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Sammanfattning    

 

Graviditetsdiabetes innebär diabetes som nyupptäcks under graviditeten. 

Graviditetsdiabetes innebär en förändring av det dagliga livet. Forskning har visat att 

förändringen medför både positiva och negativa upplevelser, dels ökad medicinsk 

uppmärksamhet beroende på sjukdomen, dels ett mer inrutat liv än tidigare eftersom 

kvinnan måste kontrollera sitt blodsocker upprepade gånger varje dag.. Därmed blir hon 

också hela tiden påmind om sin graviditetsdiabetes. Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnor som får diabetes under sin graviditet upplever sin situation. 

Intervjuer genomfördes med fem gravida kvinnor. En kvalitativ innehållsanalys 

utfördes, vilket innebär ställa frågor om kvinnornas upplevelser och att lyssna på dem 

för att förstå  hur de upplever sin graviditet efter att de fått besked om att de fått 

graviditetsdiabetes. Resultatet tydliggörs i två huvudteman (trygghet och oro) och sju 

underteman (välmående, tillit till personalen, lättnad med extra kontroller, bekräftelse, 

förvirring, rädsla/chock, brist i självkänslan). Resultaten visar att kvinnorna är oroliga 

och rädda precis när de fått diagnosen graviditetsdiabetes, rädslan gäller främst barnets 

hälsa. Barnmorskan har en central roll i vårdmötet men kvinnorna känner en stor tillit till 

all personal som är inblandad. Kvinnorna upplever att de mår bra under graviditeten. De 

tänker inte så mycket på att de har graviditetsdiabetes. Kvinnorna lever i princip som de 

gjorde innan diagnosen sattes förutom att de beskriver att de har minskat sitt intag av 

socker.. Kvinnorna beskriver också att de känner en stor lättnad och trygghet i att extra 

kontroller på barnet som t.ex. ultraljud görs.  

 

Nyckelord: Graviditet, diabetes, barnmorska, screening, vårdvetenskap. 
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INLEDNING 

Att vara gravid och vänta och föda barn är en central händelse i kvinnors liv och en 

upplevelse med många dimensioner. För kvinnor som drabbas av diabetes under 

graviditeten (graviditetsdiabetes) innebär det att deras livssituation förändras. Att lära 

sig leva med graviditetsdiabetes kan jämföras med en process där kvinnorna söker efter 

en ny identitet eftersom förlusten av hälsa tar tid att bearbeta (Söderberg & Lundman 

Nordberg, 1999).  

 

Forskning som finns fokuserar främst på diabetes i sig, det saknas forskning som 

kartlagt hur kvinnor upplever att det är ha leva med diabetes under sin graviditet. 

Tidigare studier visar på de kvinnor som har diabetes under graviditeten känner sig mer 

oroliga, nervösa inför sin graviditet och att barnmorskans förhållningssätt har en stor 

betydelse för att de här kvinnorna skall känna trygghet under sin graviditet (Berg, 

Lundgren, & Lindmark, 2003; Marie Berg & Karin Dahlberg, 2001).  

 

I Sverige har den allmänna kunskapen om sjukdomen diabetes påverkan på graviditeten 

och det väntade barnet ökat sedan 1950- talet. Vid den tidpunkten var det vanligt att en 

gravid kvinna med diabetes ej kunde fullfölja graviditeten. En allmänt ökad kunskap om 

sjukdomen diabetes, barnmorskor och obstetrikers ökade kompetens inom området och 

teknisk utrustning har haft betydelse för utvecklingen av vård och omhändertagande av 

de drabbade kvinnorna. I mötet med barnmorskan är vårdrelationen central. Tidigare 

forskning har visat att förutom att diabetessjukdomen i sig oroar kvinnorna om deras 

egen och det väntade barnets hälsa så har barnmorskans attityd i vårdmötet också 

betydelse för dessa kvinnors upplevelse av sina graviditeter (Lundgren & Berg, 2007)   

 

Om det finns faktorer relaterat till barnmorskans roll, kan ökad kunskap inom området 

få de här kvinnorna att känna sig mer trygga inför graviditeten. Med utgångspunkt i 

ovanstående är det viktigt att undersöka hur kvinnor med diabetes upplever sin 

graviditet.     

