
 
 
 

UPPSALA UNIVERSITET                                                             Rättad och godkänd efter granskning 
Institutionen för Neurovetenskap                    
Fysioterapeutprogrammet 
Examensarbete 

 
 
 
 
 
 

Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av 
fysioterapi postpartum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Märta Tall, Matilda Sellergren 
VT 2018 
 
 
 
Redovisad maj 2018 

Handledare: 
Susanna Tuvemo Johnson 
Universitetsadjunkt 
Inst för Neurovetenskap 
Uppsala Universitet 

 



Sammanfattning 

Bakgrund 
Kvinnosjukvården i Sverige idag har stor förbättringspotential då det bland annat saknas 

riktlinjer kring behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbottenmuskulaturen. 

Förlossningsskador kan påverka livskvaliteten hos den drabbade. Fysioterapeuter kan vara 

behjälpliga med rehabiliteringen av dessa. 

 
Syfte och frågeställning 
Syftet var att ta reda på fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

fysioterapi postpartum. 

 
Design och metod 
En kvalitativ explorativ och deskriptiv design användes och studien baserades på 

semistrukturerade intervjuer av fem fysioterapeuter. Intervjumaterialet bearbetades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim et al. 

 
Resultat 
Under databearbetningen framkom fem kategorier med totalt 14 subkategorier. Kategorierna 

var kultur och synsätt, vårdmötet, patienten, positiva aspekter av yrket samt utveckling. Det 

som beskrevs var bland annat en önskan om att fysioterapeuter ska bli en större del av 

mödravården, bortprioritering av kvinnosjukvård, bristen på riktlinjer, att patienterna ofta 

har stora besvär trots tidigare uppföljning i mödravården samt glädjen i yrket. 

 
Konklusion 
Fysioterapeuter upplever sig ha en viktig roll i rehabiliteringen efter förlossningsskador, och 

önskar att få en större roll i mödravården. Kvinnosjukvård upplevs inte ha hög prioritet inom 

fysioterapeutisk grundutbildning, och informanterna efterfrågar svenska riktlinjer kring 

rehabilitering efter gynekologisk kirurgi och kejsarsnitt. Fysioterapeuter upplever dock att 

arbetet är roligt och att de har tacksamma patienter de kan göra stor skillnad för. Vidare 

forskning kring fysioterapi efter förlossning anses vara nödvändigt. 

 
Nyckelord 
Physiotherapy, experiences, women’s health, post partum care. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

Background 
Women's healthcare in Sweden today has great potential of improvement, as there is, among  

other things, no guidelines for treatment and follow-up of injuries to the pelvic floor  

muscles. These injuries can affect the quality of life. Physiotherapists can assist with  

the rehabilitation of these conditions.  

 
Purpose 
The purpose was to investigate physiotherapists experiences of physiotherapy after childbirth. 

 
Design and method 
A qualitative, explorative and descriptive design was used and was based on semi structured 

interviews. Five physiotherapists were interviewed and the material was processed using 

qualitative content analysis according to Graneheim et al. 

 
Results 
Five categories emerged during the data analysis, with a total of 14 subcategories. The 

categories were culture and approach, the patient meeting, the patient, positive aspects of the 

profession and progress. What was described was, among other things, the desire for 

physiotherapists to become a bigger part of maternity care, the prioritization of women’s 

health care, the lack of guidelines, the patient often having problems despite previous follow-

up in the maternity care and the joy of the profession.  

 
Conclusion 
Physiotherapists experience that they have an important role in rehabilitation after maternal 

injuries and wish to have a greater role in rehabilitation in maternity care. Women’s health 

care is not percieved as a high priority in physioterapeutic primary education. The 

informants perceive a need for Swedish guidelines for rehabilitation after gynecological 

surgery and cesarean sections. Physiotherapists, however, find that the work is fun and that 

they have grateful patients they can make a big difference to. Further research on physical 

therapy after child birth is considered necessary. 

 
Key words 
Physiotherapy, experiences, women’s health, post partum care. 
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BAKGRUND 
Introduktion 

 
Hälsoproblem som uppkommit efter graviditeten är vanliga och kan påverka livskvalitet och 

framtida hälsa hos kvinnan och välmående hos barnet (1). 

 
I Sverige har Socialstyrelsen i en rapport från 2017 kommit fram till att det finns brister i 

vården postpartum (2). Det behövs nya rekommendationer och riktlinjer då det finns en 

bristande kunskap inom diagnostik, behandling och uppföljning av bland annat bristningar i 

bäckenbotten. Mycket av förbättringspotentialen ligger också i att göra strukturella 

förändringar så att vården postpartum blir mer tillgänglig, säker samt geografiskt jämlik 

(2). 

 
I dagsläget finns det fortfarande strukturella könsskillnader och jämställdhetsproblem 

gällande vilka sjukdomar och hälsoproblem som prioriteras i vården. Därför vill 

regeringen nu genomföra satsningar för att stärka kvinnosjukvården (3). År 2018 satsar 

regeringen 1,8 miljarder kronor på trygghet relaterat till förlossningen, vård efter 

förlossning samt kvinnors hälsa (4).  

 

Postpartum 
 

Postpartum är tiden efter förlossningen (5). Det råder delade meningar om när perioden börjar 

och slutar. Vissa menar att tiden börjar en timme efter förlossningen och fortsätter i sex 

veckor (5), medan andra menar att den pågår upp till 6 månader (6). Det är det sistnämnda 

som kommer att beskrivas här. 

 
Perioden kallas ofta för ”den fjärde fasen i förlossningen" ("Fourth stage of labour”) och 

delas in i tre olika faser (6). Den första och akuta fasen börjar 6-12 timmar efter förlossningen 

och är kritisk då det finns risk för exempelvis förblödning och förlossningskramp som kan 

leda till döden. 

 
Den andra fasen är subakut och pågår under 2-6 veckor efter förlossningen. Under denna fas 

genomgår kroppen stora förändringar och återhämtar sig efter förlossningen. Kroppen 

anpassar sig bland annat biomekaniskt, hemodynamiskt och metaboliskt efter graviditeten. 

