trygghetskänsla kunde inte ses 
i samma utsträckning hos kvinnor som födde på mer medicinskt inriktade enheter (Priddis, Dahlen 
& Schmeid, 2011). Då föreliggande studie utfördes med material från både en förlossningssklinik 
med mindre medicinskt fokus i hemlik miljö samt en mer medicinskt inriktad förlossningssklinik i 
sjukhusmiljö hade det varit intressant att studera eventuell skillnad i förekomst av både 
förlossningsställningar och sfinkterrupturer mellan de två avdelningarna. Ytterligare forskning med 
syfte att jämföra dessa två typer av avdelningar gällande förlossningsställningar och sfinkterrupturer 
skulle kunna bidra med mer kunskap kring hur sfinkterrupturer kan förebyggas. 
 
Att förlossningsställningen gyn har hög frekvens och visar tendens att kunna öka risken för 
sfinkterrupturer i föreliggande studie kan även bero på andra faktorer. Det bör beaktas att kvinnan 
möjligen hamnade i gynekologiskt läge på grund av ett akut tillstånd och att barnmorskan då gjort 
en bedömning att detta var nödvändigt. Enligt Thies-Lagergren et al (2013) låg medicinska orsaker 
bakom beslutet om vilken förlossningsställning kvinnan födde i 54 procent av fallen i 
jämförelsegruppen. Om barnet exempelvis visat tecken på stress kan förberedelser för 
vakuumextraktion ha inletts. Detta kan ha påverkat kvinnans ställning då vakuumextraktion nästan 
uteslutande utförs i gynekologiskt läge (Vayssièrea, Beucherc, Dupuisd, Feraude, Simon-Toulzaa, 
Sentilhesf, Meunierg, Paranta, Schmitzg, Riethmullerh, Baudi, Galley-Raulinj, Diemunschk, 
Pierrel, Schaalm, Fourniéf, & Ourye, 2011). En annan orsak kan vara att funduspress använts för att 
påskynda utdrivningen. Funduspress innebär att en assisterande barnmorska under värk lägger ett 
tryck på kvinnans livmoder i förlossningskanalens riktning, i syfte att öka värkens tryck (Verheijen, 
Raven och Hofmey, 2009). Funduspress utesluter många förlossningsställningar då barnmorskan 
måste kunna komma åt kvinnans mage. Huruvida funduspress påverkar sfinkterrupturer är oklart 
enligt Verheijen, Raven och Hofmey (2009) då detta inte är väl studerat. Vid tolkning av 
föreliggande studies resultat, att gynekologiskt läge visat en något ökad risk för sfinkterrupturer, 
behöver därmed även hänsyn tas till varför kvinnan intog denna position, samt om dessa faktorer 
kan ha påverkat rupturen i sig. 
 
Efter binär logistisk regressionsanalys påvisades att upprätta förlossningsställningar innebar en 
något ökad risk för sfinkterrupturer, dock inte signifikant säkerställt. Någon signifikant säkerställd 
skillnad kunde inte heller ses i analysen med Pearsons chi-2-test, varför det snarare verkar bero på 
slumpen. Altman, Ragnar, Ekström, Tydénn och Olsson (2005) studerade om upprätta 
förlossningsställningar ökade risken för sfinkterrupturer och resultatet visade att dessa 
förlossningsställningar inte ökar risken för sådana skador. Det hade dock varit intressant att 
analysera de upprätta förlossningsställningarna var för sig då de egentligen skiljer sig mycket åt. 
Thies-Lagergren, Kvist, Christensson och Hildingsson visade exempelvis i sin studie från 2011 att 
förlossningspallen inte innebar någon förhöjd risk för perineala bristningar. Gottvall, Allebeck och 
Ekéus (2007) visade samtidigt i sin studie att förlossningsställningen huksittande ökar risken för 
sfinkterrupturer. Detta är två olika förlossningsställningar som, i föreliggande studie, båda ingår i 
upprätta förlossningsställningar. Vidare forskning med syfte att jämföra samtliga 
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förlossningsställningar var för sig skulle kunna ge ytterligare kunskap om sfinkterrupturer kan 
förebyggas genom att kvinnan intar en viss förlossningsställning. 
 
