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Bakgrund: Barnmorskan ska vårda och stödja kvinnan genom hela förlossningsprocessen. 

Situationer kan uppkomma under förlossningen där olika åtgärder kan behöva utföras som 

exempelvis episiotomi i samband med att föregående fosterdel framföds. Studier visar att 

både fördelar och nackdelar är assosierade med episiotomi. Det är därför viktigt att 

barnmorskor vet sitt resonemang kring episiotomi när resultaten av studier varierar 

eftersom barnmorskan har ansvar för den födande kvinnan. Syfte: Att undersöka 

barnmorskors resonemang kring episiotomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med nio 

barnmorskor som analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet presenteras i ett tema, En berg- och dalbana, innehållande två 

kategorier, Blandade känslor till episiotomi samt Det säkra före det osäkra, dessa 

utmynnade i sex underkategorier. Barnmorskorna ansåg att episiotomi inte var något som 

skulle utföras i onödan och med erfarenhet upplevde barnmorskorna det lättare att avgöra 

när episiotomi hade en positiv effekt på förlossningsprocessen. Konklusion: 

Barnmorskorna var restriktiva i utförandet av episiotomi och att det endast var i speciella 

situationer det ansågs vara nödvändigt med ingreppet. Tålamod var en viktig egenskap för 

en barnmorska och tillsammans med en ökad arbetslivserfarenhet var det lättare att avgöra 

när den födande kvinnan var i behov av episiotomi. 
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Background: The midwife will care for and support the woman throughout the childbirth 

process. There may occur situations during childbirth when certain measures, like 

episiotomy, need be taken in relation to the advance of the fetus. Studies reveal different 

advantages, as well as disadvantages associated with episiotomy. Given the multitude of 

opinions with regards to episiotomy, it is important that midwives have a clear stance on 

the procedure since they are in charge of the woman who is giving birth. Aim: To 

investigate midwives' reasoning on the subject of episiotomy. Method: Semi-structured 

interviews with nine midwives. The data underwent qualitative content analysis, and 

inductive approach was applied. Results: The results present a theme, A roller coaster, 

containing two categories, Varied attitudes to episiotomy and The secure before the 

insecure, these resulted in six subcategories. The midwives felt that episiotomy should not 

be conducted unless absolutely necessary. Midwives further felt that growing experience 

helped them to determine in what situations episiotomy would have a positive effect on the 

childbirth process. Conclusion: The midwives are cautious about the use of episiotomy 

reserving it for special situations when the procedure is deemed absolutely necessary. 

Patience, an important characteristic for a midwife, in conjunction with work experience 

made it easier to determine when the woman giving birth was in need of episiotomy. 
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INLEDNING 

Barnmorskor i Sverige ansvarar för den normala förlossningen och det innebär att de ska 

vårda och stödja kvinnan genom hela förlossningsprocessen. Situationer kan uppkomma 

där barnmorskor kan behöva utföra olika åtgärder för att säkerställa vården av kvinnan och 

barnet där en åtgärd är utförandet av episiotomi. Episiotomi är ett klipp som görs i 

perineum i samband med förlossningen där föregående fosterdel framföds och syftet är att 

vidga vaginalöppningen. Studier visar att både fördelar och nackdelar är assosierade med 

episiotomi. Fördelar med episiotomi är bland annat begränsningar av grad III och IV 

bristningar, nackdelar är ökad risk för smärta och komplikation vid läkning. Då utländska 

obstetriker och barnmorskor kan komma att arbeta i den svenska förlossningsvården med 

andra erfarenheter och uppfattningar om episiotomi finns en risk att onödiga episiotomier 

utförs. Det är viktigt att barnmorskor känner sig trygga i sitt resonemang kring episiotomi 

när resultatet av studier varierar eftersom barnmorskan har ansvaret för den födande 

kvinnans hälsa och välbefinnande. Denna intervjustudie ämnar utforska barnmorskors 

resonemang kring episiotomi. 
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BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Sexuell hälsa enligt World Health Organisation (WHO) är ett tillstånd av fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten, inte enbart 

avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en respektfull och positiv inställning 

till sexualiteten och sexuella förhållanden såväl som möjligheten till njutbara och säkra 

sexuella upplevelser som är fria från tvång, diskriminering och våld (WHO, 2006). Enligt 

WHO är reproduktiv hälsa ett omfattande begrepp. Det innefattar en möjlighet till ett 

tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom, förmåga till fortplantning och 

frihet att planera sitt barnafödande. Tillgång till effektiva och accepterade metoder för 

familjeplanering samt tillgång till en god hälso- och sjukvård. Det bidrar till att kvinnor 

kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrarna ges bästa möjlighet 

att få friska barn (WHO, 2010). En god reproduktiv hälsa enligt Förenta Nationerna (FN) 

är ett ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert sexualliv, förmåga till fortplantning, frihet 

att besluta om det egna barnafödandet och möjligheten att erhålla friska barn 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Barnmorskans professionella roll 

Barnmorskan har tre huvudområden i sin professionella verksamhet och det är sexuell och 

reproduktiv hälsa; forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation 

(ICM,1999). Inom sexuell och reproduktiv hälsa ingår den normala och komplicerade 

graviditeten, förlossningen och eftervården. Barnmorskor ska inneha kunskap om 

instrumentella och manuella förlossningar (Socialstyrelsen 2006). Enligt WHO (1996) 

omfattas en normal förlossning av en spontan förlossningsstart och en lågrisk förlossning 

från att värkarna startar till födelsen av barnet. Att barnet föds spontan mellan vecka 37-42 

och att efter förlossningen är både mor och barn i god kondition. Vid en normal förlossning 

beskriver WHO fyra hållpunkter: 1) Stödja kvinnan och hennes partner genom värkarbetet, 

förlossningen och perioden efter, 2) övervaka både den födande kvinnan och fostrets 

tillstånd samt barnets tillstånd efter födelsen och värdera riskfaktorer för att upptäcka tidiga 

problem, 3) utföra ingrepp om nödvändigt som exempelvis amniotomi och episiotomi samt 

vård av barnet efter födelsen och 4) tillkalla rätt kompetens om riskfaktorer uppenbaras 

eller komplikationer uppstår. Barnmorskan ska respektera kvinnans rätt till ett informerat 

val och stödja kvinnan i hennes val. Barnmorskan ska använda sin professionella kunskap 

för att främja säkra förlossningar och är ansvarig för beslut och handlingar i samband med 

vården av kvinnan (ICM, 1999).  

Stödets olika betydelser 

Stöd är ett ord med varierande betydelser och kan delas upp i olika delar. Exempelvis 

socialt stöd och professionellt stöd. Stöd är en process som skapar förutsättningar för 

individen att uppleva hälsa och välbefinnande. Stöd påverkas av olika faktorer som 

personens ålder, erfarenhet och sociala miljöer oberoende om personen ger eller tar emot 

stöd (Ekström & Thorstensson, 2012). Socialt stöd kräver att personen har ett socialt 

nätverk och det grundas på ömsesidighet i en relation (Ekström & Thorstensson, 2012; 

Hupcey & Morse, 1997). 
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Professionellt stöd grundas inte på en relation utan erbjuds av en person med passande 

kompetens, exempelvis en barnmorska (Ekström & Thorstensson, 2012; Hupcey & Morse, 

1997). Under förlossningen relaterar kvinnor ofta till inre faktorer som den egna styrkan 

och förmågan och yttre faktorer i form av en tillitsfull och respektfull relation till 

barnmorskan. Även socialt stöd från partnern är av stor vikt. Tilltron till barnmorskan 

utvecklas genom att kvinnan upplever att hon blir sedd och hörd. Barnmorskans 

engagemang gör att kvinnan kan fokusera på förlossningen och barnmorskans närvaro och 

professionella stöd kan ge kvinnan kraft och styrka (Karlström, Nystedt & Hildingsson, 

2015). Bäckström, Mårtensson, Golsäter & Thorstensson (2016) beskriver vikten av 

professionellt stöd genom hela graviditeten. Genom att sätta ihop olika delar av det 

professionella stödet under graviditeten erhålls en helhet, det blir som ett pussel. Om någon 

del fattas kan det bidra till att kvinnan känner en oro och inte är förberedd för det som 

kommer, exempelvis förlossningen eller det blivande föräldraskapet. Det är av vikt att 

barnmorskan ger ett bra professionellt stöd för att kvinnan ska uppleva en trygg graviditet, 

förlossning och trygghet inför det kommande föräldraskapet. Kvinnor upplever en trygghet 

när förlossningen presenteras som något normalt. Barnmorskan kan genom professionellt 

stöd framföra information på ett lugnt och metodiskt vis. Det kan leda till att den födande 

kvinnan kan uppleva oplanerade händelser som exempelvis episiotomi med en känsla av 

säkerhet och lugn. 