Om man drabbas av förlossningsdepression är det vanligast att det sker i denna fas (6). 
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Den tredje och sista fasen kan pågå upp till 6 månader efter förlossningen och här återställs 

muskeltonus och bindväv efter det gravida tillståndet. Innan denna fas är kroppen inte fullt 

återhämtad efter graviditet och förlossning (6). 

 

Kroppslig påverkan postpartum 
 

Bäckenbottenmuskulaturen fungerar som strukturellt stöd åt urinblåsan och urinröret (7). 

Muskulaturens funktion är bland annat att kontrahera i tid vid plötsligt ökat buktryck för att 

minska risken för urinläckage till följd av detta. Dysfunktion i bäckenbottenmuskulaturen är 

en vanlig komplikation efter graviditet och förlossning (7). Bäckenbottendysfunktion 

definieras som onormal funktion av bäckenbotten som påverkar livskvaliteten hos den 

drabbade, till exempel urin- och avföringsinkontinens och bäckenledssmärta (8).  

 

Tre vanliga typer av urininkontinens är stressinkontinens, trängningsinkontinens och 

blandinkontinens (9). Stressinkontinens beskrivs som urinläckage som uppstår vid fysisk 

ansträngning eller vid ökat buktryck som vid till exempel nysningar och hostningar. 

Trängningsinkontinens innebär urinläckage i samband med plötslig och kraftig 

kissnödighet, och blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och 

trängningsinkontinens (9).   

 

I en studie som följde upp kvinnor tre månader postpartum framgick det att 34% av 

kvinnorna led av urininkontinens till följd av bäckenbottendysfunktion (7). Det har också 

visat sig att kvinnor som har bäckenbottendysfunktion tre månader efter förlossningen har 

större risk att drabbas av långvariga problem (10). 

 

En annan orsak till urininkontinens har visat sig bero på nervskador på nervus pudendus som 

innerverar bäckenbottenmuskulaturen. Detta sker vanligtvis i samband med stora bristningar 

i bäckenbottenmuskulaturen (11). 

 
Dysfunktion i bäckenbottenmuskulaturen kan bland annat uppkomma då bristningar i 

bäckenbottenmuskulaturen uppstår. Bristningar av grad ett och två är lättare bristningar 

som är vanligt förekommande och sällan ger långvariga symptom (12). Grad tre är en 

bristning i bäckenbottens muskler och i ändtarmens slutmuskel. Grad fyra är en totalruptur 

i ändtarmens slutmuskel och dess slemhinna. Bristningar av grad tre och fyra ger en ökad 

risk för långvariga smärtor i underlivet samt urin- och analinkontinens (12).  
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Av de kvinnor som födde vaginalt år 2014 drabbades 3,4% (3 334 personer) av bristning av 

grad tre eller fyra. Riskfaktorer för att drabbas av dessa bristningar är bland annat 

instrumentell förlossning, könsstympning samt hög födelsevikt hos barnet (13). 
 

Sexuella problem som till exempel samlagssmärta har även visat sig vara ett stort problem 

efter förlossning. Information, rådgivning och behandling inom detta område kan förbättras 

då många som sökt vård inte blir hjälpta (14). 

 

Träning vid bäckenbottenproblematik 
 

Styrketräning för bäckenbottenmuskulaturen vid inkontinensbesvär är starkt rekommenderat 

(15). Det har visat sig vara effektivt för att minska symtom vid ansträngningsinkontinens och 

blandinkontinens, som är former av inkontinens som kan uppkomma under och efter 

graviditet (15).  

 
Det finns teorier om att styrketräning för bäckenbottenmuskulaturen kan leda till att 

bäckenbotten positionerar sig högre upp i bäckenet. Detta bidrar till att den reflexmässiga 

kontraktionen vid ökat buktryck och andra skyddsmekanismer fungerar normalt, vilket 

medverkar till att minska inkontinensbesvär (16). 

 
Det finns olika typer av styrketräning för bäckenbottenmuskulaturen. Till en början är det 

viktigt att lära sig att hitta muskulaturen och att kunna kontrahera den (16). I senare skeden 

förekommer träning av maximal styrka i bäckenbottenmuskulaturen, samt funktionell träning. 

Funktionell träning syftar till att lära patienten att kontrahera muskulaturen i tid vid fysiska 

påfrestningar för att förhindra urinläckage (16). Kvinnor som hade tränat 

bäckenbottenmuskulaturen under graviditeten drabbades inte i samma utsträckning av 

inkontinens under senare delen av graviditeten och upp till 6 månader efter förlossningen som 

de som inte hade tränat bäckenbottenmuskulaturen under graviditeten (17).  

 

Fysioterapeutens roll 
 

Under graviditeten finns det tydliga evidensbaserade riktlinjer gällande fysisk aktivitet och 

träning. Det finns däremot inte för tiden efter förlossningen. Fysioterapeuternas råd kring 

fysisk träning postpartum är baserade på klinisk erfarenhet och inte forskning (18). Det finns 

däremot riktlinjer kring fysisk träning postpartum i en del andra länder, som till exempel 

USA (19).  
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Det finns dock som nämnt tidigare evidens för att träning av bäckenbottenmuskulaturen 

hjälper till att minska inkontinensproblem under och efter graviditeten (17). En fysioterapeut 

kan bland annat vara behjälplig med att instruera övningarna och ange duration, frekvens och 

intensitet. De har också en roll i att ge råd kring fysisk aktivitet och träning och att stödja 

patienten i det under och efter graviditeten (18). Fysioterapeuter kan också palpera 

bäckenbottenmuskulaturen och bedöma styrka, uthållighet och förmåga att kontrahera  

denna (20).

 

Det har tidigare forskats på hur kvinnor upplever vården under graviditeten och efter 

förlossning (21, 22, 23), men det har dock inte framkommit några studier kring hur 

fysioterapeuter upplever att det är att arbeta inom kvinnosjukvård och med kvinnor efter 

förlossning.  

