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SAMMANFATTNING 
 
Kvinnans kropp förändras i samband med graviditet och barnafödande. Detta kan leda till 
sexuell ohälsa första tiden som nybliven mamma. Det är viktigt att barnmorskor kan 
identifiera och våga diskutera de problemen som kan finnas för att kunna hjälpa kvinnan. 
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka kvinnors upplevelse av sitt 
sexualliv efter genomgången vaginal förlossning. Metoden är en litteraturstudie som har 
utförts med en kvalitativ ansats. Artiklarna hade både kvalitativa och kvantitativa ansatser 
vilket gav studien både djup och bredd. I resultatet framkom att kvinnor funderade över hur 
deras sexuella samliv påverkades efter vaginal förlossning. De kroppsliga förändringar 
kvinnan genomgick hade betydelse för hennes upplevelse av sitt sexualliv. Det sexuella 
samlivet påverkades i negativ riktning av trötthet. Smärta vid samlag hade oftast lagt sig efter 
tre till sex månader, medan nedsatt lust kunde hålla i sig upp till ett och ett halvt år. Dessa 
faktorer ledde till att frekvensen samlag minskade. Detta kunde bli ansträngande för den 
parrelationen kvinnorna levde i då behovet av sexuellt umgänge ofta var ojämnt mellan 
kvinna och man. Resultatet visade att barnmorskor endast berörde ämnet sexualitet genom att 
ge kvinnan recept på preventivmedel. Barnmorskor bör aktivt fråga kvinnan om besvär med 
sexuallivet för att underlätta rollen som nybliven mamma, kvinna och älskarinna. 
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INTRODUKTION 

Att föda barn och bli förälder är en naturlig del i många kvinnors liv. Författarnas arbetsliv 
har under många år präglats av kvinnors reproduktiva hälsa. Barnmorskans arbete på 
förlossningen innebär många möten med föräldrar och deras barn. I barnmorskans arbete på 
en förlossningsavdelning ingår det att självständigt handlägga den normala förlossningen. 
Bristningar i slidan och mellangården uppkommer ofta i samband med att barnet pressas ur 
mammans kropp. Barnmorskan syr flertalet bristningar och klipp för att återställa kvinnans 
anatomi i slida och mellangård. Vid kvinnans återbesök på mödrahälsovården följs 
läkningsprocessen upp efter dessa skador. Därför är kvinnans fortsatta sexuella hälsa av 
intresse för barnmorskor både på förlossningsavdelningar och på mödrahälsovården.  
 
 
BAKGRUND 
 
Definitioner använda i studien  
Vid ICPD´s (International Conference on Population and Development, sammankallad av 
WHO) internationella hälsokonferens i Kairo 1994 antogs en definition om sexuell hälsa som 
integrerar de fysiska, emotionella, intellektuella och sociala faktorerna i ett sexuellt liv. 
Förutsättningarna är att dessa är positivt berikande och omfattar personlighet, kommunikation 
och kärlek (www.who.int/reproductive-helath/publiations/RHR_01_22/annex2.html). År 2002 
skrevs det till en definition inom samma organ hur Kairo definitionen skulle tydas. Där fick 
sexuell hälsa en beskrivning som innefattar inte bara välbefinnande utan också frånvaro av 
sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Den sexuella hälsan innefattar en positiv och respektfull 
inställning till sexualitet och sexuella relationer och är fri från tvång, diskriminering och våld 
(www.who.int/reproductivehealth/publications/sexualhealth/defining_sh.pdf.  
 
Sexualitet innebär enligt WHO en upplevd eller abstrakt funktion i människans liv som 
innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och 
reproduktion. Det abstrakta innefattar tankar, fantasier och önskningar. Sexualitet i denna 
uppsats definieras som en upplevelse/tanke om erotik, njutning och intimitet. Sexuellt samliv 
definieras i uppsatsen som en erotisk upplevelse med kärleksfulla ömhetsbetygelser från både 
kvinna och man som kan leda fram till samlag. Sexuell hälsa innebär enligt WHO ett fysiskt, 
emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualiteten. I denna uppsats 
definieras sexuell hälsa som en positiv och med ömsesidig respekt njutbar sexuell erfarenhet.  
 
Tidigare forskning 
Sexuellt samliv är en viktig faktor som kan öka individens och parets livskvalitet (Ahlborg 
Diss 2004). Det sexuella samlivet kan lätt bli sårbart vid graviditet och under första tiden som 
nyblivna föräldrarna. I en studie av De Judicibus (2002) framkommer det att det sexuella 
samlivet förändras för paren i samband med graviditet vilket grundar sig på faktorer som 
kvinnor upplever. Den sexuella lusten avtar och frekvensen samlag minskar under 
graviditeten. Kvinnorna uppger trötthet och depression som skäl till detta. Beträffande den 
sexuella tillfredställelsen finns ett samband med att paret är tillfreds i relationen. Trutnovsky, 
Haas, Lang & Petru (2006) finner i sin intervjustudie att många kvinnor har en upplevelse av 
att deras partner har svårt att hantera deras växande mage och känner sig hämmade under 
samlag. Även kvinnorna i studien känner sig besvärade och några kvinnor känner sig 
distraherade och/eller klagar på att magen är i vägen och minskar den sexuella njutningen. I 
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studien framgår det också att paret kan känna en rädsla för att orsaka komplikationer av 
graviditeten i samband med samlag som blödning eller sammandragningar. Denna rädsla 
resulterar i att samlagsfrekvensen minskar för paren (Ibid). 
 
Flera studier beskriver att sexuella problem är vanliga efter förlossning (Klein, Gauthier, 
Robbins, Kaczrowski, Jorgensen, Franco, Johnson, Waghorn, Gelfand, Guralnick, Luskey, 
Joshi 1994). Besvären beskrivs som smärtor i mellangården (perineum), samlagssmärta 
(dysparaenui), minskad lust (libido) och svårighet att uppnå orgasm. Flest rapporterade 
problem har de kvinnor som fött barn med assisterad förlossning, dvs. med sugklocka eller 
förlossningstång (Clarksson, Newton, Bick, Gyte, Kettle , Newburn, Radford & Johanson 
2001). Sexuallivet förändras till det sämre för två tredjedelar av kvinnorna under de första tre 
månaderna (trimestern) och mot slutet av graviditeten gäller det nästan alla kvinnor. Detta ska 
jämföras med en tredjedel av kvinnorna som finner glädje i det sexuella samlivet och fick 
orgasm även under senare delen av graviditeten (Connolly 2005). 
Dessa frekvenser kan jämföras mot bakgrunden av att upp till en fjärdedel av alla kvinnor 
aldrig får orgasm under sitt liv och ca en femtedel av alla kvinnor aldrig finner någon njutning 
vid samlag (v Sydow 1999).  
 
Adams & Jones (1997) beskriver i sin artikel parrelationens utveckling vid tiden för 
föräldraskapet när det gäller förstagångsföräldrar och beskriver perioden efter passionen som 
”Honeymoon is over”-perioden eller ”tveksamhetsfasen”. I detta skede finns risk att paret 
differentierar sig från varandra vilket kan leda fram till en separation. Det innebär att de börjar 
uppmärksamma negativa sidor hos varandra. Perioden infaller oftast efter två års förhållande 
och sammanfaller många gånger samtidigt som många blir föräldrar. Att bli förälder för första 
gången innebär en osäkerhet i en ny roll. Perioden med ett nyfött barn kan därför vara extra 
känsligt för parförhållandet. Många förhållanden ställs inför en utmaning när den sexuella 
lusten avtar i samband med att barnet föds. Wadsby & Sydsjö ( 2001) fann att särskilt fäderna 
ett år efter barnets födelse inte kände sig tillfredsställda i förhållandet när det gällde närhet 
och sexuellt umgänge. Det ojämna behovet av samlag mellan kvinnan och mannen kan bygga 
upp en spänning i förhållandet och leda till en spricka vilket kan orsaka otrohet eller 
separation. Separationer kan även bero på att fadern inte tar sitt ansvar för barnets och 
hemmets omsorger (Ahlborg & Strandberg 2004, Clarksson, Newton, Bick, Gyte, Kettle, 
Newburn, Radford & Johansson 2001). Wadsby & Svedin (1997) pekar i sin studie på att ett 
tungt vägande skäl till separation beror på otillfredsställelse med det sexuella samlivet. Större 
anledning till separation var dock ojämn arbetsfördelning i hemmet, oenighet om ekonomin 
och kvinnan eller mannens intresse av egna fritidsaktiviteter. 
 
Graviditet och vaginal förlossning 
Under graviditeten genomgår kvinnans kropp en rad fysiologiska förändringar som förbereder 
kroppen på att föda barn. Ökad produktion av östrogen leder bl.a. till tillväxt av livmodern 
och utveckling av mjölkgångarna i brösten. Det graviditetsbevarande hormonet progesteron 
påverkar glatt muskulatur med effekt på tarmen vilket kan ge förstoppning. Blodvolym, 
basalmetabolism och minutvolym ökar för att svara upp mot det ökade kravet på 
genomblödning till livmoder och barn. Detta resulterar i en ökad genomblödning till de yttre 
könsorganen. Förändringarna i kvinnans kropp i samband med graviditet ger upphov till en 
omfattande kärlnybildning och en kraftig uppluckring av vävnaderna som gör att tänjbarheten 
ökar i underlivet (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen 2001).  
 
Förlossningen delas upp i tre stadier; öppningsstadiet, utdrivningsstadiet och efterbördsstadiet. 
Öppningsningsstadiet som inträffar innan livmoderhalsdilatationen är 3-4 cm kallas latensfas 
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och räknas till den passiva fasen i öppningsstadiet. Den aktiva fasen som följer efter 
latensfasen räknas från när livmoderhalsdilatationen är 3-4 cm fram till maximal dilatation, 10 
cm. Utdrivningsfasen börjar med att fosterhuvudet står färdig roterat på bäckenbotten och 
avslutas med att barnet krystas ut ur vagina. Mellangården utvidgas maximalt under 
framfödandet och skador här kan uppkomma av trycket från barnets huvud och även från 
använda instrument som sugklocka och tång. Det sista stadiet under förlossningen räknas från 
barnets framfödande fram tills moderkakan krystas ut (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen 
2001). De rytmiska muskelsammandragningarna i livmodern påverkar dess innehåll; barnet, 
fostervattnet och moderkaka, så att ett tryck uppkommer på vävnaden i bäckenet och påverkar 
nervändarna runt livmoderhalsen och muskulaturen och huden runt könsorganen (Ibid).  
 