Episiotomi 

Episiotomi, perinealklipp och perineotomi är olika benämningar för samma åtgärd. Det är 

ett klipp som görs i perineum i samband med förlossning och kan utföras medialt eller 

medio-lateralt. Syftet med episiotomi är att vidga vaginalöppningen i samband med 

födandet. Episiotomi görs främst när barnet måste ut snabbt vid till exempel asfyxi, 

sätesbjudning, instrumentell förlossning eller om vävnaden runt vaginalöppningen är stram 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Skyddandet av perineum 

Det finns dokumentation från 98-138 e. Kr av läkaren Soranus som främst var riktat mot 

barnmorskor där han beskrev hur perineum skulle skyddas på bästa sätt. På 1700- talet 

beskrevs de första dokumenterade episiotomierna. Ingreppet användes först med restriktion 

men kom att användas alltmer tills det blev den vanligaste formen av förlossningsingrepp. 

Förebyggandet av perineala skador genom varma handdukar och perinealskydd byttes ut 

till avsiktliga kirurgiska ingrepp som exempelvis episiotomi (Dahlen, Homer, Leap & 

Tracy, 2011). Faktorer som påverkade ökningen av episiotomi var förlossningsställningen, 

att förlossningen flyttades från hemmet till sjukhuset och att läkare tog plats i det normala 

barnafödandet (Schantz et al., 2015). I slutet av 1800-talet skulle kvinnans 

förlossningsställning passa den förlösande läkaren istället för kvinnan själv. 

Förlossningsställningen ändrades från upprätta positioner till liggande som är ogynnsamma 

ställningar för perineum och därmed ökade användandet av episiotomi (Dahlen, Homer, 

Leap & Tracy, 2011). 

Historiskt perspektiv om perinealvård är viktigt för att erhålla förståelse som inte enbart 

omfattar det som har varit utan även den framtida riktningen som bör eftersträvas gällande 

forskning och klinisk användning. Trender som kan utvecklas bör tillämpas restriktivt i den 

kliniska verksamheten och inte på grund av gällande politik eller arbetsbelastning som inte 
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är förankrad i eller har stöd av forskning. Två modeller av perinealvård som tillämpas 

inom förlossningsvården är dels en kirurgisk modell, som främst stöds av obstetriker, i 

vilken komplicerad förlossning förväntas och kirurgi ses som en nödvändig handling för att 

skydda den födande kvinnan. Den andra är en social modell som huvudsakligen stöds av 

barnmorskor, där bevarandet av det naturliga, komfort och stöd av kvinnan är i centrum 

(Dahlen, Homer, Leap & Tracy, 2011). 

En metod för skyddande av perineum är att barnmorskan håller ett perinealskydd. 

Perinealskydd är ett handgrepp som innebär att barnmorskan med hjälp av händerna 

skyddar bäckenbotten och på så sätt förhindrar att barnets huvud framföds för fort. Genom 

handgreppet minskar risken för bristningar. Bristningar i bäckenbotten i samband med 

förlossning delas in i fyra grader. I:a graden innebär bristning i vaginans slemhinna, 

mynning eller i mellangården, II:a graden innebär bristning i vaginans slemhinna, mynning 

samt i hud och muskler i perineum. III:e graden är en bristning i muskler i bäckenbotten 

och i ändtarmens sfinkter, IV:e graden är en bristning in i ändtarmens sfinkter och 

slemhinna (Socialstyrelsen, 2013). 

Skillnader i världen 

Episiotomi används på olika sätt och i varierande grad i världen. Under de senaste 20 åren 

har evidensen varit otydlig och riktlinjerna för att utföra episiotomi skiljer sig mellan olika 

länder. Mellan åren 1995 - 2003 erhöll 9,7 % av kvinnorna i Sverige episiotomi medan det 

i Taiwan var 100 % av kvinnorna. Episiotomi tenderar att vara lägre i engelsktalande och 

vissa europeiska länder jämnfört med resten av världen. I vissa delar av världen är siffran 

högre än i vissa europeiska länder till exempel i Sydafrika, Asien, Centralamerika och 

Sydamerika (Graham, Carroli, Davies, & Medves, 2005). I en studie genomförd under åren 

1990 - 1994 jämfördes sfinkterskador mellan Finland och Sverige. Sfinkterskadorna i 

Sverige var högre i antal jämfört med Finland. Det framkom att fler sfinkterskador uppstod 

vid forcerad förlossning jämfört med spontan. Sfinkterrupturer för liknande kvinnor i 

Malmö, Sverige var 13 gånger högre än i Turku, Finland detta trots att Finland oftare 

använder episiotomi i samband med förlossning (Pirkhonen et al., 1998). 

Sverige 

Antalet episiotomier har minskat i Europa och i Sverige genomförs episiotomi restriktivt 

(Räisänen, Vehviläinen-Julkunen, Gisler & Heinonen, 2011; Schantz et al., 2015). Röckner 

& Fianu-Jonsson (1999) skriver att episiotomi under de tre senaste decennierna har 

ifrågasatts av både den födande kvinnan, barnmorskor och obstetriker. Genomförandet av 

episiotomi varierar mellan förlossningsavdelningar i Sverige. I Sverige är förlossningen 

ombesörjd av barnmorskor, de tar hand om den normala graviditeten, förlossningen, 

utförandet av episiotomi samt suturering av perinealbristning av grad I och II. Bristningar 

av grad III och IV sutureras av obstetriker. På Huddinge universitetssjukhus gjordes en 

studie för att undersöka om episiotomi minskat från 1989 till 1994. Resultatet visade en 

nedgång från 26 % år 1989 till 6,6 % åren 1992 - 1994 och att förekomsten av grad III och 

IV bristningar var låg.  Resultatet visade att episiotomi inte var ett nödvändigt ingrepp vid 

alla förlossningar och det utmynnade till diskussioner i personalgruppen. Det gav en 

förändrad attityd till användandet av episiotomi och en ökad objektiv syn på utförandet i 

praktiken. Enligt Socialstyrelsen (2014) genomfördes år 2013 uppskattningsvis 113 000 

förlossningar i Sverige och av dessa genomgick 6,2 % episiotomi. 
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Analsfinkterskada 

Episiotomi är det vanligaste operativa ingreppet som utförs på kvinnor i förlossningsarbete 

runt om i världen. Episiotomi utförs som rutin på vaginalförlossningar i många länder men 

framförallt i låginkomstländer. Utförandet av episiotomi varierar mellan utförare och 

saknar fasta riktlinjer (Graham et al., 2005). I en studie av Silf et al., (2015) utförd i 

England framkom att enbart 13.3 % av episiotomierna utfördes korrekt. Det framkom även 

att barnmorskorna utförde fler episiotomier korrekt än ST-läkare. Det är av stor vikt att 

episiotomin utförs korrekt för att lättare kunna åtgärda skadan och inte förstöra vävnaden 

eller sfinktern (Silf et al., 2015). Analsfinkterskada kan uppstå som en komplikation av 

vaginal förlossning. En teknik som används i Norge för att förhindra uppkomsten av 

analsfinkterskada i samband med förlossning är: 1) god kommunikation mellan den 

förlösande och den födande kvinnan, 2) adekvat perinealt stöd, 3) en förlossningsställning 

som tillåter att perineum visualiseras de sista minuterna av förlossningen och 4) episiotomi 

om nödvändigt. Genom användandet av metoden har analsfinkterskadorna minskat i Norge 

(Stedenfeldt, Oian, Gissler, Blix & Pirhonen, 2014). 