Problemformulering 
 

Kvinnor har fött barn under alla tider, vilket innebär att förlossningsskador troligtvis har 

funnits lika länge. Kroppen genomgår förändringar under graviditeten och utsätts för 

påfrestningar under förlossningen. Det råder bristande kunskap kring diagnostik, behandling 

och uppföljning postpartum (2). Fysioterapeuter kan bland annat vara med och ge råd och 

stöd kring fysisk aktivitet under graviditet och efter förlossning (17). Ingen tidigare studie har 

hittats som undersöker hur fysioterapeuter upplever att det är att arbeta med fysioterapi inom 

kvinnosjukvård. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet var att ta reda på fysioterapeuters upplevelser av att arbeta med fysioterapi postpartum. 
 
 

METOD 
Design 

 
En kvalitativ explorativ och deskriptiv design användes och studien baserades på 

semistrukturerade intervjuer. Denna design användes för att fånga upp fysioterapeuternas 

erfarenheter och upplevelser av området på ett mer nyanserat sätt än vid användning av en  

kvantitativ ansats (24). 
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Urval 
 

Deltagarna valdes ut genom ett strategiskt urval. Inklusionskriterier för deltagare i denna 

studie var att de skulle vara kliniskt verksamma fysioterapeuter inom kvinnosjukvård 

postpartum i Uppsala län eller i Stockholms län.

 

Av de fysioterapeuter som uppfyllde inklusionskriteriet skedde urvalet på sådant sätt att det 

blev så stor spridning som möjligt gällande kön och arbetserfarenhet inom kvinnosjukvård. 

Även geografisk spridning togs hänsyn till då maximalt två fysioterapeuter fick komma från 

samma arbetsplats. Fem fysioterapeuter inkluderades i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem fysioterapeuter verksamma 

inom kvinnosjukvård. Intervjuerna genomfördes i samband med ett personligt möte med 

respektive fysioterapeut. 

 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide 

(Bilaga 1) med till stor del öppna frågor vilket uppmuntrar fysioterapeuterna till att tala så 

fritt som möjligt och att kunna delge upplevelser som kanske inte skulle kommit på tal vid 

mer slutna frågor (25). För att styra in samtalet på önskat område och för att specificera och 

fördjupa svaren användes följdfrågor. 

 
Intervjuerna inleddes med några frågor som samlade in bakgrundsinformation. Därefter 

ställdes frågor som relaterade till syftet. Exempel på frågor var: Berätta om vad du upplever 

som positivt med att arbeta med fysioterapi efter förlossning? Och: Hur ser du på framtiden 

inom fysioterapi postpartum? Exempel på en följdfråga var: Berätta mer. 

 

Genomförande 
 

Respektive fysioterapeuts närmaste chef kontaktades via mail med information om studien 

samt förfrågan om tillåtelse att intervjua en anställd på arbetstid (Bilaga 4). Vid uteblivet svar 

kontaktades cheferna även via telefon. 

 
Fysioterapeuterna kontaktades via mail med information om studien och förfrågan om att  

delta (Bilaga 2). Ett skriftligt medgivande inhämtades (Bilaga 3). Båda författarna närvarade  
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vid intervjun i så stor utsträckning som möjligt. Detta var möjligt i fyra av fem intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på fysioterapeuternas arbetsplats, och tog mellan 11 och 23 

minuter. Den ena författaren var aktiv frågeställare medan den andra författaren var bisittare 

som kompletterade med frågor vid behov. 
 

Den första intervjun som genomfördes var en provintervju som inkluderades i studien. Totalt 

fem fysioterapeuter inkluderades i studien. Provintervjun genomfördes för att testa frågorna 

och utvärdera om de gav adekvata svar för syftet med studien, samt för att kontrollera om 

någon fråga var otydlig och behövde specificeras. 

 

Databearbetning 
 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberades. Harklingar, tystnader, skratt, hostningar, 

nysningar, omtag, tvekljud och upprepningar dokumenterades inte. Arbetet bearbetades enligt 

kvalitativ innehållsanalys (26). 

 
Intervjuinnehållet lästes igenom av båda författarna enskilt för att lättare bilda sig en egen 

uppfattning om innehållet. Meningsbärande enheter togs ut från transkriberingen för att sedan 

kortas ner till kondenserade meningsbärande enheter. Dessa delades sedan in i huvud- och 

underkategorier beroende på meningsinnehållet. Detta arbete gjordes gemensamt. 

 
Som tillförlitlighetskontroll skedde forskartriangulering (26). Handledaren tog kontinuerligt 

del av kategoriseringen och eventuella meningsskillnader diskuterades tills konsensus 

uppnåddes. 
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Tabell 1. Exempel på databearbetningsprocessen 
 

 
Meningsbärande enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 

 
Under- 
kategori 

 
Kategori 

 
En av mina drömmar är att det ska 
vara liksom, att vi ska finnas på 
mödravårdsmottagningen är lika 
självklara som att vi ska vara en del 
av graviditetsprogrammet och 
framförallt att vi ska vara en stor del 
av liksom ett eftervårdsprogram som 
behöver utvecklas, nu finns det ett 
besök hos barnmorska efter graviditet 
och jag hade verkligen önskat att det 
hade ingått flera besök hos 
fysioterapeut och att vi hade varit en 
del av den vårdkedjan. 

 
En dröm jag har är att 
fysioterapeuter blir en 
självklar del av 
mödravården och en 
stor del av ett 
utvecklat 
eftervårdsprogram 
med fler 
fysioterapeutbesök. 
(3) 

 
Önskad 
professions- 
utveckling 

 
Utveckling 

 

Etiska överväganden 
 

Fysioterapeuterna som tillfrågades om att delta i en intervju fick först information om 

intervjun och studien skriftligt via mail. De fick även information muntligt innan intervjun 

påbörjades. I den skriftliga och muntliga informationen framgick det att det var frivilligt att 

medverka i studien samt att de kunde avsluta deltagandet är som helst under studiens gång 

utan att ange någon orsak till det. Det framgick även att materialet hanteras konfidentiellt. 