Vaginal förlossning börjar med smärtsamma regelbundna sammandragningar och/eller 
vattenavgång (Waldenström & Nordström, 2000). Hormonet oxytocin som utsöndras från 
hypofysens baklob, har en central roll i sammandragningarnas förekomst och styrka. 
Hormonet oxytocin benämns ibland som ”lugn och ro” hormonet eftersom det är starkt 
förknippat med välbefinnande. Det förekommer bl.a. vid samlag hos kvinnan och mannen 
(Uvnäs Moberg 2000). Detta hormon är också aktivt vid amning. Genom dess inverkan 
pressas mjölken ur brösten till barnet (Ibid).  

Livsvärlden 
För att förstå och beskriva vad andra människor erfar underlättas det av att fenomenet 
betraktas i ett livsvärldsperspektiv. Genom att uppmärksamma människors vardagsvärld och 
dagliga tillvaro speglas människors livsvärld. Då ett fenomen betraktas i ett 
livsvärldsperspektiv blir människors vardagsvärld och dagliga tillvaro mer synligt. 
Betraktaren använder sig själv och sin egen livsvärld som ett redskap vid analys av det 
fenomen andra människor erfar. Teorin om livsvärlden innebär att varken fenomenet eller 
världen enbart betraktas utan relationen däremellan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserus & 
Fagerberg 2003).  
  
Många kvinnor har starka upplevelser i samband med förlossningen. Kopare (1999) beskriver 
förlossningsupplevelsen som ett kapitel i kvinnors livshistoria som inte kan utplånas. Genom 
livet kan kvinnor fritt berätta om sina förlossningar och minnas hur det var. Att föda är stort i 
livet och görs med en unik och stor känsla. Marander-Eklund (2000) skriver i sin avhandling 
om hur kvinnors berättelser förändras innan födelsen, strax efter födelsen och ett år efter 
födelsen. Det centrala i berättelserna strax efter förlossningen är att kvinnan har klarat av att 
föda barn. Den prestationen berättas med glädje och stolthet. Även om inte upplevelsen 
stämde överens med förväntningarna vändes upplevelsen till ett lyckligt slut, det viktiga är ett 
jag som föder.  
 
Subjektiv kropp efter förlossning 
Begreppet subjektiv kropp innebär att kroppen är det medium genom vilket människan har 
tillgång till världen och livet runt om kring. Här ryms både det fysiska och psykiska, det 
existentiella och det andliga och kroppen, mediumet, kan inte lämnas. Förändringar i kroppen 
innebär att tillgången till världen och livet också förändras vilket blir väldigt tydligt vid 
sjukdom som till exempel begränsningar i rörligheten Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserus 
& Fagerberg (2003). Paralleller kan dras till kvinnor som fött barn. Här kan förändringarna 
bl.a. bero på viktuppgång som kvinnan är missnöjd med eller andra förändringar av/i kroppen, 
psykisk belastning p.g.a. problem i förhållandet eller svårigheter att anpassa sig till 
mammarollen. Att vara missnöjd med sin kropp eller något annat som inrymmer den 
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subjektiva kroppen innebär ett lidande av varierande grad som för somliga kvinnor kan vara 
avgörande för välbefinnandet. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Sexuell och reproduktiv hälsa är ett av kompetensområdena i barnmorskans arbete. För att ge 
god vård, information och undervisning i ett livscyckelperspektiv krävs förmåga att identifiera 
olika faktorer som påverkar den sexuella hälsan. De flesta barnmorskors huvuduppgift är att 
ta del i den omvälvande period i en kvinnas liv som handlar om graviditet, förlossning och 
omhändertagande av ett nyfött barn. Kvinnans kropp genomgår flera förändringar som kan 
påverka hennes sexuella välbefinnande. Ibland kan föräldraparets relation och sexuallivet 
påverkas. Den nya situation det innebär att vara nyblivna föräldrar kan ge svårigheter i 
kommunikationen mellan kvinnan och mannen. 
På vilka sätt påverkas kvinnan i sitt sexuella samliv efter graviditet och barnafödande? Vilka 
problem upplever kvinnor att de lider av i sitt sexuella samliv efter vaginal förlossning?  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa faktorer som kan påverka kvinnors upplevelse av sitt sexualliv efter 
genomgången vaginal förlossning.  
 
METOD 
 
För att uppfylla studiens syfte valde författarna att genomföra en litteraturstudie. Genom att 
välja litteraturstudie som metod utnyttjades den redan befintliga omvårdnadsforskningens 
resultat till att komplettera och integrera övrig kunskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). 
I denna studie granskades åtta vetenskapliga artiklar som handlade om hur kvinnor upplevde 
sitt sexuella samliv efter vaginal förlossning. Genom att ur olika forskningsstudier hämta 
kunskap om fenomenet, skapades en ny samlad kunskap inom området (Friberg 2006). 
 
För att få insikt i kvinnornas erfarenheter och upplevelser kan en kvalitativ ansats användas 
som har ett synsätt som innebär att människan som helhet och situationerna runt omkring 
studeras, inte variablerna (Willman et al. 2006).  
 
Material 
Sökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och ELIN på Växjö 
Universitetsbibliotek och Karolinska biblioteket via Internet. Sökorden som använts är både 
fritext och artiklars nyckelord. Kombinationer av sökorden och antalet träffar redovisas i 
tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt av sökvägar och träffar 
Databas Sökord Sökväg Antal träffar Antal valda 

artiklar 
CINAHL sexual health + 

dysfunction  +  
female + childbirth 

Enkel sökväg 15 1 

Pubmed womens health after 
childbirth 

Enkel sökväg 86 1 

 perineal + delivery 
+ sexual + function 

Enkel sökväg 24 3 
 

 Sexual health + 
dysfunction + 
female + childbirth 

Enkel sökväg 42 2 

ELIN tear + birth Enkel sökväg 55 1 
 
 
Artiklarna begränsades till engelsk-, svensk-, norsk- eller danskspråkiga artiklar. För att 
materialet skulle vara aktuellt ingick inte artiklar äldre än från 1997 och de skulle innefatta 
vaginala förlossningar. Vid litteratursökning hittades några artiklar där studier var gjorda på 
kvinnor från Somalia. Dessa artiklar exkluderads då dessa kvinnor ofta är omskurna och redan 
före graviditeten och förlossningen kan ha en annan problematik än icke omskurna kvinnor. 
 

Tillvägagångssätt 
Författarna till studien har delvis följt den av Goodman (1993) utarbetade guiden för 
litteratursammanställningar. Guiden beskriver en process i sju steg med syfte att systematiskt 
finna och utvärdera relevanta vetenskapliga artiklar. De första fyra stegen följdes. Första 
steget innebar att en tydlig preciserad problemformulering och ett klargjort syfte måste finnas. 
I steg två specificerades inklusions- och exklusionskriterierna för att begränsa materialet till 
hanterbar mängd. Därefter upprättades en plan för sökning som styrs av tillgängliga resurser 
som tid, relevanta databaser och kunskap om sökmetoder. Relevanta sökord identifierade de 
adekvata källorna. I fjärde steget genomfördes sökningen och artiklarna införskaffades.  
 
Datasökningen gav totalt 273 träffar. Alla titlar genomlästes men endast 31 uppfattades 
passande för studiens syfte. Artiklarnas titel gav ett första urval för granskning av abstrakt. 
Kriterier för vidare genomläsning var att artikelns abstrakt redovisade syfte, metod, resultat 
och konklusion. Vid genomläsning av abstrakten valdes de artiklar ut som bäst svarade på 
uppsatsens syfte. Av de 21 beställda artiklarna granskades 14 mer ingående. Åtta av dessa 
artiklar bedömdes svara mot studiens syfte. Fyra av artiklarna är kvalitativa vilket ansågs 
kunna ge studien ett djup. Den kvalitativa forskaren försöker tolka och förstå fenomen på 
djupet medan den kvantitativa forskaren använder ett större material och därigenom kan en 
annan bredd på svarsmaterialet fås. Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar kan sammanställningen få både ett djup och en bredd (Willman et al. 2006). De 
utvalda artiklarna sattes in i ett översiktsschema där författare, årtal, titel, syfte, 
undersökningsgrupp, metod/analys och resultat kortfattat redovisas (bilaga 1).  
                             
Analys 
Innehållsanalysen skedde utifrån Graneheim & Lundmans (2004) analysmodell och har utgått 
ifrån artiklarnas manifesta innehåll vilket innebär att texten ses utifrån dess uppenbara, 
synliga komponenter. Innehållet i texten som svarar mot det specifika syftet lyftes ur och 
analyseras. Textmängden i de meningsbärande enheterna koncentreras utan att innehållets 



 

                                                                            6                                                                                   

innebörd förändrades. Detta benämns som kondenserad meningsbärande enhet. De 
kondenserade enheterna kodades, vilket innebär att koderna har en relation till hela 
sammanhanget. Koderna faller in under olika kategorier vilka svarar på frågan vad och åsyftar 
framför allt innehållet på en beskrivande nivå, kategorierna kan även innehålla flera 
underkategorier.  
 
Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om innehållet, varvid text som 
svarade mot syftet valdes ut för fortsatt analys. Ur denna textmängd bildades meningsbärande 
enheter som därefter sammanfattades och kondenserades. De kondenserade enheterna i sin tur 
fick varsin kod. Författarna diskuterade och jämförde detta arbete kontinuerligt. Koderna 
sorterades in gruppvis och återkommande koder kom att bilda fem underkategorier och tre 
kategorier. Underkategoriernas rubriker var; upplevelse av kroppsliga förändringars betydelse 
för sexuallivet, upplevelse av kommunikationsproblem med partnern, upplevelse av barnet, 
upplevelser av sexuallivet efter födelsen och orsaker till smärta vid samlag. 
Underkategorierna mynnade fram till tre huvudkategorier som var upplevelse av att vara 
nybliven mamma, upplevelse av förändrat sexuellt samliv och upplevelser av rädslor och 
bristande kunskap. Författarna valde att avsluta analysen vid kategorier som ligger på en 
beskrivande nivå.  
   
Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder finns i bilaga 2 medan 
exempel av de fortsatta stegen i analysmetoden visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Beskrivning av analysprocessen. 
Meningsbärande enheter Koder Underkategorier  Huvudkategorier 
De som brustit vid förlossning 
och suturerats var oroliga över 
vad som skulle hända med 
sexlivet. 

Rädsla  Upplevelse av rädsla och 
bristande kunskap 

Kvinnorna var oroliga och 
missnöjda med sin vagina som de 
tyckte hade blivit stor och slapp. 
Knip hjälper inte. Det kommer att 
vara såhär för resten av livet. 

Sexuellt  
oattraktiv 

Upplevelsen av 
kroppsliga förändringars 
sexuella betydelse 

Upplevelsen av att vara 
nybliven mamma 

Kvinnor med assisterad 
förlossning hade högre förekomst 
av svår smärta jämfört med de 
kvinnor som fött med sectio eller 
spontant vaginalt utan skador. 

Assisterad    
förlossning          
mest 
smärta 

Orsaker till smärta vid 
samlag 

Upplevelse av förändrat 
sexuellt samliv 

 
Förförståelse i forskningssammanhang innebär att forskaren måste sätta sin egen kunskap och 
erfarenhet av det som ska studeras åt sidan. Att vid kvalitativa studier möta en annan person 
helt förutsättningslöst och förhålla sig helt öppen och följsam inför de data som ska 
undersökas är viktigt vid denna forskningsansats. Forskarens tolkning står i förgrunden och 
risken finns att resultatet annars färgas av forskarens förförståelse, Dahlberg et al. (2003). 
Författarna hade långvarig erfarenhet av förlossningsvård och var vid studien noga med att 
parentessätta den egna förförståelsen genom ett öppet förhållningssätt och genom att undvika 
egna tolkningar eller värderingar. 
 
Forskningsetiska aspekter 
Vid forskning där människor, mänskligt material eller identifierbar data ingår finns etiska 
koder utarbetade för människors rätt och säkerhet. Helsingforsdeklarationen anger etiska 
riktlinjer och vägledning för forskare och är antagen av World Medical Assembly 1964 
(senast uppdaterad 2004).  Den innebär att forskningen ska bedrivas så att resultatet kommer 
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till nytta. De som medverkar i en forskning får inte komma till skada på något sätt. Mänskliga 
värden måste respekteras i alla forskarsammanhang (www.wma.net/e/policy/b3.htm) 
 
Med fusk och ohederlighet inom forskningen avses avsiktlig förvrängning av 
forskningsprocessen genom bedrägliga handlingar som exv. stöld eller plagiering av data, t. 
ex. hypoteser eller metoder från annan forskares manuskript, ansökningshandling eller 
publikation utan angivande av källa (www.codex.vr.se/oversikter/etik/oredlighet.html). 
 
Artiklarna i denna studie har genomgått forskningsetisk granskning före forskningens 
genomförande. Författarna till denna sammanställning har strävat efter att så korrekt som 
möjligt återge artiklarnas forskningsresultat och att referera korrekt, för att vara 
orginalkällorna trogna.  
 
RESULTAT 
 
Resultatet presenteras under tre huvudkategorier. Upplevelse av att vara nybliven mamma, 
upplevelse av förändrat sexuellt samliv och upplevelse av bristande kunskap och rädsla.     
 
Upplevelse av att vara nybliven mamma 
Denna huvudkategori beskriver upplevelser av att vara nybliven mamma utifrån 
underkategorierna; Upplevelse av kroppsliga förändringars betydelse för sexuallivet, 
Upplevelse av kommunikationsproblem med partnern samt Upplevelse av barnet 
 
Upplevelse av kroppsliga förändringars betydelse för sexuallivet 
Kroppens förändringar i samband med graviditet, förlossning och amning upplevdes olika. I 
Olsson et al. (2005) beskrev några kvinnor sin kropps förändring som något positivt och 
naturlig och upplevde inte att förlossningen påverkat deras sexuella samliv på något negativt 
vis. De ansåg att de efter förlossningen fått en ökad kroppskännedom som gjorde att de lättare 
hittade sina muskler runt genitalorganen och på så vis lärt sig få ut mer av samlaget. Andra 
kvinnor menade att graviditet och barnafödande förstörde kroppen och de upplevde sin kropps 
förändring negativt och hade svårt att acceptera förändringarna. Några kvinnor talade om att 
korrigera det de var missnöjda med genom plastikoperationer (Ibid). Detta att inte känna igen 
sin kropp eller att känna sig oattraktiv för sin partner var också ett problem för kvinnorna och 
togs upp i ytterligare tre artiklar (Barett, Pendry, Peacock, Thankar & Manyonda 2000, 
Williams et al. 2005, Trutnovsky et al. 2006). En orsak till att några kvinnor i Barrets et al. 
(2000) studie inte hade velat återuppta sitt aktiva sexuella samliv berodde på att de kände sig 
oattraktiva. 
 
Brösten som tidigare varit en erogen zon för kvinnan fick en annan funktion efter 
förlossningen. De skulle producera bröstmjölk och nära barnet. Sexuallivet kunde därför 
upplevas frustrerande eftersom brösten fått dubbla funktioner (Olsson et al. 2005). Amning 
för många kvinnor innebar oftast att brösten kändes spända och att de läckte bröstmjölk vilket 
gjorde att somliga kvinnor kom att känna sig oattraktiva och/eller tappade lusten. Vissa 
kvinnor drabbades i inledningen av amningen av olika problem som bröstinfektion (mastit) 
och svampinfektion i mjölkgångarna. Flera kvinnor rapporterade smärtsamma irritationer i 
brösten som kunde hålla i sig upp till tio veckor efter förlossningen (Trutnovsky et al. 2006). 
Olsson et al. (2006) beskrev en kvinnas upplevelse av att barnet sög ur kroppen och brösten 
vid amning, med resultat att brösten minskade i storlek. Vissa kvinnor kunde inte känna 
någon upphetsning av att bli smekta på brösten av mannen under tiden som amningen pågick 
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(Ibid.). Problem med ont på bröstvårtan och läckande bröst bidrog till en negativ effekt vid 
samlaget som bidrog till en sämre sexuell hälsa hos kvinnan. 
 
Kvinnorna kände rädsla för att partnern inte skulle vara nöjda under samlaget då de själva 
upplevde att slidan blivit slappare och större. De var oroliga och litade inte på vad partnern 
uttryckte utan trodde att han ljög för att inte såra henne när det gällde denna fråga. ”It was fun 
to do my Kegels (pelvic floor exercises) the first time but now after the second child it is not 
getting any better. It´s going to be like this for the rest of my life.” Olsson et al. (2005). 
Då en del kvinnor var oroliga över att slidan blivit slapp och stor hade eftervårdskontrollen på 
mödravården stor betydelse för kvinnorna då de där fick bekräftelse på att vagina var normal i 
sin storlek (Ibid.). 
 
Upplevelse av kommunkationsproblem med partern 
I flera studier framkom det att kvinnans lust till samlag avtog i slutet av graviditeten (Barett et 
al.2000, Trutnovsky et al. 2006). Efter förlossningen avtog lusten ytterligare. Minskad lust 
resulterade i att samlagsfrekvensen gick ner och detta var en viktig faktor som kunde orsaka 
problem i kommunikationen hos paren (Ahlborg & Strandmark 2001, Olsson et al. 2005). 
Kvinnorna upplevde att deras partner oftare hade behov av samlag efter förlossning än vad de 
själva hade (Olsson et al. 2006). Kvinnorna i studien upplevde att mannen önskade samlag 
utan att uttrycka det rent ut. De kunde berätta hur de upplevde förväntningar från sina män att 
genomföra samlag. Detta trots att männen uttryckt att det inte spelade så stor roll eller då 
männen gått med på att vänta med samlag (Ahlborg & Strandmark 2001 och Olsson et al. 
2005). Detta resulterade i rädsla för att visa männen ömhet eftersom det kunde misstolkas av 
partnern som en invit till samlag. Detta resulterade i att kvinnorna i sin tur medvetet gjorde sig 
otillgängliga för sin partner. Strategier de valde var att stanna uppe sent på kvällen tills 
mannen somnat eller att kvinnan höll ett fysiskt avstånd från honom (Olsson et al. 2005). 
Kvinnornas brist på lust upplevdes som ett problem och ledde ofta till konflikt mellan paren. 
En del kvinnor löste detta genom att gå med samlag fast de inte kände någon lust. De oroade 
sig över eventuell smärta och att gå sönder i underlivet i samband med samlag. Trots att 
kvinnorna kunde uppleva smärta vid samlag hände det att de låtsades inför sin partner att det 
inte gjorde ont (Williams m.fl. 2005). Vissa kvinnor kunde även låtsas att de upplevde lust 
och till och med fejka orgasm för att inte såra mannen (Olsson et al. 2005).  
 
Upplevelse av barnet  
De nyfödda barnen behövde omsorg dygnet runt efter födelsen. Livet för nyblivna föräldrarna 
gick till största delen ut på att ge denna omsorg 24 timmar om dygnet. Barnet var en källa till 
glädje för paret men dess ständiga behov av omsorg gjorde att kvinnan och mannen fick 
mindre tid för sig själva och sin sexualitet (Ahlborg & Strandmark 2001). Kvinnan var mer än 
mannen bunden till barnet då hon ammade. Den symbios som mamman och barnet levde i 
efter förlossningen kunde göra det svårt för kvinnan att också se till mannen och hans behov. 
Kvinnorna upplevde att de hade svårt att koncentrera sig på sin partner och de var inte 
medvetna om hans längtan efter ett mer aktivt sexuellt samliv (Olsson et al. 2005).  Detta 
bekräftas i studien av Ahlborg & Strandmark (2001) där det framkom att kvinnans totala 
uppmärksamhet på barnet och hennes minskade lust gjorde henne totalt omedveten om 
mannens behov av närhet och samlag, vilket i sin tur kunde leda till att manen fick fantasier 
om otrohet. En av kvinnorna i studien av Trutnovsky et al. (2006) uttryckte det som ”My 
husband and myself give our entire love and attention to our son”. 
 