 

 

BAKGRUND 

Sjukdomen diabetes delas in i typ 1, typ 2 och graviditetsdiabetes (GD). När diabetes 

typ 1 eller 2 skall fastställas görs det genom blodprov. För att fastställa GD görs först en 

glukosbelastning.. På 1920-talet var den här sjukdomen omöjlig att hantera och 

kontrollera. En stor del av det här berodde på svårigheterna att kunna mäta blodsocker 

utanför sjukhuset. Det var svårt, betungande och opålitligt att ta blodsocker vilket ofta 

resulterade i felaktiga värden (Laird, Zisser & Jovanovic, 2008). För mindre än hundra 

år sedan dog ofta bådedessa mödrar och deras barn under  graviditeten eller i samband 

med förlossning på grund av svåra komplikationer och  brister i kunskap om vården runt 

de här kvinnorna och barnen.. Det som har gjort att dessa kvinnor i stort sett har en 

normal graviditet är att de numera ges en god vård som innefattar information om 

effekter på blodsockret av livsstilsförändringar och att behandling med insulin ges om 

detta krävs (Berg & Lundgren, 2004). Den globala epidemin med övervikt, vilken blir 

allt vanligare även i yngre åldrar, bidrar till att förekomsten av GD ökar (Lauenborg, 

Hansen, Jensen, Vestergaard, Pedersen, Hornes, Locht, Pedersen, Damm, 2004). Enligt 
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Berg (2005) tenderar de kvinnor som har diabetes under graviditeten att var extra 

sårbara, oroliga och nervösa inför sin graviditet. De har en lägre självkänsla och har 

färre positiva förväntningar (Marie Berg, 2005).  

 

Vid typ 1 diabetes har bukspottkörtelns insulinproducerande celler angripits av 

kroppens eget immunförsvar och förstörts. Typ 1 diabetes är absolut insulinberoende 

eftersom kroppen inte längre kan tillverka sitt eget insulin. Insulinbristen som uppstår 

leder i sin tur till att sockret stannar kvar i blodet, och för varje måltid stiger 

blodsockernivån.. Vid typ 1 diabetes får personen akuta och tydliga symtom på 

sjukdomen. De klassiska symtomen vid diabetes är ökad trötthet, ökad törst, ökade 

urinmängder samt snabb och ofrivillig viktnedgång. Dessa symptom tillsammans med 

ett  blodsocker över 12.1mmol/l leder till att diagnosen fastställs. I Sverige förlöses 

årligen förlöses ungefär 350 kvinnor med typ 1 diabetes (Medicinska födelseregistret, 

2006). 

 

Kvinnor med typ 2 diabetes är inte absolut beroende av insulin. För att dessa kvinnor 

skall ha normal blodsockernivå räcker vanligtvis kostbehandling i kombination med 

motion. I de fall där det inte lyckas behövs behandling med insulin i form av 

injektioner. För att fastställa diagnosen typ 2 diabetes krävs två fasteblodsocker, tagna 

vid två olika tillfällen, som ligger över eller lika med 7.0 mmol/l. Symtomen vid typ 2 

diabetes är lindrigare än de som visar sig vid typ 1 diabetes. Därför kan en gravid 

kvinna ha sjukdomen utan att veta det och då upptäcks den vanligtvis i samband med 

rutinkontroll av blodsockernivån under graviditeten. Frekvensen av typ 2 diabetes i 

gruppen av alla förlösta kvinnor i Sverige är 1- 2 % per år (Medicinska födelseregistret, 

2006).  

 

GD innebär att kvinnan har nedsatt glukostolerans eller manifest diabetes som 

nyupptäcks under graviditeten (Haroush-Ben, Yogev & Hod, 2003; Naylor, Phil, 

Sermer, Chen, Farine 2008). Förekomst av GD varierar i olika länders populationer bl.a. 

beroende på olika definitioner av GD och intensitet av screening för sjukdomen i 

respektive land (Persson et al 2007, Laird, 2008). I Sverige var det år 2004 drygt 1,7% 

av de gravida som utvecklade GD. (Medicinska födelseregistret 2006; Persson, 

Winkvist, Mogren, 2007). De kvinnor som är i störst fara att utveckla GD är kvinnor 

med: uttalad fetma, tidigare GD, hereditet i familjen för diabetes, multiparitet, tidigare 

barn med födelsevikt ≥ 4500 g och visst etniskt ursprung tex. afro-amerikaner, 

sydostasiater, östasiater, indonesier. (Lauenborg et al 2004; Perkins, Dunn, Shubhada, 

Jagasia 2007; ”Gestational Diabetes Mellitus, 2002; Ben-Haroush et al, 2003). 