 
 

RESULTAT 
Bakgrundsdata om informanter 

 
Informanterna som deltog i studien var fem legitimerade fysioterapeuter som arbetade inom 

kvinnosjukvård i Stockholm eller Uppsala län. De hade haft sin legitimation i 3-19 år och 

hade arbetat med kvinnosjukvård i 1-8 år. 

 

Upplevelser och erfarenheter av arbete som fysioterapeut inom kvinnosjukvård 
 

I analysen framkom det fem kategorier med sammanlagt 14 subkategorier. Resultatet av detta 

presenteras i tabell 2 och i löpande text. De fem informanterna har i tabellen benämnts med 

sifforna 1-5. 
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Tabell 2. Översikt av upplevelser och erfarenheter av arbete som fysioterapeut inom kvinnosjukvård 
postpartum. Kategorier, underkategorier och kondenserade meningsbärande enheter. 

 
Kategori Underkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

 
 

Kultur och 
synsätt 

 
Bortprioritering 
av 
kvinnosjukvård 

Många har dålig koll på hur bäckenbotten fungerar på grund av bristfällig utbildning i 
skolan vilket är tragiskt. (4) 
Yttre förutsättningar är en utmaning. Ekonomin är begränsad. Inte ekonomiskt att 
jobba så individuellt som det krävs. (3) 
Min uppfattning är att gravida blir bortviftade på mödravårdcentralen och besvären tas 
inte på allvar. (4) 
Vården är genusmässigt ojämlik inom många områden vilket är jättetråkigt.(4) 

Positiva 
samhälls- 
förändringar 

Ljus framtid inom kvinnosjukvård då samhället börjar förändras så att kvinnor blir 
viktigare. (4) 
Genom dagens mediebild har fysioterapeuter fått en tydligare och mer självklar roll för 
patienterna i kvinnosjukvården (3) 

 
 
 
 
 
 

Vårdmötet 

Att göra en 
undersökning 

Då patienterna har fått bristning av sfinktermuskulaturen utför jag både vaginal och 
anal undersökning, vilket är lite speciellt (1) 
Undersökningarna ställer stora krav på mig. (1) 

Tillåtande miljö Viktigt att förstå patientens perspektiv och att inte bli för mycket vårdgivare då man 
jobbar med så känsliga saker. (3) 

 
 

Det goda 
samtalet 

Jätteviktigt att försöka prata om levnadsvanor och fysisk aktivitet och att hitta en bra 
nivå utifrån patientens besvär. (1) 
Något av det viktigaste jag gör är att bekräfta patientens uppfattning om sin hälsa, 
berätta att patienten har förmågan att känna om något är fel. Läkande att återfå 
förtroendet för sin kropp. (3) 
Man kan inte bara säga att patienten ska knipa och göra övningar utan man måste hitta 
det som passar utifrån patientens mål och förutsättningar. (1) 

 
Särskilda 
utmaningar 

Levatorskador är en utmaning. Kronisk skada man får lära patienten leva med, det 
finns ingen åtgärd. (3) 
Utmaning med patienter med mycket tidigare smärtproblematik, samt de som haft täta 
graviditeter och inte hinner återhämta sig. (5) 

 
 

Patienten 

 
 
Typiska 
problem 

Vanliga symtom är urin-, gas- och analläckage. Ofta smärta över bäckenleder och 
symfysen samt samlagssmärta och instabilitetskänsla (5) 
Väldigt sorgsna, uppgivna och oroliga över att kroppen inte fungerar. Undrar om det 
verkligen ska vara såhär. (2) 
En vanlig patient har kvarstående symtom trots uppföljning i mödravården, hon känner 
att något inte är som det ska. (3) 

Förväntningar Större krav på att kroppen ska fungera, accepterar inte längre att bara vänta på att bli 
bättre. (2) 

 
Positiva 
aspekter av 
yrket 

Glädje i yrket Väldigt roligt arbete med härliga, tacksamma och motiverade patienter.(3) 
Möjligheter En helt otrolig marknad och jobbpotential med en uppsjö av saker vi kan göra. (4) 
Att göra skillnad Känns som att jag gör stor skillnad då ingen annan fyller samma funktion som jag. (3) 

 
 

Utveckling 

 
Individuell 
utveckling 

Till stor del självlärd genom beprövad erfarenhet (3) 
Jag har lärt mig genom kurser, auskultation, erfarenhet och kollegor. Får mer förståelse 
för vad man ska uppmärksamma och fråga om ju mer man lär sig. (1) 

Professions- 
utveckling 

Fysioterapeuter börjar förstå att huvud och kropp hänger ihop på ett komplext vis, att 
smärta påverkar hela livssituationen vilket gör det både intressant och svårt. (2) 

 
 

Önskad 
professions- 
utveckling 

En dröm jag har är att fysioterapeuter blir en självklar del av mödravården och en stor 
del av ett utvecklat eftervårdsprogram med fler fysioterapeutbesök. (3) 
Fysioterapeuter borde bli inkopplade efter kejsarsnitt. Det är en stor bukkirurgi som 
man ignorerar för att det är ”naturligt” när det i själva verket kräver rehabilitering som 
efter vilken annan kirurgi som helst. (5) 
Kåren behöver utveckla fysioterapi efter gynekologisk kirurgi. Skapa riktlinjer att 
förhålla sig till, liknande som finns efter en knä- eller axeloperation. (3) 
Jätteviktigt att fler fysioterapeuter förstår vidden av att lära sig mer inom 
kvinnosjukvård. (4) 
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Kultur och synsätt 
 

I denna kategori framkom informanternas upplevelser av hur kultur, synsätt och samhälle 

påverkar kvinnosjukvården. Två subkategorier framkom: bortprioriteringar av 

kvinnosjukvård och positiva samhällsförändringar. 