Några kvinnor berättade att barnets närvaro hindrade dem att känna sexuell lust även när 
barnet sov. Det fanns andra kvinnor som kunde berätta om skrikande barn som hade avbrutit 
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samlag. Hos dessa kvinnor fanns det en fortsatt oro för att detta skulle återupprepas vilket 
resulterade i att kvinnorna fick svårt att koncentrera sig på sin egen sexuella njutning 
(Ahlborg & Strandmark 2001, Olsson et al. 2005). Vissa barn sov i föräldrarnas säng vilket 
bidrog till svårigheter för dessa par att få ett fungerande sexualliv (Trutnovsky et al. 2006). 
 
Ett litet barn har normalt en oregelbunden dygnsrytm och håller ofta sina föräldrar vakna 
nattetid. Detta resulterade i att brist på sömn och trötthet nämndes som den främsta orsaken 
till att frekvensen samlag minskade. Kvinnor upplevde att barnet tog all deras tid i anspråk 
och gjorde att de inte orkade med mannens fysiska behov. Det fanns bara energi till att vara 
mamma under den första tiden efter förlossningen (Ahlborg & Strandmark 2001). Vissa 
kvinnor ville hellre sova eller koppla av på annat sätt, än att ha samlag, då barnets ständiga 
behov av känslomässigt engagemang tröttade ut mödrarna (Olsson et al. 2005). Enligt 
Glazener (1997) och Barret et al. (2000) var tröttheten en av de främsta orsakerna till att paren 
inte hade återupptagit sitt samliv åtta veckor efter förlossningen. Det ständiga behovet av 
omsorg som barnet kräver leder till att främst kvinnan, eftersom hon ammar, lider av ökad 
trötthet både fysiskt och psykiskt. Denna trötthet kan vara en orsak till att hon känner en 
minskad sexuell lust. Hennes brist på lust kan leda till ett försämrat välbefinnande i parets 
sexuella hälsa.  
 
Upplevelse av förändrat sexuellt samliv 
Under denna huvudkategori beskrivs kvinnors upplevelser av förändrat sexuellt samliv utifrån   
underkategorierna; Upplevelse av sexualitet efter födelsen och Upplevelse av smärta vid 
samlag. 
 
Upplevelser av sexuallivet efter födelsen 
Enligt Olsson et al. (2005) och Trutnovsky et al. (2006) ansåg kvinnorna att det var viktigt att 
inte vänta för länge med att återuppta sexuallivet. Deras uppfattning var att ju längre tid de 
väntade desto svårare skulle det bli. De flesta kvinnor mindes att sjukvårdspersonal nämnt 
något om att återuppta samlag i samband med barnets födelse men att dessa samtal främst 
handlade om att skydda sig från oönskad graviditet (Barret et al. 2000). Rädsla för ny 
graviditet var för många par en av anledningarna till att de väntade med att återuppta samlaget 
då de ännu inte skaffat något preventivmedel (Glazener 1997). Vidare rapporterade 
majoriteten av alla kvinnorna att de försökt ha samlag redan sex veckor efter förlossningen.  
De hade svårigheter med att fullborda samlaget och främsta orsaken var att de upplevde 
smärta. Det tog ytterligare fyra veckor innan det aktiva sexuella samlivet återupptogs 
regelbundet (Glazeners 1997). 
 
Detta bekräftas i Williams et al. (2005) studie där liknande resultat visade att kvinnorna var 
oroliga för att återuppta samlag. Kvinnorna var framförallt oroliga för att det första samlaget 
efter förlossningen skulle göra ont. De oroade sig också för att inte längre kunna uppleva 
njutning vid samlag. Signorello, Harlow, Chekos & Repke (2001) fann ett samband med hur 
snabbt samlag återupptogs efter förlossning mellan de kvinnor som inte hade någon bristning 
efter förlossningen jämfört med de kvinnor som hade större skador i underlivet. Kvinnor utan 
skador kom igång två veckor tidigare än de med skadorna i underlivet.  
 
Nästan hälften av kvinnorna upplevelse att samlagsfrekvensen var oförändrad och att 
kvaliteten var densamma i jämförelse med innan graviditeten (Barret et al. 2000, Trutnovsky 
et al. 2006). De övriga kvinnorna upplevde att sexualvanorna hade förändrats. De uppgav att 
de hade färre samlag och att kvaliteten hade försämrats (Barret 2000). I studierna av Barret et 
al. och Trutnovsky uppgav några kvinnor att samlaget och det sexuella samlivet hade blivit 
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bättre efter de fött barn jämfört med hur det var innan graviditeten. Ett fåtal kvinnor i 
studierna upplevde att de hade samlag oftare än innan graviditeten och att upplevelsen av 
samlaget/samlivet hade blivit bättre. (Ahlborg & Strandmark 2001, Barret et al. 2000, 
Signorello et al.. 2001). I Buhling et al. (2006) studie berättar de flesta av kvinnorna att de 
oavsett förlossningssätt, klipp i mellangården, svåra bristningar eller assisterad förlossning 
med sugklocka/tång, var tillfredsställda med samlaget tre månader efter förlossningen. De 
motstridiga resultaten kan bero på att ansatsen i studierna var olika. I en kvantitativ ansats 
finns frågorna besvarade i mätbara variabler medan i en kvalitativ ansats kan frågans djupare 
tolkning belysas. 
 
Cirka ett halvår efter förlossningen hade kvinnornas lust börjat återvända och de upplevde inte 
längre att trötthet eller smärta i underlivet var besvärande när det gällde samlag (Glazener 
1997). Trots att lusten började återvända låg frekvensen av samlag långt under frekvensen för 
tiden före graviditeten för flertalet kvinnor. Främsta orsakerna till den minskade frekvensen 
av samlag angavs vara trötthet, stress och omsorg för det nyfödda barnet (Trutnovsky et al 
2006). I Alhborg & Strandmark (2001) studie visade resultaten att det kunde ta ända upp till 
ett år innan lusten till samlag återkom.  Traumatisk förlossningsupplevelse och trötthet angavs 
som orsaker. Under den tid det tog innan lusten återvände upplevde många kvinnor att de 
skulle behövt professionell hjälp med sina problem (Barret et al. 2000, Glazener 1997). Vid 
återbesöket på mödrahälsovården efter förlossningen hade kvinnorna förhoppningar om att de 
skulle kunna diskutera de fysiska förändringarna av brösten och slidan och vad detta innebar 
för deras sexualliv. Återbesöket hos barnmorskan var betydelsefullt för kvinnorna som var 
mycket angelägna att få höra att slidan var normal i sin storlek. Många kvinnor hade hoppats 
på att få diskutera sin minskade lust som de var bekymrade över. De ansåg att detta vara 
viktigare än att diskutera lämpligt preventivmedel (Olsson et al. 2001). Trots kvinnornas 
önskan att prata om problem vid samlag efter förlossningen, diskuterade flertalet kvinnor 
aldrig sina problem med läkare eller barnmorska (Barret et al. 2001). Den egna sexualiteten 
kan vara känslig att ta upp till diskussion. Bland de kvinnor som vågade ta upp sin 
problematik med sexuallivet upplevde vissa att de inte fick den hjälp de behövde och vissa 
upplevde att de fått någon hjälp (Glazener 1997, Olsson et al.2001).  
 
Av resultatet från studierna kan en längtan efter hur det var innan barnets födelse förstås då 
det av artiklarna framgår att kvinnorna uppskattade sitt tidigare sexualliv. Kvinnorna 
funderade runt det förändrade sexuallivet efter barnets födelse. De hade uppfattningar om att 
det kunde bli svårare att återuppta sitt tidigare sexliv/samlaget om de väntade för länge 
(Olsson et al. 2005). Det nyfödda barnet tog mycket tid och energi i anspråk. Kvinnorna insåg 
trots detta vikten av att få spendera mer tid med sin partner än vad de hittills fått efter barnets 
födelse (Ibid. 2005). I Ahlborg & Strandmark (2001) studie uttrycktes att det var viktigt att få 
visa ömhet och sensualitet och att det var viktigare än att ha själva samlaget/ett aktivt sexuellt 
liv. Resultaten visade att det delade ansvaret och sensualiteten var sammanhållande för paren.  
“It´s just that I don´t have any sexual desire. It´s not there in the body. But we are both good 
at sharing tenderness”. (Ibid. 2001). Kvinnornas upplevelse av kroppens förändring efter 
graviditet och förlossning gjorde att många blev mycket medvetna om sin kropps förändring 
och utseende. De var mycket angelägna om att kroppen skulle återfå sin tidigare form och 
storlek för att åter bli sexuellt attraherande för partnern (Olsson et al. 2005). Andra kvinnor 
upplevde att deras sexuella behov och längtan efter samlag hade kommit att negligeras av 
partnern efter barnets födelse. Orsaken till vad som låg bakom detta resultat framkom inte i 
studien (Trutnovskyy et al. 2006). I en studie av Williams et al. (2005) där kvinnors 
erfarenheter av samlag efter svåra bristningar (bristning av mellangård, slida och 
ändtarmsmuskulatur) undersöktes, rapporterades det att kvinnorna var oroliga över att de inte 
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skulle uppleva njutning vid samlag. Partnern blev också påverkad av vad kvinnas kropp hade 
genomgått. Det kunde resultera i att han var överdrivet försiktig och hänsynsfull vid samlag. 
Kvinnan kunde då känna att mannens hänsyn kunde vara sexuellt avtändande och hon tappade 
lusten. 
 
Amning kan vara en förklaring till varför många kvinnor hade ett minskat intresse för sexuellt 
samliv. Ammande kvinnor visade sig ha mindre intresse för samlag två månader efter 
förlossning än kvinnor som flaskuppfödde sina barn (Glazener 1997). Intresset för samlag 
ansågs fortfarande inte vara så viktigt för de kvinnor som ammade sina barn ett halvår efter 
födseln jämfört med de kvinnor som slutat amma sina barn (Trutnovskys et al. (2006). Hur 
många barn kvinnan hade fött hade inte heller någon betydelse för hur hon bedömde 
betydelsen av sexuallivet (Ibid. 2006). En viktig faktor för att samlag inte var lika frekvent 
som före graviditeten var att många nyförlösta kvinnor hade tappat lusten. Fyra av fem 
kvinnor i Ahlborg & Strandmark (2001) studie beskrev att det tog runt 8-15 månader innan 
lusten till samlag återkom. Kvinnorna i Olsson et al. (2005) studie beskrev att de hade haft 
liten eller ingen lust till samlag efter att barnet fötts och de trodde att det skulle ta lång tid 
innan lusten återkom. Intervjuerna var gjorda 3-24 månader efter förlossningen. 
 