Genom restriktiv användning av episiotomi minskar risken för posttraumatisk smärta, 

mindre suturering och färre komplikationer vid läkning. Förlossningsställningen har stor 

betydelse för risken för att episiotomi utförs, exempelvis är liggande ställning sämre än 

halvsittande. Finland har en av den lägsta andelen perinealskador i världen och i Finland 

handhar barnmorskan den normala förlossningen och har rätt att genomföra episiotomi. 

Under 2005 gjordes episiotomi på en tredjedel av alla förlossningar i Finland och på 

ungefär hälften av alla förstagångsföderskor. Episiotomi är omdiskuterat i Finland då 

studier visat att minskat antal episiotomier har bidragit till en ökning av antalet 

analsfinkterskador. Genom alternativ förlossningsställning och spontan krystning kan 

perinealskador undvikas (Räisänen, Vehviläinen-Julkunen & Heinonen, 2010). 

Riskfaktorer för att episiotomi utförs är moderns ålder (ökad ålder leder till ökad risk), 

barn med hög födelsevikt och positionen vid utdrivningsskedet samt ålder på barnmorskan 

(äldre barnmorskor utför fler episiotomier än yngre barnmorskor) (Hornemann et al., 2009; 

Wu et al., 2013). 

Barnmorskor och episiotomi 

Lin Chieh et al., (2013) beskriver att den enskilda barnmorskans beslut att genomföra eller 

avstå från episiotomi påverkas av olika faktorer. Barnmorskor använder episiotomi i högre 

grad om den födande kvinnan är förstföderska och riskerar bristningar av grad III eller grad 

IV samt om barnmorskan har tidigare negativa erfarenheter av bristningar. Beslut om 

episiotomi tas för att påskynda förlossningsförloppet exempelvis när fostret är påverkat. 

Anledningar till att avstå från episiotomi uppges bland annat vara bättre läkning, 

arbetstillfredsställelse och anseende på arbetsplatsen. Det som påverkar barnmorskornas 

beslut att genomföra episiotomi var deras utbildning, arbetslivserfarenhet på 

förlossningsavdelningen och kollegor som berättat om tidigare erfarenheter samt avsaknad 

av promemoria (PM). 
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Det har framkommit att förlossningar utförda av barnmorskor minskar risken för 

bristningar grad III och IV samt minskad användning av epidural- och spinalbedövning och 

minskat antalet episiotomier (Thiessen et al., 2016). Anledningar för att utföra episiotomi 

var att det förhindrade bristningar och påskyndade förlossningsprocessen. Suturering av 

episiotomi upplevdes av personalen lättare än att suturera vaginala bristningar, vid 

episiotomi är snittytan mer jämn och går fortare att suturera (Al-Ghammari et al., 2016; 

Lin Chieh et al., 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

Inom förlossningsvården har episiotomi varit en omtalad metod bland både obstetriker och 

barnmorskor. Antalet episiotomier har varierat i historien och utomlands är det fortfarande 

vanligt. I aktuell forskning framkommer både fördelar och nackdelar med episiotomi, där 

fördelar med episiotomi ses i form av kontrollerade skador på bland annat analsfinktern. 

Sverige är ett land som har låg statistik av episiotomier jämfört med andra länder och 

restriktionen baseras på forskning där episiotomi visar ökad skada och mer lidande för den 

födande kvinnan. Då utländska obstetriker och barnmorskor kan komma att arbeta i den 

svenska förlossningsvården med andra erfarenheter och uppfattningar om episiotomi finns 

en risk att onödiga episiotomier utförs. Det är av vikt att barnmorskor vet sitt resonemang 

kring episiotomi för att vara trygga i sina beslut och stå för sina värderingar. Tidigare 

forskning kring aktuellt problemområde har varit svårt att finna och därför önskas mer 

kunskap kring barnmorskors resonemang kring episiotomi då tidigare forskning kring 

episiotomi är tvetydigt. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka barnmorskors resonemang kring episiotomi. 
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METOD 

Val av metod 

Som metod till studien valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Metoden 

ansågs vara lämplig för att besvara studiens syfte som är att undersöka barnmorskors 

resonemang kring episiotomi. Inom den kvalitativa traditionen är det vägledande att finna 

sanningen genom betraktarens ögon (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Induktivt 

tillvägagångsätt innebär att undersöka livserfarenhet ur personens egna perspektiv 

(Danielsson, 2012; DePoy & Gitlin, 1999). Lundman och Hällgren Granheim (2015) 

beskriver att kvalitativ innehållsanalys används i beteendevetenskap, humanvetenskap och 

vårdvetenskap och metoden kan användas för olika typer av texter och tolkning kan ske på 

olika nivåer. Inom omvårdnadsforskningen har kvalitativ innehållsanalys använts för att 

granska och tolka olika texter, som utskrifter av inspelade intervjuer, 

observationsprotokoll, dagböcker, patientjournaler och videoinspelningar. Fokus vid 

kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variation genom att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehållet. Skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman på olika 

tolkningsnivåer, vilket innebär den synliga texten samt den underliggande dolda texten 

som uttrycks mellan raderna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). 

Miljö 

Studien genomfördes på ett sjukhus i sydvästra Sverige med cirka 2700 förlossningar per 

år under våren 2017. Förlossningsavdelningen bedriver utbildning av barnmorskestudenter, 

läkarstudenter och introduktion av nya barnmorskor. 

Urval 

För att besvara studiens syfte har ett strategiskt urval använts. Strategiskt urval används för 

att kunna välja ut informanter som kan ge informativa beskrivningar av fenomenet som 

undersöks (Henricson & Billhult, 2012). För att uppnå en bredd i urvalet valdes 

barnmorskor med varierande ålder, yrkeserfarenhet och erfarenhet av förlossningsvård ut 

för att delta i studien (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna för att delta i 

studien var att informanterna var barnmorskor med varierande antal års erfarenhet av 

förlossningsvård och som önskade delta i studien. 

Datainsamling 

För att finna lämpliga informanter skickades en förfrågan ut till verksamhetschefen på ett 

sjukhus i sydvästra Sverige för ett godkännande till att genomföra studien på 

förlossningsavdelningen. Ett mail med information om studien skickades sedan ut till alla 

barnmorskor på förlossningsavdelningen. Av de som skickades ut var det enbart tre 

barnmorskor som besvarade och tackade ja till att delta i studien. För att erhålla fler 

informanter tillämpades ett snöbollsurval enligt Forsberg och Wengström (2016), det 

används för att lokalisera informationsrika deltagare för inkludering i studien. En tidigare 

vald informant tillfrågas efter förslag på andra informanter som kan ha kunskaper vilka kan 

besvara studiens syfte. Totalt intervjuades tio barnmorskor varav två var provintervjuer. En 

av provintervjuerna exkluderades på grund av att intervjumallen var bristfällig.  



  
Sidan 8 

 
  

En ny intervjumall utformades (Bilaga 1) och en ny provintervju genomfördes med ett 

tillfredsställande resultat. Totalt användes nio intervjuer i studien. Det var varierande ålder 

(36-58 år), yrkeserfarenhet (5– 31 år) samt tid inom förlossningsvården (3 – 28 år) bland 

de barnmorskor som deltog i studien. Intervjuerna utfördes som enskilda intervjuer med 

hjälp av en semistrukturerad intervjumall. Semistrukturerad intervju innebär att 

informanterna ger öppna svar på frågor som svarar på studiens syfte (Jakobsson, 2011). 

Enligt Kvale (2007) är syftet med semistrukturerad intervju att försöka förstå upplevelsen 

ur informantens egna perspektiv och att erhålla den levda uppfattningen av det beskrivna 

fenomenet. Enligt Polit och Beck (2016) innebär semistrukturerad intervju att forskaren 

ställer övergripande frågor riktade till att besvara syftet istället för att ställa specifika 

frågor. Intervjuerna utfördes på förlossningen i deras matsal eller samtalsrum samt över 

telefon. Intervjuerna startades med en presentation av studien för att sedan följa 

intervjumallen. Intervjuerna genomfördes under vecka 8 - 19, år 2017 och de pågick 15 - 

30 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades 

ordagrant efter avslutad intervju. 