Överviktiga kvinnor med body mass index (BMI) på 25-29 har en fördubblad risk och 

kvinnor med fetma (BMI ≥ 30) har minst sex gånger högre risk att drabbas av GD. 

Populationen av invandrare är starkt överrepresenterade när det gäller GD beroende på 

en ökad hereditet för typ-2 diabetes i hemländerna (Persson et al, 2007, Laird, 2008).  

Konsekvensen för en gravid kvinna som har anlag för typ 2 diabetes är att samspelet 

mellan hög blodsockernivå och insöndring av insulin sviktar, vilket leder till att GD 

utvecklas (Haroush-Ben et al). 
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Diagnos- screening vid kontroll av graviditeten på 

barnmorskemottagning 

För att diagnosticera GD görs oral glukosbelastning förutom när blodsockernivån är så 

hög att manifest diabetes föreligger, dvs blodsockervärde, taget på fastande mage vid 

två olika tillfällen som är ≥, 7,0 mmol/l. I Sverige diagnosticeras GD enligt den metod 

som Världshälsoorganisationen (WHO, 2008) rekommenderar. Den kallas 

glukosbelastning och innebär att ett fasteblodsocker tas på kvinnan som därefter dricker 

en lösning med 75 g glukos. Två timmar efter intag av sockerlösningen tas ett nytt 

blodsockervärde. Det värdet är ett mått på hur hennes kropp har tagit hand om mängden 

glukos som hon drack. Enligt WHO (2008) är gränsvärdet för att fastställa diagnosen 

GD 7,8 mmol/l(WHO, 2008). Screeningen i Sverige utförs på olika sätt beroende på om 

mödravården har antagit Stockholmsmodellen eller Skånemodellen. Enligt 

Stockholmsmodelle screenas de kvinnor som har riskfaktorer med slumpmässiga 

blodsockermätningar. Enligt Skånemodellen erbjuds samtliga gravida screening för GD. 

Gränsvärdena för att fastställa diagnosen varierar mellan 9,0-11,0. mmol/l beroende på 

var i landet kvinnan bor (Persson et al, 2007). Blodsockernivån vid GD är sällan så hög 

att kvinnan upplever subjektiva symtom såsom  ökad törst och ökade urin mängder. Det 

medför att det inte finns några specifika symtom som ”larmar” vid GD. Därför måste 

gravida kvinnor erbjudas oral glukosbelastning eller någon annan form av urvalssystem 

(screening) för att GD ska kunna identifieras. När riskfaktorer för GD, som övervikt, 

föräldrar eller syskon med diabetes, tidigare GD samt tidigare stora barn, finns före 

graviditeten görs en oral glucosbelastning vid 12 - 14 graviditetsveckor och den 

upprepas sedan vid 28-32 graviditetsveckor. Hba1c används ej då det ärett för osäkert 

mått för att kunna användas vid diagnostik av GD. Det beror på att Hba1c värdet 

vanligtvis stiger fört när fasteblodsockervärde i plasma är förhöjt (Berg, 2005). 

 

Komplikationer före och efter förlossningen hos mor och barn 

Blodsockernivån brukar hos de flesta kvinnor efter förlossningen återgå till det normala. 

Det har dock visat sig att dessa kvinnor har en ökad risk att i senare i livet utveckla 

manifest typ 2-diabetes.  Enligt Persson (2007) har 35-40 % av dessa kvinnor utvecklat 

diabetes typ 2 inom 5-15 år efter förlossningen. Den fortsatta utvecklingen till en klinisk 

manifest diabetes typ 2 beror på olika samband mellan flertalet faktorer. Dessa är etnisk 

bakgrund, tidigare graviditeter med GD, vikt, ålder, paritet, hereditet för diabetes samt 

grad av hyperglykemi under graviditeten och omedelbart efter förlossningen (Linné, 

Barkeling, Rössner, 2002). Kvinnorna har också en högre risk att utveckla pre-eklampsi 

vid eventuellt kommande graviditeter.. Sannolikheten att dessa kvinnor genomgår ett 

kejsarsnitt är också högre än hos kvinnor med normal graviditet (Zimkus et al, 2007). 

Efter förlossningen är det viktigt att mammorna får en tid på vårdcentralen för 

uppföljning av blodsockret (Persson et al, 2007).  