Upplevelser av smärta vid samlag 
Bristningar och omfattningen av dessa var den vanligaste orsaken till samlagssmärta tre 
månader efter förlossning. Ju större skada kvinnan hade i underlivet desto långvarigare och 
starkare smärtupplevelser led hon av vid samlagen. Orsaker till smärtan var brist på lust, 
torrhet i slidan och rena smärtupplevelser vid samlag (Barret et al. 2000, Signorello et al. 
2001). För de kvinnor som fortfarande hade samlagssmärtor sex månader efter förlossningen 
fanns ett samband med amning. De ökade östrogennivåerna vid amning ger sköra slemhinnor 
i slidan (Barret et al. 2000). Klipp i mellangården var ett vanligt ingrepp under förlossning 
och var en bidragande orsak till att kvinnan kunde få långvarig smärta i samband med samlag. 
Smärta orsakade av klipp eller spontan bristning bedömdes ungefär lika stark hos kvinnorna 
och brukade försvinna sex månader efter förlossningen Barret et al. (2000) och Buhling et al. 
(2006).                                                                           
                                                                           
“My problem, as well, is after having the third-degree tear, my pelvic floor was just 
  nonexistent, and every time I felt like attempting anything I felt I was going to wee  
  myself. Or if he attempted anything, it was just a “no go area”, if you know what I 
  mean either way.” (Williams et al. 2006 s.132.) 
 
Buhling, Schmidt, Robinson, Klapp Siebert & Dudenhausen (2006) jämförde olika 
förlossningsutfall och dess betydelse för samlagssmärta efter förlossning. Undersökningen 
visade att hälften av kvinnorna återupptagit samlag åtta veckor efter förlossningen oavsett om 
de fött utan några skador i underlivet jämfört med om de fött med hjälp av sugklocka eller 
tång. Av dessa kvinnor uppgav flertalet att de upplevde smärta vid första samlaget efter 
förlossningen. Det framgick att kvinnor som fött med sugklocka eller tång hade fler fall av 
svår och långvarig smärta i samband med samlag. Smärtan kunde finnas kvar ända upp till sex 
månader efter förlossningen jämfört med de kvinnor som fött barn utan någon skada i 
underlivet. Samma resultat bekräftades i studierna av Barret et al. (2005), Glazener (2005) 
och Signorello et al. (2000). Vidare framkom det i studierna av Barret et el. (2005) och 
Signorello et al. (2001) att kvinnor som haft en historik på samlagssmärtor före graviditeten 
hade ökad risk att få det även efter förlossningen. 
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Upplevelse av rädslor och bristande kunskap 
I den sist huvudkategori beskrivs kvinnors rädslor och okunskap om sin kropps tillfälliga 
förändring efter ett barns födelse. 
 
Ett fåtal av kvinnorna mindes att de fått information om möjliga förändringar och/eller 
problem vid samlag efter barnafödsel. De förändringar som orsakade besvär hos kvinnorna 
kunde förekomma i en kombination eller som en enda förändring. Förändringar som kvinnan 
själv märkte av var trötthet, minskad eller inget lust, minskad fuktighet i slidan vid 
upphetsning och samlag, smärta i slidmynning, slida och mellangård, avslag som varade upp 
mot åtta veckor efter förlossningen (Barret et al. 2000). 
Många kvinnor var oroliga över hur samlaget skulle upplevas efter förlossningen. De hade en 
dålig kunskap om vad som brustit och skadans omfattning. Kvinnorna var också rädda för att 
titta på skadan efteråt för att bilda sig en egen uppfattning om hur stor skadan var (Williams et 
al. 2006). Kvinnorna upplevde även en rädsla för att stygnen i bristningen skulle gå upp om 
de hade samlag (Olsson et al. 2006). I resultatet av Glazeners (1997) studie angav de kvinnor 
som fortfarande inte återupptagit samlaget efter 18 månader att det berodde på rädsla för 
smärta. 
 
Rädsla för ny graviditet angav några kvinnor var anledning till att de inte återupptagit 
samlaget efter sex månader då de inte hade varit på efterkontroll och fått recept på eller provat 
ut preventivmedel (Barret et al. 2001).  
Bristande kunskap kunde vara orsaken till rädsla hos kvinnan och denna rädsla kunde stå för 
antingen smärta eller ny oplanerad graviditet eller båda delarna. 
 
 
DISKUSSION 
 
Resultatet visade att sexualiteten spelade en viktig roll för kvinnan och parrelationen. 
Graviditet, förlossning och första tiden som nybliven förälder påverkade i regel sexualiteten 
på ett hämmande sätt. De flesta av kvinnorna verkade oförberedda på kroppens förändring 
och hade bristande kunskaper om naturligt övergående förändringar i samband med graviditet 
och förlossning. Resultatet visade att den nyblivna mamman första tiden efter barnets födelse 
hade varierande grad av smärta i mellangården och att den kunde dras ut under en länge i tid 
framför allt om kvinnan fött med sugklocka eller tång. Kvinnans sexuella lust avtog oftast 
eller försvann helt för en tid. Den nedsatta sexuella lusten kunde variera mellan sex till arton 
månader. Kvinnans bristande intresset för sexuallivet kunde många gånger påverka 
välbefinnandet i relationen till partnern som upplevde otillfredsställelse i sexuallivet. Parets 
olika behov av aktivt samliv efter barnets födelse kunde i sämsta fall äventyra förhållandet 
mellan kvinnan och mannen. Vi blev förvånade över att många nyblivna mammor verkade 
missnöjda med sina kroppar efter förlossningen och oförberedda på sin nya livsvärld som 
naturligtvis också påverkar deras män. Resultatet överraskade även med hur vi anser att de 
vetenskapliga artiklarna framställt normal fysiologisk förändring som besvär och fått dem att 
framstå som sjukliga förändringar. 
 
Metoddiskussion 
Valet av metod grundade sig på att studies ämne är mycket känsligt. I de artiklar som 
användes var antalet informanter som fullföljde studierna ganska lågt, se artikelöversikterna. 
Om vi valt annan metod hade det med stor sannolikhet lett till stora svårigheter att få 
informanter. En kvalitativ metod skulle ha givit ett bra djup men författarna saknar kunskaper 
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och vana om bra intervjuteknik. En kvantitativ metod hade inte heller givit studien det djup 
som eftersträvades. Ett annat skäl till valet av metod var att lyfta fram och belysa redan 
befintliga forskningsresultat. Därför blev det naturligt att välja en litteraturstudie. 
Styrkan med litteratursammanställning som metod är att forskaren har friheten att välja 
artiklar med olika ansatser som då kan ge studien både djup och bredd i innehållet. 
 
Inledningsvis var det svårt att få träff på de sökord vi använde vid databassökningen men en 
fritextsökning gav några artiklar vars nyckelord användes som sökord. Artikelsökning med 
hjälp av databaser är ett utmärkt hjälpmedel då forskaren själv kan söka och snabbt se om 
artiklar är av värde för den tänkta studien. En annan fördel är möjligheten att kunna skriva ut 
artiklarna vilket gör att väntetiden på artiklar försvinner. 
 
Studien bestod till hälften av kvalitativa artiklar vilket gav resultatet en djup insikt i 
kvinnornas upplevelser av sexuallivet efter barnafödande medan de fyra kvantitativa 
artiklarna visade på omfattningen av besvären. Dessa faktorer gav studien en styrka. Antalet 
kvinnor som erbjöds delta i de kvalitativa studierna var 107. De som fullföljde var 73 kvinnor. 
Antalet tillfrågade för de kvantitativa studierna var 4446 men endast 2230 kvinnor fullföljde. 
Det totala antalet för denna litteratursammanställning var 2303 kvinnor.   
 
Vi valde en kvalitativ ansats vid analysen då omvårdnadsforskningens perspektiv handlar om 
att få kunskaper om människan som helhet. Vi ville ta reda på hur kvinnorna upplevde sitt 
sexuella samliv som nyblivna mammor. De faktorer som fanns omkring kvinnorna och 
påverkade deras upplevelser av sexuallivet lyftes fram och belystes ur ett livsvärldsperspektiv.   
Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär livsvärldsperspektiv att kvinnans vardagsvärld och 
dagliga tillvaro uppmärksammas men också att se och förstå, beskriva och analysera världen 
eller delar av den som den upplevs av henne. Genom att analysera artiklarna enligt Granheim 
& Lundmans kvalitativa modell kunde faktorer lyftas fram som hade med kvinnans 
upplevelse av sitt sexualliv att göra. 
 
En risk med studiens metodval var författarnas förförståelse i ämnet. Det var viktigt att visa 
öppenhet och följsamhet inför data utan att ta för givet de företeelser som skulle undersökas. 
Materialet som skulle behandlas skulle göras rättvisa. Det kan vara lättare att förhålla sig 
öppen och neutral inför data som kommer från litteratursammanställningar jämfört med 
forskning med kvalitativ ansats där intervjuaren lättare löper risk att ta intryck och påverkas 
av det som hör till intervjusituationen. 
 
Resultatdiskussion  
Att bli mamma handlar inte bara om att ha fött barn utan kvinnans roll förändras i förhållandet 
till mannen. Från att tidigare ha varit ett par med välbekanta roller blir de en familj med nya 
roller som kan kännas ovana. Relationen till partnern ska till viss del hitta nya vägar där också 
rollen som mamma till barnet ingår och sexuallivet ska återupptas efter en förlossning.   
 