En signifikant säkerställd skillnad i förekomsten av sfinkterrupturer sågs även hos kvinnor som 
födde sitt första barn, erhöll värkstimulering, använde EDA, födde efter beräknad partus samt födde 
barn med en födelsevikt över 4000 gram. De Leeuw et al (2001); Gottvall, Allebeck och Ekéus 
(2007), da Silva et al (2012) och Smith et al (2013) visade också i sina studier att förstföderskor 
hade en signifikant ökad risk att drabbas av sfinkterrupturer samt att risken ökar med stigande 
födelsevikt. Smith et al (2013) visade även, i likhet med föreliggande studie, att EDA ökar risken 
för sfinkterrupturer. Da Silva et al (2012) undersökte dessutom om värkstimulering påverkade 
förekomsten av sfinkterrupturer, vilket visades signifikant öka risken. Enligt Gottvall, Allebeck och 
Ekéus (2007) var det dock enbart förstföderskor som hade en ökad risk för sfinkterrupturer vid 
förekomst av värkstimulering. Ingen av studierna har undersökt om kvinnor som föder innan eller 
efter beräknad partus har en ökad risk för sfinkterrupturer. Gottvall, Allebeck och Ekéus (2007) 
påvisade dock en association mellan överburenhet och ökad risk för sfinkterrupturer. Efter analys 
med samtliga riskfaktorer påvisades dock endast en signifikant säkerställd skillnad i förekomsten av 
sfinkterrupturer hos förstföderskor och barn med födelsevikt över 4000 gram. Föreliggande studies 
resultat tyder även på att barnets bjudning kan påverka förekomsten av sfinkterrupturer. Risken för 
sfinkterrupturer var förhöjd i samband med andra bjudningar än framstupa huvudbjudning även om 
detta inte var signifikant säkerställt. Tidigare forskning har påvisat att mer ovanliga bjudningar som 
vidöppen bjudning är en riskfaktor för större bristningar (Eskander & Shet, 2009), vilket tyder på att 
barnets bjudning skulle kunna ha ett samband med förekomsten av sfinkterrupturer. Samtliga 
riskfaktorer för uppkomst av sfinkterrupturer medtogs i studien för att visa medvetenhet och möjlig 
påverkan av eventuella confounders. Även om förlossningsställningen gyn visats öka risken för 
sfinkterrupturer jämfört med andra ställningar behöver därmed hänsyn tas till att riskfaktorerna att 
vara förstföderska samt att föda ett barn med födelsevikt över 4000g kan ha påverkat resultatet. 
 
Ett förlängt utdrivningsskede under förlossningen har visats öka risken för sfinkterrupturer (de 
Leeuw, Struijk, Vierhout & Wallenberg, 2001; Smith et al, 2013). Om en kvinna genomgått ett 
förlängt utdrivningsskede och därefter drabbats av en sfinkterruptur kan det förlängda 
utdrivningsskedet vara en faktor som påverkat utfallet med graden av perinealbristningen (Gottvall, 
Allebeck & Ekéus, 2007). Detta har inte kontrollerats för i denna studie. Under datainsamlingen 
skulle i så fall tiden för start av krystvärkar och tiden för barnets födelse dokumenterats i ett försök 
att avgöra om kvinnan genomgått ett förlängt utdrivningsskede. Om någon av kvinnorna i gruppen 
med sfinkterrupturer genomgått ett förlängt utdrivningsskede är detta något som kan ha påverkat 
resultatet. 
 