 

En vanlig komplikation hos barn vars mammor har GD är hypoglykemi. Därför måste 

de här barnens blodsockernivå kontrolleras upprepade gånger första dygnet efter 

födelsen. Barn vars mammor har GD har också en ökad risk för komplikationer som 

missbildningar, att de blir stora s.k. LGA-barn (Large for gestational age). Dessutom 

ökar risken för trauma i samband med förlossningen som t.ex skulderdystoci med 

åtföljande plexus brachialisskador (men dessa är ovanliga i Sverige). Andra 
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komplikationer som kan drabba barnen är syrebrist, andningsstörningar och 

hyperbilirubinemi (Åberg & Westbom, 2001).  

 

Behandling och kontroll av gravida kvinnor med GD.      

Graviditet som kompliceras med GD klassificeras som komplicerad graviditet. För 

kvinnan som drabbats innebär det mer medicinska kontroller under graviditeten både på 

henne själv (kontroll av blodkärl i ögonbotten) och på barnet (t.ex. ultraljud). Kvinnorna 

får information av barnmorska alternativt obstetriker på vilket sätt och hur ofta de själva 

skall ta kapillärt prov för att testa sin blodsockernivå. De får låna en blodsockermätare 

och informeras om att de minst var fjärde timma (frekvensen kan vara oftare beroende 

på tidigare värde) tar ett kapillärt prov och därefter dokumenterar resultatet i en dagbok. 

Så länge blodsockernivåerna (glucos i plasma) visar på värde under de som kräver 

behandling med insulin kontrolleras kvinnans hälsa på vanlig barnmorskemottagning. 

Stiger blodsockernivåerna över denna gräns remitteras kvinnan till specialistmottagning 

för ställningstagande till behandling med insulin. Humant insulin (liknar människans 

eget insulin) var tidigare det enda valet av insulin för behandling av GD. Nyare sorters 

insulin (analogt insulin i vilket fabrikanten medvetet förändrat egenskapen) har bevisats 

vara mer effektivt än humant insulin för att bibehålla normala blodsockervärden. Detta 

har betydelse att blosdockret ligger bra under graviditet eftersom det minskar risken för 

missbildningar hos. Risken minskar också för kraftig tillväxt hos barnet och för att 

barnet skall drabbas av syrebrist och  hypoglykemi. Analogt insulin (kortverkande) 

injiceras fem till tio minuter före måltid medan humant insulin (långtidsverkande) tas 

30-45 minuter före måltid (Laird et al, 2008 & Perkins et al, 2007). För en del kvinnor 

med GD krävs endast behandling med förändring av kost och motion för att återfå 

normala värden på blodsockernivån. Dietist informerar kvinnorna om hur deras kost bör 

vara sammansatt med fett, protein och kolhydrater. De informeras även om noggrann 

planläggning av måltider och mellanmål samt att äta regelbundet. För de kvinnor som 

inte når förväntade mål (blodsockervärden) med kost och motion påbörjas behandling 

med injektioner med insulin (Perkins et al 2007). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är ett slags lidande som vården kan orsaka kvinnan, vilket kan uppstå 

genom t.ex. dåligt vårdande. Barnmorskan måste vara öppen inför mötet med kvinnan. 

Det talas om fyra dimensioner av vårdlidande: Kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Det kan också beskrivas som 

att bli förnekad som en lidande människa t.ex. att kvinnan känner sig åsidosatt och 

lidandet uppmärksammas inte av personalen i bemötandet av kvinnan. Vårdlidande kan 

ofta uppstå omedvetet och det kan bero på avsaknad av reflektion och bristande kunskap 

Berg, M. (2004).  

 

Vårdande av kvinnor med risker 

I en vårdrelation är det vårdaren som alltid har ansvaret för relationen och är den som 

skall se till att det blir en positiv vårdrelation. Vårdrelationen kännetecknas av ett 

professionellt engagemang vilket innebär att vårdaren inte skall räkna med att få ut 
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något för egen del. Barnmorskan är beroende av kvinnans vilja att ta emot vården och 

hennes vilja att bli vårdad. Målsättningen för barnmorskan i vårdrelationen är att främja 

hälsa och därmed minska lidande. Kärnan i vårdandet och det som kommer att bli en 

utmaning för barnmorskan är att utveckla en vårdrelation som bevarar kvinnans 

värdighet. Samtidigt skall man hitta en balans mellan det medicinska och naturliga 

perspektivet. För det här behövs god förkroppsligad kunskap. Den här balansen innebär 

att å ena sidan tillfredsställa de medicinska behoven och å andra sidan främja 

kvinnornas rätt att bli mödrar och föda på ett naturligt sätt. Som barnmorska måste man 

hitta en balansgång där både det naturliga och det medicinska perspektiven kan stå sida 

vid sida. Högriskgravida kvinnor vill bli behandlade som normala gravida kvinnor, dvs. 
som kvinnor med en normal graviditet med ett normalstort barn  som förväntas födas vaginalt, 

(2005). Varje kvinna har en medfödd styrka som barnmorskan stöder så att den 

naturliga processen kommer fram. Det är en utmaning att behandla högriskgravida så 

graviditeten blir en genuin, normal process (Berg, 2005). 