Under förlossning och den efterföljande amningen är kvinnans oxytocinnivåer höga (Barret et 
al. 2000). Detsamma gäller då hon har ett bra samlag (Uvnäs Moberg 2000). Många kvinnor 
kan ha svårt att uppleva brösten som sexuellt upphetsande efter förlossningen, det kan vara 
svårt att se brösten både som närande till barnet och som en erogen zon. Ofrivilligt 
mjölkläckage förekommer vid sexuell upphetsning och orgasm, något som vissa kvinnor och 
män kan uppleva besvärande (Kennedy 1993) medan andra inte störs av det (Svensson & 
Nordgren 1998). Eftersom hormonet oxytocin är aktiverat vid både samlag och amning kan 
mjölkläckaget låta sig förklaras som en fysiologisk orsak.  Slidans förändring är en annan 
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fysiologisk faktor som uppkommer då barnet tränger sig ut ur modern (Faxelid 2001). 
Resultatet visade att kvinnorna var mycket fundersamma över hur sexuallivet skulle komma 
att fungera efter födseln då många av dem upplevde att slidan blivit större. De var oroliga 
över att partnern skulle bli missnöjd med samlagen. Hormonell påverkan på slidans slemhinna 
av östrogen gör den tunn och skör och kräver en annan teknik vid samlag med eventuella 
hjälpmedel som glidslem för att samlaget ska kännas skönt för kvinnan. Många kvinnors oro 
kan grunda sig på att de är medvetna om att antalet separationer är höga och att de är rädda för 
otrohet eller separation och lägger skulden på sig själva. De kan tro att det handlar om att de 
inte längre är lika sexuellt attraktiva. De kvinnor som upplevde att deras sexualliv blivit bättre 
efter förlossningen hade fått en ökad kroppskännedom som de rent praktiskt kunde utnyttja i 
sitt sexuella samliv (Trutnovsky 2006). En möjlig förklaring kan vara att dessa kvinnor kunde 
bejaka oxytocinets inverkan på förlossning både under amning och i sexuallivet. 
  
Bröstens och vaginas förändringar efter graviditet, förlossning och amning kunde upplevas 
både negativt och positivt. När det upplevdes negativt kunde detta resultera i ett lidande för 
kvinnan (Dahlberg et al 2003). Detta kunde i sin tur orsaka tankar om plastikkirurgi för att 
operativt återställa slida och bröst till ett utseende som liknade det innan graviditet och 
förlossning. Att känna sig attraktiv i det sexuella samlivet var viktigt för kvinnan (Olsson et 
al. 2005). Deras tankar kring och intresse för plastikkirurgisk korrigering har ökat och finns 
bland annat att läsa om i veckotidningar och föräldratidningar, exempelvis den svenska 
föräldratidningen Mama (2007). En fråga är om dagens modeideal som förekommer i olika 
massmedia och över olika hemsidor på Internet intensifierar dessa uppfattningar och hur detta 
tycks påverka kvinnors upplevelser av sin kropp och vad som är normalt. Flickor får redan i 
unga år via bland annat TV-program lära sig vilka ideal som råder (Harrison 2003, Hamilton, 
Mintz & Kashubeck-West 2007). Dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. 
Kvinnor kan bära med sig en föreställning om hur de ska se ut vilket kan påverka dem till 
tankar om kirurgi eller annan korrigering för att bättra på det de inte är nöjda med i sitt 
utseende (Holliday & Sanchez Taylor 2006). Vi anser att flickor och unga kvinnor borde 
uppmuntras och stärkas i uppfattningen att de är vackra och duger som de är. Författarna har 
uppfattningen att massmedia har för stort utrymme för att påverka kvinnornas ideal. 
 
Resultatet visade att mäns och kvinnors sexuella behov skiljde sig från varandra efter att de 
fått barn. Många kvinnor upplevde att kommunikationen både kroppsligt och språkligt blev 
sämre när det gällde parrelationen (Ahlborg & Strandmark 2001, Trutnovsky et al. 2006). 
Männen uttryckte att samlaget i sig inte var det viktiga utan det var ömhetsbetygelser och 
närhet de vill ha (Wadsby & Sydsjö 2001). Närhet och ömhet från kvinnan misstolkades dock 
ofta av mannen som ett förspel eller invit till samlag enligt kvinnorna. Mannens ord om 
samlagets ringa betydelse stred mot vad hans kroppsspråk många gånger tydligt visade 
(Olsson et al. 2005). Kvinnorna kände därför inte att de kunde lita på mannens ord. Möjliga 
förklaringar kan vara att kvinnorna hade rätt i sin uppfattning men det kan också tolkas som 
ett missförstånd om mannens avsikter. Det kan även bero på att kvinnor respektive män kan 
ha svårt att förstå eller rätt tolka motsatta könets signaler och dess innebörder när det gäller 
sexuallivet då det för många är väldigt laddat att tala om detta. Att mannen visar tecken på 
upphetsning behöver inte alltid betyda att han vill ha samlag. Ahlborg (Diss.2004) fann i sin 
avhandling att det som var avgörande för parens möjlighet att klara av och må bra i sitt 
förhållande berodde på hur väl de kunde kommunicera och bekräfta varandra som partners 
och föräldrar oavsett om de var sexuellt aktiva eller inte.  
 
Det framkom vidare av studiens resultat att problem kunde uppstå i relationen angående de 
olika behov av samlag som fanns för kvinnan och mannen. I Clarkssons et al. (2001) studie 
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framkommer det att konflikter ofta handlar om samlag och några kvinnor hävdar att de blivit 
övergivna av sin partner p.g.a. att de inte har sexuellt umgänge med sina män. Wadsby & 
Sydsjö (2001) fann i sin studie att par som redan under graviditeten och/eller under barnets 
första år funderat på att separera angav ekonomiska skäl följt av missnöje över minskad 
närhet och sexualitet som viktiga orsaker till separationen. Detta är ett dilemma för både 
kvinnan och mannen i en relation, där vi inte har någon lösning. Att inte kunna kommunicera 
med varandra om sin längtan efter samlag tror vi kan bero på en rädsla att diskutera önskan 
om samlag eller inte samlag med sin partner. Samlag kan stå för mer än lust och är för många 
män en bekräftelse av sig själva som man och att vara älskad och är en väg till närhet till 
kvinnan. Hos män kan därför frånvaro av samlag upplevas som ensamhet och känslomässig 
isolering (Ahlborg Diss. 2004). Det kan också bero på svårigheter med nya rollen att bli 
förälder som de ännu inte funnit sig tillrätta med. En annan orsak kan bero på att de inte 
känner varandra så väl som de trodde.  
  
 I flertalet av artiklarna i bakgrund och resultat framgick det att kvinnornas trötthet var en 
viktig orsak till att de inte orkade mycket mer än att sköta barnet. Det nyfödda barnet krävde 
mycket tid och energi vilket tycktes överraska kvinnan och mannen. Dess blotta närvaro 
kunde bli ett hinder i den sexuella samlivet då det hände att paren blev distraherade av babyn 
vid samlag. Den ständiga passningen dagtid och den störda nattsömnen då barnet vaknade och 
skrek eller inte ville sova gjorde att föräldrarna blev uttröttade (Ahlborg & Strandmark 2001, 
Olsson et al. 2005). Förvåning över att barn sov mindre än kvinnorna trott gjorde det svårt för 
dem att själva hinna vila samtidigt som barnet. Abraham, Child, Ferry, Vizzard & Mira 
(1990) fann att kvinnornas smärtor i samband med samlag till stor del avtagit efter tre 
månader och att kvinnorna åter började bli piggare då barnet sov bättre på natten. Detta 
uppgavs vara de vanligaste skälen till att det sexuella samlivet hade återupptagits vid denna 
tidpunkt. Vi antar att dagens mödrar har stora förväntningar på sig själva när de är 
föräldralediga. De träffar väninnor och går på kurser istället för att ta det lugnt med sitt nya 
barn. Är det så att dagens mödrar känner stora förväntningar på av att upprätthålla kontakterna 
med sina väninnor och träffas eller gå kurser? Det kan tänkas att dessa förväntningar tar kraft 
och energi för kvinnorna, något som det verkar finnas brist på i deras relation till mannen.   
   
Den symbios som finns mellan mor och barn kan vara svår att hantera för den nyblivna 
familjen. Emotionellt sett finns en person till att ta hänsyn till i den nya familjen, något som 
kan anses svårt att hantera. Detta kan även göra att kvinnan inte längre är lika tillgänglig för 
mannen (Wadsby & Sydsjö 2002, Ahlborg Diss. 2004). Det är inte ovanligt att mannen kan 
känna sig utanför och blir svartsjuk på barnet men att det sällan uttrycks då det är förbjudna 
känslor. Möjligen kan mannens upplevda känsla av utanförskap undvikas om båda är 
medvetna om att problemen existerar. Kvinnan kan vara alltför upptagen av barnet för att se 
sin mans längtan medan mannen kan ha svårt att tala om sina känslor. Någon form av samtal 
eller gruppträffar bör kunna erbjudas eller ”kurser” för nyblivna föräldrar. Ex. kan 
barnhälsovården som kommer i kontakt med föräldrar erbjuda och sammankalla till 
diskussion och information under ämnet parrelation som nyblivna föräldrar. 
 
Smärta var en vanlig orsak till att paren väntade med att återuppta samlaget. Smärtan kunde 
dels bero på bristningar i underlivet dels på amning. Många kvinnor upplever smärta vid 
samlag under amningsperioden vilket beror på att östrogennivåerna sjunker som i sin tur 
påverkar slemhinnan i slidan som förtunnas och upplevs torr och skör (Barret et al. 2000). 
Barnmorskan på BB avdelning bör informera kvinnor som ammar sina barn att slemhinnan i 
vagina blir förtunnad och skör av hormonet östrogen vilket kan leda till smärta vid samlag. 
Det är viktigt att poängtera att dessa förändringar upphör när hon slutar amma sitt barn. Det 
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första samlaget fullbordades ofta inte p.g.a. smärta och det tog ytterligare ett par veckor innan 
samlaget fungerade för paret (Buhling et al. 2006). Tiden det tog att återuppta samlaget efter 
förlossningen varierade men för de flesta hade samlaget återupptagits ungefär tre månader 
efter förlossningen. Kvinnor som fött barn med assisterad förlossning och då särskilt de som 
förlösts med tång var de som hade mest intensiv och långvarig smärta. Många kvinnor var 
oroliga över att de inte skulle känna någon eller känna mindre sexuell njutning om de hade 
brustit mycket i samband med förlossning (Williams 2005). Vi har tidigare förstått att dessa 
kvinnor kunde ha problem vid samlag, men att deras smärtor och problem kunde vara så stora 
och långvariga överraskade oss som barnmorskor. Att undvika samlagssmärta orsakad av att 
förlossningen fått avslutas med tång eller sugklocka är ett svårare problem då indikationen för 
denna åtgärd är medicinsk. Hjälp till par där kvinnans förlossning avslutats instrumentellt, kan 
vara att ge båda föräldrarna information om eventuella problem, innan de går hem från BB. 
Informationen skulle ta upp samlagets återupptagande och de eventuella besvär som kan 
uppstå. Paret ska få information om att det kan ta tid tills eventuell smärta lagt sig och tills 
kvinnans lust till samlag återkommet. Kvinnan kan påminnas om att inte glömma bort 
mannens behov av närhet då män lätt kan känna sig utanför gemenskapen. Vidare kan de 
vända sig till sin mödrahälsovårdsbarnmorska för råd. 
 