Sfinkterrupturer och bakomliggande orsaker behöver studeras mer då det är känt att skadorna 
påverkar kvinnors livskvalitet (Tucker, Clifton, & Wilson, 2014). Även deras beslut om att skaffa 
fler barn i framtiden och ifall de vågar föda vaginalt igen påverkas (Rådestad, Olsson, Nissen och 
Rubertsson, 2008). Tucker, Clifton och Wilson (2014) studerade tio kvinnors upplevelse av 
analinkontinens efter att ha drabbats av en sfinkterruptur. Studien visade att kvinnornas livskvalitet 
påverkades, där framförallt oförmågan att hålla avföring gjorde att många isolerade sig från att 
träffa vänner och bekanta. Kvinnorna skämdes och kände sig sorgsna. De vågade inte lita på sin 
kropp och visste inte när de plötsligt kunde läcka avföring, vilket gjorde att de undvek socialt 
umgänge. Studien visade också att deras sexliv påverkades, där flera undvek sex med sina partners 
på grund av rädsla för inkontinensen. Kvinnorna upplevde dessutom att de blivit dåligt informerade 
både om skadan och hur det kan påverka deras liv. Några trodde att avföringsinkontinens var en 
normal följd efter en förlossningsskada och vågade därför först att inte ta upp det med 
sjukvårdspersonal trots besvär (Tucker et al, 2014). En meta-studie utförd på kvinnors upplevelse 
av sfinkterrupturer pekar mot liknande resultat. Priddis, Dahlen och Schmied (2013) menar att 
upplevelserna av sfinkterrupturer och påverkan i kvinnornas liv är komplext. Delvis accepterar 
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kvinnor att det är en del av barnafödande och de är tacksamma för sitt barn, samtidigt som de 
upplever sig föråldrade, trasiga, inkapabla att ha ett normalt sexualliv och socialt isolerade. Trots att 
många förbättras vid uppföljning flera år efter skadan menar Priddis, Dahlen och Schmied (2013) 
att de som fortsatt har problem också uppger fortsatt påverkan i vardagen. Problemen som kvarstår 
är framförallt sexuellt och socialt betingade och påverkar kvinnors uppmätta livskvalitet år efter 
skadan.  
 
Sfinkterrupturer påverkar kvinnors liv och sexuella hälsa negativt men det finns också forskning 
som tyder på att barnmorskor påverkas. Edqvist, Lindgren och Lundgren (2014) studerade 
barnmorskors upplevelse av att ha ansvar för en födande kvinna som drabbats av en sfinkterruptur. 
Studien pekar mot att barnmorskorna också blir påverkade av händelsen negativt. Barnmorskorna i 
studien uttryckte både skuld och skam, och vissa upplevde att det finns en slags norm där det anses 
att skickliga och erfarna barnmorskor kan förhindra att kvinnan får större bristningar. Detta leder till 
att det kan vara svårt för barnmorskor att diskutera när de haft en kvinna som drabbats av en 
sfinkterruptur, vilket kan leda till att det inte talas om i personalgruppen. Samtidigt menar Edqvist, 
Lindgren och Lundgren (2014) att barnmorskorna upplevde att det inte enbart var deras fel utan att 
även andra faktorer måste påverka större bristningar. Detta är en stark anledning till att 
sfinkterrupturer behöver studeras mer, både orsakerna till uppkomsten men även vad barnmorskan 
själv kan göra i förebyggande syfte. Förlossningsställningens betydelse vid förekomsten av 
sfinkterrupturer är därför en kunskap som skulle kunna hjälpa barnmorskan att praktiskt förebygga 
större bristningar. Barnmorskan skulle då om möjligt kunna vägleda kvinnan att föda i ställningar 
som inte visats ha större risk för sfinkterrupturer. Riskfaktorerna bakom är viktig kunskap, men mer 
forskning om förlossningsställningens betydelse och andra praktiska möjligheter att minska risken 
för förlossningsskador kan hjälpa barnmorskan i arbetet med födande kvinnor. Detta skulle kunna 
främja både kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samt öka barnmorskors möjlighet att arbeta 
hälsofrämjande. 
 