Analys 

Datamaterialet analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015) kvalitativa 

innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och lästes upprepade gånger av båda 

författarna. Det transkriberade materialet lästes först individuellt för att erhålla en 

helhetsbild. Därefter påbörjades nedbrytningen av texten där meningsbärande enheter togs 

ut vilket först gjordes individuellt och därefter tillsammans för att försäkra att ingen viktig 

information uteslutits. Sedan kondenserades meningsenheterna för att göra texten kortare 

och mer hanterbar. Efter att texten hade kondenserats kunde den sedan kodas, vilket 

innebar att den bröts ner till ett eller flera ord. Koderna hjälper till att lättare kunna 

reflektera över den nya datainformationen. Med hjälp av koderna kunde två kategorier 

bildas som i sin tur bildade sex underkategorier, se Tabell 1. Kategorierna formar ett tema 

som genomsyrar resultatet. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tycker det känns så 

otäckt, jag tycker det är 

något som man absolut 

ska undvika om det går. 

Det är inget som ligger 

mig nära å så tycker jag 

att när vi gick 

utbildningen så var det 

inget vi blev lärda man 

gör på löpande band så 

som det var, det åsamkar 

mycket smärta. Sen 

tycker jag ju självklart 

det är en bra metod. 

Något som ska 

undvikas om det 

går.  Inget man gör 

på löpande band, 

det ger smärta. En 

bra metod om det 

verkligen behövs. 

En sista åtgärd Episiotomi ska 

undvikas, men är en 

bra metod. 

Blandade 

känslor till 

episiotomi 

Ja oftast är det ju det, det 

är ju sällan man som 

barnmorska gör ett klipp 

på eget bevåg, utan 

oftast är det ju eh… 

sugklockeförlossningar 

där doktorn då har 

ordinerat ett klipp helt 

enkelt. 

Det är sällan man 

som barnmorska gör 

ett klipp på eget 

bevåg. Oftast är det 

då doktorn har 

ordinerat 

På ordination Olika synsätt Det säkra före 

det osäkra 

Etiska överväganden 

Forskning är en viktig och nödvändig del för samhällets utveckling. Samhället har därför 

rätt att ställa krav på hur forskning bedrivs, att den är väsentlig och av hög kvalitet och det 

utmynnar i fyra allmänna huvudkrav. Huvudkraven är principer på hur forskning ska 

bedrivas och de är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om syftet 

med forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). I studien skickades informationsbrev till 

verksamhetschefen för kvinnokliniken för att erhålla godkännande av att barnmorskor får 

intervjuas under arbetstid. Samtyckeskravet innebär att informanterna i studien frivilligt 

beslutar om sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Information gavs till informanterna 

att deltagandet var frivilligt, att intervjun spelades in och att det gick att avbryta när som 

helst under studien. Informanterna samtyckte till deltagandet i studien genom 

accepterandet av informationen de fick muntligt, samt genom att de deltog i intervjun. 

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om alla informanterna i studien ska vara 

konfidentiella och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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Informanterna gavs information om syftet med studien, tillvägagångssätt samt att 

personliga uppgifter hanterades konfidentiellt i form av kodning. Koderna och 

datamaterialet förvarades åtskilda. Citat i resultatet kommer inte att kunna härledas till 

någon specifik informant då det valts ut med hänsyn till att informanten inte ska kunna 

identifieras. Nyttjandekravet står för att uppgifter som insamlats till studien inte får lånas ut 

eller användas till andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011; SFS 1998:204). 

Datamaterialet som använts i studien kommer att förstöras efter godkänd examen. 
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RESULTAT 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i ett tema med två kategorier med sex 

underkategorier vilket visas i Tabell 2. 

Tabell 2: Översiktstabell av resultat 

Tema Kategori Underkategori 

En berg- och dalbana Blandade känslor till episiotomi Tålamod 

Tilltron till det naturliga 

Motiverad åtgärd 

Det säkra före det osäkra Olika synsätt 

Negativa konsekvenser 

Den nya forskningen 

Blandade känslor till episiotomi 

Enligt barnmorskorna var tålamod en viktig egenskap för en barnmorska och den 

egenskapen påverkades av arbetslivserfarenheten. Erfarenheten uppgavs av barnmorskorna 

vara av betydelse för när episiotomi utfördes. I vissa specifika situationer upplevde 

barnmorskorna att det var motiverat att utföra episiotomi, samtidigt som barnmorskorna 

önskade att följa den naturliga förlossningsprocessen och undvika ingrepp som episiotomi. 

Tålamod 

Barnmorskorna i studien uppgav att de litade till naturen och att kvinnor föder barn utefter 

kroppens förmåga. Med det resonemanget upplevde barnmorskorna att kvinnor kunde föda 

på naturlig väg utan ingrepp som episiotomi, de uppgav att tålamod var något av det 

viktigaste vid en förlossning. Barnmorskorna beskrev att under själva utdrivningsskedet 

kunde vävnaden vara stram och känslan vara att det kunde bli en större bristning, men då 

barnet var förlöst och vaginalundersökningen var utförd upptäcktes ingen bristning eller 

enbart små skrapsår. Det upplevdes svårt att bedöma när risken för bristning fanns eller 

inte. Blev det ingen bristning var de tillfredsställda med att de inte hade utfört någon 

episiotomi utan litade på den naturliga förlossningsprocessen. Det uppgavs vara viktigt 
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med perinealskydd för att undvika bristningar samt för att minimera de bristningar som 

uppkommit oberoende om episiotomi hade utförts eller inte. Episiotomi kunde utföras i 

samband med att perineum följde med upp, att perineum växte, men barnmorskornas 

erfarenhet var att det brukade gå bra och att barnet kom ut utan att det uppstod någon större 

bristning. Samtidigt fick avvaktandet med episiotomin inte bli för långt då vävnaden kunde 

vara så stram att det inte gick att föra in fingrarna innanför introitus och då kunde 

episiotomin inte utföras. Barnmorskorna uppgav att det var en balansgång som byggde på 

känsla och erfarenhet. 

Ibland kan man ju ha då en förstföderska som har krystat länge och 

mellangården bara växer och växer och växer och det liksom… ja nästan i 

genomskärning och man känner liksom att… nää nu får jag göra ett klipp 

det händer ingenting, men så väntar man lite till och väntar lite till och så 

väntar man lite till och tillslut så kommer ju barnet. 

Barnmorskorna har uppmärksammat att med ökad erfarenhet utför de färre episiotomier 

jämfört med när de var oerfarna. Yrkeserfarenheten har lett till att de nu har en större tilltro 

på naturen, vågar ha mer tålamod och litar mer på kvinnans förmåga att föda barn. 

Tilltron till det naturliga 

Barnmorskorna önskade följa kvinnans naturliga förlossningsprocess och att utföra 

episiotomi var att avvika från det naturliga och det ville barnmorskorna undvika. 

Barnmorskorna i studien uppgav att de redan under barnmorskeutbildningen blivit lärda till 

att inte utföra episiotomi och det var oberoende av utbildningsår. Det uppgavs bidra till 

barnmorskornas synsätt gentemot episiotomi. Det framkom av barnmorskorna att när de 

skulle utföra episiotomi första gången upplevde de en osäkerhet och stress och fick då ta 

stöd från en erfaren kollega. Det framkom att de var angelägna om att skydda den födande 

kvinnan mot ingrepp som episiotomi där de inte var av samma åsikt som läkaren om att det 

var nödvändigt. I vissa situationer kunde barnmorskorna ifrågasätta läkarens beslut där 

läkaren kunde hålla med och avvakta eller stå fast vid beslutet till episiotomi. I andra 

situationer uppgav barnmorskorna att de inte ifrågasatte läkarens beslut framför den 

födande kvinnan utan att det då fick det bli ett ingrepp. I de fall barnmorskorna inte höll 

med om läkarens beslut lämnades ansvaret över till läkaren som var den som fick utföra 

episiotomin. Det framkom också att en viss fördröjning av iordningställandet av 

episiotomiutrustningen kunde ske om barnmorskan inte höll med om beslutet och det inte 

var en akut situation. Resultatet blev att barnet då hann födas spontant innan episiotomin 

utfördes. 

