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Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 5 år. Vid Linköpings uni-

versitet har programmet funnits sedan 1995. Utbildningen är upplagd så att studier-

na från början är inriktade på den tillämpade psykologins problem och möjligheter 

och så mycket som möjligt liknar psykologens yrkessituation. Bland annat omfattar 

utbildningen en praktikperiod om 12 heltidsveckor samt eget klientarbete på pro-

grammets psykologmottagning. Studierna sker med hjälp av problembaserat lä-

rande (PBL) och är organiserade i åtta teman, efter en introduktionskurs på 7,5hp: 

kognitiv och biologisk psykologi, 37,5 hp; utvecklingspsykologi och pedagogisk 

psykologi, 52,5 hp; samhälle, organisations- och gruppsykologi, 60 hp; personlig-

hetspsykologi och psykologisk behandling, 67,5 hp; verksamhetsförlagd utbildning 

och profession, 27,5 hp; vetenskaplig metod, 17,5 hp samt självständigt arbete, 30 

hp. 
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Sammanfattning 
Kvinnors upplevelser av vården efter att ha drabbats av förlossningsskador har fått stor uppmärksamhet i me-
dia det senaste året. Den nationella forskningen kring drabbade kvinnors upplevelser av vårdpersonalens be-
mötande är dock knapphändig. Syftet med studien var att utforska kvinnors upplevelser av bemötandet inom 
vården efter att ha drabbats av en förlossningsskada och eventuella psykologiska konsekvenser till följd av be-
mötandet. Data inhämtades genom individuella semistrukturerade intervjuer med 14 kvinnor som drabbats av 
en förlossningsskada. De transkriberade intervjuerna bearbetades därefter med tematisk analys. Vi identifierade 
fem teman; Vården är inte anpassad för oss, Jättebra att de fokuserar på barnet - men jag då?, Det gör ont att 
föda barn, Jag antar att det var mitt fel då och slutligen Jag utsätter mig inte för detta igen. Sammanfattningsvis 
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Abstract 
 

Women’s experiences of health care after sustaining an injury during labour have 

been covered frequently by the media during the last year, however, Swedish re-

search on the topic is sparse. The purpose of this study was to explore how these 

women have experienced interactions with care staff and how they feel that these 

interactions have affected them psychologically. Data was collected through indi-

vidual semi-structured interviews with 14 women who have sustained an injury 

during labour. The transcribed interviews were processed using thematic analysis 

and five themes were identified; There’s no place for us, Great that they focus on 

the baby - but what about me?, It is painful to give birth, I guess it was my fault 

then and finally I won’t put myself through this again. Care staff interactions 

showed to have a large impact on the women’s psychological well-being and also 

the women’s thought processes in regards to their potential future deliveries.   

 

 

Sammanfattning 
  

Kvinnors upplevelser av vården efter att ha drabbats av förlossningsskador har fått 

stor uppmärksamhet i media det senaste året. Den nationella forskningen kring 

drabbade kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande är dock knapphän-

dig. Syftet med studien var att utforska kvinnors upplevelser av bemötandet inom 

vården efter att ha drabbats av en förlossningsskada och eventuella psykologiska 

konsekvenser till följd av bemötandet. Data inhämtades genom individuella semi-

strukturerade intervjuer med 14 kvinnor som drabbats av en förlossningsskada. De 

transkriberade intervjuerna bearbetades därefter med tematisk analys. Vi identifie-

rade fem teman; Vården är inte anpassad för oss, Jättebra att de fokuserar på bar-

net - men jag då?, Det gör ont att föda barn, Jag antar att det var mitt fel då och 

slutligen Jag utsätter mig inte för detta igen. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att bemötandet är en viktig faktor för dessa kvinnors välmående och syn på en 

eventuell nästa förlossning.  

 
 

 

 

  



   
  

Förord 
  

Första terminen på psykologprogrammet pratade vi om att skriva vår examensupp-

sats ihop. Fyra år senare var det dags att bestämma vad denna uppsats skulle handla 

om, något som visade sig vara en större utmaning än vi hade anat. Den ena av oss 

tyckte si, den andra så, men när vi insåg att vi kunde skriva om förlossningsskador 

och bemötande kändes det äntligen helt rätt för oss båda. När vi tog våra första steg 

framåt i detta projekt kände vi direkt en vördnad och ett stort ansvar inför att få ta 

del av kvinnors berättelser och förvalta dem väl. Kvinnorna har delat med sig av 

starka och till viss del hemska minnen av förlossningar som inte alltid gått som för-

väntat. Kvinnorna har många gånger tvingats vara starka när de varit som mest ut-

satta. De har kommit till våra intervjuer, det har skrattats och gråtits och flera har 

uttryckt att det har varit skönt att någon har velat lyssna på deras berättelse. Vår 

målsättning från start, om än något skräckinjagande, var att ge dessa kvinnor en 

röst och försöka bidra till bättre förutsättningar för framtida föderskor. Vi hoppas 

att vi med detta arbete har lyckats med detta. 

 

Vi vill först och främst verkligen tacka de kvinnor som har ställt upp på intervjuer 

och delat med sig av sina berättelser, utan er hade denna uppsats inte kunnat ge-

nomföras, tack! 

 

Vi vill tacka vår handledare Doris Nilsson för att du hängt med i svängarna, agerat 

bollplank och stöttat vår idé. 

 

Vi vill tacka personalen på föräldrar-spädbarnsverksamheten Hagadal, Kvinnokli-

niken på Linköpings Universitetssjukhus, Linköpings familjecentraler, Linköpings 

stadsbibliotek och alla er andra som har hjälpt oss i rekryteringen av deltagare. 

 

Vi vill tacka överläkare Eva Uustal på Universitetssjukhuset i Linköping för littera-

turtips och förslag på intervjufrågor.  

 

Vi vill tacka er som ställt upp som korrekturläsare. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra, för att vi stöttat och motiverat varandra 

till att göra vårt bästa för att representera dessa kvinnor. 
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KVINNORS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE INOM FÖR-

LOSSNINGSVÅRDEN EFTER EN FÖRLOSSNINGSSKADA – 

PSYKOLOGISKA KONSEKVENSER OCH ÖNSKADE FÖR-

ÄNDRINGAR 

 

Inledning 

En förlossning är en av de största händelserna i mångas liv, men en förlossning som 

inte går som planerat kan ge långvariga konsekvenser både fysiskt och psykiskt. 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) drabbas en av 

tjugo kvinnor som föder barn vaginalt i Sverige av bristningar som är så allvarliga 

att de involverar musklerna i ändtarmsöppningen, så kallade analsfinkterskador 

(SBU, 2016a). Många fler drabbas av mindre bristningar, men som också behöver 

sys eller opereras för att läka korrekt. Idag finns dock inga nationella riktlinjer var-

ken för behandling eller uppföljning av förlossningsskador vilket leder till olika 

vård beroende på var kvinnan bor och vilken vårdpersonal hon möter (SBU, 

2016a). Bemötandet efter förlossningsskador har beskrivits som viktigare för kvin-

nans psykologiska återhämtning än själva behandlingsmetoden av skadan (Priddis, 

Schmied, Kettle, Sneddon & Dahlen, 2014), detta eftersom ett sämre bemötande 

kan få kvinnorna att känna sig utlämnade och förbisedda. En australiensisk kvalita-

tiv studie summerar att ett negativt bemötande från vårdpersonal kan orsaka kvin-

nan ytterligare lidande (Priddis, Dahlen & Schmied, 2012). 

 

Till vår kännedom finns ingen svensk forskning kring kvinnors upplevelser av be-

mötandet inom vården i samband med förlossningsskador. Syftet med denna studie 

är därför att skapa en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av det bemötande de 

fått inom vården efter att de drabbats av förlossningsskador. Studien ämnar även 

utforska om kvinnorna upplever några psykologiska konsekvenser till följd av för-

lossningsskadorna och det bemötande de fått samt vad kvinnorna hade önskat för 

bemötande. 

 

Området fångade vår uppmärksamhet då det förekommit flera artiklar och inter-

vjuer i media kring förlossningsskador. Vår förförståelse för området innan vi sökte 

litteratur baserades därför till stor del på förlossningsberättelser vi nåtts av genom 

bekanta, på internet och i dagspress. Som blivande psykologer och även kvinnor i 

barnafödande ålder funderade vi kring hur dessa skador påverkar kvinnor psykiskt, 

men också hur skadorna inverkar på deras relationer till det nyfödda barnet och till 
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en eventuell partner. Eftersom vi själva valt ett människovårdande yrke där ett gott 

patientbemötande och en god terapeutisk allians är en grundförutsättning för ett 

gott samarbete blev vi nyfikna på hur kvinnorna upplever just bemötandet. 

 

 

Disposition 

Uppsatsens disposition följer en traditionell struktur. Härnäst diskuterar vi bak-

grunden till studien och varför ämnet är viktigt att undersöka just här och nu. Där-

efter beskriver vi vad förlossningsskador är och vilka fysiska och psykologiska 

konsekvenser som de kan ge upphov till. Introduktionen avslutas med en genom-

gång av tidigare forskning och en sammanfattande kommentar. Studiens syfte pre-

ciseras sedan under en egen rubrik. Därefter följer ett metodavsnitt där vi beskriver 

vårt tillvägagångssätt och etiska överväganden. I resultatdelen presenterar vi våra 

teman ett efter ett och avslutar med en resultatsammanfattning där vi också kopplar 

våra teman till varandra. Diskussionsdelen som följer därpå inleds med en bredd-

ning och fördjupning av resultaten, där vi kopplar våra teman till tidigare forskning. 

Vi undersöker också resultaten utifrån två psykologiska teorier om hur människor 

hanterar svårigheter. Därefter problematiserar och granskar vi vårt resultat och vår 

valda metod under varsitt stycke. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, dess 

praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning. Sist återfinns referenser 

och bilagor. 

 

Bakgrund 
 

Förlossningsvården i Sverige 

Det finns flera anledningar till varför förlossningsskador och vårdpersonalens be-

mötande i samband med dessa skador är relevant att studera. För det första föder 

majoriteten av alla kvinnor barn någon gång i sitt liv. Förlossningsvården möter 

därför en stor patientgrupp. Förlossningsvården är också ett aktuellt ämne medialt 

och politiskt, speciellt i samband med att förlossningsavdelningar såsom BB Sophia 

i Stockholm och förlossningsavdelningen i Sollefteå nyligen har stängts. I decem-

ber 2015 slöts en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) om en flera års lång satsning för att förbättra förlossningsvår-

den i Sverige (Regeringen, 2015). Denna satsning utvidgades och förlängdes i ja-

nuari 2017 (SKL, 2017). I informationen om den utvidgade satsningen står det 

bland annat att vården behöver bli mer patientcentrerad och att patientens delaktig-

het behöver förbättras. Det står även att “Förlossningsvården behöver generellt bli 
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mer lyhörd för kvinnors och deras partners behov, förutsättningar och upplevel-

ser.” (SKL, 2017: s. 12). Det framhålls också att det finns tydliga utvecklingsområ-

den inom förlossningsvården, och att patientbemötande är ett av de områden som 

kan åtgärdas. Även tillgängligheten till förlossningsvården framhålls som ett priori-

terat fokusområde (SKL, 2017).  

I samband med denna överenskommelse genomförde SKL en kartläggning av nu-

läge och förbättringsområden inom svensk förlossningsvård (SKL, 2016). Data in-

hämtades genom intervjuer och en workshop med utvalda informanter i form av 

patientrepresentanter, experter och professionsföreträdare. Denna kartläggning 

skulle utgöra en utgångspunkt för samtliga landsting i deras fortsatta arbete för att 

förbättra förlossningsvården, och i förlängningen bidra med förändringspunkter 

som gör förlossningsvården mer tillgänglig och jämlik. I kartläggningen står det att 

”En ambition i arbetet har varit att utgå från ett individperspektiv med fokus på 

kvinnans förväntningar, behov och upplevelser av hälso- och sjukvården.” (SKL, 

2016: s. 6). Det läge som beskrivs i rapporten är att kunskap finns inom förloss-

ningsvården men att många kvinnor trots det drabbas av bristningar som hade gått 

att förebygga. Andelen föderskor som drabbas av de allvarligare typerna av för-

lossningsskador, analsfinkterskador, är högre i Sverige än i övriga nordiska länder. 

Denna andel varierar också mellan olika regioner i Sverige, vilket innebär att vård-

givarnas olika utbildningsinsatser och lokala riktlinjer kan påverka risken att drab-

bas. De utvecklingsområden som identifieras är bland annat att förlossningsvården 

behöver bli mer lyhörd för kvinnors behov och upplevelser, och att kvinnans even-

tuella partner behöver ges möjlighet att bli mer involverad. Det beskrivs vidare ett 

behov av kompetensutveckling kring bemötande och diagnosticering av kvinnor 

med förlossningsskador. Flera av informanterna bakom kartläggningen har uttryckt 

att allvarliga bristningar felaktigt betraktas som en naturlig del av förlossningen, 

och att detta synsätt behöver förändras. Det nämns också att det inte finns mycket 

forskning kring vad kvinnor önskar för vård och hur väl deras och deras partners 

förväntningar på förlossningsvården blir mötta (SKL, 2016). 

I samband med överenskommelsen om satsningen på svensk förlossningsvård fick 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att under-

söka forskningsläget kring analsfinkterskador (SBU, 2016a). Utöver de mer medi-

cinska aspekterna av skadorna och rutiner för att förebygga och upptäcka skadorna 

betonas även betydelsen av ett bra samspel mellan den födande kvinnan och vård-

personalen som hjälper henne. Detta för att barnet inte ska födas fram alltför snabbt 

utan i en lagom takt, vilket minskar risken för bristningar (SBU, 2016a). Möjlighet-

en att få till ett bra samspel mellan vårdpersonalen och den födande kvinnan påver-

kas rimligtvis av hur kvinnan upplever vårdpersonalens bemötande, vilket också 

understryker den aktuella studiens relevans. I SBU-rapporten diskuteras också ris-
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ken att vårdpersonal underlåter att noggrant undersöka kvinnan efter förlossningen, 

med hänsyn till att underlivet ömmar och en föreställning om att det är kränkande 

att utföra exempelvis rektalpalpation, och att denna värdering kan överföras på 

kvinnan som uppfattar att området är skamligt och inte bör benämnas (SBU, 

2016a). I rapporten sammanfattas att ”Om de förlösta kvinnorna och vårdpersona-

len gemensamt lägger bort de känslor av genans, skuld och skam som omgärdar 

underlivet och dess funktioner kan utvecklingen gå framåt.” (SBU, 2016a: s. 52). 

Mot denna bakgrund ter sig därför vårdpersonalens bemötande som en viktig ut-

vecklingspunkt då det genom bemötandet verkar finns möjlighet att dels minska 

risken för bristningar genom ett bra samspel, och dels motverka tabut som omgär-

dar skadorna.  

Ytterligare en rapport av SBU är relevant i sammanhanget. Det är en sammanställ-

ning av systematiska litteraturöversikter kring behandling av olika skador som kan 

uppkomma till följd av en vaginal förlossning (SBU, 2016b). Enligt den saknas ve-

tenskaplig kunskap om behandling av flera typer av förlossningsskador, bland an-

nat analsfinkterskador, livmoderframfall samt urin- och avföringsinkontinens. Även 

kring den rent medicinska aspekten av förlossningsskador framstår därför forsk-

ningsfältet som tunt.  

 

I samband med överenskommelsen mellan Regeringen och SKL 2015 genomförde 

Region Östergötland en behovsanalys kring förlossningsvården inom regionen 

(Region Östergötland, 2016). Även i denna analys framkommer att bemötandet 

från vårdpersonalen kan utvecklas. Det framhålls att vården behöver bli bättre på 

att följa upp drabbade kvinnor för att erbjuda adekvat eftervård samt att kvinnorna, 

och eventuellt deras partner, bör erbjudas samtalsstöd med kompetens inom sex- 

och samlevnadsfrågor. Även tillgängligheten till vården behöver bli enklare och 

tydligare och mer information kring förlossningsskador behöver nå ut till drabbade 

kvinnor (Region Östergötland, 2016). 

Mot bakgrund av avsaknaden av riktlinjer för undersökning och behandling av för-

lossningsskador startades under 2014 det så kallade Bristningsregistret för att möj-

liggöra statistiska jämförelser mellan olika regioner. Syftet är också att underlätta 

för vården att identifiera och erbjuda hjälp till de kvinnor som efter förlossningen 

har kvarstående problem och ge återkoppling om hur det senare gått till den vård-

personal som sytt kvinnans bristning. Bristningsregistrets årsrapport för 2015 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi [SFOG], 2016) belyser att det finns 

en diskrepans mellan läkarens och kvinnans uppfattning om det har varit några 

komplikationer i samband med förlossningsskadan. Det summeras att det därför 

kan vara lämpligt att se över hur patienter informeras om konsekvenserna av en för-

lossningsskada (SFOG, 2016).  



   
  

5 

Förlossningsskador 

Region Östergötland (2016) definierar i sin behovsanalys förlossningsskador som 

alla typer av skador som uppstår i samband med en förlossning. För att förtydliga 

vilka skador som finns representerade bland kvinnorna som deltagit i den aktuella 

studien kan sammanfattas att förlossningsskador här definieras som fysiska skador 

som uppkommit vid en förlossning, och som kräver åtgärder för att kvinnan ska 

kunna närma sig sin tidigare funktionsnivå. Majoriteten av de skador som kan upp-

stå vid en vaginal förlossning är bristningar i mellangården, det vill säga området 

mellan slidan och ändtarmsöppningen (Region Östergötland, 2016). Sådana skador 

på mellangården delas in i en fyrgradig skala, där ytliga bristningar i slidans slem-

hinna räknas som grad 1 vilket enligt SBU drabbar cirka 80 procent av förstföders-

korna (SBU, 2016a). Dessa läker vanligtvis mer eller mindre utan komplikationer. 

Djupare bristningar av mellangården och väggarna i slidan klassificeras som grad 2 

och behöver sys för att läka korrekt. Grad 3 innefattar bristningar både i muskler i 

bäckenbotten och i ändtarmens inre och/eller yttre ringmuskel medan grad 4 är en 

bristning som drabbar både ringmuskel och ändtarmens vägg. Skador av grad 3 och 

4 kallas även för analsfinkterskador (SBU, 2016a). Mellan år 2010 och 2014 rap-

porterades det att cirka sex procent av förstföderskorna och cirka två procent av 

omföderskorna i Sverige drabbats av allvarliga förlossningsskador, vilket innefattar 

grad 3 och 4 (Socialstyrelsen, 2015). Underrapportering av förlossningsskador är 

dock vanligt, speciellt som skadorna kan vara svåra att upptäcka och även kan upp-

fattas som tabu, stigmatiserande och skamfyllda både av de som drabbas och av 

vårdpersonalen som möter de drabbade (Region Östergötland, 2016).  