 
I subkategorin bortprioriteringar av kvinnosjukvård framkom det att informanterna upplevde 

att vården är ojämlik inom många områden, vilket upplevdes som tragiskt. Ekonomin för 

kvinnosjukvården är begränsad. Det är ett område där man behöver arbeta individuellt och 

inte kan arbeta med patienterna i grupp, vilket inte är ekonomiskt. Informanterna upplevde 

även att gravidas besvär inte tas på allvar på mödravårdscentralen. De har också 

uppfattningen att många har dålig kontroll på hur bäckenbotten fungerar, då de upplevde 

bristfällig undervisning inom det området i utbildningen. 

 
Under positiva samhällsförändringar beskrev informanterna att de har börjat se en ljusare 

framtid för kvinnosjukvården, då en förändring i samhället har börjat ske och kvinnor blir 

viktigare. Dagens mediebild upplevdes hjälpa patienterna att förstå fysioterapeutens roll inom 

kvinnosjukvården, den har blivit tydligare och mer självklar. 

 

Vårdmötet 
 

I denna kategori beskrivs informanternas upplevelser och erfarenheter av mötet med 

patienten. Det framkom fyra olika subkategorier: att göra en undersökning, tillåtande miljö, 

det goda samtalet, och särskilda utmaningar. 

 

I subkategorin att göra en undersökning framkom det att informanterna upplevde att 

undersökningarna ställer stora krav på fysioterapeuterna och att de till exempel utför vaginal 

och anal palpation vilket är speciellt. 

 
Det framkom att informanterna upplevde att det var viktigt som fysioterapeut att förstå 

patientens perspektiv, kunna anpassa sig samt att skapa en trygg och tillåtande miljö i 

undersökningsrummet då de jobbar med känsliga saker. Detta blev en del av subkategorin 

tillåtande miljö. 

 

I subkategorin det goda samtalet framkom det att fysioterapeuterna upplevde att patienterna 

uppskattade samtalet då de många gånger inte haft tid att prata igenom problem tidigare. 
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Fysioterapeuterna kunde bekräfta patienten och lägga upp behandling utifrån patientens egna 

mål och förutsättningar. 

 
Det som informanterna upplevde som utmaningar i vårdmötet bildade subkategorin särskilda 

utmaningar, och var exempelvis då patienterna hade en skada i muskeln ”levator ani” i 

bäckenbotten. Då det inte finns någon åtgärd för denna muskelskada får de lära patienterna 

leva med den. Informanterna upplevde även svårigheter med de patienter som tidigare haft 

smärtproblematik och som inte hunnit återhämta sig från tidigare graviditet. 

 

Patienten 
 

I denna kategori beskrevs det hur informanterna upplevde sina patienter och patienternas 

problem, känslor och förväntningar. Subkategorier var typiska problem och förväntningar. 

 
I subkategorin typiska problem framkom det att informanterna upplevde att deras patienter 

ofta kommer med kvarstående symtom trots uppföljning i mödravården. Det var vanligt att 

patienterna hade olika sorters inkontinens, smärta över bäckenleder och symfysen, smärta vid 

samlag och instabilitetskänsla. Detta ledde ofta till att de var sorgsna, oroliga och uppgivna, 

och de undrade om det verkligen ska vara såhär. 

 
Informanterna upplevde att patienternas förväntningar har blivit större. Uppfattningen var att 

de nu har större krav på att kroppen ska fungera, de accepterar inte längre att bara vänta på att 

bli bättre. 

 
Positiva aspekter av yrket 

 
Denna kategori berör det som informanterna upplevde som positivt med sitt arbete. Det 

framkom tre olika subkategorier: glädje i yrket, möjligheter och att göra skillnad. 

 
Det som fysioterapeuterna upplevde som glädjegivande i arbetet var att patienterna var 

tacksamma och motiverade till förändring, vilket blev en del av underkategorin glädje i yrket. 

I subkategorin möjligheter framkom det att fysioterapeuterna tyckte att det finns en otroligt 

stor marknad och jobbpotential med mycket mer som kan göras inom kvinnosjukvården. 

 
Informanterna upplevde att de gjorde stor skillnad och fyllde en funktion som ingen annan 

fyllde. Vilket utgjorde subkategorin att göra skillnad. 

 



15  

Utveckling 
 

Inom denna kategori beskrev informanterna hur de själva har utvecklats och fortfarande 

utvecklas inom kvinnosjukvård, hur professionen har utvecklats samt hur de önskar att 

professionen kommer att utvecklas framöver i relation till kvinnosjukvården. Subkategorierna 

är individuell utveckling, professionsutveckling och önskad professionutveckling. 

 
Informanterna berättade om sin egen individuella utveckling. Det framkom att de till stor del 

var självlärda genom beprövad erfarenhet. De hade också inhämtat kunskap genom att 

auskultera och att gå på kurser. Uppfattningen hos informanterna var att de fått mer förståelse 

för vad som är viktigt att uppmärksamma och fråga om i mötet med patienten ju mer de lärt 

sig. 

 
Gällande professionsutveckling så var upplevelsen hos informanterna att fysioterapeuter har 

börjat förstå bättre att kropp och psyke hänger ihop, och att smärta kan påverka hela ens 

livssituation. Detta upplevdes som både intressant och svårt. 

 
Under önskad professionutveckling framkom önskan om att fler fysioterapeuter ska förstå 

vidden av att lära sig mer om kvinnosjukvård. Informanterna upplevde att fysioterapi efter 

gynekologisk kirurgi och kejsarsnitt måste utvecklas. De tyckte att det behövs riktlinjer att 

följa efter gynekologisk kirurgi, precis som det finns riktlinjer efter andra operationer. Det 

framkom även en önskan om att fysioterapeuter ska kopplas in tidigare vid kejsarsnitt då det 

är en stor bukkirurgi som i dagsläget inte rehabiliteras, vilket man gör efter annan kirurgi. 