Ehm… man skulle ju kanske lite fint kunna säga att är det, tycker du 

verkligen att det är nödvändigt, och kan vi inte vänta lite och vissa säger 

okej då, andra kanske propsar på att man ska göra det där klippet. Eller 

också kan man vara lite långsam och fibbla med den där saxen… åh barnet 

kanske kommer ut innan. Det händer faktiskt. 
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Motiverad åtgärd 

Barnmorskorna var av den uppfattningen att episiotomi enbart borde utföras vid speciella 

situationer. Flera uppgav först att de aldrig hade utfört episiotomi men senare framkom det 

i intervjuerna att de hade utfört episiotomi men då vid speciella situationer där ingreppet 

ansågs nödvändigt. Fördelen med episiotomi enligt barnmorskorna var att barnet kommer 

ut fortare. Oftast utförs ingreppet på indikation för barnet, då det uppgavs vara mindre 

påfrestande för barnet men mer för kvinnan. Situationer där episiotomi ansågs nödvändigt 

för barnmorskorna var exempelvis när en kvinna hade fina krystvärkar och barnet stod i 

genomskärning men inte kom ut. Det kunde också vara när den födande kvinnan var 

könsstympad och det var för trångt i introitus för barnet att förlösas och barnmorskan ville 

förhindra en bristning mot uretra. Vid dåliga fosterljud när läkaren inte var tillgänglig 

kunde barnmorskan utföra episiotomi för att förlösa barnet. Andra situationer kunde vara 

om kvinnan var väldigt stram eller för att förebygga en eventuell skulderdystoci där syftet 

med episiotomin var att erhålla utrymme för manövrar som var nödvändiga i situationen. 

En del av barnmorskorna uppgav att de kunde utföra episiotomin mer korrekt än en 

oerfaren läkare då de ansågs ha en klarare bild över kvinnans anatomi under 

utdrivningsskedet. 

Men däremot om du står ensam då med låga fosterljud under krystskedet 

och då kan man… Då har jag lagt ett klipp en gång och det kändes bra, då 

kom barnet lätt och det var det som vi ville. 

Det säkra före det osäkra 

Barnmorskorna uppgav att det var ovanligt att de på eget bevåg beslutade att episiotomi 

var nödvändigt, den vanligaste orsaken till att ingreppet utfördes var på läkarordination. 

Barnmorskorna upplevde även negativa konsekvenser med episiotomin i form av ökad 

smärta, ökad risk för sfinkterruptur och ovissheten av det framtida resultatet för den 

enskilda kvinnan. De ansåg att det var viktigt att reflektera över ny forskning då den kan 

påverka förlossningsvården positivt eller negativt. 

Olika synsätt 

Barnmorskorna upplevde att det fanns en skillnad mellan läkare och barnmorskor i synsätt 

och kultur om den naturliga förlossningen och när episiotomi skulle utföras. 

Barnmorskorna upplevde att episiotomi inte var nödvändigt så länge barnet och den 

födande kvinnan mådde bra. Episiotomi var inte något som barnmorskorna ansågs skulle 

utföras rutinmässigt för att exempelvis förebygga större bristningar utan användas med 

försiktighet och eftertanke. Det ansågs inte vara något lätt beslut. Det var vanligtvis på 

läkarordination som barnmorskorna utförde episiotomin. En del ansåg att när exempelvis 

en läkare kom för att utföra en vacuumextraktion hade läkaren tagit över förlossningen och 

bar ansvaret. 

… jag har stått med en doktor som sagt att du får klippa sa han. Nej jag 

tänker inte klippa sa jag, då får du klippa, nej men klipp du sa han och så 

står han och puttar saxen till mig. 
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En del läkare från andra länder var upplärda till att använda episiotomi mer regelbundet 

och medtog den traditionen till Sverige. Barnmorskorna upplevde att oerfarna läkare 

utförde episiotomi mer frekvent och särskilt vid vacuumextraktion bland annat på grund av 

osäkerhet. Exempel på sådana situationer var vid fosterpåverkan som hotande fosterasfyxi, 

vid vacuumextraktion samt vid skulderdystoci. 

Negativa konsekvenser 

Barnmorskorna ansåg inte att episiotomi vidgade introitus eller hindrade sfinkterrupturer, 

det ledde möjligtvis till att en värk sparades när barnet stod i genomskärning. En del av 

barnmorskorna uppgav också att när de utförde episiotomi fanns en oro att det skulle 

orsaka en större bristning, att den skulle bli för lång och djup. Det framkom också att de 

var av den uppfattningen att episiotomin ökade risken för sfinkterruptur. Smärtlindring 

inför episiotomi var för barnmorskorna av stor betydelse. Flera hade varit med om 

episiotomi som hade utförts utan infiltrering och det uppgavs vara jobbigt både för den 

födande kvinnan samt för den närvarande barnmorskan. 

Jag hatar om någon klipper utan infiltrering, jag har sett det någon gång 

och jag… jag tycker det är det värsta man kan göra. 

Barnmorskorna uppgav att episiotomi gav mycket mer smärta för den födande kvinnan än 

vid spontan bristning. Mer smärtlindring krävdes vanligtvis efteråt samt att det kunde 

påverka amningen negativt i form av att det var mer smärtsamt att sitta och amma. 

Episiotomi uppgavs kunna bidra till större bristning som kunde vara svår att kontrollera 

och barnmorskorna uppfattade en ökad svårighet av att suturera episiotomier. Det framkom 

att en del av barnmorskorna ansåg att om kvinnan brast naturligt blev kanterna mer mjuka i 

formen och blev lättare att föra samman, jämfört med när det var raka kanter. Orsaker till 

barnmorskors restriktiva inställning till episiotomi kunde vara oro för sämre sårläkning, 

långvarig smärta som exempelvis obehag vid samlag. 

Just när vi hade alla som klipptes då träffade man ju i början av sin karriär 

kvinnor som blivit klippta som vet vad det innebar. Även om det var ett fint 

klipp och de inte hade några infektioner eller sådär så hade de rejält ont 

efteråt. Länge länge. Då kan vi prata om år. 

Den nya forskningen  

Angående den nya forskningen om episiotomi var barnmorskorna lite kluvna. Ny forskning 

visade att episiotomi skulle användas mer och det accepterades till en viss del. Förr var det 

mer liberalt med episiotomi, det togs till och utfördes snabbare exempelvis om de började 

vitna vid perineum och vävnaden var stram. Sedan ändrades synen och episiotomi 

minskades eller utfördes inte alls. Barnmorskorna såg en förändring som antingen var svart 

eller vit, först skulle det utföras på alla och sedan skulle det inte utföras på någon. Några 

barnmorskor upplevde att det var tråkigt att det var antingen eller. 

Det är ganska mycket sådär i förlossningsvården att det är antingen eller. 

Då är det en grej som är jättebra som man verkligen jobbar efter och då 

jobbar man efter den och då är motsatsen helt förbjuden, ja alltså 

missförstå mig rätt inte förbjudet så men. Man utövar inte det som är tvärt 

emot och så har det varit med klipp. 
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Barnmorskorna ansåg att det var viktigt att reflektera över den nya forskningen och kritiskt 

granska den. En del barnmorskor upplevde inte den nya forskningen som övertygande. 

Barnmorskorna uppgav att var och en hittar de forskningsarbeten de vill arbeta efter och 

tror på. Om nya metoder prövas kontinuerligt finns en risk att episiotomi kan öka på grund 

av osäkerhet. 

Som en av våra läkare beskrev det här med att man har en gladpack och 

tillslut tänjer man tills det inte finns någon elasticitet kvar i den och så 

skulle det kunna vara med musklerna också att man tänjer ut för mycket så 

att det inte kan dra ihop sig efteråt. Så att man skadar muskeln genom att 

inte klippa då utan att man har tänjt ut det för mycket, det skulle jag kunna 

tänka mig att det var så. 

Tema: En berg- och dalbana 

Barnmorskorna ansåg att episiotomi inte var någonting som skulle utföras i onödan och 

med ökad erfarenhet upplevde barnmorskorna det lättare att avgöra när episiotomi hade en 

positiv effekt på förlossningsprocessen. Barnmorskorna såg till det naturliga och tålamod 

uppgavs vara en viktig del i förlossningen för att inte utföra onödiga ingrepp som 

episiotomi, men i speciella situationer ansåg barnmorskorna det motiverat att utföra 

episiotomi. I de flesta fall utfördes ingreppet på läkarordination, det var dock inte alltid 

barnmorskan instämde med beslutet och kunde i vissa fall ifrågasätta läkaren. Flera 

faktorer påverkade barnmorskornas inställning till episiotomi och det kunde bland annat 

vara ökad smärta och ovisshet i läkningsprocessen i efterförloppet. Den nya forskningen 

väckte nyfikenhet bland barnmorskorna som skulle kunna öppna upp för nya 

förhållningssätt gentemot episiotomi. Samtidigt uppmärksammade barnmorskorna att det 

var viktigt att kritiskt granska den nya evidensen och inte lättvindigt introducera ny 

forskning. Barnmorskorna upplevde epistiotomi som negativt men även positivt. 