Andra skador som kan uppkomma i samband med en förlossning och som vi har 

valt att inkludera i studien är framfall och akuta kejsarsnitt. Dessa skador inklude-

rades eftersom de drabbade kvinnorna själva upplevde dessa som förlossningsska-

dor och eftersom skadorna krävde åtgärder från sjukvården. Framfall innebär att 

muskulaturen i bäckenbotten försvagas eller skadas så att bäckenbottens organ fall-

ler ur sin position och pressar mot slidväggarna. Det kan vara urinblåsan eller 

tjocktarmen som trycker mot främre respektive bakre slidväggen och medför att 

den buktar inåt, eller livmodern som sjunker ner i slidgången (Vårdguiden, 2014). 

Kejsarsnitt kan vara planerade eller ske akut (Vårdguiden, 2015). Till skillnad från 

planerade kejsarsnitt bestäms akuta snitt efter att en vaginal förlossning inletts, vil-

ket innebär mindre tid för förberedelser. Kejsarsnitt sker genom att ett snitt läggs i 

bukväggen och livmodern varpå barn, moderkaka och fosterhinnor tas ut (Social-

styrelsen, 2015).  
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Tidigare forskning  

Till vår kännedom finns det, som tidigare nämnts, ingen svensk forskning kring 

kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande i samband med förlossnings-

skador. Inte heller internationellt sett finns det mycket forskning att tillgå kring 

detta ämne (Priddis et al., 2012). Den forskning som vi har hittat kommer till stor 

del från en forskargrupp i Australien. Priddis, Schmied, Kettle et al. (2014) sam-

manfattar i en kvalitativ studie att vårdkedjan för drabbade kvinnor är snårig, att det 

är oklart för kvinnorna vart de ska vända sig med sina problem, att de får otillräck-

lig information kring sina skador och att kvinnorna upplever att vårdpersonalen 

pratar om dem och inte till dem. Några av författarna har också publicerat en meta-

etnografisk studie där fyra kvalitativa studier analyserades (Priddis et al, 2012). I 

denna analys identifierades tre teman i de drabbade kvinnornas berättelser. Det 

första temat är Jag är trasig och misslyckad där kvinnorna beskriver en känsla av 

förlust, skuldbeläggande av sig själva och en känsla av att de inte kan uppfylla sin 

partners sexuella behov. Ett annat tema som identifierades i kvinnornas berättelser 

är Avfärdad, nedvärderad och förbisedd vilket beskriver kvinnornas upplevelser av 

bemötandet från sjukvårdspersonal. Detta tema exemplifieras genom att kvinnorna 

uttrycker att de upplevt rädsla när de syddes efter förlossningen, att deras skador 

ses som triviala och att de förväntas acceptera sina problem i samband med ska-

dorna. Ett tredje tema identifierades i hur kvinnorna beskriver de problem som 

uppkommit efter förlossningsskadan. Detta tema benämndes Vardagslivet med en 

oförutsägbar mellangård. Plötsliga episoder av urin- och avföringsinkontinens 

medför att kvinnorna begränsas i vilka fysiska och sociala aktiviteter de kan delta i. 

Problemen till följd av förlossningsskadan påverkar också deras inställningar till att 

bli gravida på nytt. Författarna sammanfattar att förlossningsskadan inte bara på-

verkar kvinnans fysiska och psykiska välbefinnande, utan också hennes syn på sig 

själv som en sexuell varelse, samt att vårdpersonalens bemötande i samband med 

skadorna kan orsaka kvinnan ytterligare lidande. 
 

I ytterligare en kvalitativ studie från samma forskargrupp (Priddis, Schmied & 

Dahlen, 2014) intervjuade forskarna tolv kvinnor som drabbats av bristningar grad 

3 och 4. De fokuserade på kvinnornas subjektiva upplevelser av att ha drabbats av 

förlossningsskador, samt det bemötande de fått av sjukvårdspersonal i samband 

med att de sökt vård för skadorna. Författarna tillämpade tematisk analys och an-

lade ett feministiskt perspektiv. De identifierade tre huvudteman i kvinnornas berät-

telser. Det första temat handlar om Den övergivna mamman och beskriver hur 

kvinnorna känner sig sårbara, utsatta och fråntagna sin makt till följd av det bemö-

tande de får under förlossningen, sutureringen och övrig eftervård. Kvinnorna kän-

ner sig som ”ett stycke kött” som överges så snart barnet är ute och lämnas utan 



   
  

7 

information om vad som händer. Ett annat tema är Den krackelerade sagan, som 

undersöker kontrasten mellan kvinnornas förväntningar inför förlossningen och hur 

tiden efteråt faktiskt blir. Författarna speglar även hur förlossningsskadorna påver-

kar kvinnornas moderskap och den sexuella relationen med deras partner. Kvin-

norna uttrycker upplevelser av isolering och genans till följd av skadorna och de 

symtom som skadorna ger upphov till. De beskriver också ångest kring sex då de 

oroar sig för smärtor och urinläckage. Det tredje temat som författarna identifierade 

är En ny sorts normalitet. Detta tema beskriver kvinnornas strategier för att hantera 

sina skador, anpassa sig till sin nya livsstil och navigera i vårdkedjan för att hitta en 

stöttande vårdgivare (Priddis, Schmied & Dahlen, 2014). Författarna sammanfattar 

att det bemötande kvinnorna får under förlossningen och den efterföljande tiden har 

en direkt inverkan på hur kvinnorna omprövar sin identitet med den nyförvärvade 

analsfinkterskadan. Författarna menar att ytterligare forskning krävs gällande vil-

ken vård kvinnorna upplever att de får efter skadan samt vilken vård som finns till-

gänglig för de kvinnor som har kvarstående problem. De rekommenderar även spe-

cialiserade mottagningar för kvinnor som drabbats av skador på mellangården, där 

kvinnorna kan erbjudas en sammanhållen vård.  

Det är anmärkningsvärt att forskningen kring kvinnors upplevelser av bemötande 

inom förlossningsvården är så pass begränsad då förlossningsvården är en instans 

som en majoritet av alla kvinnor kommer i kontakt med någon eller några gånger i 

livet. Vi har mot bakgrund av bristen på studier fått bredda vår litteratursökning till 

att inkludera två kvantitativa studier som undersöker kvinnors upplevelser av för-

lossningsvården generellt, oavsett om de drabbats av förlossningsskador eller inte.  

I en tjeckisk studie undersöktes vilka faktorer som kvinnor uppfattade som viktiga i 

deras utvärdering av den vård de fått i samband med graviditet och förlossning 

(Takács, Mlíková Seidlerová, Šulová & Horáková Hoskovcová, 2015). De faktorer 

kring bemötandet som påverkade kvinnornas upplevelse positivt visade sig vara 

samma som i många andra länder, nämligen ett varmt, icke-formellt och stödjande 

bemötande, tillräckligt med information och förklaringar vid väl valda tillfällen, 

tillgänglighet hos vårdpersonalen och en trivsam fysisk miljö. Författarna beskriver 

dock inte mer ingående vad som avses med ett varmt, icke-formellt och stödjande 

bemötande. Enligt Takács et al. (2015) påverkade kvinnornas ålder, utbildningsnivå 

eller förlossningens utfall inte hur nöjda de varit med vården. Författarna summerar 

att för att öka de tjeckiska kvinnornas nöjdhet med förlossningsvården behöver in-

satser riktas mot barnmorskornas stöd under värkarbetet och förlossningen. Insatser 

behöver också riktas mot ökad kommunikation mellan vårdpersonalen och kvin-

norna så att kvinnorna får mer information. Även den psykologiska kompetensen 

inom förlossningsvården behöver höjas. En av studiens slutsatser är att samarbetet 
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mellan vårdpersonal och psykologer inom förlossningsvården bör prioriteras 

(Takács et al. 2015).  

 

I en svensk studie av Rudman och Waldenström (2007) undersöktes vilka negativa 

faktorer kvinnor upplever inom förlossningseftervården. I studien deltog 2783 

kvinnor som fick beskriva sina upplevelser av eftervården. Sammantaget gav 150 

kvinnor negativa kommentarer. Författarna sorterade in dessa negativa kommenta-

rer i sex olika kategorier; organisation och miljö, personalens attityd och beteende, 

stöd i amning, information, pappans roll och slutligen uppmärksamhet på mamman. 

I den första kategorin, som rörde organisation och miljö, lyfter kvinnorna upp bris-

tande riktlinjer, en välmenande men stressad personal och att förlossningsvården är 

resursmässigt eftersatt och underprioriterad. I den andra kategorin, kring persona-

lens attityd och beteende, beskriver kvinnorna att de upplevt personalens beteende 

som oengagerat, opersonligt och okänsligt, vilket fick kvinnorna att känna sig 

osedda, oviktiga och i vägen. Kvinnorna upplevde även att personalen hade gett 

uttryck för lättnad när familjen hade varit på väg att skrivas ut från avdelningen. 

Den tredje kategorin, stöd i amning, innefattade kvinnornas upplevelser av bris-

tande stöd, råd och information kring amningen. Den fjärde kategorin speglade 

kvinnornas upplevelser av otillräcklig, felaktig och motstridig information kring 

hur de skulle ta hand om sin egen fysiska och psykiska hälsa efter förlossningen, 

anpassa sig till föräldraskapet och ta hand om barnet. Kvinnorna efterfrågade även 

standardiserad information kring relevanta ämnen efter förlossningen. Den femte 

och minst förekommande kategorin som författarna identifierade handlade om att 

papporna inte fick tillräckligt med uppmärksamhet eller blev tillräckligt inklude-

rade, informerade eller stöttade. Den sjätte och sista kategorin var också den där 

flest kvinnor hade negativa erfarenheter. Denna kategori speglar kvinnornas upple-

velser av att vårdpersonalen gav bristande uppmärksamhet till kvinnornas fysiska 

hälsa och emotionella behov och att fokus skiftade till barnet medan kvinnorna 

själva kände sig bortglömda och övergivna efter förlossningen. Kvinnorna beskrev 

att de inte blev tagna på allvar när de sökte hjälp för sin psykiska och fysiska hälsa, 

att de fick otillräckliga svar på sina frågor och att de var i vägen. De saknade också 

en individanpassad eftervård. Det är värt att nämna att forskarna enbart studerade 

de negativa kommentarerna om eftervården, och att majoriteten av kvinnorna i hu-

vudsak var nöjda. Generaliserbarheten av resultaten kan anses begränsad då delta-

garna var självvalda och från ett begränsat geografiskt område (Rudman & Wal-

denström, 2007).  

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att kvinnor som fött barn men som inte nöd-

vändigtvis har drabbats av förlossningsskador verkar uppfatta liknande brister i för-

lossnings- och eftervården som kvinnor som har drabbats upplever. Kvinnorna sak-
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nar bland annat tillräckligt med information, ett empatiskt och stödjande bemötande 

och individanpassad vård i en trivsam fysisk miljö. En annan slutsats är att kvinnor 

verkar identifiera liknande brister och förbättringsområden inom förlossnings- och 

eftervården i Sverige som i Tjeckien. Tillsammans med den australiensiska fors-

kargruppens studier framstår kvinnor, oavsett om de har drabbats av skador eller 

inte, som relativt samstämmiga i sina önskemål om vårdpersonalens bemötande.  

 

Sammanfattning av introduktionen 

Utländsk forskning kring kvinnors upplevelser av bemötandet i samband med för-

lossningsskador indikerar att bemötandet spelar en stor roll för kvinnornas upple-

velser av sina skador, och i värsta fall kan ett dåligt bemötande orsaka kvinnorna 

ytterligare lidande (Priddis et al., 2012; Priddis, Schmied & Dahlen, 2014). Den 

svenska forskningen kring kvinnors upplevelser av förlossningsvården är knapp-

händig (SKL, 2016) och till vår kännedom finns ingen svensk studie kring kvinnors 

upplevelser av bemötandet från vårdpersonal i samband med förlossningsskador, 

varken kvantitativ eller kvalitativ. Just nu sker en stor ekonomisk satsning på för-

lossningsvården i Sverige med mål att uppnå en mer patientcentrerad vård där hän-

syn tas till kvinnors upplevelser, behov och önskemål (SKL, 2017). Flera färska 

rapporter har även identifierat vårdpersonalens bemötande som en viktig utveckl-

ingspunkt (Region Östergötland, 2016; SBU, 2016a; SKL, 2016). Dessa faktorer 

anser vi motiverar studiens angelägenhet, just här och nu. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av 

det bemötande de fått inom vården efter att de drabbats av förlossningsskador. Stu-

dien ämnar även utforska om kvinnorna upplever några psykologiska konsekvenser 

till följd av förlossningsskadorna och det bemötande de fått samt vad de hade öns-

kat för bemötande. 

 

Metod 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod för att få en fördjupad förståelse för 

kvinnornas subjektiva upplevelser och erfarenheter. En kvalitativ metod föresprå-
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kas i de fall där upplevelser snarare än utfall är av intresse samt när en explorativ 

ansats tillämpas inom ett relativt outforskat område (Braun & Clarke, 2013), vilket 

överensstämmer med målet och förutsättningarna för studien.  

 

 

Val av metod 

Vi samlade in våra data genom intervjuer, vilket enligt Braun och Clarke (2013) är 

idealt när forskningsfrågan handlar om att förstå personliga upplevelser. Intervjuer-

na var semistrukturerade för att försöka skapa lika förutsättningar för varje intervju 

men samtidigt ge utrymme för deltagarna att själva brodera ut i den riktning de 

tyckte var relevant. För att analysera data från intervjuerna valde vi tematisk analys 

som är vanligt förekommande inom psykologisk forskning och passar bra som ett 

första steg för att se övergripande mönster inom områden som är relativt outfors-

kade (Howitt, 2010). Braun och Clarke (2006) framhåller dessutom tematisk analys 

som den mest lämpliga metoden för nya forskare inom kvalitativ metod då tilläm-

pandet av tematisk analys ger grundläggande kunskaper inom kvalitativ forskning. 

Tematisk analys kan beskrivas som en epistemologiskt flexibel eller teoretiskt “fri” 

metod då forskaren själv väljer de epistemologiska utgångspunkterna för analysen 

(Braun & Clarke, 2006). Dessa utgångspunkter är viktiga att tydliggöra för att 

kvalitetssäkra analysen (Braun & Clarke, 2006). Den aktuella studien positionera-

des epistemologiskt innan datainsamling påbörjades för att ge vägledning åt analys-

förfarandet. Den epistemologiska hållningen kan beskrivas som kritisk realism, där 

deltagarnas perspektiv och tolkningar kommer i fokus och ses som subjektiva san-

ningar som formas av den kontext varje deltagare befinner sig i (Braun & Clarke, 

2013). Vidare har studien en i huvudsak induktiv ansats då analysen formats utifrån 

data, utan att förutbestämda kodningsramar tillämpats. Givetvis har dock en viss 

förförståelse funnits hos oss båda, bland annat genom att vi har tagit del av berättel-

ser i media av kvinnor som drabbats av förlossningsskador och denna förförståelse 

har i någon utsträckning påverkat utformandet av intervjuguiden. Ett annat ställ-

ningstagande vi gjort är att genomföra en komplett kodning snarare än en selektiv 

kodning, vilket innebär att kodningen drivits utifrån våra data i relation till forsk-

ningsområdet och inte styrts utifrån ett mål att finna svar på en specifik forsknings-

fråga. Ytterligare ett ställningstagande är att kodningen i huvudsak har kretsat kring 

den manifesta betydelsen av vad deltagaren berättar, det vill säga det explicita in-

nehållet i berättelsen. Detta angreppssätt kan kallas för empatiskt och skiljer sig 

från det mer skeptiska angreppssättet där latenta eller implicita betydelser av vad 

forskaren uppfattar i deltagarens berättelse beskrivs (Braun & Clarke, 2006).  
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Rekrytering av deltagare 

Deltagare rekryterades genom annonsering av studien med hjälp av ett informat-

ionsbrev (se Bilaga 1). Detta informationsbrev beskrev studien och efterfrågade 

kvinnor som ville berätta om sina erfarenheter av förlossningsskador och det bemö-

tande de fått inom vården. Förlossningsskador definierades inte i informationsbre-

vet utan det lämnades till kvinnorna att avgöra om de ansåg sig ha en förlossnings-

skada. Informationsbrevet sattes upp på anslagstavlor på samtliga sex familjecen-

traler i Linköping, på Linköpings universitet och på Linköpings stadsbibliotek. In-

formationsbrevet distribuerades även till föräldrar-spädbarnsverksamheten Hagadal 

där personal delat ut informationsbrevet. Även kvinnor med förlossningsskador 

som har varit på efterkontroll på universitetssjukhuset i Linköping har fått ta del av 

informationsbreven som personalen där har delat ut. Annonsering har även skett 

online via Facebookgrupperna “Mammaledig i Linköping”, “BF 2016 Linköping”, 

“Förlossningsskadad - du är inte ensam” samt på Facebooksidan “Våga Vägra För-

lossningsskador”. Rekryterade deltagare uppmuntrades också att tipsa andra kvin-

nor om studien.  

Initialt planerade vi att intervjua ca 20 kvinnor. Braun och Clarke (2013) rekom-

menderar ca 6–10 intervjuer för ett mindre forskningsprojekt med tematisk analys 

som metod och vi tänkte att vi som två författare till en masteruppsats borde dub-

blera detta antal. Efter att vi inlett intervjufasen insåg vi snabbt att 20 deltagare var 

för många för att vi skulle kunna genomföra en sammanhållen analys med komplett 

kodning och hålla oss nära datamaterialet. Därför bestämde vi oss för att avsluta 

intervjufasen efter 14 intervjuer. 

 

 

Genomförande av intervjuer 

Sammantaget genomfördes 14 semistrukturerade intervjuer under januari - mars 

2017. Intervjuerna tog mellan 35 och 80 minuter med ett genomsnitt på 51 minuter. 

Vi delade upp intervjuerna mellan oss och den som var ansvarig för intervjun be-

stämde tid och plats med deltagaren. Alla intervjuerna har genomförts under fy-

siska möten som ägt rum på Linköpings universitet, Linköpings stadsbibliotek eller 

hemma hos deltagare. Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick kortfattad in-

formation om studien och intervjusituationen. Bland annat informerades de om 

bakgrunden till studien, uppskattad tidsåtgång för intervjun och att intervjuaren 

hade förberett några frågor. De informerades också om att de till stor del var fria att 

forma innehållet i intervjun utifrån vad de själva ansåg var relevant att belysa inom 

ämnet bemötande i samband med förlossningsskador. Därefter ombads de att skriva 
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under en samtyckesblankett (se Bilaga 2) innan ljudupptagningen startades på en 

surfplatta.  