Informanterna uttryckte också en önskan om att fysioterapi ska bli en självklar del av 

mödravården och av ett eftervårdsprogram. 

 
DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
 

Arbetet som fysioterapeut inom kvinnosjukvården upplevdes av informanterna som väldigt 

viktigt och väldigt roligt. Detta tas upp i kategorin ”positiva aspekter av yrket”. I kategorin 

”patienten” togs det upp att patienterna ofta hade stora besvär och komplex problematik 

trots uppföljning i mödravården. Fysioterapeuterna kände att de kan göra stor skillnad för 

de patienterna. Patienterna var tacksamma och motiverade, vilket gjorde att 

fysioterapeuterna känner sig uppskattade i sin yrkesroll. I kategorin ”vårdmötet” kom det  
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fram att informanterna upplevde att en viktig del av arbetet upplevdes vara att bekräfta 

patienterna i deras uppfattning om sin hälsa och att förstå patientens perspektiv. Det var 

även viktigt att individanpassa undersökning och behandling utifrån patientens besvär, mål 

och förutsättningar. 

 
I kategorin “kultur och synsätt” bildades subkategorin bortprioritering av kvinnosjukvård 

där det bland annat tas upp att informanterna uppfattade vården som genusmässigt 

ojämlik inom många områden. Informanterna upplevde dock att kvinnosjukvård 

uppmärksammas mer idag än tidigare, och att fysioterapeuter ses som en mer självklar 

del av kvinnosjukvården, vilket tas upp i subkategorin positiva samhällsförändringar. 

 

I kategorin “utveckling” framkom det att informanterna upplevde att de inte fått med sig 

tillräcklig kunskap om kvinnosjukvård och bäckenbotten från grundutbildningen, vilket lett 

till att de som arbetar inom kvinnosjukvården själva får söka information och ny kunskap. 

Detta gjorde informanterna genom att gå på kurser och att auskultera hos andra 

fysioterapeuter verksamma inom kvinnosjukvård. Utöver detta använde sig informanterna av 

beprövad erfarenhet. 

 
I kategorin ”utveckling” framkom det i subkategorin önskad utveckling att informanterna 

saknade riktlinjer för rehabilitering efter kejsarsnitt och gynekologisk kirurgi. 

Informanterna uttryckte en önskan om att det ska tas fram så att det finns att tillgå såsom 

riktlinjer efter annan sorts kirurgi finns att tillgå. Det fanns även en önskan om att 

fysioterapi borde bli en större och mer naturlig del av mödravården och av ett 

eftervårdsprogram. 

 
 

Resultatdiskussion 

 
I kategorin ”patienten” framkom det att informanterna upplever att det förekommer 

brister i kvinnosjukvården och att det finns ett vårdbehov som inte täcks fullt ut. Tre 

studier från Sverige kom fram till liknande resultat (22, 23, 21). Waldenström et al (21) 

visade att kvinnor efter förlossning var missnöjda med att de inte fått tid till att diskutera 

personliga frågor och orosmoment efter förlossningen. Detta var något som även 

uttrycktes i denna studie då informanterna uppfattade patienterna som väldigt tacksamma  

då de haft tid att prata igenom personliga frågor och orosmoment, något de inte tidigare  

fått tid till. 
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En svensk studie från 2007 (22) visade att en stor del av kvinnor som fött barn var missnöjda 

med vården postpartum. En orsak till missnöjet var bristen på uppföljning och stöd 

postpartum. Det visade sig också att många sjukhus hade bristande rutiner i 

eftervårdsprogrammet (22). 

 
En kvalitativ svensk studie av Rudman et al (23) visade även den liknande resultat. De 

uttryckte att det var bristfällig uppföljning av kvinnan postpartum. Kvinnorna efter 

förlossning uttryckte att de inte hunnit ställa de frågor de ville, de tyckte att de fick för lite 

uppmärksamhet angående deras fysiska och mentala hälsa, och att de blev lite bortglömda då 

allt fokus skiftade till barnet (23). Detta var något som framkom även i vår studie i 

subkategorin bortprioritering av kvinnosjukvård där informanterna beskriver att patienterna 

upplever att deras besvär inte tagits på allvar tidigare, och i subkategorin typiska problem där 

det beskrivs att patienterna ofta har kvarstående problem trots tidigare uppföljning i 

mödravården. De problem som nämndes i de svenska artiklarna (22, 23) kvarstår även idag 

då socialstyrelsen 2017 kom fram till liknande resultat (2). 

 
Något som kom fram i denna studie var att informanterna tyckte att det i vårdmötet är viktigt 

att utgå ifrån patientens mål och förutsättningar och att därigenom hitta rätt nivå på 

behandlingen. I subkategorin det goda samtalet uttryckte informanterna att samtalet med 

patienten var en väsentlig del i behandlingen för att skapa en god relation med patienten och 

för att skapa en tillåtande miljö. Vikten av detta styrktes i litteratursammanställningen av 

Robinson et al (27) då den visade att det är viktigt att utgå ifrån patientens behov och att 

göra patienten delaktig i sin behandling för att skapa god personcentrerad vård. God 

kommunikation togs också upp som en viktig del i att skapa en god relation med patienten 

och att på så sätt ge vård med högre kvalitet (27).   

 

I subkategorin önskad professionutveckling framkom en önskan från informanterna om att 

det ska utvecklas riktlinjer kring fysioterapi efter gynekologisk kirurgi. Detta finns inte i 

Sverige men det finns i en del andra länder, som till exempel Frankrike (28). 