Resonemanget upplevdes som en berg- och dalbana där fördelarna alterneras med 

nackdelarna och så fortsätter det i barnmorskornas dagliga arbete. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors resonemang kring episiotomi. För att 

erhålla svar på syftet användes en kvalitativ innehållsanalys vars syfte är tolkning av olika 

texter som i detta fall intervjutexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Valet av 

metoden är relevant och svarar på syftet då kvalitativ innehållsanalys kan tillämpas vid 

varierande kvalitet på datamaterialet och till författarens kunskap och erfarenhet, vilket är 

en styrka. En svaghet med metoden är att det kan vara svårt för läsaren att kontrollera om 

författaren har tolkat mönstren i texten korrekt (Polit & Beck, 2016). För att bedöma 

kvaliten på kvalitativ innehållsanalys kan begreppet trovärdighet granskas. För att bedöma 

trovärdighet används giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt delaktighet enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2015). Metoddiskussionen analyseras utifrån 

begreppen. 

Giltlighet 

Med giltighet kan studiens resultat stärkas. Lundman och Hällgren Graneheim (2015) 

skriver att genom att erhålla en bredd på ålder och arbetslivserfarenhet ökar studiens 

giltighet. För att erhålla ett urval med stor variation användes främst ett strategiskt urval. 

Med ett strategiskt urval kunde informanter med varierad ålder och yrkeslivserfarenhet 

från förlossningsavdelning väljas (Polit & Beck, 2016). För att erhålla informanter till 

studien skickades informationsbrev via mail till barnmorskorna. Via mail fick studien 

tillgång till tre informanter. För att komplettera antalet informanter användes ett 

snöbollsurval genom att de intervjuade informanterna tillfrågades om de kunde ge förslag 

på ytterligare informanter som skulle kunna vara intressanta för studien. Polit och Beck 

(2016) skriver att vid snöbollsurval kan relevanta informanter på ett lättare sätt hittas. 

Urvalet hade även fördelen att det var tidssparande för författarna genom att på ett 

fördelaktigt sätt få tillgång till lämpliga informanter. Med snöbollsurvalet kunde studien 

erhålla en bredd på informanter gällande åldern på informanterna som varierade mellan 36- 

58 år samt yrkesverksamma år inom förlossningen som varierade mellan 3- 28 år. Detta 

genom att tidigare informanter blev informerade om avsaknaden i bredden av urvalet. Polit 

och Beck (2016) skriver att en fördel med att en tidigare informant rekommenderat den nya 

informanten kan vara att det är lättare att etablera en mer öppen miljö i intervjun. En 

nackdel med urvalsmetoden är att informanterna som blivit rekommenderade kanske inte 

upplever något förtroende för författaren och inte gav fullt lika utvecklade svar. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2015) beskriver att citat kan öka giltigheten. I denna studies 

resultat presenteras olika citat för att stärka resultates giltighet.  

Tillförlitlighet 

Genom en noggrann beskrivning av analysarbetet kan resultatets tillförlitlighet stärkas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Då intervjuerna genomfördes av två olika 

personer kan innebära en större möjlighet att erhålla variationer av barnmorskors 

resonemang kring episiotomi. Semistrukturerade intervjuer med en intervjumall användes 

och var en bra metod för att säkerställa att relevant information om studiens syfte framkom 

(Polit & Beck, 2016). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015) ökar studiens 
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tillförlitlighet genom användandet av en intervjumall. Intervjumetoden hjälpte till att 

erhålla innehållsrika intervjuer då den gav informanterna möjlighet att delge sitt 

resonemang om problemområdet. Den första provintervjun var planerad att genomföras av 

båda författarna tillsammans men på grund av olika omständigheter blev det inte möjligt. 

Danielsson (2012) skriver att en provintervju ger möjlighet att se om de planerade frågorna 

var adekvata eller upptäcka om det behövdes en justering av frågorna innan intervjustudien 

startade. Den ger även övning i att vara intervjuare och upptäcka om planerad tid är 

hållbar. Efter första provintervjun framkom det att intervjufrågorna inte gav tillräckligt 

uttömmande svar för att svara på syftet och frågorna fick därför omarbetas. Sedan 

genomfördes en ny provintervju med en av författarna som gav ett bra utfall. Efter 

provintervjuerna var tanken att intervjuerna skulle genomföras individuellt, det beroende 

på tidsaspekten samt att det var mer praktiskt då författarna befann sig på olika platser. Det 

kan vara både en fördel och en nackdel att intervjua tillsammans, fördelen kan vara att det 

bidrar till att kroppsspråk och miner tolkas in i intervjuerna. Nackdelen kan vara att 

informanten kan känna ett visst underläge. Det är även viktigt att ha en medvetenhet om att 

utbyte av kunskap kan innebära risk för missförstånd. Validering under intervjun kan vara 

att forskaren regelbundet kontrollerar den egna uppfattningen med frågor som “Har jag 

uppfattat dig rätt när du säger att…” (Malterud, 2014). Under intervjuerna ställdes 

följdfrågor där informanten fick utveckla svaren och samtidigt förtydliga vad de menade. 

På det sätt kunde författarna kontrollera att berättelsen tolkats så korrekt som möjligt. 

Lindelöw Danielsson (2003) skriver att intervjuerna bygger mycket på vilken känsla och 

relation som skapas till informanten. Det är viktigt att följa en struktur i intervjun som 

medföljer i alla intervjuerna vilket gjordes i studien då intervjuerna följde en intervjumall. 

Det uppenbarades att de senare intervjuerna var mer innehållsrika vilket kan antas beror på 

att praktisk övning på intervjutekniken ledde till bättre utveckling utav följdfrågor. 

Intervjuerna i studien utfördes på olika platser på sjukhuset, det var i matsalen, i ett 

samtalsrum samt på telefon. De olika miljöerna kan påverkat informanterna i form av att 

de inte kände sig avslappnade eftersom arbetet fortfarande fanns i närheten. Ett annat 

intervjumaterial hade kanske uppenbarats om intervjuerna genomförts på neutral mark där 

arbetet inte hade möjlighet att påverka uppmärksamheten. Nackdel med telefonintervju är 

att den inte sker ansikte mot ansikte, vilket kan ha resulterat i att intervjuaren inte fick 

tillgång till den kroppsliga informationen i form av gester och ansiktsuttryck. Fördelen 

med telefonintervju är att den kan ske utan fysisk närvaro, det ger en ökad möjlighet för 

informanter att delta som annars inte hade haft möjlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Polit och Beck (2016) beskriver vikten av att lyssna och transkribera sina intervjuer så nära 

inpå intervjuerna som möjligt för att få en bra text men även för att få med det som 

eventuellt har gått förlorat i inspelningen. Texterna transkriberades av författarna inom de 

närmsta timmarna efter intervjuerna för att bevara känslan som uppstod under intervjuerna. 

Att intervjua var nytt för författarna vilket kan ha påverkat materialet. Kvale (2007) 

beskriver att vid en intervju ska intervjuaren vara lyhörd, följa informanten i dess tankar, 

vara närvarande för att kunna ställa följdfrågor som passar in i sammanhanget. Om det 

uppnås kan informanterna slappna av och ge mer utförliga berättelser. Hela 

analysprocessen och textbearbetning har skett av båda författarna tillsammans och på så 

sätt har texten lästs och diskuterats under arbetets framväxt. Det anses vara en styrka att 

kunnat diskutera olika tolkningsmöjligheter till analysprocessen vidare till resultat och 

diskussion (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015; Polit & Beck, 2016). En viss svårighet 

upplevdes att utveckla underkategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver 

att då människors upplevelser är sammanflätade kan vara svårt att urskilja dessa i olika 
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underkategorier Kategorierna har granskats genom grupphandledningstillfällen och på så 

sätt har dessa vidareutvecklats. 