Intervjuguiden innehöll nio huvudfrågor (se Bilaga 3), och inleddes med att delta-

garen ombads dela med sig av bakgrundsinformation om sig själv och sin livssitu-

ation. Därefter fick deltagaren berätta om förlossningsskadan och det bemötandet 

hon fått i samband med att skadan uppkom och vid efterföljande vårdkontakter. 

Upplevelsen av bemötandet diskuterades ur olika aspekter, såsom hur kvinnan upp-

levt vårdpersonalens information och prognos om skadan, sin egen och sin eventu-

ella partners möjlighet till delaktighet och medbestämmande i vården samt hennes 

upplevelse av vårdkedjan. Därefter lyftes upplevda konsekvenser av förlossnings-

skadan och kvinnans inställning till att bli gravid på nytt. Intervjuerna avslutades 

med att deltagaren fick frågan om det var något mer som hon själv ville ta upp. Un-

der varje huvudfråga fanns förslag på följdfrågor som ställdes om inte deltagaren 

självmant tog upp ämnet. Eftersom deltagarna uppmuntrades att känna sig fria att 

berätta om det som de själva tyckte var relevant i förhållande till ämnet behövde vi 

inte alltid ställa alla huvudfrågor, eftersom de besvarades genom deltagarnas spon-

tana berättelser. Intervjuerna var därför flexibla, med intervjuguiden som stöd.  

 

Den information som initialt inspirerade oss i vårt utformande av intervjuguiden 

var rapporten från SBU (2016a) om analsfinkterskador, Region Östergötlands be-

hovsanalys om förlossningsskador (2016) samt två artiklar från den australiensiska 

forskargruppen (Priddis et al., 2012; Priddis, Schmied, Kettle et al., 2014) som 

nämnts ovan. Vi mailade ett första utkast på intervjuguiden till överläkare Eva 

Uustal på Kvinnokliniken vid Linköpings Universitetssjukhus och hon föreslog en 

fråga om kvinnornas upplevelse av den information de fått om skadan, vilket vi in-

kluderade i intervjuguiden. Vi försökte så långt det var möjligt att forma intervju-

guiden utifrån Braun och Clarkes (2013) rekommendationer om att inte ha för 

många frågor och att frågorna bör vara öppna. Vi provade även ett andra utkast av 

intervjuguiden på varandra för att få en känsla för hur frågorna uppfattas när de rik-

tas mot en själv, vilket också är enligt Braun och Clarkes (2013) rekommendation-

er. Efter att vi hade genomfört varsin första intervju och tagit del av SKL:s kart-

läggning av nuläge och förbättringsområden inom förlossningsvården (2016) ena-

des vi om att lägga till en fråga om hur kvinnans eventuella partner blivit inklude-

rad i bemötandet från vårdpersonalen, sett ur kvinnans perspektiv. Vi inkluderade 

även en fråga om kvinnans upplevelse av medbestämmande och delaktighet i vår-

den. Detta tredje och sista utkast vilket användes till de resterande 12 intervjuerna 

finns bifogat (se Bilaga 3). 
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Deltagare 

Totalt genomförde vi intervjuer med 14 kvinnor. Hälften av kvinnorna vi intervju-

ade hade fått reda på studien via Facebook, några hade sett vårt informationsbrev 

på Linköpings universitet och några hade fått tips om studien från föräldrar-

spädbarnsverksamheten Hagadal eller en vän som sett annonsen. En person hade 

sett annonsen på Linköpings stadsbibliotek. Kvinnorna som deltog i studien var 

mellan 23 och 39 år gamla (medelåldern var 30 år) och hade drabbats av förloss-

ningsskador i samband med förlossningar som hade skett mellan 2010 och 2016. 

Samtliga kvinnor var förstföderskor när de drabbades av skador. Enbart två av 

kvinnorna hade fött barn på nytt efter den första förlossningen. Samtliga hade en 

partner närvarande vid förlossningen och samtliga talade flytande svenska. Elva av 

kvinnorna hade fött barn på Universitetssjukhuset i Linköping, två hade fött på för-

lossningsavdelningar på andra orter i Sverige och en hade fött under en planerad 

hemförlossning. Dock hade alla kvinnor sökt eftervård för sina förlossningsskador i 

Linköping. De förlossningsskador som fanns representerade bland kvinnorna var en 

bruten svanskota, ett fall av allvarliga blödningar till följd av att hela efterbörden 

inte kommit ut, ett hematom i bäckenbotten, två akuta kejsarsnitt, tre framfall, fyra 

bristningar av grad 2, tre bristningar av grad 3 samt en bristning av grad 4. Majori-

teten av kvinnorna hade fortsatta problem till följd av sina förlossningsskador vid 

tiden för intervjuerna. En kvinna som visade intresse att delta i studien exkludera-

des då vi inte uppfattade att några fysiska skador fanns. Efter att vi hade intervjuat 

14 kvinnor hörde ytterligare en kvinna av sig och ville delta i studien men eftersom 

vi hade gått vidare i vårt analysförfarande exkluderades hon. 

 

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Den tematiska analysen genomfördes i enlighet med riktlinjerna som Braun och 

Clarke (2006) förespråkar. Riktlinjerna delar in analysprocessen i sex faser. Den 

första fasen innefattar att bekanta sig med data genom att transkribera den, läsa den 

flera gånger och anteckna initiala idéer (Braun & Clarke, 2006). Samtliga intervjuer 

transkriberades av den av oss som intervjuat för att sedan korrekturläsas av den 

andra författaren medan denne simultant lyssnade på den inspelade intervjun. Detta 

genomfördes löpande under datainsamlingen och gjordes för att säkerställa att in-

tervjuerna genomfördes på liknande vis samt för att vi båda skulle vara väl bekanta 

med hela datasetet. Transkriberingen skedde ord för ord och även icke-semantiska 

yttranden såsom “mm”, “eh”, “ah” och icke-verbala yttranden såsom skratt, suckar, 

stakningar och gester noterades. Även stark betoning av vissa ord noterades genom 

att stryka under dessa. Under transkriberingsfasen noterade vi i varsitt dokument de 
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initiala idéer som väcktes, i enlighet med Braun och Clarkes (2013) rekommendat-

ioner. Den andra fasen i analysprocessen är enligt Braun och Clarke (2006) att ge-

nerera koder, där intressanta delar kodas systematiskt genom hela datasetet. Detta 

gjorde vi genom att skriva ut samtliga transkriptioner och var för sig markera med 

överstrykningspenna och namnge med koder det som vi ansåg var relevant för frå-

geställningen. Därefter skrev vi in våra koder i ett gemensamt dokument och sam-

manfogade koder som överlappade. Det tredje steget i analysprocessen är att identi-

fiera teman genom att klustra ihop sammanhörande koder till teman och samla all 

data som är relevant för varje tema (Braun & Clarke, 2006). Genom diskussion 

valde vi gemensamt ut vilka koder vi ville gå vidare med och klippte ut de utdrag 

ur intervjuerna som motsvarade våra koder för att kunna arrangera dessa i teman. 

Efter att ha diskuterat och flyttat runt utdragen för att undersöka olika alternativ till 

teman beslöt vi oss för de teman som presenteras nedan. Vi gick därefter vidare till 

den fjärde fasen vilken innebär att undersöka hur väl temana fungerar i förhållande 

till de kodade utdragen och till hela datasetet (Braun & Clarke, 2006). I denna fas 

undersökte vi också överensstämmelsen med de initiala idéer vi noterat under tran-

skriberingsfasen. Den femte fasen innefattar att definiera och ge precisa namn åt 

temana (Braun & Clarke, 2006). Detta gjordes genom genomgång och diskussion 

av varje tema. Det kändes viktigt att våra teman namngavs med liknande formule-

ringar som de som kvinnorna själva hade använt i intervjuerna för att spegla vad 

temat handlar om på ett sätt som ligger nära våra data. Den sjätte och sista fasen i 

analysprocessen innefattar att välja ut de excerpt som bäst exemplifierar varje tema, 

och koppla tillbaka till forskningsfrågan och litteraturen (Braun & Clarke, 2006). 

Vi strävade efter att välja excerpt som speglar flera av deltagarnas röster och som 

både nyanserar och preciserar vart och ett av temana. Vi har använt excerpten för 

att illustrera det som vi uppfattat har varit mest aktuellt för forskningsfrågan. Efter 

att vi hade skrivit ett första utkast av analysen läste vi samtliga transkriptioner på 

nytt för att se om vi inkluderat de excerpt som bäst speglade våra teman. 

 

Etiska överväganden 

Studien har utformats utifrån ett antal etiska överväganden. Studien har inte etik-

prövats eftersom examensuppsatser inte omfattas av etikprövningslagen (Veten-

skapsrådet, 2011). Dock har etiska principer för svensk forskning beaktats, bland 

annat genom att information om studien givits både muntligt och skriftligt. Innan 

ljudupptagningen påbörjades upprepades informationen om studien (se Bilaga 3) 

för att möta informationskravet och ett informerat samtycke samlades därefter in i 

enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). I samtyckesblanketten (se 

Bilaga 2) framgick att alla intervjuer behandlas konfidentiellt, att enskilda individer 
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inte kommer att kunna identifieras när resultaten av studien publiceras, att intervjun 

spelas in men att ljudinspelningen kommer att förstöras när uppsatsen är färdig-

ställd samt att deltagande i studien är frivilligt och att det när som helst går att av-

bryta sin medverkan utan att ange skäl. Vi har strävat efter att avidentifiera delta-

garna i studien så att utomstående inte ska kunna identifiera dem, vilket ligger i 

linje med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi valde dessutom att 

inte koppla deltagarna till de olika excerpten genom kodnamn för att ytterligare 

stärka deras anonymitet. Vi har dock strävat efter att representera samtliga delta-

gare genom de excerpt vi valt. Enbart vi två författare vet vilka kvinnor som har 

deltagit i studien och vi är även de enda som har lyssnat på de inspelade intervjuer-

na. Eftersom förlossningsskador är ett intimt och i någon omfattning tabubelagt 

område finns en del övriga etiska aspekter att ta hänsyn till i förhållande till delta-

garna. Kvinnorna berättade om känslosamma och till viss del traumatiska erfaren-

heter, något som vi som psykologstudenter på sista terminen har tränats i att han-

tera. Vi vidtog också ett antal åtgärder innan vi påbörjade vår datainsamling för att 

ytterligare beakta kvinnornas välbefinnande under intervjuerna. Några av dessa var 

att vi utformade intervjuguiden på ett sådant sätt att kvinnorna fick styra intervjuer-

na efter det som de tyckte var relevant, att vi ställde öppna frågor, att vi förhöll oss 

följsamma till vart kvinnorna ville ta berättelsen, och att vi testade intervjuguiden 

på varandra för att få en uppfattning om hur frågorna upplevdes att besvara. Vid ett 

fåtal känslosamma tillfällen frågade vi om kvinnorna ville ta en paus, men samtliga 

ville fortsätta intervjun. Flera av kvinnorna sa efter intervjun att det hade känts bra 

att få berätta om sina erfarenheter och bli lyssnad på.  

 

Resultat 

 

Efter att ha bearbetat våra data identifierade vi fem huvudteman i kvinnornas berät-

telser: Vården är inte anpassad för oss, Jättebra att de fokuserar på barnet - men 

jag då?, Det gör ont att föda barn, Jag antar att det var mitt fel då och slutligen 

Jag utsätter mig inte för detta igen. Under det första temat identifierade vi två un-

derteman som vi kallar Vart ska jag vända mig? och Om jag bara hade vetat. Våra 

teman presenteras i en slags kronologisk ordning, det vill säga att det första temat 

speglar upplevelser ganska tätt inpå förlossningen, de två efterföljande temana 

speglar upplevelser när kvinnorna söker hjälp för sina skador och de två sista te-

mana speglar konsekvenser av upplevelserna i de tidigare temana.  
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Vården är inte anpassad för oss 

Temat Vården är inte anpassad för oss kännetecknas av att kvinnorna ger uttryck 

för att varken förlossningsvården eller eftervården är anpassad för dem och deras 

behov. De upplever att förlossningsvården är underprioriterad så till den grad att de 

vid förlossningens start behöver ha tur för att ens få en plats på BB. De upplever 

också att vården är personbunden och möjligheten till att få hjälp varierar beroende 

på vilken vårdpersonal de träffar. De får många gånger höra motstridig information 

om vart de bör vända sig och hur de ska hantera sina skador. Detta leder till att 

kvinnorna får en känsla av att vården är ovillig att hjälpa dem och att personalen 

inte har tid för dem. Personalen upplevs som stressad och vårdkedjan som otydlig. 

Kvinnorna efterfrågar nationella riktlinjer kring undersökning och behandling av 

förlossningsskador för att göra vården mindre godtycklig och öka samverkan mel-

lan olika vårdinstanser. Vi identifierade här två underteman, dels att kvinnorna be-

skrev att de inte vet vart de ska vända sig och dels att de ofta inte nås av tillräcklig 

information trots att informationen hade varit värdefull för deras välbefinnande 

både under och efter förlossningen.  

 

Vart ska jag vända mig? 

I undertemat Vart ska jag vända mig? beskriver kvinnorna en ovisshet i vart de hör 

hemma inom vården. De upplever att de släpps helt efter att de genomgått den ru-

tinmässiga efterkontrollen och att de inte får någon tydlig information om vart de 

ska vända sig med de problem som kvarstår längre än två månader efter förloss-

ningen. En kvinna beskriver hur hon aldrig känt sig så hudlös som just efter en för-

lossning och flera kvinnor berättar att de känt sig utlämnade, utsatta och sköra un-

der den närmsta tiden efter förlossningen. Flera av kvinnorna lyfter även upp hur de 

har fullt upp med att lära sig ta hand om ett nytt litet liv och att lära sig amma. Att 

då behöva navigera i vården på egen hand blir en svåröverkomlig uppgift. Nästan 

alla kvinnor saknar tydliga vårdvägar och önskar mer information om vart de kan 

vända sig om de har några frågor efter förlossningen. Möjligheten att få hjälp besk-

rivs ofta bero på vilken vårdpersonal de möter. De beskriver att det vilar ett ansvar 

på dem själva att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och sedan söka sig till rätt vård-

instans. Detta är dock inte helt enkelt då de upplever sig bli avvisade och avfärdade 

när de söker hjälp. En kvinna berättar om när hon fick ansvaret att ringa och boka 

sin egen operation, och tydligt fick direktiv vart hon skulle vända sig men sedan 

möttes av motstridig information och stängda dörrar: 

 
... jag tycker det är lite smått konstigt att säga till en patient ”det är bara att du ringer 

och bokar en operation”. [...] då sa jag ”vänta, menar du att jag bara ska ringa och 
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säga ‘hej jag behöver en operation?’”, ”ja, precis, det är så det funkar här!”. Jaha, 

tänkte jag, eh, ok, men då gör jag det. Då ringde jag dem, och jag tyckte inte jag fick 

något bra bemötande för när jag ringde [...] då sa [hen] ”ja men vi kan inte hjälpa dig 

för det har inte gått sex månader än” och då sa jag ”ja fast vänta lite, nu har jag varit 

hos en läkare och [hen] sa att jag behöver en operation och det är bara att ringa och 

boka”. ”Ja, men så funkar det inte här, du måste vänta i sex månader” och då vart jag 

arg faktiskt. 

 

Den stundtals förvirrande och motstridiga vårdkedjan skapar både frustration och 

ilska. Resultatet blir en upplevelse av att kvinnornas problem faller mellan stolarna 

och att ingen riktigt visar villighet att hjälpa, vilket en kvinna ytterligare ringar in: 

 
...det finns inget utrymme, det finns ingen handlingsplan, det finns ingen liksom vilja, 

det finns ingenstans för oss att ta vägen. [...] Vi får inte plats någonstans, vi passar 

inte in någonstans. För att vi ska inte föda barn, vi har inte fött barn igår, och vi behö-

ver inte va borta på kvinnokliniken för där är man när man spräckt ändtarmen men 

inte annars. Och då någonstans hamnar vi någonstans, runtskickade, mellan olika 

mottagningar där ingen riktigt vill ta i det. Det hade ju behövt finnas liksom, att jag 

vet inte, de här läkarna, de här tiderna tar emot de här kvinnorna, här har ni rum. 

Alltså så. Att det finns utrymme för det. 

 

Intervjuaren: Någonstans att vända sig? 

 

Ja, och någon som tar emot oss! Någon som har ansvaret, någon som samordnar, nå-

gon som liksom... För nu är man mer bara i vägen och det finns ingen som liksom 

tycker att det är deras problem eller vad man ska säga. 

 

Många kvinnor uttrycker, precis som ovanstående kvinna, att de känner sig i vägen 

när de söker hjälp, och önskar därför att det startas upp ett förlossningsskadecenter. 

Där skulle kvinnorna kunna känna sig hemmahörande som patientgrupp. De önskar 

att kompetensen är mer samlad så att de inte behöver skickas runt mellan olika in-

stanser och behöver berätta om sina skador och undersökas gång på gång av olika 

vårdpersonal. Kvinnorna beskriver att det i dagsläget krävs påstridighet från deras 

sida, dels för att få en komplett undersökning vid efterkontrollen och dels för att få 

en remiss till rätt instans. En kvinna belyser hur hon behövde vara ännu mer påstri-

dig när hon märkte att vården ville ge upp försöken att åtgärda hennes problem.  

 
... och vid varje grej som inte har funkat så har de varit såhär ”ja men, nej men vad 

tråkigt att det inte funkar, vi får önska dig lycka till i framtiden”. Men då har jag ju 

fått stå på mig och bara men ”ni måste ju, vi måste ju göra fler åtgärder för det här 

funkar inte liksom” så det jag har mötts med är lite såhär ”ja, men tråkigt för dig men 

vi kan inte göra något mer” typ. Så, och sen så finns det ändå massor så som, när jag 

har tjatat som de har kunnat göra men som de inte har gjort frivilligt eller vad man 

ska säga. 
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Flera av kvinnorna beskriver hur de har vant sig vid att behöva vara påstridiga för 

att få hjälp. Några av dessa kvinnor har i senare vårdkontakter blivit överrumplade 

när de mötts av en villighet att hjälpa till. De upplever att det har varit väldigt av-

lastande för dem att någon annan visar villighet att hjälpa dem. Detta belyser hur 

bemötandet varierar mellan olika vårdkontakter och att möjligheten att få hjälp till 

stor del beror på vilken vårdpersonal kvinnorna möter. En kvinna beskriver hur ett 

bra bemötande kan se ut, efter att kvinnan lyckats få en vårdkontakt som hon först 

blivit lovad men sedan nekad och slutligen lyckats tjata sig till: 

 
Det var en bra [vårdpersonal] på mödravårdscentralen som kollade upp ordentligt, 

och sa att det såg bra ut och att... Det jag tyckte var så bra var att [hen] sa att ”det vik-

tiga är inte att det ser bra ut utan det viktiga är att du mår bra, så att känner du fortfa-

rande att du har problem så måste du komma tillbaka, även om jag säger att det ser 

bra ut”. Och det tyckte jag var ett väldigt bra bemötande av [hen], så det är jag väldigt 

nöjd med så. Så det kollades ändå upp men det var efter lite påstridigheter från min 

sida. 