KONKLUSION 
Sfinkterrupturer förekommer oftare i gynekologisk förlossningsställning. Detta resultat bidrar till en 
ökad evidens att förlossningsställningen kan vara en riskfaktor för förekomsten av sfinkterrupturer. 
Att vara förstföderska samt att föda ett barn med en födelsevikt över 4000 gram är dock andra 
riskfaktorer som bör beaktas då de kan ha påverkat resultatet. Då alla förlossningsställningar inte 
analyserades var för sig i denna studie uppmuntras vidare forskning där alla olika 
förlossningsställningar jämförs. Detta för att öka kunskapen om förlossningsställningens betydelse 
för förekomsten av sfinkterrupturer. I längden skulle den kunskapen kunna öka barnmorskans 
möjlighet att arbeta hälsofrämjande, genom att uppmuntra födande kvinnor att inta ställningar som 
påvisat en lägre risk för sfinkterskador, och därmed främja kvinnors sexuella hälsa. 
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Bilaga 1  
Mall för granskning av förlossningsjournaler    
 

Patientkod 

Ålder 

Paritet 

Graviditetsvecka 
 

Diagnos bristning  

BMI  

Värkstimulering 

Induktion 

Ryggbedövning 

Förlossningsställning 

Typ av huvudbjudning 

Perinealbristning 

Episiotomi 

Barnets vikt och längd   
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Bilaga 2 
Frekvenstabeller över insamlad data 
 

Variabel Antal (n = 1379) Procent (%) 
Paritet 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
594 
572 
168 
36 
7 
1 
1 

 
43,1 
41,5 
12,2 
2,6 
0,5 
0,1 
0,1 

BMI 
<16,0  
16,0-17,0  
17,1-18,4  
18,5-25,0  
25,1-30,0  
30,1-35,0  
35,1-40,0  
>40  

 
Svår undervikt 
Måttlig undervikt 
Svag undervikt 
Normalvikt 
Övervikt 
Fetma grad 1 
Fetma grad 2 
Fetma grad 3 

 
4 
2 
38 

1007 
230 
57 
57 
2 

 
0,3 
0,1 
2,8 
74,6 
17,0 
4,2 
0,7 
0,1 

Graviditetsvecka 
<37+0 
37+0 – 37+6 
38+0 – 38+6 
39+0 – 39+6 
40+0 – 40+6 
41+1 – 41+6 
>41+6 

 
31 
55 
191 
382 
444 
241 
35 

 
2,2 
4,0 
13,9 
27,7 
32,2 
17,5 
2,5 

Värkstimulering 
Ja 
Nej 

 
493 
886 

 
35,8 
64,2 

Induktion 
Ja 
Nej 

 
148 
1231 

 
10,7 
89,3 

EDA 
Ja 
Nej 

 
533 
846 

 
38,7 
61,3 

Episiotomi 
Ja 
Nej 

 
40 

1339 

 
2,9 
97,1 

Barnets bjudning 
Framstupa huvudbjudning 
Vidöppen bjudning 
Annan huvudbjudning 
Sätesbjudning 

 
1333 
42 
1 
2 

 
96,7 
3,0 
0,1 
0,1 

Barnets födelsevikt 
<2500g 
2500g – 2999g 
3000g – 3499g 

 
11 
113 
469 

 
0,8 
8,2 
34,0 
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3500g – 3999g 
4000g – 4499g 
>4500g 

527 
226 
33 

38,2 
16,4 
2,4 

Förlossningsställning 
Sida 
Liggande 
Halvsittande 
Sittande 
Gyn 
Pall 
Huksittande 
Knästående 
Stående 

 
232 
71 
30 
516 
319 
75 
23 
98 
15 

 
16,8 
5,1 
2,2 
37,4 
23,1 
5,4 
1,7 
7,1 
1,1 

Grad av bristning 
Ingen 
Grad 1 – 2 
Grad 3 
Grad 4 

 
308 
1022 
46 
3 

 
22,3 
74,1 
3,3 
0,2 
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