Överförbarhet 

Genom att redovisa urval, datainsamling och analysens olika steg genom hela studien leder 

det till en ökad överförbarhet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015). Genom en 

tydlig redovisning av de olika stegen är det lättare för läsaren att bedöma överförbarheten, 

vilket är upp till den enskilda individen att bedöma. 

Delaktighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver att genom samspel i intervjun är 

författarna medskapare av texten och bidrar till delaktighet. Det innebär att resultatet inte 

kan ses som oberoende av författarna. Författarnas tidigare erfarenhet som sjuksköterskor, 

barnmorskestudenter och ålder kan ha påverkat arbetets utformning och resultat genom 

användning av den egna förförståelsen. Lundman och Hällgren Graneheim (2015) skriver 

att förförståelse handlar om den bild författarna har av det fenomen som studeras och att 

det bland annat inkluderar teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men även förutfattade 

meningar. En styrka med att använda förförståelsen är en öppenhet för att upptäcka ny 

kunskap och erhålla djupare förståelse. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors resonemang kring episiotomi. I 

resultatet framkom att barnmorskorna upplevde blandade känslor kring episiotomi vilket 

resulterade i temat En berg- och dalbana. Barnmorskorna ansåg att ingreppet var bra i vissa 

nödvändiga situationer, men att det inte skulle  utföras i onödan utan med försiktighet och 

eftertanke. Resultatet i studien visade att barnmorskorna var positiva till den nya 

forskningen men att den skulle granskas kritiskt innan den började användas kliniskt i 

verksamheten. I resultatdiskussionen kommer utvalda delar av resultatet att diskuteras 

utifrån underkategorierna. 

Tålamod uppgavs vara en viktig egenskap för en barnmorska. Barnmorskorna beskrev hur 

vävnaden kunde vara stram under utdrivningsskedet men när barnet var förlöst hade ingen 

eller enbart en liten bristning uppstått. Det uppgavs vara svårt att på förhand bedöma om 

det skulle uppstå någon större bristning och blev det inte någon större bristning var 

barnmorskorna tillfredsställda med att inte utfört någon episiotomi. Yrkeserfarenheten 

gjorde att barnmorskorna kunde vara mer tålmodiga och undvika att utföra episiotomi i 

situationer de tidigare skulle utfört ingreppet. Brunstad, Nilen och Aasheim (2007) 

beskriver hur en barnmorska handhar en komplicerad förlossning beror på den kliniska 

situationen och hennes erfarenhet. Barnmorskans trygghet och kompetens påverkar 

bedömningens utfall och om eventuella åtgärder görs “för säkerhets skull”. Brunstad, Nilen 

och Aasheim (2007)  bekräftar det som framkom i studien om att tålamod och ökad 

yrkeserfarenhet leder till en mer begränsad användning av episiotomi. En reflektion är att 

barnmorskorna litar mer på den naturliga förlossningsprocessen desto mer erfarenhet de 

har och det leder till att de är mer tålmodiga och litar på att kvinnan reder ut situationen 

själv med hjälp av vägledning från barnmorskorna.  
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En del barnmorskor i studien uppgav att när de utförde episiotomi fanns en oro att det 

skulle uppstå en större bristning. Barnmorskorna ansåg även att episiotomi ökade risken för 

en sfinkterruptur. Det framkom även i studien att barnmorskorna upplevde att det var mer 

smärtsamt med episiotomi än att brista naturligt under förlossningen. Smärtlindring 

inför episiotomi var för barnmorskorna av stor betydelse. Hartmann et al., (2005) och King 

och Pinger (2014) skriver att det inte finns några fördelar med att utföra episiotomi på rutin 

utan att det istället kan ge större skada än om kvinnan fått brista naturligt. Den större 

skadan innefattar skadan som uppstår av episiotomi men även risken att det kan uppstå en 

större bristning från episiotomin. Chang, Chen, Lin, Chao & Lai (2011) beskriver att den 

övergripande smärtan för de kvinnor som förlösts utan episiotomi var påvisbart mycket 

lägre än de kvinnor som erhållit episiotomi. Det fanns en påvisbar skillnad i smärta hos 

kvinnor som genomgått episiotomi och de som fött utan episiotomi. För de kvinnor som 

genomgått episiotomi ökade smärtan vid perineum medan hos de kvinnor som fött naturligt 

minskade smärtan under första veckan. Det som framkom i Hartmann et al., (2005) studie 

om att det finns en risk för en större bristning vid episiotomi styrker det barnmorskorna i 

studien beskrivit om oron för att orsaka en större bristning samt att det går mot det 

naturliga i förlossningsprocessen. I studien framkom att barnmorskorna upplevde att det 

var mer smärtsamt med episiotomi än att brista spontat. Chang, Chen, Lin, Chao & Lai 

(2011) beskriver en ökad smärta postpartum vilket i sin tur visar på en ökad 

smärtupplevelse. Barnmorskorna vill se till kvinnans bästa, inte orsaka henne mer smärta 

än nödvändigt samt att det ska bli så bra som möjligt postpartum.  

Under barnmorskeutbildningen hade barnmorskorna inte blivit lärda att utföra episiotomi, 

varken teoretiskt eller praktiskt. Barnmorskorna hade oftast tagit hjälp av en mer erfaren 

kollega första gången de utfört episiotomi. I en studie av East, Lau, Biro (2015) framkom 

det att både barnmorskor och läkare uppgett att de fått formell träning på episiotomi under 

utbildningen, läkarna kände sig säkra på att utföra episiotomi medan barnmorskorna inte 

kände sig lika trygga. Gonzalez-Diaz, Fernandez och Fernandez Corona (2016) skriver att 

det inte finns någon skillnad i utförandet av episiotomi mellan barnmorskor och läkare. Det 

som däremot påverkar att episiotomi utförs korrekt är åldern på utföraren samt antal år i 

yrket. Thomas och Cameron (2007) skriver att erfarna barnmorskor känner mer säkerhet i 

att utföra ingreppet. Studien av East, Lau, Biro (2015) bekräftar inte det som 

barnmorskorna beskriver om att inte fått någon formell träning på episiotomi under 

utbildningen. Studien av East, Lau, Biro (2015) är utförd i Australien och har liknande 

standard på utbildningen som i Sverige. Thomas och Cameron (2007) skriver att erfarna 

barnmorskor känner större säkerhet att utföra ingreppet och det bekräftas av att oerfarna 

barnmorskor tar hjälp av erfarna kollegor första gången de utför episiotomi.  En reflektion 

utifrån East, Lau, Biro (2015) beskrivning av att läkare och barnmorskor får formell 

utbildning om episiotomi men att läkarna känner sig trygga att utföra ingreppen när 

barnmorskorna känner sig osäkra. Vad kan det bero på? De har fått liknande grunder till att 

utföra ingreppet, kan det vara att barnmorskor och läkare uppfostras på olika sätt? 

Barnmorskorna kanske ser mer till kvinnan och till de efterföljderna episiotomi kan ge. Det 

är svårt att säga vad som är orsaken till att barnmorskorna känner sig mer osäkra än läkarna 

inför episiotomi. 

Barnmorskorna ansåg inte att episiotomi var nödvändigt så länge barnet och den födande 

kvinnan mådde bra. Men i vissa situationer upplevde barnmorskorna att det var motiverat 

att utföra episiotomi, det kunde vara att barnet skulle komma ut snabbare och det blev 

mindre påfrestande för barnet. Cleary-Goldman och Robinson (2003) beskriver att 
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episiotomi har en viktig roll i obstetriken, men att ingreppet inte alltid är nödvändigt, utan 

endast i speciella situationer som skulderdystoci och dåliga hjärtljud. Det bekräftar det 

barnmorskorna i intervjustudien tagit upp, att episiotomi inte alltid är nödvändigt utan 

enbart i vissa speciella situationer. Situationerna där barnmorskorna ansåg att det var 

nödvändigt att utföra episiotomi kunde skiljas åt men vid exempelvis minskad 

hjärtfrekvens var alla barnmorskor överens om att episiotomi kunde vara en bra åtgärd för 

att förlösa barnet snabbt. En reflektion är att det kan ses som positivt att barnmorskorna är 

överens om att utföra episiotomi i de situationer där det är befogat, samtidigt finns en 

nackdel att episiotomi kan utföras i onödan och ge ett ökat lidande för kvinnan i form av 

smärta som kan kvarstå under lång tid. 