 

Det vi tycker oss se är att kvinnorna upplever ett gott bemötande när de får inform-

ation om vart de kan vända sig vid behov, och att det där finns någon som lyssnar 

på dem och vill hjälpa till. Kvinnorna vill inte behöva kämpa för att få den vård 

som de behöver och har rätt till, speciellt inte när de har ett barn att ta ansvar för 

och fullt upp med allt vad det innebär att vara en nybliven förälder. Kvinnorna be-

skriver också en sorg över den förlorade tiden med barnet, då de istället för att 

kunna fokusera på barnet har behövt söka information om skadorna på egen hand 

och kämpa för rätt vård. Det vi ser under detta undertema är sammanfattningsvis att 

kvinnorna känner sig utsatta då de inte har någon naturlig ingång till eftervården. 

På grund av avsaknaden av riktlinjer får de höra motstridig information om vart de 

ska vända sig, vilket ger en upplevelse av att de inte är välkomna någonstans och 

att skadorna är deras eget problem. När kvinnorna däremot möts av hjälpsamhet 

upplever de en stor lättnad.  

 

 

Om jag bara hade vetat 

I undertemat Om jag bara hade vetat beskriver kvinnorna att de till stor del lämnas 

att söka reda på information själva. De upplever en brist på information om vilka 

skador som kan uppkomma vid en vaginal förlossning likväl som hur dessa skador 

kan åtgärdas. Flera av kvinnorna nämner att de inte hade kännedom om de olika 

förlossningsskadorna innan de drabbades, och att de därför var oförberedda. Detta i 

kombination med att de ofta inte vet var de ska vända sig med sina frågor gör att 

det skapas en känsla av ensamhet i att vara drabbad. Flera av kvinnorna efterfrågar 



   
  

19 

därför stödgrupper där de kan känna en gemenskap och ventilera sina upplevelser 

av skadorna och vården med andra kvinnor som har liknande erfarenheter. En 

kvinna beskriver hur oförberedd hon kände sig och ger sina åsikter om vilka för-

ändringar inom vården som hon skulle vilja se: 

 
Man kanske skulle gå in lite med vad det finns för risker och nackdelar och hur man 

åtgärdar det, man ska absolut inte skrämma upp folk som är gravida liksom, men man 

kanske kan prata då om att, såhär, ”det här kan hända men då gör vi såhär och såhär”, 

för då hade man i alla fall varit beredd på det. Men jag hade typ ingen aning om att 

det här kunde hända och jag hade liksom inte, i och med att jag bara hade hört så pass 

positivt om vaginal förlossning så hade jag bara tänkt mig, ”ja men det kommer gå 

jättebra”, det var mitt ett enda scenario. 

 

Detta excerpt lyfter även upp något som vi stött på flera gånger i kvinnornas berät-

telser, nämligen hur behovet av information kring förlossningsskador avvägs mot 

risken att skrämma upp gravida kvinnor. Det verkar finnas en föreställning, både 

som kvinnorna uppfattar hos vårdpersonal, och som kvinnorna i viss mån själva ger 

uttryck för, om att kvinnor blir skrämda av att känna till möjliga komplikationer 

som kan uppstå i samband med en förlossning. Majoriteten av kvinnorna i vår stu-

die önskar dock att de hade fått ta del av mer information om riskerna med att föda 

vaginalt innan förlossningen. Detta hade möjliggjort för dem att förbereda sig för 

hur de ska gå tillväga i sitt hjälpsökande om de drabbas och ha kännedom om vilka 

åtgärder som finns. Flera kvinnor berättar om hur information om vilka åtgärder 

som finns att tillgå för olika problem är hoppingivande och att de önskar att de hade 

fått den informationen tidigare. En kvinna beskriver hur hon inte hade någon kän-

nedom om att åtgärder fanns tillgängliga för att reparera hennes skada, och att hon 

därför inte hyste något hopp om att det skulle bli bättre. När hon väl fick informat-

ion om möjliga åtgärder och en vårdkontakt som stöttade henne, vågade hon föda 

barn på nytt. Samma kvinna beskriver hur mer information innan förlossningen 

också hade kunnat minska hennes känslor av att vara ensam om att drabbas av för-

lossningsskador:  

 
... hade man hjälpt lite grann på traven och nämnt någonting som skulle kunna bli 

knepigt efter [förlossningen] så tror jag att jag hade förstått ännu mera att, okej jag är 

inte ensam med det här, det finns hjälp att få, ja men sådär liksom att jag hade förstått 

det mycket tidigare. 

 

Kvinnorna saknar alltså inte bara information om skadorna innan och efter de drab-

bas, utan upplever också att de inte får tillräckligt med information om möjliga åt-

gärder. De efterfrågar därför tydlig information om deras fortsatta vårdplan och en 

känsla av att det över huvud taget finns en plan för att komma till rätta med ska-
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dorna. En kvinna beskriver att mer information om vilka åtgärder som kan sättas in 

skulle göra henne mer säker på vilken vård hon kan kräva. Flera kvinnor beskriver 

också att fyllig och korrekt information hade gett dem en känsla av kontroll. 

 
Intervjuaren: Mm, tror du att det hade gett en känsla av kontroll mer? 

 

Ja, det tror jag, definitivt, för det är nog den känslan jag har nu som gör att det känns 

ändå så pass mycket bättre även om inte det har hänt så mycket mirakulösa grejer 

med framfallet så just den här kontrollkänslan, och, det gör att man kanske inte oroar 

sig lika mycket, och liksom, ah, det, ah, stor skillnad, helt klart. 

 

Korrekt information om vart hon ska vända sig och vilken hjälp hon kan tänkas få 

hade hjälpt henne att stå ut med effekterna av skadan bättre. Även om skadan inte 

förändrats nämnvärt upplever hon tack vare informationen en större kontroll över 

sin situation vilket påverkar hennes välbefinnande positivt. En annan kvinna be-

skriver också hur mer information ökar möjligheten till delaktighet och medbe-

stämmande och samtidigt minskar oro och grubblerier kring skadorna.  

 

Vi tycker oss se i kvinnornas berättelser att de kommer till en insikt om att det vi-

lade ett outtalat ansvar på dem själva att värna om sin egen säkerhet som patienter 

både under förlossningen och i eftervården. Detta ansvar omfattade bland annat att 

känna till mer om förlossningsprocessen, vårdens riktlinjer och sina rättigheter som 

födande. Exempelvis beskriver vissa av kvinnorna att de i efterhand nåtts av in-

formation om att vården brutit mot sina egna riktlinjer under förlossningen. Kvin-

norna beskriver att de därför känner ett ansvar att själva värna om sina rättigheter 

och att de inte kan lita på att vården ska göra det åt dem. En kvinna beskriver orim-

ligheten i att detta ansvar ligger på henne själv som patient, speciellt mot bakgrund 

av att hon inte upplever sig ha blivit tillräckligt informerad och inkluderad under 

förlossningen.  

 
… jag hade velat bli bemött mer vetenskapligt och att dom såg mig också, det är väl 

egentligen det som är dom stora grejerna. Dom hade jättebra koll på [barnet] och som 

sagt var ingen koll på mig, och när vi ställde frågor så fick vi liksom inte direkt några 

bra svar utan dom förväntade sig väl att man bara skulle acceptera att såhär är det, det 

gör ont, deal with it. Ja fast, samtidigt så var det vi då som skulle, i efterhand då, 

skulle vi haft koll på att man kunde dra upp lustgasen eller skulle vi haft koll på att 

epiduralen skulle ta bort all smärta eller liksom vad, hur mycket ansvar läggs på dom 

födande som aldrig gjort det här innan? 

 

Ovanstående excerpt fångar även flera av våra andra teman utöver bristen på in-

formation och känslan av ansvar som kännetecknar undertemat Om jag bara hade 

vetat. Det speglar även hur kvinnorna upplevde att vårdpersonalen hade fokus på 
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barnet, och att de själva kände sig bortglömda, något vi kommer att diskutera under 

nästa tema. Excerptet fångar även den attityd som vi kommer beskriva vidare under 

temat  Det gör ont att föda barn då kvinnan möts av en oförståelse när smärtan inte 

upplevs som rimlig, och att hon istället för att klaga borde acceptera smärtan.  

 

 

Jättebra att de fokuserar på barnet - men jag då? 

Temat Jättebra att de fokuserar på barnet - men jag då? kännetecknas av kvinnor-

nas upplevelse av att gå från att vara högprioriterad som gravid till bortprioriterad 

efter förlossningen, då de upplever att barnet hamnar i vårdpersonalens fokus. 

Kvinnorna upplever att de och deras partner får ett fint bemötande kring omsorgen 

om barnet, men att kvinnans eget välbefinnande hamnar i skymundan. De beskriver 

att de i efterhand kände sig som “en livmoder” eller “ett köttstycke” och att de var 

mer värdefulla som gravida för att de då hade barnet i magen. Flera kvinnor beskri-

ver en känsla av att förlossningen var deras jobb och när den väl var över så för-

svann vårdpersonalens intresse helt för kvinnan och hennes komplikationer. En 

kvinna beskriver sin upplevelse av att barnet var i fokus och att föräldrarna inklude-

rades i omsorgen av barnet men att omsorgen av kvinnan glömdes bort:  

… man fick ju väldigt mycket stöd i själva omsorgen av [barnet] och lära sig hela den 

proceduren, det var dom väldigt duktiga på men det är just att det var mycket fokus 

på just att det ska funka kring barnet, men sen att mamman måste funka för att det ska 

funka bägge två, det var, det glömdes lätt bort. 

 

Andra kvinnor beskrev på ett liknande sätt att det är viktigt att mamman också mår 

bra för att barnet ska må bra, men att detta glöms bort i förlossningsvården. En 

kvinna beskriver hur det kändes att uppleva att hennes egen hälsa bara var viktig 

för barnets skull:  

 
Och sen när barnet inte är i dig så är inte din hälsa lika viktig kanske, utan, det, det är 

ju klart, det känns ju, det var ju jätte… Ehm, ska inte säga att jag blev ledsen, jag blev 

mer såhär, irriterad typ och revanschlysten, jag tänker att, ehm, ah, aldrig mer. 

 

Här ser vi känslor likt den ilska som uttrycktes över motstridig information i vården 

i undertemat Vart ska jag vända mig? men kvinnan uttrycker också en ovilja att 

befinna sig i en liknande situation igen. Upplevelser likt denna undersöker vi när-

mare under vårt sista tema Jag utsätter mig inte för detta igen. I det aktuella temat 

ser vi att kvinnorna önskar bli behandlade som individer även efter att de fött barn, 

och inte behandlas som tillbehör till barnet. En kvinna beskriver: 
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… ja men just vikten av att få utrymmet för sig själv också och inte bara lägga fokus 

på [barnet] utan, hur mår jag av den här skadan som jag har fått och liksom, allt det 

här. 

 

Flera kvinnor uttrycker i linje med ovanstående excerpt att de önskar en separat 

uppföljning kring skadan där de tillåts ha en patientroll snarare än en mammaroll. 

Med det menar de att de skulle vilja att det fanns utrymme för att fokusera fullt ut 

på kvinnans hälsa efter förlossningen, utan att blanda in barnets hälsa. De önskar få 

tid och information för att kunna ta till sig skadan, och att ges utrymme att inta en 

patientroll parallellt med den nya mammarollen. Nedanstående excerpt visar hur 

det påverkar både kvinnan och hennes partner negativt när detta utrymme neglige-

ras: 

... det var jätte-jättejobbigt just det där att känna att, och dom tyckte att ”ja men bebi-

sen mår bra, det är ingen fara, bebisen mår jättebra”. ”Men jag mår inte bra, jag, jag 

mår inte bra, jag är liksom, hallå, jag far jätteilla här”. Och min man hade jättesvårt, 

han visste inte riktigt hur han skulle parera för, för att få det där liksom, ah, man vill 

ju lita på läkarna men han tyckte ju, han såg ju på mig hur jag mådde och det var 

ganska, ja det var riktigt traumatiskt på nåt sätt, för mig i alla fall, det där. 

 

Ovanstående excerpt visar på kvinnornas upplevelser av att bemötandet kan få dem 

att känna sig som en sorts förvaring till barnet som är uttjänt när barnet är ute. En 

kvinna säger att hon kände sig som en slit-och-slängprodukt. Flera beskriver att de 

under förlossningen försökt nå fram med sina budskap till vårdpersonalen genom 

sin partner, då de själva inte upplever sig bli lyssnade på. De berättar också att både 

kvinnan och hennes partner behövt värna om kvinnans hälsa eftersom de upplevt 

att vårdpersonalen enbart fokuserat på barnets hälsa. Detta kan ses som ett outtalat 

ansvar som vilat på kvinnan och hennes parter, likt det vi beskrivit i undertemat Om 

jag bara hade vetat. Sammanfattningsvis ser vi i detta tema att tiden på BB är om-

tumlande med mycket att ta in, och kvinnorna önskar därför mer fokus på deras 

egna skador eftersom kvinnornas skador hamnar i bakgrunden i förhållande till 

barnet. De önskar också få mer utrymme att inta en patientroll inom vården, snarare 

än en mammaroll. Dock ser vi att när kvinnorna ger uttryck för sina behov av vård 

för sina förlossningsskador specifikt upplever de sig bli bemötta med en attityd som 

vi kommer att utforska under nästa tema.  
 

 

Det gör ont att föda barn 

Temat Det gör ont att föda barn kännetecknas av kvinnornas upplevelser av att det 

finns en attityd hos viss vårdpersonal där kvinnorna ses som tramsiga, att de över-

driver och att de bara borde acceptera att det blir slitage i samband med graviditet 



   
  

23 

och förlossning. Kvinnorna upplever att vaginala förlossningar beskrivs inom vår-

den som någonting naturligt och bra, och att det därför inte är något att oroa sig för. 

Deras problem i samband med förlossningsskadorna “viftas bort”, och de upplever 

sig bli förminskade och ifrågasatta av vårdpersonalens kommentarer. En kvinna 

beskriver hur hon i sitt hjälpsökande för urininkontinens bemöttes som att hon 

borde acceptera sina problem och att urininkontinens är något naturligt bland kvin-

nor som fött barn.  

Jag var helt, helt jävla knäckt alltså, och så det här bemötandet [...] att ”ja men så här 

är det”, ja men [vårdpersonal] sa också såhär ”ja men, sen när man blir lika gammal 

som mig då, då kissar de flesta kvinnor på sig lite hit och dit” och då hade jag lust att 

såhär ”fast jag är [ålder], jag har inte lust att kissa på mig lite redan nu liksom, jag vill 

verkligen... Då tar jag det när jag är lika gammal som dig, liksom, åtminstone” sådär. 

Så hennes inställning var också väldigt sådär att, ja, det var inte så mycket med det 

där, att göra. 

Detta bemötande resulterade i en uppgivenhet som höll i sig tills kvinnan träffade 

en läkare som tog hennes problem på allvar. Kvinnorna upplever många gånger att 

vårdpersonalen inte är villig att lyssna på deras upplevelser eller undersöka om de 

behöver mer vård. Istället har de mötts med att smärtan är naturlig och att de bör 

bita ihop och inte gnälla trots att de ifrågasätter rimligheten i att ha så ont. En 

kvinna berättar:  

 
Utan det var ju hela tiden det här att ”det gör ont att föda barn”. Ja, jo, jag förstår det, 

men ska jag ha ondare en vecka efteråt än vad jag hade när jag var nyförlöst? Ehm, så 

det var väldigt så, liksom, bit ihop. 

 

Flera av kvinnorna beskriver likt ovanstående att det är svårt att veta om smärtorna 

och problemen som de upplever efter förlossningen kan anses vara normala. Detta 

speciellt om de inte blir validerade i sina upplevelser utan istället möts med vad 

kvinnorna kallar en “klämkäck” attityd. Det kvinnorna efterfrågar i dessa situation-

er är främst bekräftelse i att de har en skada och att smärtan som de känner kan här-

ledas till skadan. Vetskap om varför de känner smärta kan hjälpa dem att hantera 

den, likaså att få en prognos över hur lång tid smärtan kan kvarstå. En kvinna be-

skriver sin upplevelse av ett icke-validerande bemötande när hon sökt hjälp för sina 

förlossningsskador: 

 
Det är naturligt, det ska funka, ”om de kunde föda barn i grottor ska väl du kunna 

föda barn här”, eller ”du måste ju förstå att det gör ont efteråt” eller, alltså man blir 

lite, ja men avvisad som att man är tramsig eller att man överdriver. Vilket också gör 

att man, ja det har satt jättedjupa spår på mig. Ett tag innan jag fick hjälp då ifråga-

satte jag ju mig själv, det var ju såhär så jag bara men gud, jag kanske bara inbillar 

mig, det kanske är i mitt huvud. Alltså jag höll på att bli knäpp! Jag kanske inte har 



   
  

24 

ondare, det kanske är normalt att inte kunna gå, stå, sitta, att inte kunna röra på sig, 

det kanske är normalt att vara sängliggande i fyra månader efter förlossningen. Alltså, 

jag kanske bara är svag. Alltså, det vart ju de här tankarna för hela tiden så vart man 

avvisad, förminskad och liksom, skärp dig nu. Så det, å det kan ju följa med mig fort-

farande, att jag är ju nästan rädd för att söka vård för att, jag åker liksom inte dit för-

rän det har gått så långt att jag verkligen, verkligen inte klarar mer liksom. Just för att 

jag är så rädd för att de ska, såhär, sluta tramsa liksom. 

 

I kvinnans beskrivning av bemötandet framkommer det att bemötandet fått henne 

att ifrågasätta sina upplevelser av skadorna och sin oförmåga att göra som hon blir 

ombedd och acceptera skadorna. I förlängningen har bemötandet lett till att hon 

drar sig för att söka hjälp eftersom hon förväntar sig att bli avfärdad som tramsig. 