Efter att ha läst de kvalitativa artiklarna har vi förstått att det kan ta lång tid tills kvinnan 
återfår sin lust. De flesta kvinnor började återfå sin lust efter ungefär sex månader men det var 
inte ovanligt att det tog upp till ett och ett halvt år. Kvinnorna tycktes själva förstå att det 
kunde ta lång tid innan den sexuella lusten återkom. Det bekymrade dem inte i någon större 
omfattning men kvinnorna upplevde att deras män hade mer bekymmer med det (Olsson 
2005). Forskning visar att kvinnor som ammar sina barn inte tycker att deras sexuella samliv 
är så viktigt som kvinnor som flaskuppföder sina barn (Glazener 1997, de Judicibus 2002, 
Trutnovsky et al 2006). Minskad sexuell lust efter förlossning kan bland annat förklaras med 
den emotionella bindningen som finns mellan mor och barn i nyföddhetsperioden (Ahlborg & 
Strandmark 2001). Andra troliga förklaringar kan vara förändrade hormon nivåer.  När det 
gäller den sexuella lusten så kan kvinnorna bli bekymrade om de inte förstår att den 
återkommer även om det kan ta flera månader. Vi undrar om alla kvinnor fått den information 
de behöver om orsaker till ingen eller minskad lust och att det är en övergående förändring 
oavsett förlossningssätt. Resultatet avslöjade att det fanns brister i kunskap och rädslor hos 
kvinnan den första tiden som nybliven mamma. Det är viktigt att förebygga felaktiga 
föreställningar om skador i underlivet för att minska kvinnans rädsla genom att ge individuell 
information. Det kan vara lämpligt att även mannen är närvarande så att båda får samma 
information. Denna information är viktigt för att mannen lättare ska kunna förstå och 
acceptera varför kvinnan inte har samma sexuella behov som innan graviditet och förlossning. 
Här anser vi att barnmorskor på mödrahälsovården är betydelsefulla personer som vid 
återbesök kan lämna information om övergående förändringar om kvinnans sexualliv.  Detta 
bör ske även om kvinnan inte självmant tar upp frågan. 
 

Slutsats 
Både kvinnor och män ansåg att det var viktigt att inte vänta för länge innan de återupptog det 
sexuella samlivet igen och att det var viktigt att spendera tid med sin partner. Det framkom i 
resultatet att en del kvinnor höll sig undan mannen för att slippa ha samlag medan andra 
kvinnor gick med på att ha samlag trots att de inte kände lust (Olsson 2005). Detta resultat är 
dock inte entydigt eftersom det fanns kvinnor som upplevde att deras längtan efter samlag 
kommit att bli negligerat av sin partner efter barnets födelse. Det nyblivna föräldraparets 
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sexuella hälsa bygger på en ömsesidig, respektfull och njutbar sexuell erfarenhet vilket i sin 
tur leder till ett välbefinnande i parrelationen. 
 
 
Kvinnorna bekymrade sig över sin kropps förändring efter graviditet och förlossning. Oro 
fanns över att ha förlorat lite av den sexuella attraktionen efter förlossningen och hur det 
skulle påverka partnern. Den gynekologiska undersökningen vid återbesök på 
mödrahälsovården var av stor betydelse för kvinnan då hon fick bekräftat att slidan var 
normal och bristningen läkt. Här finns kunskapsluckor att fylla för barnmorskan då hon träffar 
kvinnan på BB och då kvinnan kommer för återbesök några månader senare till 
mödrahälsovården. Mot slutet av graviditeten bör kvinnan få information om vikten av 
knipövningar, bäckenbottenträning. Denna information och instruktion är viktig att kvinnan 
också får på BB efter att hon fött. När kvinnan senare kommer för återkontroll hos 
mödrahälsovårdsbarnmorskan kontrolleras kvinnans knipförmåga. Knipövningar är kvinnans 
egen möjlighet att kunna påverka sin bäckenbottenstyrka som ger positiv effekt för 
upplevandet av sexuell njutning. Knipövningar spelar inte bara roll för sexuallivet utan 
minskar också risken för urinläckage, livmoderframfall (prolaps) och tarm prolaps, problem 
som var för sig kan ge kvinnan mycket lidande i framtiden. 
 
Faktorer som påverkar kvinnans upplevelser av sitt sexualliv efter förlossning är de 
förändringar som kvinnans kropp genomgår i samband med förlossning. Skador i underlivet 
som kvinnan fått kan ge smärtor vid samlag. Symbiosen mor barn påverkar själva upplevelsen 
av sexualiteten i form av trötthet och bristande sexuell koncentration hos modern. Pappan kan 
känna symbiosen som ett hot till en nära relation till sin kvinna. Brister kommunikationen i 
parrelationen kan problem uppstå i deras sexuella samliv som påverkar både den sexuella 
hälsan hos kvinnan och mannen med ett sämre välbefinnande i deras sexualliv som följd. 
 
Barnmorskan kan genom information förbättra kvinnans brist på kunskap om sitt sexuella 
samliv och underliv efter förlossning. Kvinnors kunskaper om de normala fysiologiska 
förändringarna i kroppen efter graviditet och förlossning förefaller bristfälliga. Behovet av 
information är stort.  
 

Ny forskningsfråga 
Det skulle vara intressant att ta del av forskning som jämför om kvinnorna tycker de får den 
information de anser sig behöva på BB och mödrahälsovården i förhållande till vad 
barnmorskorna anser vara viktigt att ge till kvinnorna. 
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Ahlborg, T. & 
Strandmark, M. (2001). 
 
The baby was the focus 
of attention – first-time 
parents´ experiences of 
their intimate 
relationship. 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Science 15, 
(318-325). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
 

Att beskriva hur första-
gångs föräldrar upp-
lever sina intima för-
hållanden efter barnets 
födelse. 

Fem par förstagångs för-
äldrar med olika 
utbildningsnivåer och 
socioekonomiskt status 
och ålder, hörande till 
fem olika 
barnhälsovårdscentraler. 
Utvalda av BHV 
centralernas sköterskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltog 10 personer 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk analys. 
Fem intervjuer för 
fäderna och fem för 
mödrarna, var för sig. 
Vid sex mån PP samt 
ånyo vid 18 mån PP. 
Bandinspelas. 
 

6 mån PP: Det yngsta 
av paren hade 
återupptagit det 
sexuella samlivet och 
tyckte det fungerade 
bra. 
De övriga kvinnorna 
var inte intresserade av 
männens inviter, de 
kände männens  
förväntan eller  märker 
inte sina män. 
Mycket trötta, ingen 
sexuell lust och  brydde 
sig inte om sexuellt 
samliv. 
Vågade inte visa ömhet 
mot maken för rädsla 
att han skulle tolka det 
som en sexuell invit.  
18 mån PP: Alla par 
har återupptagit 
sexlivet. 
Relationen försämrad 
p.g.a. att det sexuella 
samlivet nästan är 
obefintlig. 
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Barret,G., Pendry, E., 
Peacock, R., Victor, C., 
Thankar, R. & 
Manyonda, I. (2000). 
 
Women´s sexual health 
after childbirth. 
 
British Journal of 
Obstetrics and 
Gyneacology, 107, 186-
195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
England 

Att beskriva hur den 
kvinnliga sexualiteten 
ser ut PP med focus på 
faktorer som kan ligga 
bakom dysparaenui. 

Alla förstföderskor som 
fött levande barn, oavsett 
om de varit fullgågna, 
prematura, duplex eller 
missbildningar. 484 
förstföderskor deltog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfrågade 799 
Deltog 484 
 

Kvantitativ ansats. 
Cohort studie. 
Frågeformulär 6 mån PP. 
 

3 mån PP: 62% hade 
ont vid samlag, det 
sexuella samlivet 
fungerade dåligt. 
6 mån PP: 31% har 
fortf. ont vid samlag. 
Det sexuella samlivet 
bättrade sig lite men 
86% hade eller hade 
försökt återupptaga 
sexlivet. Faktorer som  
hindrade var trötthet, 
perineal smärta, 
minskat eller inget 
intresse, känner sig 
oattraktiva. 
Mindre frekvent 
sexuellt samliv än vid 
pregravid tid. 
Samband fanns mellan 
assisterad förlossning, 
större perineal skada, 
dysparaenui före grav. 
och dysparaenui efter 
förlossning men det 
bättrar sig efter 6 mån. 
Amning och dyspara-
enui har samband fortf.   
6 mån PP. 
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Buhling, K., Schmidt, 
S., Robinson, J.,  Klapp, 
C., Siebert, G & 
Dudenhausen, J. (2006). 
 
Rate of dysparaenuia 
after delivery in 
primiparae according to 
mode of delivery 
 
European Journal of 
Obstetrics & 
Gynecology and 
Reproductive Biology 
124, 42-46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyskland 

Att få en uppfattning 
om vilken påverkan 
förlossningssättet har på 
den sexuella 
funktionen. 

Alla förstföderskor som 
fött ett levande barn efter 
gravv 35 under en 
tvåårsperiod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfrågade 1613 
Fullföljde 655 

Kvantitativ ansats. 
Frågeformulär med 16 
frågor om sexuellt 
beteende och dysparaenui 
innan och under 
graviditeten och efter 
förlossningen. Fem 
grupper bildades:  
1) Spontant vaginal 
förlossning utan 
bristning. 
2) elektiva snitt 
3) ”akuta” snitt 
4) epsiotomi/perineal 
laceration 
5) assisterad vaginal 
förlossning. 
 