Barnmorskorna beskriver olika tillfällen där de och obstetriker har haft olika syn på 

situationen och barnmorskan har fått skydda kvinnan från ett ingrepp som de sett som 

onödigt. Det kan tolkas som att de har skilda erfarenhet och ser på situationen på olika sätt, 

vilket kan bero på hur upplevelsen av den naturliga förlossningsprocessen är. I studien 

framkom att barnmorskorna var angelägna om att skydda den födande kvinnan mot 

ingrepp som episiotomi där de inte var av samma åsikt som obstetriken. Reiger och Lane 

(2009) beskriver hur barnmorskors och obstetrikers syn inte alltid stämmer överens. 

Barnmorskor betonade tillit och förtroende medan obstetriker betonade ansvar. Obstetriker 

som respekterade barnmorskors kunskap och litade till deras åsikt värderades högt. Reiger 

och Lane (2009) beskriver att om obstetriker lyssnar till barnmorskors resonemang och 

kunskap kan vissa ingrepp som exempelvis episiotomi undvikas. En reflektion är om 

obstetriker och barnmorskor samarbetar kan det leda till något bra, exempelvis att 

barnmorskans professionella roll att stärka och stödja kvinnan kan komplettera obstetrikens 

medicinska kunskap vid det komplicerade. En reflektion är att ett bra samarbete mellan 

barnmorskor och obstetriker kan leda till att de stärks i sina respektive yrkesroller. Weller, 

Boyd och Cumin (2014) skriver att om alla i teamet upplever att deras kompetens är 

värderad och att deras bidrag är viktiga och uppskattade skapar det ett förtroende i 

arbetsgruppen. Det kan bidra till en öppen kommunikation i teamet och det kan leda till 

minskad patientskada. Colter Smith (2014) skriver bland annat om att tillit och respekt är 

viktigt i samarbetet mellan barnmorskor och obstetriker. Genom tillit kan flexibilitet och 

kompromisser uppnås och genom respekt för varandras yrkeskompetenser stärks 

kollegialiteten i de professionella relationerna. 

Genom ett fungerande samarbete mellan barnmorskor och obstetriker kan rätt 

yrkeskompetens användas vid rätt tillfälle och vården kring den födande kvinnan 

optimeras, vilket bland annat kan innebära att episiotomi utförs eller inte. Samtidigt skriver 

Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) att barnmorskans professionella roll har ändrats 

till fördel till de omgivande professionerna som erhållit ökat inflytande på 

barnmorskeprofessionens bekostnad. Då andra professioner som obstetriker finns mer 

tillgängliga har utbytet av kunskap mellan barnmorskor ändrats till att bli mer sparsamt. 

Med en ökad arbetsbelastning med högre krav och mindre tid för olika arbetsuppgifter är 

det svårare att vara tillgänglig för sina barnmorskekollegor. Barnmorskor får då ta hjälp av 

obstetriker som tar över situationen. Nya barnmorskor förlorar på detta sätt att lära sig ny 

kunskap och ta del av erfarna barnmorskors kunskap. 

En reflektion utifrån det Colter Smith (2014) skriver är att det är av stor vikt med ett 

fungerande sammarbete barnmorskor och obstetriker mellan för att utfallet för den födande 

kvinnan skall bli optimalt. Men det Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) beskriver är 

av största vikt, med en ökad arbetsbelastning och mindre tid för olika arbetsmoment för 
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barnmorskor minskar den givande kunskapsöverföringen mellan nya och mer erfarna 

barnmorskor. Det kan då leda till att fler interventioner, som episiotomi, utförs i den 

naturliga förlossningsprocessen då den tas över av andra professioner som inte har samma 

kompetens som en barnmorska. Det är därför av största vikt att tid och utrymme ges till 

barnmorskor så att de får möjlighet att utöva sin barnmorskeprofession fullt ut eftersom 

ingen annan profession kan ersätta en barnmorskas. 

Barnmorskorna upplevde blandade känslor till den nya forskningen om episiotomi. Förr 

var det mer tillåtande att använda episiotomi men sedan ändrades synen och 

barnmorskorna ansåg att det blev antingen eller i utförandet av episiotomi. Till den nya 

forskningen var barnmorskorna lite kluvna. Barnmorskorna tycker det var viktigt att 

reflektera över den nya forskningen.  I en studie av Heydari, Mazlom, Ranjbar och 

Scurlock-Evans (2014) framgår det att utbildningsnivå och yrkeserfarenhet kan ha 

betydelse för implementeringen av evidensbaserad forskning. Heydari, Mazlom, Ranjbar 

och Scurlock-Evans (2014) påvisar att utbildningsnivån kan påverka hur människor 

tillgodogör sig den evidensbaserad forskning. En reflektion är att detta är en styrka för de 

svenska barnmorskorna eftersom det nu krävs en magisterexamen för att erhålla 

barnmorskelegitimation samt att forskningen inom barnmorskeämnet ständigt är aktuellt 

och under utveckling. Forskningen kring episiotomi kan kännas lite tvetydig då den 

varierar i resultat beroende vilken forskning som studeras. Barnmorskorna upplevs som en 

stolt yrkesgrupp som kämpar för sitt rykte och för att bygga barnmorskeyrket på 

vetenskapliga grunder. 
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Konklusion 

Resultatet visade att barnmorskorna var restriktiva i utförandet av episiotomi och att det 

endast i speciella situationer ansågs vara nödvändigt med ingreppet. Tålamod framkom 

vara en viktig egenskap för en barnmorska och tillsammans med en ökad 

arbetslivserfarenhet framkom det vara lättare att avgöra när den födande kvinnan var i 

behov av episiotomi. Barnmorskorna kunde även säga ifrån då de inte ansåg det 

nödvändigt med episiotomi även om en läkare ansåg det. Det framkom även att den nya 

forskningen mottogs med delade meningar hos barnmorskorna. Episiotomi kunde tolkas in 

i temat En berg- och dalbana där barnmorskorna hela tiden övervägde det positiva mot det 

negativa, konsekvensernas fördelar och nackdelar.  

Förslag på klinisk tillämpning 

Episiotomi har varierat över tiden och därför är det av vikt att barnmorskorna vet sitt 

resonemang kring ingreppet. Genom att diskutera och samtala kring ämnet hålls det 

aktuellt och barnmorskorna stärks i sina tankar kring den naturliga förlossningsprocessen. 

Det är även av vikt att de nya barnmorskorna får vägledning av de äldre barnmorskorna 

inom den kliniska verksamheten för att känna sig trygga inför exempelvis episiotomi. Det 

är viktigt att man inom verksamheten håller sig uppdaterad inom den nya forskningen och 

granskar forskningen innan den förs in i verksamheten.  

Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att se hur resultatet utfallit om denna studie genomförts på ett 

annat sjukhus där eventuellt en annan kultur kring episiotomi råder. Det skulle även vara 

av intresse att göra studien mer omfattande runt om i Sverige på olika 

förlossningsavdelningar, då skulle barnmorskornas resonemang kanske ge andra uttryck än 

det gjort i denna studie. För att nå ut till en större bredd skulle denna studie eventuellt 

kunna göras i form av ett frågeformulär med mer uttömmande svar. Detta för att få ett brett 

urval som inte är beroende av den kultur som råder på en specifik förlossningsavdelning.  
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BILAGA 1 

Intervju nr: 

Ålder:  

Antal år som barnmorska: 

Antal år inom förlossningsvården: 

Genomfört episiotomi: 

 

Intervjufrågor 

Kan du berätta om dina tankar kring episiotomi/klipp? 

Hur resonerar du kring episiotomi/klipp? 

Vad är din erfarenhet av episiotomi/klipp? 

Upplever du några fördelar med episiotomi/klipp? 

Upplever du några nackdelar med episiotomi/klipp? 

Finns det något mer du vill berätta? 

 

Följdfrågor: 

Hur tänker du när du säger… 

Kan du utveckla… 

Kan du berätta mer om… 

 

En avslutande fråga 

Vilka ord relaterar du till episiotomi/klipp? 