Kvinnan beskriver att hon tappade förtroendet för vården, vilket fick till följd att 

hon drog sig för att skaffa fler barn. Detta område kommer vi diskutera mer under 

vårt sista tema Jag utsätter mig inte för detta igen. Hon berättade också att hon på 

grund av det ifrågasättande bemötandet tappade en del av tilltron till sin förmåga att 

tolka kroppens signaler, vilket i förlängningen ledde till att hon tappade tilltron till 

sin förmåga att tolka även barnets signaler. Utöver det ifrågasättande bemötandet 

och förväntan om att kvinnorna ska acceptera sina skador uppfattade kvinnorna 

också att de förväntades vara tacksamma för att de hade fött friska barn, istället för 

att “gnälla” över sina egna skador. 

 
Att det ändå var lite såhär ”det är sånt man får leva med, du har fött friska barn” och, 

ehm, ja, det var inte så mycket mer med det. Ja men, det här klassiska, tyvärr, alltså 

sådär ”ja men underlivet förändrar sig, vad hade du trott?” och så har man lust att lite 

såhär ”ja fast jag trodde faktiskt inte att jag skulle typ kissa på mig hela tiden, jag är 

ledsen men jag trodde verkligen inte det.”. Och åtminstone om någon hade kunnat 

satt sig ner och pratat med mig ordentligt, men jag fick inte som någon bra informat-

ion. 

 

I detta excerpt lyfts även kvinnornas upplevelse att de förväntas vara tacksamma 

för sina barn så till den grad att det var värt att drabbas av skador för att få barnet. 

Denna attityd återkommer inte bara hos en del av vårdpersonalen utan syns även 

hos flera av kvinnorna själva, trots att uppskattningen av barnet egentligen är orela-

terat till kvinnans hjälpsökande för skadorna. Kvinnan förväntas uppoffra en del av 

sin hälsa och funktionsförmåga permanent för barnet, vilket ifrågasätts i ovanstå-

ende excerpt. Vi ser en risk med denna attityd som kvinnorna beskriver sig uppleva 

inom vården, nämligen att om vårdpersonal inte uppfattar kvinnans skador som nå-

got som bör åtgärdas så kommer inte heller vårdpersonalen att bli bättre på att åt-

gärda skadorna. De flesta kvinnorna önskar ett likartat bemötande; de vill ha saklig 

information om skadan och prognosen, raka svar, bli behandlade som vuxna indivi-

der och inte bli klappade på axeln och förminskade. Flera av dem jämför sina för-
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lossningsskador med andra sorters skador för att kontrastera det bemötande de fått 

inom förlossningsvården, samt hur absurd bristen på information blir vid en sådan 

jämförelse: 

 
Jag önskar att man, att man är (suck) jamen, vad ska man säga, alltså professionell, 

och då menar jag att man är yrkeskunnig på sitt område och att man säger, eh, att man 

inte lindar in saker, att man säger som det är såhär typ. Alltså jag jämför liksom om 

man har brutit ett ben, då är det ingen som ska säga såhär ”mjaaa” om man säger så-

här ”är det av?”, ”mmm, kanske” såhär, ”gå nu inte hem och googla på det här”. 

Alltså det blir ganska absurt, men med förlossningsskador så är det så, då ska man 

inte lyssna på saker och man ska typ inte känna efter, man ska vara väldigt glad och 

tacksam för sitt barn. Men, det som jag önskar är liksom att man, information, tydlig-

het, att man är professionell, det tycker jag är viktigt. 

 

I ovanstående excerpt framgår likt vi visat på tidigare denna attityd kring tacksam-

het för barnet, men också något som en del av kvinnorna nämnt, nämligen en tyst-

nadskultur som kvinnor som fött barn förväntas upprätthålla. Denna tystnadskultur 

innebär att inte dela med sig av negativ information från sin förlossning och skador 

som har uppkommit, och inte heller leta reda på information kring skadan på egen 

hand. En kvinna beskriver hur hon upplevt att vårdpersonal talat illa om en annan 

kvinna som bloggat om sina förlossningsskador då vårdpersonalen beskrev det som 

att kvinnor tävlar om vem som drabbats värst. Kvinnan upplevde det som ett upp-

rätthållande av denna tystnadskultur. Kvinnan beskriver sin reaktion på detta samt 

sin egen uppfattning om kvinnor som uttrycker sig om sina skador i media: 

 
... det gör mig förbannad för de som är på nätet det är ju liksom desperata kvinnor 

som inte har fått hjälp, som är ledsna, som är överkörda, som är skadade, som inte har 

någonstans att vända sig.  

I kvinnornas resonemang om tystnadskulturen kring förlossningsskador finns även 

önskemål om att vården tar sin del av ansvaret att bryta tabut genom att prata mer 

om förlossningsskador. Sammanfattningsvis ser vi i detta tema att kvinnorna upp-

lever en förminskande och ifrågasättande attityd i bemötandet från viss vårdperso-

nal, där kvinnorna förväntas acceptera sina skador som det pris de får betala för att 

få ett barn. Det speglar också den tystnadskultur som kvinnorna upplever, där de 

förväntas bita ihop och varken söka egen information eller dela med sig av sina er-

farenheter till andra kvinnor. Att mötas av en sådan attityd tror vi får till följd att 

kvinnorna känner skuld över att de inte är nog tacksamma för sina barn för att 

kunna acceptera skadorna. I nästa tema utforskar vi ett annat perspektiv på skuld 

och självklander, där kvinnorna försöker hitta svar på varför de drabbats av förloss-

ningsskador. 
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Jag antar att det var mitt fel då 

Temat Jag antar att det var mitt fel då kännetecknas av kvinnornas sökande efter 

förklaringar till skadorna, och hur de när de inte får några förklaringar går till sig 

själva för att hitta svaren. Flera av kvinnorna berättar om självanklagelser och skuld 

som uppkommit efter att vården inte tagit ansvar för skadorna, inte bett om ursäkt 

för något som gått fel eller inte förklarat varför det blev som det blev. En kvinna 

beskriver hur bristen på information kring varför skadan uppkom fick henne att 

söka förklaringar inom sig själv. Hennes slutsats blev att hon var ett undantag och 

dålig som inte lyckades föda fram sitt barn på ett bättre sätt.  

Eh, mest, eller mycket så att, man kände sig eh, inte dålig men att varför klarade inte 

min kropp av det här? Varför gick det såhär för mig? Eh, för då så var man ju också 

såhär, jag, kände mig ganska ensam i att ha blivit så, så skadad, eh, som jag blev 

ändå, eh, så, nä men man kände sig eh, dålig, eh, och eh, ganska ledsen. 

 

Här ser vi en motsättning i hur kvinnan uttrycker sig, när hon först säger att hon 

inte uppfattar sig som dålig, men sedan säger att hon ändå kände sig dålig. Sådana 

motsättningar ser vi fler av under detta tema när kvinnorna pratar om sitt eget an-

svar eller sin egen skuld i förhållande till skadornas uppkomst. De flesta menar att 

de rent rationellt förstår att de själva inte var orsaken till skadan, men till följd av 

dels vårdpersonalens språkbruk, vilket vi strax kommer se, och dels avsaknaden av 

ett ansvarstagande från vårdens sida, känner sig en del av kvinnorna ändå skyldiga 

till skadans uppkomst. I ovanstående excerpt ser vi också exempel på något vi lyfte 

i undertemat Om jag bara hade vetat, då kvinnan beskriver att mer information om 

skador som kan uppkomma vid vaginala förlossningar hade minskat känslan av en-

samhet i att drabbas. En annan kvinna beskriver hur hon tror att det kan komma sig 

att hon lade skuld på sig själv efter att hon genomgått ett akut kejsarsnitt. 

 
Intervjuaren: Ah, och dom här självanklagelserna, tror du att dom kan ha påverkats av 

bemötandet du fick eller? 

 

Ja det tror jag nog för det handlar väl om att man känner att, om det är ingen som tar 

på sig eller säger att ”jamen det här var fel gjort”, eller ”nu när vi har tittat på det här 

så skulle vi agerat annorlunda”, när man inte får det bemötandet, då måste man ju 

nånstans hitta en förklaring och då går man ju till sig själv och känner att ”jamen då 

var det väl jag då”. Om inte dom tar på sig ansvaret så känner man att jamen då är det 

väl mig det var fel på, på nåt vis, då var det väl jag som gjorde nån, nåt tokigt eller nåt 

galet eller har gjort nåt under graviditeten som jag inte skulle ha gjort. Asså, man hit-

tar ju alla möjliga konstiga och helt bisarra förklaringar, så är det ju. 
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I ovanstående excerpt ser vi att kvinnan letar efter situationer då hon själv kan ha 

gjort något som orsakat skadans uppkomst men själv inser att dessa förklaringar är 

orimliga. Flera andra kvinnor uttrycker att de skuldbelagt sig själva för att de inte 

var tillräckligt pålästa och kunniga under förlossningen och efteråt. Detta outtalade 

ansvar på kvinnorna att vara pålästa och kunniga har vi diskuterat i undertemat Om 

jag bara hade vetat. Ihop med bristen på information blir ansvaret på kvinnorna 

ännu större, vilket går stick i stäv med upplevelsen av att vårdpersonal avråder 

kvinnorna att på egen hand söka information kring skadorna, som är en del av den 

attityd vi beskrivit under temat Det gör ont att föda barn. En kvinna beskrev att 

hon råkade förvärra sin skada på grund av att hon inte fått tillräckligt med informat-

ion. Hon hade satt sig på huk vilket hon senare fick reda på att man inte bör göra 

efter att ha drabbats av en bristning, och denna information nåddes hon av genom 

andra drabbade kvinnors berättelser på sociala medier. Detta ledde till en bitterhet 

över att hon inte hade fått sådan information direkt av vårdpersonal, vilket hade 

kunnat förhindra ytterligare lidande. En annan kvinna beskriver hur hon kände sig 

ansvarig som inte orkade föda fram barnet själv efter en lång och komplicerad för-

lossning, trots att hon i efterhand fått höra att det borde ha blivit ett akut kejsarsnitt.   

 
Någonstans så la jag skuld på mig själv också, att jamen var det jag som inte orkade 

och liksom min kropp klarade inte av det här och jag hade inte krafterna och... Eh, för 

det var ju faktiskt lite det jag fick till mig av [vårdpersonal] att jag hade, att jag var 

helt slut, och att jag inte liksom hade krafterna och jag hade värksvaghet och, ja men 

det blev mycket såhär att man lägger det på sig själv. 

 

Denna kvinna uttrycker att vårdpersonalens språkbruk kan ha medfört att hon la 

skulden på sig själv. Det framstår därför som att vårdpersonalens språkbruk kan 

utgöra en grogrund för kvinnornas självklander. Ett gott bemötande däremot verkar 

kunna förebygga att kvinnorna anklagar sig själva för skadornas uppkomst. En 

kvinna beskrev att ett gott bemötande vid en senare vårdkontakt lyfte bort en del av 

det självklander som hon känt innan. Sammanfattningsvis ser vi under detta tema 

hur kvinnorna skuldbelägger sig själva om ingen uttryckligen förklarar varför ska-

dan uppkommit. I de fall då vårdpersonal har begått ett misstag hade det varit 

hjälpsamt för kvinnorna att få en ursäkt och på det viset lyfta ansvaret från kvin-

norna. Kvinnornas rationella resonemang kring uppkomsten av skadorna blandas 

med känslor av att de är dåliga och bär skulden för skadorna. Dessa svåra känslor 

färgar också deras syn på eventuella framtida förlossningar, vilket vi diskuterar un-

der vårt sista tema.  
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Jag utsätter mig inte för detta igen 

Det avslutande temat Jag utsätter mig inte för detta igen kännetecknas av kvinnor-

nas känslor kring en eventuell ny förlossning. Här framkommer det att flera av 

kvinnorna upplevde delar av förlossningen som ”ett trauma” eller ”ett övergrepp”, 

till följd av att de hade fått ett dåligt bemötande i samband med en så påfrestande 

och intim upplevelse som en förlossning kan vara. Under temat framkommer också 

att flera av kvinnorna har en nyförvärvad förlossningsrädsla och att några känner 

sig tveksamma till att skaffa fler barn trots att de egentligen vill.  

Intervjuaren: Hur påverkades din inställning till att bli gravid på nytt av dina erfaren-

heter?  

 

Jätterädd, jätte-jätterädd. Första två åren så skulle jag inte ha fler barn, jag vågade 

inte. Sen någonstans så tog den här biologiska instinkten över och man liksom, men 

jag kanske skulle ändå liksom så. Och någonstans så bleknar ändå minnena så pass att 

man vågar våga igen så. [...]. Och jag tror inte att jag nödvändigtvis hade haft så lång 

tid mellan dem [barnen] om jag, om jag inte hade gått igenom det här. Det tror jag 

inte. 

 

Nästan alla beskriver att de drar någon form av lärdom från den tidigare förloss-

ningen och planerar för hur de ska tackla nästa eventuella förlossning. De räknar 

med att stöta på samma problem igen, vilket vi diskuterat i de tidigare temana. 

Många uttrycker att de är mer pålästa nu och vet vad de kan kräva. Några uttrycker 

att de ska kräva mer fokus på sig själva under nästa förlossning. De flesta förbere-

der sig också för att tackla ett förminskande och ifrågasättande bemötande genom 

att vara mer påstridiga, kräva rätt vård och på så vis kunna bibehålla en känsla av 

kontroll och trygghet genom förlossningsprocessen. Samma kvinna som ovan be-

skrev kring sin efterföljande förlossning att trots att bemötandet inte hade föränd-

rats så blev förlossningen annorlunda i och med att hon var mer förberedd och hade 

något att jämföra med. Hon upplevde sig mer säker i vilka behov hon hade och vad 

hon hade rätt att kräva. Kvinnornas syn på nästa förlossning påverkas också av 

upplevelserna av självklander. De upplever att ansvaret vilar på dem själva att före-

bygga problem liknande de som de stötte på vid första förlossningen. Får de ingen 

information om vad som orsakade skadorna har de ingen anledning att tro att nästa 

förlossning skulle gå till på ett annorlunda sätt, vilket en kvinna beskriver: 

 
Intervjuaren: Du pratade om den här oron som har varit nu också, kring nästa gravidi-

tet. Vill du berätta lite mer om den? 

 

Ja, nej men jag känner väl liksom att man inte alls vet, i och med att jag inte känner 

att jag har full koll på vad som påverkade det här, så vet man ju inte riktigt om det 
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kommer ske igen. Och jag känner ju att, liksom det jag har tänkt ihop, att [barnet] var 

så stor och att huvudet tog lång tid och så, det känns som att mycket i en förlossning 

upprepas ju i nästa förlossning, och där känner jag väl liksom att det kan ju inte vara 

ett, jag känner inte att det är ett solklart fall att såhär det blir en vaginal födsel nästa 

gång. 

 

Oron som kvinnan upplever kan beskrivas som en form av riskkalkylering, där hon 

utan tillgång till säkerställd information försöker dra slutsatser om hur en ny för-

lossning skulle gå. Hon är dock medveten om att hon inte har tillräckligt med in-

formation för att kunna ta ett informerat beslut, vilket skapar både oro och förvir-

ring. Många kvinnor uttrycker att de saknar information om varför nästa förloss-

ning skulle se annorlunda ut än den föregående. Så länge de inte får den informat-

ionen känner de sig tveksamma och oroliga över en ytterligare vaginal förlossning, 

och funderar mycket på kejsarsnitt. Flera av kvinnorna beskriver dock en slutenhet 

från vårdens sida kring att ens diskutera möjligheten till kejsarsnitt. När kvinnorna 

själva lyfter frågan om kejsarsnitt upplever de att de blir avfärdade, likt i temat Det 

gör ont att föda barn. En kvinna beskriver bemötandet hon fick när hon frågade 

vårdpersonalen om möjligheten till kejsarsnitt direkt efter att hon drabbats av för-

lossningsskador men möttes då av svaret att alla kvinnor skulle vilja ha kejsarsnitt 

om man pratade om det direkt efter förlossningen. En annan kvinna beskriver bris-

ten på kontroll till följd av att hon inte vet om vårdpersonal kommer att överväga 

kejsarsnitt ens om en vaginal förlossning inte går som planerat.  

 
Men det känns som att ibland stänger dom helt totalt för det här med att ens diskutera 

kejsarsnitt, eh, och det gör väl också att den här rädslan blir större, för att jag känner 

att, blir jag gravid igen så vet jag inte om jag kommer få göra ett kejsarsnitt utan då, 

det kan ju bli så att jag blir tvungen att föda vaginalt, och det är väl också en rädsla 

liksom att, att gå då i nio månader och vara rädd för, för att föda ett barn liksom. 

 

Denna känsla av att inte ha någon kontroll över hur nästa förlossning kommer gå 

till är något som flera av kvinnorna tar upp, och de upplever generellt att vården 

enbart försöker övertala dem om att föda vaginalt. De inkluderas inte i vårdens re-

sonemang om vilka fördelar och nackdelar som är behäftade med en vaginal för-

lossning respektive ett kejsarsnitt. Denna kontrollöshet påverkar deras familjebild-

ning genom att flera av kvinnorna drar sig för att föda fler barn. Många kvinnor 

uttrycker liknande namnet på temat att de vägrar utsätta sig för något liknande igen 

när det kommer till den förlossnings- och eftervård de har varit med om. 

 
... jag tänker att jag kommer aldrig mer sätta mig i den situationen där jag är så ut-

lämnad och så maktlös som jag var då, för det, jag känner ju det fortfarande, att det 

var väldigt jobbigt, att det inte, man är ju van att kunna säga att ”hallå, nu stopp, nu, 
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nu känner jag, nu är det för mycket, nu, nu går inte jag med på det här” men det 

kunde jag inte där för dom lyssnade inte på det. Eh, och det var, det var jobbigt. 

 

I ovanstående excerpt ser vi att kvinnan tappat förtroendet för förlossningsvården 

då hon inte upplevde sig bli lyssnad på, vilket är något som majoriteten av kvin-

norna uttrycker. Sammanfattningsvis uttrycker kvinnorna under vårt sista tema att 

de är tveksamma till att gå igenom en ny förlossning, men att de samtidigt känner 

sig bättre rustade nu än vad de var tidigare. De vill inte gärna sprida en förloss-

ningsrädsla till andra kvinnor, men vill ändå sprida ett budskap att andra bör vara 

pålästa och mer förberedda än de själva varit och att vård är någonting som måste 

krävas. Flera kvinnor befarar dessutom att de inte kommer att få den hjälp de behö-

ver om något skulle gå fel vid nästa förlossning, då deras förtroende för vården har 

minskat.  