 

Ca hälften av 
kvinnorna i fem 
grupper hade 
återupptagit det 
sexuella samlivet 8 v. 
PP. 
70% av kvinnorna hade  
smärta vid första 
samlaget men graden 
av smärta skiljde sig 
beroende på 
förlossningssätt. De 
som födde spontant 
utan bristning hade 
mindre smärta än de 
som fött med assisterad 
förlossning eller fått en 
större perineal skada. 
Svårare smärta om 
assisterad förlossning. 
Smärta från blygd-
läpparna, trånga, rädsla, 
bristande lubrikation 
och annan orsak. 
Efter tre månader 
kände 92%  njutning 
vid samlag oavsett 
förlossningssätt. 
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Glazener, C. (1997). 
 
Sexual function after 
childbirth: Women´s 
experiences, persistent 
morbidity and lack of 
professional 
recognition. 
 
British Journal of 
Obstetrics and Gynae-
cology, 104, 330-335. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
England 

Att beskriva det 
sexuella beteendet hos 
nyförlösta kvinnor, när 
sexlivet startar igen och 
om det då finns några 
problem. 

Denna studie är en del-
studie som utgör en av 
fem delar. 20% av  del-
tagarna från ”stora” 
studien hade random-
iserats till denna del-
studie. 
 

Kvantitativ ansats. 
Longitudinell undersök-
ning.  
Frågeformulär 8 veckor 
PP samt att de 20% som 
slumpats till denna del 
fick ytterligare 
frågeformulär vid 12 och 
18 månader PP. 

”Stora studien” 1116 
pers. 53% hade 
problem med sexlivet 
efter åtta veckor. 
I denna delstudien hade 
49% av 435 fortfarande 
problem efter ett år. 
Kvinnor som ammade 
var mindre intresserade 
av sex.  
Trötthet, depression 
och dem med peineal 
smärta var mindre 
intresserade av att ha 
sexuellt samliv. 
Många kände att de 
skulle behöva hjälp för 
sina problem men de 
flesta sökte inte hjälp. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                               

Artikelöversikt                                                                                                                                                                                         Bilaga 5 (8) 
Författare/Titel/Tidskrift Syfte Urval Metod  Resultat  
Olsson, A., Lundqvist, 
M., Faxelid, E. & 
Nissen, E. (2005). 
  
Women´s thoughts 
about sexual life after 
childbirth: focusgroup 
discussions with women 
after childbirth. 
  
Scandinvian Journal of 
Caring Science, 19, 381-
387.  
 
Sverige 

Syftet med studien var att be-
lysa hur några kvinnor 
upplevde sitt sexualliv efter 
att ha fött barn och för att 
 öka förståelsen i hopp att 
kunna ge bättre rådgivning 
till kvinnorna. 

27 kvinnor utvalda av 
MVC barnmorskor att ingå 
i studie om erfarenheter av 
sexuallivet efter vaginal 
förlossning. 
En av focusgrupperna 
bestod av andra 
generationens invandrare. 
 
 
 
 
Tillfrågade 31 
Deltog 27 
  
  

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer 3-24 månader 
post partum. 
6 focusgrupper. 
En focusgrupps 
diskussioner band-
inspelades, de fem andra 
antecknades diskussio-
nerna ner. 
Bandinspelning gjorde 
kvinnorna mer spända 
och tysta. 

Känslan av att kroppen 
förändrats, särskilt 
bröst och vagina var 
svår att 
acceptera. Förändrat 
sexuellt mönster 
beroende av bl.a. 
trötthet hos ffa modern. 
Detta kunde leda till 
osynkroniserat sexuellt 
begär  hos paren. 
Viktigt med bekräftelse 
från partnern om 
kvinnans sexuella 
attraktion.   
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Signorello, L., Harlow, 
L., Chekos, A. & 
Repke, T. (2001). 
 
Postpartum sexual 
functioning and its 
relationship to perineal 
ttrauma: A retrospective 
cohort study of primipa-
raous women 
 
American Journal of 
Obstetrics and Gynecol-
ogy, 184, 881-890. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 

Att värdera/uppskatta 
sambandet mellan 
obstetriskt perinealt 
trauma och den sexuella 
funktionen PP. 

Förstföderskor med 
singelgraviditet där 
fostret ligger i huvud-
bjudning och med 
vaginal födsel i full-
gången tid på ett sjukhus 
i Boston. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfrågade 921 
Fullföljde studien 626 

Kvantitativ ansats. 
Retrosepektiv cohort 
studie 
Frågeformulär 6 mån PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästan alla hade 
återupptagit sitt sexliv 
6 mån PP men ¼ av 
kvinnorna hade mindre 
frekv/sämre sexuell till-
fredställelse, upp-
levelse och orgasmer. 
Snabbast att återuppta 
det sexuella samlivet 
var de utan bristning 
och längst för dem med 
sfinkter-skador.  
Epsiotomi eller spontan 
bristning visade ingen 
skillnad vid återupp-
tagande av sexuellt 
samliv eller 
dysparaenui. 
Dysparaenui och 
perineal skada hade 
sam-band vid tre 
månader PP. 
Amning och dyspara-
enui hade starkt sam- 
band sex månader PP. 
Instrumentell förlossing  
gav en klart ökad risk 
för dysparaenui . 
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Trutnovsky, G., Haas, J. 
Lang,U. & Petru,E. 
(2006). 
 
Women´s perception of 
sexuality during 
pregnancy and after 
birth. 
 
Australian and New 
Zealand Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology, 46, 282-
287. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österrike 
 

Att få en förståelse och 
insikt i kvinnors 
subjektiva erfarenhet av 
sexlivet under graviditet 
och PP. 

Kvinnor i gestationsålder 
mellan 10 och 20 veckor 
värvades för studien av 
barnmorskan på MVC. 
Såväl  prematura som 
fullgångna deltog. 
26 kvinnor fullföljde alla 
intervjuer. 
Utbildningsnivå, socio-
ekonominskt status mm. 
var ej av intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfrågade 33 
1:a intervjun 30 
2:a intervjun 29 
3:e intervjun 26 

Semikvalitativ ansats 
samt VAS skala 
oviktigt=0, viktigt= 10. 
Individuella intervjuer 
som bandinspelades. 
Tre intervjuomgångar 
15 och 35 veckors 
gestationsålder samt 6 
månader PP. Sista om-
gången skedde som tele-
fonintervju. 

Kvinnorna hade börjat 
återfå intresse för 
sexuellt samliv jämfört 
mot sen graviditet men 
de var inte så nöjda. 
Majoriteten tyckte 
sexlivet ändrats till det 
sämre medan resten 
tyckte det var som före 
graviditeten. Två 
kvinnor hade fort-
farande dysparaenui. 
Några kvinnor hade ont 
i brösten och andra 
kände sig oattraktiva. 
De som inte ammade så 
länge var de som upp-
skattade sexuellt samliv 
högst. 
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Williams, A., Lavender, 
T., Richmond, D. & 
Douglas, G. (2005). 
  
Women´s Experiences 
After a Third-Degree 
Obstetric Anal 
Sphincter  Tear: A 
Qualitative Study. 
  
BIRTH, 32:2, 129-136. 
 
 
 
 
 
 
 
England 
  

Syftet med studien var att 
belysa kvinnors syn och 
erfarenhet postpartum efter 
att ha fått en grad tre 
obstetrisk bristning efter 
vaginal förlossning. 

Kvinnor som fått en grad 
tre bristning i samband 
med vaginal förlossning. 
Förstföderskor och de som 
ånyo är gravida frågades 
vid kontroll av skadans 
läkning om deltagande i 
studien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillfrågade 33 
Delog 10 

Kvalitativ ansats.   
Non-random sampling 
Intervjuer i focus-
grupper bandinpelades 
samt att deltagarnas 
interagerande samtidigt 
observerades och 
noterades.  
Två focusgrupper 
Grupp1, förstföderskor, 
6 kvinnor. 
Grupp 2, vid första för-
lossningen fick kvinnan 
sfinkterskadan, nu 
gravid igen, 4 kvinnor. 

Sexuellt umgänge be-
kymrade kvinnorna 
mycket. Rädsla för 
smärta och för att 
återuppta sexlivet och 
rädsla för att inte känna 
något, vilket de trodde 
kunde leda till att vissa 
kvinnor undviker ett 
sexuellt samliv. Smärta 
vid samlag. Spänd vid 
samlag. 
Vissa hade dåligt stöd 
från partnern. Några 
kvinnor 
låtsades inför partnern att 
problemet inte existerade 
Tog 1-2 år innan 
kvinnorna återupptog 
sexlivet.  
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Bilaga 2 
Meningsbärande enheter Kondenserade meningsbärande 

enheter 
Koder 

Förändrat sexuellt beteende där 
kvinnorna hellre sover eller på 
annat sätt kopplar av, hellre än att 
ha sex p.g.a. att barnets behov 
tröttar.  

Sover hellre än att ha sex p.g.a. 
trötthet 

Trötthet 
 
                                  

Vid återbesöket efter förlossning 
låg rådgivningens fokus på 
preventivmedel, sexuella problem 
nämndes mer sällan 

Återkontroll har fokus på 
preventivmedel, sex 
underförstått 

Kunskapsbrist 

Kvinnor som fött med assistans 
hade starkare smärta/besvär vid 
samlag, under längre tid än andra 
vaginalt förlösta som exv. haft stor 
perinealskada. 

Assisterad förlossning ger mer 
och långvarigare samlagssmärta 
än annan större perineal skada. 

Assisterad 
förlossning, mer 
smärta 

Kvinnornas brist på lust blev till 
problem i några av förhållandena 
och ledda ganska ofta till konflikt 
mellan paren. 

Bristande lust till samlag ledde 
ganska ofta till konflikt. 

Minskad lust, 
samlevnadsproblem

Kvinnorna var oroliga och 
missnöjda med sin vagina som de 
tyckte hade blivit stor och slapp. 
Knip hjälper inte. Det kommer att 
vara så här för resten av livet. 

Oro och missnöje med vagina, 
knip hjälper inte. 

Oro över 
kroppsliga 
förändringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