 
Trots många upplevda hinder och försvårande faktorer i form av exempelvis bortprioritering 

av kvinnosjukvård och upplevd bristande utbildning i kvinnosjukvård på grundutbildningen  

så beskriver informanterna att arbetet är väldigt roligt och tacksamt och att de känner sig 

uppskattade i sin yrkesroll. De är motiverade till att utbilda sig vidare och att lära sig mer om 

 



18  

ämnet, vilket de också gör på flera olika sätt. Informanterna beskrev också att arbetet blir 

roligare ju mer man lär sig. Detta kan kopplas till operant inlärningsteori som säger att 

konsekvenserna av ett beteende styr om beteendet upprepas (29). I detta fall blir 

konsekvensen av att fysioterapeuterna fortsätter att lära sig mer och utbilda sig att arbetet 

med patienterna blir roligare, vilket kan stimulera ytterligare lärande och vidareutbildning 

genom positiv förstärkning (29). 

 
Metoddiskussion 

 
Resultatet baserades på fem fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

fysioterapi postpartum. Två av intervjuerna ägde rum i Uppsala län och tre av intervjuerna i 

Stockholms län. 

 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ, explorativ och deskriptiv design. 

Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. Datainsamling via 

semistrukturerade intervjuer bedömdes som relevant då fysioterapeuters upplevelser av att 

arbeta med kvinnosjukvård inte har studerats tidigare (24). Inga tidigare studier som studerat 

fysioterapeuters upplevelser av att arbeta med kvinnosjukvård efter förlossning har hittats. 

Det bedömdes också att syftet med studien bäst skulle besvaras med hjälp av denna metod. 
 
 

Intervjuerna genomfördes via möten med fysioterapeuterna där båda författarna medverkade i 

så stor utsträckning som möjligt. Detta var möjligt i fyra av fem intervjuer. Intervjuguiden 

bestod till stor del av öppna frågor med syfte att låta fysioterapeuten berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser så fritt som möjligt (25). Upplägget under intervjun var att en 

författare styrde intervjun och ställde frågor och att den andra agerade bisittare som lade till 

enstaka kompletterande frågor vid behov. Syftet med att en av författarna huvudsakligen höll 

i intervjun var att skapa en lugn och trygg miljö för informanten med så få distraherande 

faktorer som möjligt. 

 
En provintervju genomfördes för att värdera intervjuguiden och undersöka om frågorna 

hade potential att ge svar som skulle besvara syftet med studien. Efter denna intervju 

bedömdes intervjuguiden som relevant och tillräcklig för att insamla information för att  

besvara syftet med studien. Provintervjun inkluderades därefter i studien. 
 

Det finns alltid en risk för att informanternas uttalanden tolkas på olika sätt av olika personer,  

 



19  

vilket kan påverka resultatets trovärdighet (26), därför tillämpades forskartriangulering för att  

öka trovärdigheten (24). Detta skedde genom att författarna var för sig granskade de 

meningsbärande enheterna och kondenseringarna, sedan granskades meningsbärande 

enheterna och kondenseringarna av båda författarna tillsammans. Efter det granskade 

handledaren dessa. Denna procedur upprepades ett par gånger tills författarna och 

handledaren var överens. Efter kondenseringen bildades kategorier och subkategorier som 

granskades på samma sätt, och därefter fördes diskussioner tills konsensus uppnåddes. 

 
Intentionen var från början att inkludera både män och kvinnor i studien för att få större 

spridning, men då inga manliga fysioterapeuter påträffades inom kvinnosjukvården var 

informanterna i studien enbart kvinnliga fysioterapeuter. Detta bedömdes dock inte påverka 

möjligheten att besvara syftet med studien och ses därför inte som en svaghet. Målet att ha 

stor spridning bland informanterna uppnåddes ändå, då de fem informanterna arbetade på 

olika arbetsplatser i två olika län och hade varierande arbetslivserfarenhet och erfarenhet av 

fysioterapi inom kvinnosjukvård. Detta tillsammans med en tydlig beskrivning av 

datainsamlingsmetod, databearbetning och analysmetod (26) ökar även överförbarheten i 

studien. Huvudsyftet med de flesta kvalitativa studier är dock inte att ha en god 

överförbarhet (30). Det låga antalet deltagare i studien samt att det var en liten geografisk 

spridning bland informanterna gör det svårt att generalisera resultatet till resten av Sverige. 

 
Det som ytterligare kunde ha förbättrat studien och gett ett än mer utförligt resultat hade varit 

att inkludera fler informanter i studien och därmed få ta del av fler upplevelser och 

erfarenheter av arbetet som fysioterapeut inom kvinnosjukvården. Studien skulle också ha 

kunnat få ett bredare perspektiv om manliga informanter hade identifierats och inkluderats, 

då andra utmaningar, upplevelser och erfarenheter möjligtvis hade uppenbarat sig. 

 

Klinisk och samhällelig betydelse samt framtida forskning 
 

Studien visar att fysioterapeuter upplever kvinnosjukvården postpartum har stor 

förbättringspotential och att fysioterapeuter gör ett viktigt arbete som borde få en större 

plats i vården efter förlossning. I studien framkom att informanterna efterfrågar riktlinjer för 

rehabilitering, behandling och undersökning efter vaginala skador och efter kejsarsnitt. Den  

visar även att vården idag upplevs som genusmässigt ojämlik och att kvinnosjukvård och  

fysioterapi inom kvinnosjukvård nedprioriteras. Forskning inom kvinnosjukvården är högst  

begränsad och det saknas svenska riktlinjer för fysioterapi efter kejsarsnitt och  
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gynekologisk kirurgi.

 

En förhoppning utifrån dessa resultat är att öka medvetenheten kring problemen inom 

kvinnosjukvården, att belysa vikten av att fler fysioterapeuter blir verksamma inom denna 

samt att de blir en större del av mödravården. Det finns ett behov av vidare forskning 

inom kvinnosjukvården, samt av att utveckla svenska riktlinjer kring fysioterapi relaterat 

till gynekologisk kirurgi och kejsarsnitt. Detta krävs för att minska ojämlikheten i svensk 

sjukvård och för att kunna erbjuda bättre vård postpartum. 

 

Etisk diskussion 
 

Informanterna informerades om att de när som helst under studiens gång kunde dra tillbaka 

sin medverkan i studien utan att ange orsak till det. Verksamhetschefen för respektive 

informant fick ge sitt samtycke till att informanterna fick förfrågan om att delta i studien. 