 

 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis identifierade vi fem huvudteman i kvinnornas berättelser, 

varav det första är Vården är inte anpassad för oss. Detta huvudtema kännetecknas 

av kvinnornas upplevelse av att förlossningsvården är underprioriterad och att rikt-

linjer och samverkan saknas. Här identifierade vi två underteman som vi kallar Vart 

ska jag vända mig? och Om jag bara hade vetat. I undertemat Vart ska jag vända 

mig? lyfter kvinnorna upp att vårdkedjan är otydlig, att de känner sig avvisade och i 

vägen när de söker hjälp, och att möjligheten till hjälp beror på vilken vårdpersonal 

de möter. I undertemat Om jag bara hade vetat beskriver kvinnorna att de hade 

önskat att de visste mer i förväg om förlossningsskador och möjliga åtgärder, vilka 

krav de kan ställa under förlossningen men också vilket outtalat ansvar som låg på 

dem själva att värna om sin hälsa, då de upplevde att de inte kunde lita på att vård-

personalen gjorde det. Det andra temat, Jättebra att de fokuserar på barnet - men 

jag då?, handlar om kvinnornas upplevelser kring hur fokus skiftar från dem till 

barnet redan under förlossningen och att deras hälsa och välmående sedan hamnar i 

skymundan. Det tredje temat, Det gör ont att föda barn, utforskar en attityd som 

kvinnorna upplever finns inom förlossningsvården. Kvinnorna upplever att de för-

väntas acceptera sina skador som naturligt slitage, och att barnet ska väga upp för 

skadan. De upplever sig därför bli förminskade och ifrågasatta vid hjälpsökande. 

Det fjärde temat, Jag antar att det var mitt fel då, lyfter upp hur bristen på inform-

ation om skadans orsak leder till att kvinnorna söker förklaringar inom sig själva. 

De kan klandra sig själva för att de inte varit mer pålästa och för att de upplever det 

som att de inte lyckades föda fram barnet tillräckligt bra och därför fick en skada. 

Några börjar också ifrågasätta sina egna upplevelser kring skadan efter att ha mötts 
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av förminskande kommentarer. Det femte och sista temat, Jag utsätter mig inte för 

detta igen, skildrar hur kvinnorna förhåller sig till eventuella framtida förlossning-

ar. Temat ringar in hur de försöker förbereda sig inför en ny förlossning, hur de för-

söker hantera en nyförvärvad förlossningsrädsla och förstå dels vad det var som 

orsakade skadan förra gången och dels varför det skulle gå bra vid en ny förloss-

ning. 

Vi tycker oss se att kvinnorna själva knyter ihop våra teman i sina berättelser. Efter 

att de upplevt att de saknar en tydlig plats i vården under temat Vården är inte an-

passad för oss förstår de att det inte är de själva som står i fokus längre vilket tas 

upp i temat Jättebra att dom fokuserar på barnet - men jag då?. Det finns knappt 

något utrymme för dem att ha en patientroll då de redan under förlossningen blir 

sekundära till barnet. Kvinnorna går alltså från att vara underprioriterade i sin pati-

entroll inom förlossningsvården, till att bli ännu mer underprioriterade i sin mam-

maroll efter förlossningen. När de efteråt söker hjälp för skadorna upplever kvin-

norna att de möts dels av en ovillighet från vårdens sida att hjälpa, och dels en atti-

tyd att kvinnans hälsa är underprioriterad barnets hälsa. Denna upplevda ovillighet 

att hjälpa och nedprioritering av kvinnans hälsa gör att kvinnorna upplever att de 

behöver vara påstridiga för att få hjälp för sina skador samt att ansvaret för deras 

egen hälsa ligger hos dem själva. När de försöker vara påstridiga möts de dock av 

attityden att de ska acceptera sina skador och vara tacksamma för sitt friska barn, 

vilket vi beskrivit i temat Det gör ont att föda barn. Genom detta bemötande för-

minskas och ifrågasätts kvinnornas problem så till den grad att de själva börjar ifrå-

gasätta sina problem, vilket i förlängningen leder till perioder av självklander, som 

i Jag antar att det var mitt fel då. Kvinnorna får inte tillräckligt med information 

om vad som orsakade skadorna och letar därför förklaringar inom sig själva. De 

kan också klandra sig själva för att de inte lyckas acceptera skadorna och vara så 

tacksamma för barnet att det väger upp för en sämre funktionsförmåga. Parallellt 

med självklander finns hos kvinnorna dels en stark rädsla inför nästa förlossning 

och dels en stark kämparanda att motarbeta de problem de tycker sig ha upplevt 

under sina möten med förlossningsvården och som beskrivits under de fyra första 

temana. Rädslan och kämparandan blir synliga i det sista temat Jag utsätter mig 

inte för detta igen, där kvinnorna beskriver de lärdomar de tagit med sig från den 

första förlossningen samt hur de tänker kring en eventuell framtida förlossning.  

 

Något som är viktigt att lyfta avslutningsvis är att kvinnorna när de pratar om be-

mötandet beskriver att det har varierat mycket. De flesta kvinnor har fått ett gott 

bemötande någonstans i vårdkedjan, vilket har kontrasterats mot det sämre bemö-

tandet. Kvinnorna har parallellt med att de kritiserar bemötandet visat förståelse 

och empati för att vårdpersonalen är stressad på grund av organisatoriska omstän-
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digheter och resonerat om att ingen vill kvinnorna något illa. Flera av kvinnorna 

vill också hylla de barnmorskor och läkare som har gett dem ett bra bemötande och 

som hjälpt dem att gå vidare, våga föda barn igen och gett dem hopp om att återfå 

en funktionell kropp. De beskriver också att ett gott bemötande kan bidra till fler 

fina minnen av förlossningen och hjälpa föräldrarna att känna sig redo för att åka 

hem från BB som en familj. Dessa samlade upplevelser av det goda bemötandet 

belyser även hur viktigt vårdpersonalens bemötande är för kvinnornas välbefin-

nande, trygghet och syn på framtiden. 

 

Diskussion 

 

Nedan följer en resultatdiskussion där vårt resultat diskuteras, värderas och sätts i 

relation till den litteratur som presenterats i introduktionsavsnittet. Vi undersöker 

även våra resultat utifrån två psykologiska förklaringsmodeller för att bättre kunna 

förstå kvinnornas upplevelser. Därefter görs en kritisk granskning av våra slutsatser 

följt av en metoddiskussion där begränsningar med vårt tillvägagångssätt diskute-

ras. Diskussionsavsnittet avslutas med våra slutsatser, studiens praktiska implikat-

ioner och förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Forskning om bemötande i samband med förlossningsskador 

Studiens resultat ligger i linje med slutsatserna i den litteratur vi presenterat i intro-

duktionen. Till att börja med stämmer SKL:s kartläggning av nuläge och förbätt-

ringsområden inom svensk förlossningsvård (2016) till stor del överens med våra 

resultat. De sammanfattar kring nuläget att det finns ett kompetensutvecklingsbe-

hov inom bemötande och diagnosticering av kvinnor med förlossningsskador, vil-

ket kvinnorna i vår studie tydligt uttryckt. Ett annat förbättringsområde som SKL 

(2016) identifierar är att kvinnor som drabbats av förlossningsskador skulle gynnas 

av att det startas förlossningsskadecentrum. Detta är också ett behov som kvinnorna 

i vår studie gett uttryck för, då de upplever att de saknar en tydlig plats inom vår-

den. SKL (2016) identifierar också tydligare vårdvägar och en ökad nationell sam-

ordning som viktiga förbättringsområden. Båda dessa önskemål uttrycks av kvin-

norna i vår studie. De efterfrågar en tydligare vårdkedja för att inte falla mellan sto-

larna eller behöva vara påstridiga för att få hjälp, och riktlinjer för att göra vården 

mindre personbunden. Ytterligare ett förbättringsområde som SKL (2016) och 
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kvinnorna i vår studie identifierar är att vården kan bli mer lyhörd för varje kvinnas 

unika behov och upplevelser. Kvinnorna i vår studie upplever att de blir åsidosatta, 

att fokus hamnar på barnet och att vårdpersonalen saknar tid att lyssna på dem och 

förklara för dem. SKL (2016) uttrycker också ett behov av att inkludera kvinnans 

eventuella partner eller medförälder mer. Kvinnorna i vår studie har inte självmant 

diskuterat något önskemål att inkludera partnern mer, utöver att vissa av dem upp-

levt att partnern inte informerats tillräckligt under tiden som kvinnan varit på oper-

ation för skadorna direkt efter förlossningen. Att kvinnorna i vår studie inte identi-

fierat ett behov av att partnern blir mer delaktig kan bero på att de själva till stor del 

inte upplevt sig vara delaktiga och att partnerns delaktighet därför blir sekundär.  

 

Våra resultat stämmer även överens med slutsatserna i den behovsanalys som Reg-

ion Östergötland (2016) publicerat. Där framgår också att vårdkedjan är otydlig och 

att kvinnor med förlossningsskador inte har en given vårdinstans att vända sig till. 

Det står: “Eftervården ses generellt som ett stort problem. Intervjupersonerna upp-

lever dåligt bemötande och nonchalans inför deras problem med smärta, avfö-

ringsläckage och samlagssmärtor. Det är inte ovanligt att de har fått göra åter-

kommande besök inom sjukvården i sin strävan efter att få hjälp, men inte hörsam-

mats förrän långt senare.” (Region Östergötland, 2016; s. 7). Detta läge bekräftas 

till hög grad av det som kvinnorna i vår studie berättat och som speglas under våra 

teman Vården är inte anpassad för oss, Jättebra att de fokuserar på barnet - men 

jag då? och Det gör ont att föda barn. De utvecklingsområden som Region Öster-

götland (2016) identifierar är länsgemensamma riktlinjer för att patienterna ska un-

dersökas, diagnosticeras och behandlas likvärdigt vilket kvinnorna i vår studie ut-

tryckt ett starkt önskemål om.  

 

Även resultaten från den australiensiska forskningen kring bemötande av sjuk-

vårdspersonal i samband med förlossningsskador har stora likheter med våra resul-

tat. Vårt första tema, Vården är inte anpassad för oss, ringar in upplevelser lik-

nande de som Priddis, Schmied, Kettle et al. (2014) diskuterar. I båda studierna be-

skriver kvinnorna att bristen på riktlinjer gör att möjligheten till hjälp beror på vil-

ken vårdpersonal de möter. De upplever sig också bli förbisedda som individer när 

vårdpersonal pratar om dem och inte till dem. De australiensiska kvinnorna som 

ingår i studien av Priddis, Schmied, Kettle et al. (2014) verkar dock inte beskriva 

någon attityd liknande den kvinnorna i vår studie beskriver, det vill säga att de för-

väntas acceptera skadorna och vara tacksamma för barnet. Priddis, Schmied, Kettle 

et al. (2014) beskriver att kvinnorna till viss del lägger skulden på sig själva för att 

de drabbats av förlossningsskador eller för att de förvärrat sina skador, vilket också 

syns tydligt i vårt tema Jag antar att det var mitt fel då. I deras studie saknas dock 

resonemang kring om kvinnorna upplever att detta självklander uppkommer till 
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följd av bristande information, vilket kvinnorna i vår studie uttrycker att det gör. En 

annan stor likhet mellan resultaten i vår studie och i studien av Priddis, Schmied, 

Kettle et al. (2014) är att kvinnorna upplever sig bli åsidosatta efter förlossningen 

då vårdpersonalens fokus skiftar till barnet, och att kvinnorna efterfrågar mer in-

formation om sina skador.  

 

Våra resultat ligger även i linje med resultaten i studien av Priddis et al. (2012). De-

ras första tema Jag är trasig och misslyckad innefattar självklander, vilket vi kan se 

i vårt tema Jag antar att det var mitt fel då. Dock beskriver kvinnorna i deras studie 

en upplevelse av förlust av en del av den sexuella identiteten och en oro att de inte 

kan uppfylla sin partners sexuella behov. Detta kan vi inte se lika tydligt i våra 

data, men det skulle kunna bero på att vi inte har ställt följdfrågor kring samlivet. 

Istället ville vi låta kvinnorna berätta så mycket eller så lite som de tyckte var rele-

vant kring samlivet, och i deras berättelser framstår inte påverkan på den sexuella 

identiteten som något genomgripande mönster, även om flera av kvinnorna beskri-

vit att samlivet till viss grad har påverkats. Det kan givetvis vara så att kvinnorna i 

vår studie upplever en liknande oro att inte uppfylla sin partners sexuella behov 

men att de inte spontant pratade om detta när vi inte heller frågade mer om det. Å 

andra sidan skulle det också kunna vara kulturella skillnader som uttrycks på så vis 

att svenska kvinnors syn på könsroller och sexualitet skiljer sig från australiensiska 

kvinnors syn. Även det andra temat som Priddis et al. (2012) identifierar, Avfärdad, 

nedvärderad och förbisedd, liknar i hög grad resultaten i vår studie. De beskriver 

att kvinnorna upplever att de förväntas acceptera sina skador vilket överensstäm-

mer med upplevelserna i vårt tema Det gör ont att föda barn. Många av kvinnorna i 

vår studie upplevde sig bli avfärdade av vårdpersonal när de sökte hjälp och att de-

ras problem förminskades, vilket framstår som väldigt likt de australiensiska kvin-

nornas upplevelser. Det tredje temat som Priddis et al. (2012) identifierar, Vardags-

livet med en oförutsägbar mellangård, påminner till viss del om resultaten i vår 

studie. Kvinnorna som deltog i vår studie hade dock ett bredare spektrum av skador 

och detta kan ha medfört att vi inte fann några teman kring konsekvenser av ska-

dorna specifikt utan snarare av upplevelserna av bemötandet ihop med skadorna. 

Något som dock är gemensamt för resultaten i båda studierna är att kvinnornas in-

ställning till att bli gravida på nytt har påverkats. De australiensiska forskarna drar 

slutsatsen att det är till följd av skadorna. Vi uppfattar i våra data att kvinnornas 

inställning till en ny graviditet påverkas av en kombination av skadorna och upple-

velser av vårdpersonalens bemötande i förlossnings- och eftervården. Den australi-

ensiska forskargruppen (Priddis et al., 2012) drar dock precis som vi slutsatsen att 

vårdpersonalens bemötande är en viktig faktor för kvinnans välbefinnande efter 

förlossningen.  
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I den av de australiensiska studierna som liknar vår studie mest vad gäller tillväga-

gångssätt finns flera likheter även i resultaten. Priddis, Schmied och Dahlens 

(2014) första tema, Den övergivna mamman, speglar upplevelser som överens-

stämmer väl med upplevelser som kvinnorna i vår studie gett uttryck för i flera av 

våra teman. De australiensiska forskarna beskriver hur kvinnorna känner sig sår-

bara, utsatta och fråntagna sin makt till följd av det bemötande de får under förloss-

ningen och i eftervården. Kvinnorna känner sig som ”ett stycke kött” som överges 

så snart barnet är ute och lämnas utan information om vad som händer. Kvinnorna i 

vår studie har uttryckt sig med i stort sett samma ord och dessa upplevelser har vi 

sorterat in under de olika temana Vården är inte anpassad för oss, Jättebra att de 

fokuserar på barnet - men jag då? och Det gör ont att föda barn. Forskarnas andra 

tema, Den krackelerade sagan, fångar upplevelser av kontrasten mellan förvänt-

ningarna på tiden efter förlossningen och den verklighet kvinnorna möts av. Här 

beskriver kvinnorna hur skadorna påverkar moderskapet, samlivet med partnern 

och det sociala livet. Vissa av kvinnorna i vår studie har nämnt liknande upplevel-

ser av att deras förväntningar inte överensstämde med verkligheten, då de exem-

pelvis blivit sängliggande eller haft sådana smärtor att de inte kunnat ta hand om 

sina barn på det viset de hade föreställt sig. Dessa upplevelser har dock inte bildat 

ett tillräckligt framträdande mönster för att utgöra ett eget tema i vår studie. Det 

tredje temat som Priddis et al. (2014) identifierar, En ny sorts normalitet, beskriver 

kvinnornas strategier för att anpassa sin tillvaro och livsstil utifrån skadorna men 

också att försöka hitta en vårdgivare som de känner sig trygga med. Flera av kvin-

norna i vår studie berättade om anpassningar kring den förändrade funktionsnivån, 

bland annat i sina motionsvanor, sitt arbetsliv och sin hemmiljö, men inte heller här 

hittade vi några framträdande mönster som kunde utgöra ett tema. Vi hittade inte 

heller något mönster i hur kvinnorna pratade om ett fortsatt sökande efter en vård-

kontakt som de kunde känna sig trygga med. Sammantaget summerar vi att resulta-

ten i studien av Priddis et al. (2014) delar många likheter med resultaten i vår stu-

die, med vissa små skillnader kring var tyngdpunkten i analysen ligger. Priddis et 

al. (2014) sammanfattar att det bemötande kvinnorna får under förlossningen och 

den efterföljande tiden har en direkt inverkan på hur kvinnorna omprövar sin iden-

titet med den nyförvärvade analsfinkterskadan. Vi sammanfattar vår studie med att 

bemötandet har en stor betydelse för kvinnornas välbefinnande och syn på eventu-

ella kommande förlossningar.   

 

 

Forskning om bemötande inom förlossningsvården generellt 

Kvinnorna i vår studie har målat upp en bild som i stora drag stämmer väl överens 

dels med svenska rapporter om förlossningsskador och bemötande (SBU, 2016; 
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SKL, 2016) och dels med kvalitativ litteratur inom ämnet (Priddis, Schmied & 

Dahlen, 2014; Priddis, Schmied, Kettle et al., 2014; Priddis et al., 2012). Som 

nämnts är forskningen på området kring bemötande i samband med förlossnings-

skador tunn (Priddis et al., 2012) och vi vill därför kontrastera våra resultat mot de 

kvantitativa studierna om bemötande inom förlossnings- och eftervården, som pre-

senterats i introduktionsavsnittet.  

 

I den tjeckiska studien av Takács et al. (2015) undersöktes som nämnts vilka fak-

torer som kvinnor uppfattade som viktiga i deras utvärdering av förlossningsvår-

den. De faktorer kring bemötandet som påverkade kvinnornas upplevelse positivt 

var ett varmt, icke-formellt och stödjande bemötande, tillräckligt med information 

och förklaringar vid väl valda tillfällen, tillgänglighet hos vårdpersonalen och en 

trivsam fysisk miljö. Det varma, icke-formella och stödjande bemötandet kan tän-

kas avspegla det empatiska, individuellt anpassade bemötande som kvinnorna i vår 

studie efterfrågar. Förutom önskemål om en trivsam fysisk miljö, vilket inte fram-

kom som ett mönster i vår studie, framstår de tjeckiska kvinnornas önskemål som 

väldigt lika önskemålen hos kvinnorna i vår studie. Enligt Takács et al. (2015) på-

verkade inte kvinnornas ålder, utbildningsnivå eller förlossningens utfall hur nöjda 

de varit med vården. Ålder och utbildningsnivå är inget vi tagit hänsyn till i vår 

studie, men det är intressant att notera att förlossningens utfall inte påverkade de 

tjeckiska kvinnornas nöjdhet. Flera av kvinnorna i vår studie beskrev att det viktig-

aste för dem inte var hur prognosen för skadan faktiskt såg ut, utan att de gavs nog 

med information och stöd för att kunna hantera den och få fortsatt hjälp inom vår-

den. Det framstår alltså som att både i vår studie och i studien av Takács et al. 

(2015) är förlossningens utfall, det vill säga om kvinnan drabbats av skador och hur 

allvarliga dessa skador är, sekundärt till bemötandet och det upplevda stödet. 

Takács et al. (2015) summerar att förlossningsvården kan förbättras genom ökat 

stöd och mer kommunikation till kvinnorna under förlossningen, och en ökad psy-

kologisk kompetens inom förlossningsvården. Vi drar slutsatsen att sådana insatser 

vore lämpliga även i Sverige. En välfungerande förlossningsvård som integrerar 

fokus på psykiskt och fysiskt välbefinnande och som ger kvinnorna nog med in-

formation och stöd skulle kunna verka förebyggande för flera av de psykologiska 

konsekvenser vi tagit upp i vår studie, såsom nyförvärvad förlossningsrädsla, svå-

righeter att knyta an till barnet, sorg över förlorad tid med barnet och självklander.  

 

Våra resultat kan också kontrasteras mot den svenska studien av Rudman och Wal-

denström (2007) där författarna undersökte vilka negativa faktorer kvinnor upple-

ver inom förlossningseftervården. De kategorier som sammanfattade de negativa 

upplevelserna delar likheter med flera av de teman vi presenterar i vårt resultat. I 

den första kategorin, som rörde organisation och miljö, lyfter kvinnorna upp bris-
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tande riktlinjer, en välmenande men stressad personal och att förlossningsvården är 

resursmässigt eftersatt och underprioriterad (Rudman & Waldenström, 2007). 

Dessa upplevelser ser vi även hos kvinnorna i vår studie. I båda studierna har kvin-

norna upplevt en icke-välkomnande atmosfär när de sökt vård, vilket de attribuerat 

till bristande organisatoriska förutsättningar snarare än till illvillighet hos vårdper-

sonalen. I den andra kategorin, kring personalens attityd och beteende, beskriver 

kvinnorna i Rudman och Waldenströms (2007) studie att de upplevt personalens 

beteende som oengagerat, opersonligt och okänsligt, vilket fick kvinnorna att känna 

sig osedda, oviktiga och i vägen. Även dessa upplevelser uttrycks av kvinnorna i 

vår studie, främst i vårt tema Vården är inte anpassad för oss. Kvinnorna i Rudman 

och Waldenströms (2007) studie uttryckte också att de upplevt att personalen gett 

uttryck för lättnad när familjen varit på väg att skrivas ut från avdelningen. Denna 

upplevelse framgick inte till samma grad i berättelserna av kvinnorna i vår studie, 

utöver en upplevelse av att personalen var överbelastad och inte ville ha dem där. 

Den tredje kategorin i Rudman och Waldenströms studie (2007) gällde stöd i am-

ningen. Upplevelser kring amningen var ingenting som vi frågade kvinnorna i vår 

studie om, och de flesta kvinnorna tog inte heller upp sina erfarenheter av amning-

en spontant. Därför är denna kategori inte lika tillämpbar på resultaten i vår studie. 

Rudman och Waldenströms (2007) fjärde kategori speglade kvinnornas upplevelser 

av otillräcklig, felaktig och motstridig information kring hur de skulle ta hand om 

sin egen hälsa efter förlossningen, anpassa sig till föräldraskapet och ta hand om 

barnet. Kvinnorna efterfrågade mer information kring relevanta ämnen efter för-

lossningen. Kvinnorna i vår studie uttryckte också frustration över otillräcklig, fel-

aktig och motstridig information, vilket speglas i vårt undertema Om jag bara hade 

vetat. Det är intressant att kvinnor generellt, även de som inte har drabbats av för-

lossningsskador, också uppfattar bristen på korrekt och relevant information som 

ett påtagligt frustrationsmoment i eftervården. Det kan tänkas att kvinnor som inte 

har drabbats av förlossningsskador har samma behov av information som kvinnor 

som har drabbats, men att de oskadda kvinnornas informationsbehov går att till-

fredsställa lättare då informationen som finns är mer anpassad för dem än för kvin-

norna som har drabbats av skador. Den femte kategorin som Rudman och Wal-

denström (2007) identifierade handlade om att papporna inte fick tillräckligt med 

uppmärksamhet, information och stöd. Majoriteten av kvinnorna i vår studie ut-

tryckte inte något större behov av att inkludera partnern mer, annat än att vissa 

kvinnors partners hade lämnats ensamma med det nyfödda barnet utan att få in-

formation om hur det gick för kvinnan medan hon opererades för skadorna. Alla 

kvinnor i vår studie uttryckte dock ett starkt behov av att vården skulle inkludera 

dem själva mer, vilket kan ha överskuggat deras upplevda behov av att inkludera 

partnern mer. Den sjätte och sista kategorin i Rudman och Waldenströms studie 

(2007) var den där flest kvinnor hade negativa erfarenheter. Denna kategori speg-
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lade kvinnornas upplevelser av att vårdpersonalen gav bristande uppmärksamhet 

till kvinnornas fysiska hälsa och emotionella behov. Kvinnorna beskriver upplevel-

ser liknande de i vårt tema Jättebra att de fokuserar på barnet - men jag då?, det 

vill säga att allt fokus skiftade till barnet och att de själva kände sig bortglömda och 

övergivna efter förlossningen. De lyfter också upp känslor av att de inte blev tagna 

på allvar när de sökte hjälp för sin psykiska och fysiska hälsa, vilket speglas i vårt 

tema Det gör ont att föda barn. De upplevde att de fick otillräckliga svar på sina 

frågor, att de var i vägen och saknade en individanpassad eftervård. Även dessa 

upplevelser stämmer väl överens med upplevelserna som kvinnorna i vår studie be-

skrivit.  

 

En huvudpoäng i jämförelsen mellan vår studie och Rudman och Waldenströms 

studie (2007) är att det skiljer ett decennium mellan de två studierna och att det 

ändå finns så många likheter i kvinnornas negativa upplevelser av eftervården. 

Detta skulle kunna betyda att eftervården inte har förändrats nämnvärt i omhänder-

tagandet av kvinnor oavsett om de har drabbats av förlossningsskador eller ej. Det 

kan också vara så att vården har förändrats i linje med kvinnornas önskemål men 

att kvinnornas önskemål har förändrats i en sådan takt att glappet mellan vad kvin-

norna erbjuds och vad de önskar fortfarande kvarstår. Kvinnorna, kanske speciellt 

de som har drabbats av förlossningsskador, kräver möjligtvis mer information, del-

aktighet, medbestämmande och stöd än vad de förväntade sig att få inom vården för 

tio år sedan. Utifrån att studiernas resultat liknar varandra drar vi slutsatsen att upp-

levelserna hos kvinnorna i vår studie kan ses som representativa för andra kvinnors 

negativa upplevelser av den svenska förlossningsvården. Resultaten i båda studier-

na speglar dessutom den internationella forskningen som vi tagit del av, och vi drar 

därför slutsatsen att resultaten inte kan ses som enbart typiska för den svenska för-

lossningsvården.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kvinnorna i vår studie upplever mycket 

liknande brister inom förlossnings- och eftervården som tidigare forskning demon-

strerat. Utöver att jämföra vårt resultat med andra kvinnors upplevelser av förloss-

nings- och eftervården, ville vi också försöka förstå kvinnornas upplevelser från ett 

psykologiskt perspektiv. Vi uppfattade att kvinnornas förutsättningar för att ta sig 

igenom förlossningarna och skadorna är bristfälliga. Vi ville därför undersöka hur 

kvinnornas upplevelser kan relateras till de faktorer som beskrivs som viktiga för 

hur en människa klarar av svårigheter eller krav som ställs på henne. Därför kopp-

lade vi kvinnornas upplevelser till två psykologiska förklaringsmodeller som båda 

teoretiserar kring vilka förutsättningar som krävs för att en person ska kunna möta 

svåra utmaningar i livet. Dessa förklaringsmodeller är krav-kontroll-stödmodellen 

och känsla av sammanhang.  
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Krav-kontroll-stödmodellen 

Vi noterade att kvinnornas upplevelser kan kopplas till krav-kontroll-stödmodellen, 

eftersom kvinnorna tydligt beskriver en brist på både kontroll och stöd. Enligt krav-

kontroll-stödmodellen kan en persons upplevelse av krav variera beroende på hur 

mycket kontroll och stöd personen upplever (Karasek & Theorell, 1990). Med krav 

avses den uppgift som personen står inför och för kvinnorna i vår studie skulle kra-

vet kunna ses som att föda ut barnet eller att söka vård för sina skador. Med kon-

troll avses handlingsutrymmet eller beslutsutrymmet som personen har (Karasek & 

Theorell, 1990). För kvinnorna i vår studie skulle detta kunna vara möjligheten till 

delaktighet eller medbestämmande i vården både under förlossningen och efteråt. 

Med stöd avses det sociala stödet personen upplever (Karasek & Theorell, 1990). 

För kvinnorna i vår studie skulle det sociala stödet kunna vara ett empatiskt och 

inlyssnande bemötande. Det är rimligt att anta att kvinnorna i vår studie har upplevt 

att kraven på dem är höga, både under förlossningarna som inte gått som planerat 

och efteråt som nyblivna mammor med nedsatt funktionsförmåga och eget ansvar 

att navigera i vården och vara påstridig. De har också beskrivit en brist på kontroll. 

När förlossningen startar vet de inte om de får plats på BB, de vet inte vad som 

händer under förlossningen, de får motstridig, felaktig eller bristfällig information 

om sina skador och i den förvirrande vårdkedjan är de osäkra på vart de ska vända 

sig. Kvinnorna beskriver också ett bristande stöd. De upplever inte att någon vill 

lyssna på dem, gå igenom förlossningen med dem efteråt eller hjälpa dem att 

komma tillrätta med skadorna, utan känner sig istället ensamma om att ha drabbats. 

Denna ensamhet kan rimligtvis förstärkas ytterligare av att ämnet är tabubelagt och 

av den tystnadskultur kvinnorna beskriver. Om kraven uppfattas som höga samti-

digt som kontrollen och stödet uppfattas som lågt blir det en anspänning (Karasek 

& Theorell, 1990). Utifrån denna modell drar vi slutsatsen att det är föga förvå-

nande att kvinnorna, mot bakgrund av sina upplevelser av höga krav, bristande 

kontroll och stöd, tidvis upplever sin situation som svår. De har utifrån modellens 

teori inte de grundläggande förutsättningarna som krävs för att kunna uppleva väl-

mående genom de utmaningar de ställts inför. Med mer kontroll och stöd skulle de 

enligt modellen vara bättre rustade för att kunna hantera utmaningarna. 

 

 

Känsla av sammanhang 

Antonovskys (1979) teori om känsla av sammanhang, mer känt som KASAM, kan 

också appliceras på kvinnornas upplevelser. Grundidén i KASAM är att människor 

mår bättre i svåra situationer om de upplever begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet (Antonovsky, 1979). Begriplighet kan beskrivas som till vilken grad vi 

som människor rent kognitivt kan förstå vår miljö, både den inre psykiska miljön 
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och den yttre sociala miljön. Hanterbarhet handlar om till vilken grad vi upplever 

våra tillgängliga resurser som tillräckliga för att möta de krav vi ställs inför. Me-

ningsfullhet handlar om till vilken grad vi uppfattar utmaningar vi står inför som 

värda att investera energi i och engagera oss emotionellt i. Denna del beskrivs som 

drivkraften, eller motivationen (Antonovsky, 1979). Eftersom dessa tre faktorer 

antas påverka förmågan att ta sig igenom svåra utmaningar kopplar vi dem till de 

upplevelser kvinnorna beskriver. Kvinnornas upplevelse av begriplighet kan antas 

vara begränsad då de beskriver en stor brist på information och kommunikation, 

delaktighet i beslutsfattande och känsla av kontroll. Antonovsky (1979) beskriver 

att vilseledande, inkonsekvent och felaktig information är ett hinder för begriplig-

het. Detta ligger väldigt nära de upplevelser som kvinnorna i vår studie beskriver. 

Kvinnornas upplevelse av hanterbarhet, eller tillgängligheten till resurser, kan 

också antas vara liten. Kvinnorna saknar stöd av vården, prognos för skadorna och 

information om vilka åtgärder som finns tillgängliga. De upplever sig bli avvisade 

när de söker vård och saknar en villighet från vården att hjälpa. Meningsfullheten 

är något svårare att analysera i kvinnornas berättelser. Vi tycker oss se att kvin-

norna överlag visar förståelse för att skador kan inträffa och att de själva har drab-

bats. De kan också acceptera att prognosen inte är optimal. Dessa händelser är kon-

gruenta med deras förståelse av världen och de kan därför skapa en mening kring 

att de har drabbats. Däremot har de svårare att acceptera eller finna en meningsfull-

het i att vårdpersonal till viss del förväntar sig att kvinnorna ska acceptera sina ska-

dor och att kvinnorna därför nekas åtgärder som finns att tillgå som skulle kunna 

förbättra deras funktionsförmåga och höja deras livskvalitet. Vi kan även utifrån 

KASAM dra slutsatsen att kvinnornas förutsättningar för att hantera förlossningar-

na och skadorna är begränsade. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån både krav-kontroll-stödmodellen och KASAM 

fördjupa vår förståelse för kvinnornas situation. Vi kan bekräfta rimligheten i deras 

upplevelser utifrån att de saknar de förutsättningar som dessa två teorier menar har 

direkt inverkan på hur en människa tar sig igenom utmaningar. Vi ser också utifrån 

dessa modeller att kvinnorna har fått kämpa i motvind för att ta sig igenom de ut-

maningar de ställts inför. De har trots det fortsatt söka vård och kämpat för att tabut 

ska försvinna och för att förlossningsvården och eftervården ska förbättras.  

 

 

Kritisk granskning av slutsatserna 

Det finns ett antal begränsningar med våra slutsatser. För det första har vi haft en 

begränsad möjlighet att jämföra våra slutsatser mot annan svensk litteratur då det 

inte finns så mycket svensk forskning inom området. SKL har dock i kartläggning-
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en av nuläge och förbättringsområden inom svensk förlossningsvård (2016) dragit 

snarlika slutsatser som vi, detta i form av synen på skador som naturligt slitage och 

angelägenheten att se till kvinnornas individuella behov. I övrigt överensstämmer 

våra slutsatser till hög grad med den australiensiska forskningen kring bemötande i 

samband med förlossningsskador, vilket kan tolkas som att våra slutsatser fångar 

kvinnors upplevelser av förlossningsvården i flera länder. Dock innebär det en be-

gränsning att den litteratur vi har tagit del av kring bemötandet från vårdpersonal i 

samband med förlossningsskador kommer från en och samma australiensiska fors-

kargrupp. En annan begränsning kring våra slutsatser kommer av att vi saknar me-

dicinsk utbildning och närmare kännedom om vårdens arbetssätt och rutiner, och 

att vi är därför begränsade i vår förmåga att avgöra rimligheten i de önskemål kvin-

norna gett uttryck för. Samtidigt är det viktigt att poängtera att detta inte är vårt 

uppdrag i studien. Vårt uppdrag är att spegla kvinnornas upplevelser utan att ta 

ställning till rimligheten i att förverkliga deras önskemål. Våra slutsatser avses där-

för inte utgöra underlag för vilket bemötande vården bör ge, utan endast spegla 

kvinnornas upplevelser av vad de hade önskat inom vården och hur de beskriver att 

det har känts att få det bemötande de har fått.  Något vi tror stärker vår förmåga att 

dra slutsatser är att vi själva är kvinnor i barnafödande ålder. Vi är på så sätt “nära” 

kvinnorna, då vi tillhör samma generation och lever i liknande social kontext. Vi 

kan därför antas dela liknande föreställningar om sjukvården, patienträttigheter och 

rätten till ett helt underliv. Det är också rimligt att anta att kvinnorna som deltog i 

studien kände sig mer bekväma att berätta om underliv och samliv med oss då vi 

tillhör samma kön och ungefär samma åldersgrupp som de tillhör.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Studiens ansats 

Studiens ansats kan problematiseras utifrån ett antal punkter. Något som kan utgöra 

ett generellt hinder för ansatsen är att förlossningsskador som område i någon om-

fattning är tabu. Kvinnorna som deltog i vår studie hade sökt hjälp inom vården för 

sina problem, men många av dem nämnde under intervjuerna att deras uppfattning 

är att många kvinnor lider i tystnad utan att söka hjälp, just på grund av att området 

är känsligt och tabu. Även litteratur som vi tagit del av beskriver att många kvinnor 

inte söker hjälp för problem som har uppstått i samband med förlossningen (Region 

Östergötland, 2016; SBU, 2016a). En sådan tystnadskultur kring området kan göra 

det svårstuderat. Dock berättade många av kvinnorna att andra drabbade kvinnor 

har börjat höras i media och att de själva vill berätta om sina upplevelser i syfte att 

bryta tystnadskulturen. Det är möjligt att dessa kvinnors upplevelser inte är repre-
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sentativa för kvinnor som inte vill berätta om sina upplevelser i en intervju. Det är 

också möjligt att den senaste tidens mediala uppmärksamhet på brister i förloss-

ningsvården kan ha medfört att de kvinnor som ställde upp på intervju var de som 

hade speciellt dåliga upplevelser av vården, kanske för att sådana upplevelser går i 

linje med den kritik kring förlossningsvården som genomsyrar samhällsdebatten. 

Detta är svårt att uttala sig om, men det ska tilläggas att många av kvinnorna som 

deltog även berättade om positiva upplevelser av vårdpersonalens bemötande vilket 

nyanserade deras berättelser. Den mediala uppmärksamheten på bristerna i förloss-

ningsvården kan även ha påverkat oss som forskare, speciellt i utformandet av in-

tervjuguiden men också i tolkandet av data. Vi har därför försökt ha öppna sinnen 

genom hela processen, i enlighet med vår induktiva ansats. Vi har bland annat strä-

vat efter att ställa öppna frågor, låta kvinnorna forma intervjuerna i hög utsträck-

ning och inkludera både positiva och negativa upplevelser av bemötandet i våra 

teman. Vi har själva inte fött barn vilket betyder att vi saknar egna erfarenheter av 

förlossningsvården vilka vi annars hade kunnat färgas av, och som hade kunnat på-

verka vår förmåga att ta in kvinnornas upplevelser. 