Informanterna fick därefter ge sitt samtycke till att delta i studien genom att skriva under 

en samtyckesblankett (Bilaga 3). Informanterna fick även information om att allt material 

behandlades konfidentiellt och att deras medverkan i studien var anonym. Vid ett tillfälle 

under arbetet med intervjuerna framkom det en oro hos en informant över att bli igenkänd i 

uppsatsen. Anonymiteten säkrades då genom att informanterna beskrevs i allmänna 

ordalag i resultatet, vilket minskade risken för att informanterna skulle kunna identifieras. 

När intervjuerna transkriberades benämndes varje informant med en siffra. Materialet 

hanterades konfidentiellt och förvarades där endast författarna till studien kunde komma åt 

det. 

 
Konklusion 

 
Fysioterapeuter upplever att de har en viktig roll i kvinnosjukvården postpartum då de kan 

hjälpa till med rehabilitering efter förlossningsskador, både på ett fysiskt och mentalt plan. 

Det uttrycktes en önskan om fler verksamma fysioterapeuter inom kvinnosjukvården, samt 

en önskan om att fysioterapeuter ska bli en större del av mödravården. Idag upplevs delar av 

vården vara genusmässigt ojämlik. Kvinnosjukvård upplevs inte prioriterat i 

grundutbildningen och det upplevs ett behov av svenska riktlinjer kring rehabilitering efter 

gynekologisk kirurgi och kejsarsnitt. Fysioterapeuter upplever dock att arbetet är roligt och  

att de har tacksamma patienter de kan göra stor skillnad för. Vidare forskning kring  

fysioterapi efter förlossning anses vara nödvändigt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

•   Är det okej om jag frågar hur gammal du är? 

•   Hur länge har du arbetat som fysioterapeut? 
 
 

•   Hur länge har du arbetat med kvinnosjukvård? 
 
 

•   Berätta om en vanlig patient som kommer till dig efter förlossning? 

o   Vilka symtom uppvisar patienterna? 

o   Hur lång tid efter förlossning kommer de vanligtvis? 
 

•   Berätta om vad du upplever som positivt med att arbeta med fysioterapi efter förlossning? 

o   Berätta mer om vad du upplever att det finns för möjligheter i ditt arbete. 

•   Finns det något som du upplever som negativt? 

o   Berätta mer om det som du upplever som negativt. 
 

•   Berätta om de vanligaste behandlingarna som du utför eller ordinerar patienter efter 

förlossning? 

o   Berätta om behandlingar som du vanligtvis utför vid 

bäckenbottenproblematik? 

o   Berätta om en åtgärd som du upplever fungerar bra och varför? 
 
 

•   Upplever du att någon patientgrupp är en större utmaning än andra? Berätta gärna 

mer. 

 
•   Om du tänker tillbaka till när du började arbeta som fysioterapeut inom 

kvinnosjukvård, upplever du någon skillnad i arbetet med patienter? 

o   Hur upplever du din professionella utveckling? Berätta mer. 
 

•   Vilka tankar har du kring att utveckla dina kunskaper inom fysioterapi efter 

förlossning? 

•   Hur ser du på framtiden inom fysioterapi postpartum? 
 
 

Andra eventuella följdfrågor vi kommer att använda oss av: utveckla, berätta mer. 
 



 

 
* Kursiv stil: bakgrundsinformation. 

Resterande frågor är till för analys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bilaga 2 
Information till deltagare 

 
Hej, 
Vi heter Märta Tall och Matilda Sellergren och går termin 6 på Fysioterapeutprogrammet på 
Uppsala Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om fysioterapi 
postpartum. Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att arbeta 
med fysioterapi efter förlossning. 

 
Vi har valt att göra en intervjustudie där vi intervjuar fysioterapeuter verksamma inom 
kvinnosjukvård i Uppsala län och Stockholms län. Vi undrar därför om du är intresserad av 
att medverka i vår studie genom att låta dig intervjuas och därmed delge dina erfarenheter 
och tankar om området? Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 

 
Din medverkan i studien är frivillig och du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst 
under studiens gång. Personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt. 

 
Fyll i den bifogade samtyckesblanketten om du är intresserad av att medverka i studien och 
skicka den via mail till: xxx  
Du är välkommen att kontakta någon av oss vid eventuella frågor. 

 
 

Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, Märta Tall och Matilda Sellergren. 

 
 
 

Handledare: 
Susanna Tuvemo Johnson 
Universitetsadjunkt  
Inst för Neurovetenskap 
Uppsala Universitet  

 
 
 
 



 

 
 
 

Bilaga 3 
Samtyckesblankett 

 
Härmed samtycker jag till att delta i Märta Tall och Matilda Sellergrens examensarbete: 
"Fysioterapeuters upplevelser av fysioterapi postpartum”. 
Deltagandet är frivilligt. Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum och ort:    
 

Underskrift:   
 

Namnförtydligande:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
Till verksamhetschef/avdelningschef 

 
Hej! 
Vi heter Märta Tall och Matilda Sellergren och studerar termin 6 på fysioterapeutprogrammet 
på Uppsala universitet. 
Vi arbetar med vårt examensarbete: "Fysioterapeuters upplevelser av fysioterapi postpartum", 
och söker nu fysioterapeuter kliniskt verksamma inom kvinnosjukvård att intervjua. Intervjun 
kommer att ta ca 30 minuter och är tänkt att äga rum på fysioterapeutens arbetsplats. 
Vi ber om tillstånd att tillfråga fysioterapeuter från er klinik om att medverka i intervjun. 
Om du samtycker till detta ber vi dig att skriva på denna blankett och maila den till oss på: 
xxx. 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Märta Tall och Matilda Sellergren. 

 
 
 

Underskrift Ort och datum 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Handledare:  
Susanna Tuvemo Johnson 
Universitetsadjunkt 
Inst för Neurovetenskap 
Uppsala Universitet 