 

 

Studiens genomförande 

Generellt sett anser vi att vårt tillvägagångssätt har varit adekvat för att nå det upp-

satta målet. Genom semistrukturerade intervjuer fick vi ett rikt datamaterial som 

ändå höll sig inom de ramar vi hade planerat. Genom tematisk analys kunde vi ana-

lysera kvinnornas berättelser på ett induktivt och helhetsgranskande sätt. Det kan 

dock problematiseras kring om det blev för mycket bredd i vårt datamaterial. Uti-

från att frågeställningen var brett formulerad kring kvinnornas upplevelser ville vi 

inte begränsa kvinnornas berättelser utan låta kvinnorna själva forma intervjuerna 

utifrån vad de tyckte var relevant. Detta enligt den valda epistemologiska ansatsen 

kritisk realism, där deltagarnas perspektiv och tolkningar är i fokus och ses som 

subjektiva sanningar som formas av den kontext deltagarna befinner sig i (Braun & 

Clarke, 2013). Generaliserbarheten för vår studie kan anses begränsad då deltagar-

na var självvalda och från ett begränsat geografiskt område. Dock ligger resultaten i 

linje med både svenska och tjeckiska studier kring kvinnors negativa erfarenheter 

av bemötande inom förlossningsvården (Rudman & Waldenström, 2007; Takács, 

2015) samt de australiensiska studier om bemötande i samband med förlossnings-

skador som tidigare tagits upp (Priddis, Dahlen & Schmied, 2012; Priddis, Sch-

mied, Dahlen, 2014; Priddis, Schmied, Kettle et al., 2014). 

 

I efterhand anser vi att vår analys hade gynnats av ett något mindre deltagarantal. 

Storleken på datamaterialet medförde svårigheter att djupdyka i våra data. Studien 
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hade kunnat ha en tydligare avgränsning om vi i informationsbrevet hade definierat 

vilka skador vi avsåg studera. Vi var dock osäkra på hur många deltagare vi skulle 

lyckas rekrytera om vi avgränsade oss, samtidigt som vi inte hade kännedom om 

hur många typer av förlossningsskador som finns. Detta gjorde att vi fick ta ställ-

ning till att inkludera olika skador allteftersom kvinnor anmälde sitt intresse att 

delta. Själva begreppet förlossningsskador är inte tydligt definierat i den litteratur 

som vi tagit del av och även några av de kvinnor som ville delta i studien var 

osäkra på om de skador de led av kunde klassas som förlossningsskador. Samman-

fattningsvis kan vårt beslut om vilka skador som skulle inkluderas kritiseras som 

alltför godtyckligt. Dock såg vi stora likheter i samtliga kvinnors berättelser, som 

inte var direkt kopplade till vilka skador de drabbats av, utan som speglade det be-

mötande de fått och psykologiska konsekvenser av det. Eftersom vi dessutom ville 

komma åt kvinnornas subjektiva upplevelser av bemötande kändes det överflödigt 

med en begränsning av vilka skador som skulle inkluderas.  

 

För att öka vår interna validitet har vi båda arbetat igenom samtliga transkriptioner. 

Vi diskuterade inte våra initiala idéer med varandra för att möjliggöra för en typ av 

triangulering oss emellan. Excerpten är utvalda för att visa vad vi grundar våra te-

man på. Vi gick igenom våra data för att kontrollera att vi speglat även de avvi-

kande beskrivningarna under våra teman. Detta för att öka transparensen och för att 

läsaren ska kunna följa våra resonemang och även bedöma vår analytiska process. 

Eftersom vi har valt en kvalitativ metod har vårt resultat påverkats av oss som indi-

vider, då vi har uppfattat data på ett annat sätt än vad någon annan med en annan 

bakgrund eller förförståelse hade gjort. Vi har därför strävat efter att tillämpa en 

flytande analysprocess där vi ständigt rört oss fram och tillbaka och kritiskt grans-

kat de steg vi tidigare tagit, i motsats till en mer linjär process där stegen följer 

varandra. Vi har med andra ord gått tillbaka några steg i processen för att försöka 

se på våra data med nya ögon och vid behov revidera tidigare idéer. Exempelvis 

reviderade vi våra intervjufrågor efter våra första intervjuer, vi lyssnade löpande på 

varandras intervjuer för att säkerställa att vi ställt våra frågor på liknande vis och vi 

läste våra transkriptioner på nytt efter att vi valt teman och excerpt för att se att vi 

inte hade missat något väsentligt eller inkluderat något som inte var relevant.  

 

Något som också kan problematiseras kring den valda metoden rör kvinnornas 

förmåga att minnas. Vissa genomgick komplicerade, långdragna, smärtsamma och 

traumatiska förlossningar som de tänkte tillbaka på under intervjun. Många beskrev 

själva att de har svårt att minnas vårdpersonalens bemötande och att det kändes rö-

rigt för dem när de återberättade sina upplevelser för oss. Andra beskrev sina min-

nen rikt och tydligt och mindes specifika kommentarer från vårdpersonal. Hur lång 

tid som förflutit sedan skadan uppkom har också varierat mellan kvinnorna, då tids-
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spannet för de födslar då skadorna uppkom sträcker sig över sju år. Detta kan even-

tuellt ge upphov till skillnader mellan kvinnorna i hur mycket de minns från tiden 

då skadan uppkom. Återigen är det viktigt att hänvisa till målet med studien som är 

att fånga kvinnornas upplevelser snarare än att spegla någon objektiv sanning, i en-

lighet med den valda epistemologiska hållningen kritisk realism.  

 

Avslutningsvis uppfattar vi att vi med vårt resultat kan svara på studiens frågeställ-

ning. Vårt resultat ligger även i linje med resultaten i de övriga studier och rappor-

ter som vi har beskrivit vilket kan ses som en indikator på att vi har lyckats väl med 

att ringa in kvinnornas upplevelser inom detta område.  

 

 

Slutsatser 

Syftet med studien var att skapa en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av det 

bemötande de fått inom vården efter att de drabbats av förlossningsskador. I kvin-

nornas upplevelser av bemötandet de fått framgår det att de saknar en känsla av att 

vården vill hjälpa dem och bistå med tillräcklig information parallellt med att de 

upplever ett outtalat ansvar på dem själva att värna om sin egen säkerhet. De upp-

fattar också en attityd av viss vårdpersonal kring att de bör acceptera skadorna och 

vara tacksamma för sina barn, att de blir förminskade och ifrågasatta, samt att de 

behöver vara påstridiga för att få hjälp.  

Studien syftade även till att utforska om kvinnorna upplever några psykologiska 

konsekvenser till följd av förlossningsskadorna och det bemötande de fått, samt vad 

de hade önskat för bemötande. Vad gäller de psykologiska konsekvenserna kan vi 

se att flera av kvinnorna känner sig ensamma och utlämnade med sina skador, då de 

inte har informerats i förväg om skador som kan uppstå vid en vaginal förlossning. 

De känner sig utlämnade i att de inte vet vart de ska vända sig för att få information 

eller hjälp, och tvingas söka information på egen hand. Flera av kvinnorna har ut-

tryckt att de sörjer en missad första tid med barnet då de har varit upptagna med att 

söka hjälp och information kring sina skador, samt i vissa fall varit oförmögna att ta 

hand om barnet på grund av skadorna. Flera av kvinnorna har klandrat sig själva för 

skadorna då de inte fått tillräckligt med information om skadornas orsak. Ett fåtal 

kvinnor har haft svårt att lita på kroppens signaler efter att ha blivit ignorerade av 

vården och har därigenom utvecklat svårigheter att lita på sin förmåga att tolka bar-

nets signaler. Flera av kvinnorna uttrycker att de är tveksamma till att föda barn 

igen. De som har fött barn på nytt har antingen väntat längre med detta än de annars 

skulle ha gjort, eller har med hjälp av ett bra bemötande bearbetat första förloss-

ningen och skadan och därefter känt sig redo för att föda på nytt. Flera av kvin-
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norna uttrycker att de ska vara mer förberedda och påstridiga vid nästa förlossning, 

vilket antyder att de har kommit till en insikt om att deras hälsa och säkerhet är de-

ras eget ansvar och ingenting de känner sig trygga med att överlämna åt vården.  

 

I kvinnornas berättelser finns flertalet önskemål kring bemötandet. Sammanfatt-

ningsvis kan konstateras att kvinnorna önskar mer information om skador som kan 

uppstå under förlossningen samt hur de kan åtgärdas. Denna information önskar de 

få innan de föder och även efter att de drabbats av en skada. De önskar även få in-

formation kring sin egen skada vid väl valda tillfällen, då de upplever det svårt att 

ta in informationen direkt efter förlossningen. Kvinnorna önskar noggranna under-

sökningar efter förlossningen men även vid efterkontrollen, då de också vill få prata 

om hur förlossningen gick. De önskar också en tydligare vårdkedja för att kunna 

komma till rätt instans direkt och få känna sig välkomna.  

 

I både Region Östergötlands behovsanalys om förlossningsskador (2016) och 

SKL:s kartläggning över förbättringsområden inom svensk förlossningsvård (2016) 

framkommer att kvinnor som drabbats av förlossningsskador önskar ett bättre be-

mötande. Hur detta bemötande bör se ut identifieras dock inte. Resultaten av vår 

studie kan förhoppningsvis utgöra underlag till förändringar inom vården utifrån 

drabbade kvinnors önskemål om ett empatiskt och inlyssnande bemötande, riklig 

information om skadan vid flera tillfällen, noggranna uppföljningar av skadan och 

riktlinjer för bättre samverkan. Kvinnorna i vår studie beskriver att bemötandet, 

både ett bra och ett sämre, kan ge flera psykologiska konsekvenser och påverka de-

ras första tid med barnet. Vi tror därför att ett bra bemötande är viktigt för att skapa 

goda förutsättningar för drabbade kvinnors psykiska hälsa och återhämtning från 

skadan.  

 

 

Praktiska implikationer 

Resultaten belyser flera olika implikationer som är relevanta för förlossnings- och 

eftervården. Utifrån de teman vi beskrivit kan det sammanfattas att vården behöver 

bli mer patientcentrerad och lyhörd för kvinnornas upplevelser. Kvinnornas upple-

velser visar på vikten av att vården samordnas, exempelvis genom ett förlossnings-

skadecenter, så att kvinnorna har en given plats att vända sig till. Nationella riktlin-

jer kring hur förlossningsskador ska undersökas och behandlas kan göra vården 

mindre godtycklig och öka samsynen mellan olika vårdinstanser. Vården behöver 

se över vilken information om skador som ges till kvinnorna både innan och efter 

förlossningen, erbjuda stödgrupper och en tydlig vårdplan för att komma tillrätta 

med problemen. Kvinnorna vill också att vården ger dem utrymme att inta en pati-
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entroll parallellt med sin nya mammaroll, där kvinnans hälsa inte underprioriteras 

barnets hälsa. De önskar även att vårdpersonal tar deras upplevelser och problem på 

allvar, och inte avfärdar skadorna som naturligt slitage. Det är önskvärt med en atti-

tydförändring inom delar av förlossnings- och eftervården för att motverka synen 

på förlossningsskador som naturligt slitage. En sådan attitydförändring kan i för-

längningen öka möjligheterna att utveckla metoder för att bättre upptäcka och be-

handla förlossningsskador. Kvinnorna i studien påtalar också att vården behöver ta 

sin del av ansvaret för att bryta tabut och tystnadskulturen kring förlossningsska-

dor. Om kvinnorna avråds att söka information på nätet och ta del av andra drab-

bade kvinnors berättelser avråds de i förlängningen att engagera sig i patientföre-

ningar.  

Detta underlag till förändringsarbete nyanserar de förbättringsområden som SKL 

(2016) identifierar, genom att beskriva hur förlossnings- och eftervården kan bli 

mer patientcentrerad och lyhörd för kvinnans upplevelser.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då området kring förlossningsskador och bemötande inom vården är relativt out-

forskat på en nationell nivå finns det många forskningsfrågor att undersöka. Vår 

studie inkluderade kvinnor med olika sorters förlossningsskador och eventuellt kan 

det vara så att olika sorters skador orsakar olika sorters psykologiska konsekvenser, 

varför detta bör undersökas i framtida studier.  

En för oss oväntad iakttagelse i flera av kvinnornas berättelser var deras upplevel-

ser av att det inom vården råder en inställning om att kejsarsnitt är ett väldigt dåligt 

alternativ till vaginala förlossningar. Kvinnorna kritiserar denna inställning och 

undrar varför kejsarsnitt ska undvikas till nästan varje pris. Flera av kvinnorna be-

skriver att trots att de varit med om en mer eller mindre traumatisk vaginal förloss-

ning som inneburit skador på deras underliv möts de av en nonchalerande attityd då 

de undersöker möjligheten till ett planerat kejsarsnitt vid nästa förlossning. De upp-

lever det som att om de håller fast vid önskemålet om kejsarsnitt blir de remitterade 

till vårdpersonal som ska övertyga dem om att kejsarsnitt är ett dåligt alternativ. De 

förklaringar som kvinnorna beskriver att de får, om de får några alls, rör enbart 

konsekvenser av kejsarsnitt för barnets hälsa och inte konsekvenser av ytterligare 

en vaginal förlossning för kvinnans egen hälsa. Några kvinnor uttryckte att detta 

gav upphov till en känsla av att de saknade kontroll över situationen och det påver-

kade också deras inställning till att föda barn på nytt. Det vore därför intressant att 
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undersöka sambandet mellan förlossningsrädsla och den upplevda möjligheten till 

planerat kejsarsnitt hos kvinnor som drabbats av skador efter en förlossning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Vi söker dig som vill berätta om dina erfarenheter av för-

lossningsskador och det bemötande du fått inom vården. 
 

Ett bra bemötande är en viktig faktor för återhämtning, men det finns i dagsläget 

inga nationella riktlinjer kring hur förlossningsskador ska behandlas eller följas upp 

i Sverige. Detta skapar skillnader i vilken vård och bemötande kvinnor som drab-

bats erbjuds. Samtidigt visar studier att förlossningsskador kan ge ett stort psykolo-

giskt lidande. Det finns i dagsläget inga svenska studier kring hur vårdpersonalens 

bemötande upplevs av kvinnor som drabbats av förlossningsskador. Din medverkan 

är därför viktig! 

 

Vi som utför studien heter Eva Cope och Jessica Kaminski och vi går termin tio på 

psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Om du vill medverka i studien 

kommer vi överens om en tid för en intervju i februari eller mars 2017. Intervjun 

tar cirka en timme och genomförs när och var det passar dig, antingen hemma hos 

dig eller på campus Valla. Totalt kommer cirka 20 personer att intervjuas. Alla svar 

behandlas konfidentiellt och enskilda individer kommer inte att kunna identifieras 

när resultaten av studien publiceras. När du ställer upp på intervjun samtycker du 

till att delta i studien, men deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

din medverkan utan att ange skäl.  

 

Tack för att du ställer upp, och tipsa gärna fler om studien! 

 

Om du har några frågor, vill delta i studien eller önskar att ta del av studiens slut-

satser, vänligen kontakta någon av oss: 

 

Eva Cope, evasa284@student.liu.se eller 0707-96 02 35 

eller 

Jessica Kaminski, jeska050@student.liu.se eller 0736-40 13 96 

 

eller vår handledare:  

Doris Nilsson, doris.nilsson@liu.se 

Biträdande professor, leg. psykolog och psykoterapeut. 

  

mailto:doris.nilsson@liu.se
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 

Samtycke till medverkan i studie kring bemötande vid 

förlossningsskada 
 

Tack för att du valt att delta i vår studie! Alla intervjuer behandlas konfidentiellt 

och enskilda individer kommer inte att kunna identifieras när resultaten av studien 

publiceras. När du ställer upp på intervjun samtycker du till att delta i studien 

samt till att intervjun spelas in. Ljudinspelningen kommer att förstöras när uppsat-

sen är färdigställd. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst av-

bryta din medverkan utan att ange skäl. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien som givits till mig muntligen 

och/eller skriftligen.  

 

______________________________________  

Ort och datum  

 

______________________________________  

Namnteckning  

 

______________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Vi kommer att prata om dina upplevelser av bemötande efter att ha drabbats av en 

förlossningsskada. Bakgrunden till studien är att det i dagsläget saknas nationella 

riktlinjer kring hur förlossningsskador ska behandlas och följas upp i Sverige. Det 

har även varit en del fokus i media på förlossningsskador och bemötandet från 

vårdpersonal, men inga svenska studier har gjorts och därför är vi intresserade av 

att samla in kvinnors berättelser kring det här. Intervjun kommer att ta ca en timme. 

Jag kommer eventuellt att anteckna små stödord, för att jag ska komma ihåg att 

ställa följdfrågor eller så.  

 

Jag kommer att ställa några frågor till dig under intervjun men vill gärna att du be-

rättar fritt och tar med det du känner är viktigt. Jag är intresserad av dina upplevel-

ser, känslor och tankar, så det är det som ska styra intervjun.  

 

Innan vi börjar så ska du få skriva på en samtyckesblankett.  

 

1. Hur fick du reda på studien? 

 

2. Kan du berätta lite om dig själv? Ålder, sysselsättning, partner, hur lång 

tid har det gått sedan förlossningsskadan, var födseln skedde, antal förloss-

ningar (innan/efter skadan), kort om själva skadan. 

 

3. Hur fick du reda på att du hade drabbats av en förlossningsskada? När? 

Vad för information? Upplevelse av stöd? Upplevelse av vårdkedjan? Med-

bestämmande? Delaktighet? Vad hade du velat ha för information? Blev ev. 

partner inkluderad? 

 

4. Hur upplevde du det bemötande du fått av sjukvårdspersonal i samband 

med din förlossningsskada? (från uppkomsten och all sjukvårdskontakt ef-

teråt). Kan du ge ett exempel? 

 

5. Hur kändes det att få det bemötandet? Tänker du att bemötandet har på-

verkat dig efteråt? 

 

6. Kan du berätta om hur din förlossningsskada har påverkat dig i olika 

delar av ditt liv? (föräldraskap, sysselsättning, socialt, fritidsaktiviteter, 

partnerrelation) 
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7. Hade du önskat dig ett annorlunda bemötande från sjukvårdspersona-

len i något avseende? Hur tror du att det hade påverkat dig om du hade fått 

ett annorlunda bemötande?  

 

8. Påverkades din inställning till att bli gravid på nytt av dina erfarenheter 

av förlossningsskador? Isåfall, hur? 

 

9. Är det något mer som du tycker är viktigt som vi inte tagit upp men som 

du vill skicka med mig? Konkreta förslag på förändringar.  

 