  

För att graviditeten skall bli en positiv upplevelse är relationen med barnmorskan av 

central betydelse, då kvinnan behöver stöd från en professionell person. Barnmorskor 

har mycket erfarenhet att ta hand om och ge stöd åt den gravida kvinnan så länge 

graviditeten är normal.  När riskfaktorer som t.ex. GD uppkommer involveras läkare 

och andra professioner som t.ex. dietist i vården av kvinnan under fortsatt graviditet. 

Läkare och andra professioners ansvar är att hjälpa och stödja kvinnan utifrån det 

medicinska perspektivet med de kontroller av henne och det väntade barnet som krävs. 

Barnmorskan är den person som har rollen att framhäva det som är normalt och stödja 

det som är friskt i mor/barn processen (Lundgren & Berg, 2007). Barnmorskornas 

ideala vårdande av de här kvinnorna kan sammanfattas med begreppet genuint vårdande 

av det genuina där det genuina står för det äkta, sanna, naturliga, naiva, giltiga och 

oförfalskade. Genom ett genuint vårdande uttrycks både ett sätt att vara, i 

förhållningssättet och ett sätt att göra (den vårdande vården). Det centrala är att skydda 

kvinnans värdighet. Basen för det här är vårdrelationen där man skall möta varje kvinna 

som en unik person. Den förkroppsligade kunskapen är också den en viktig beståndsdel 

i barnmorskans vårdande. Det innebär bl.a. att som barnmorska vara äkta genom att 

acceptera sig själv och att ha mod att vara den man är. Det innebär även att man skall 

kunna  reflektera över kunskapen, vilket innebär att ha förmåga och insikt i att 

kontinuerligt reflektera över vad som sker vid det specifika vårdtillfället (Berg, 2005).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Jämfört med i början av seklet har kunskapen om GD ökat avsevärt. Forskning visar att 

antal kvinnor med GD ökar i Sverige. Inom vårdvetenskaplig litteratur framkommer att 

barnmorskans attityd, bemötande och stöd till gravida kvinnor med s.k. riskgraviditet 

har betydelse för dessa kvinnors upplevelser av graviditeten (Lundgren & Berg 2007). 

Få studier finns som beskriver hur kvinnor upplever sin fortsatta graviditet när de fått 

diagnosen GD. För att barnmorskor och läkare ska tillgodose denna grupp av kvinnors 

behov behövs mer kunskap om hur kvinnor upplever sin situation. Kunskapen kan 

sedan användas till att anpassa omhändertagandet och planera vården så den befrämjar 

vårdmötet på ett bra sätt.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som får diabetes under graviditeten 

upplever sin livsvärld. 

 

 

METOD 

Utifrån studiens syfte har kvalitativ innehållsanalys utförts för att djupare förstå och 

beskriva kvinnor med GD:s upplevelse under graviditet (Graneheim & Lundman, 

2004). Den kvalitativa metoden blev då igenom intervjuer eftersom kvinnorna kan berätta 

och beskriva sin upplevelse av situationen med egna ord (Holloway & Wheeler 1996). 

Forskaren möter den person som intervjuas och hör dennes erfarenheter, berättelser och 

egna reflektioner kring det ämne som vill studeras. Fokus ligger på tolkning av texter som 

kan ske på olika nivåer och där forskaren växlar mellan närhet och distans. Forskaren anser 

att det är en lämplig metod för studien då den gör det möjligt att lyfta fram 

intervjupersonens uppfattningar genom intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

är en viktig bas att bestämma om studien är induktiv (Utgår ifrån insamlad empiri) eller 

deduktiv (där man utgår ifrån en redan existerande teori) ansats. I den här studien har 

forskaren valt att använda en induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys 

av intervjutexterna (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Deltagare 

Urvalet gjordes i första hand med förstföderskor i graviditetsvecka 34 eller senare. 

Förstföderskor valdes ut till studiens syfte då det kan skilja sig mellan de här och de 

kvinnor som haft GD vid ev. tidigare graviditet. Det går inte i förväg att förutse vilka 

kvinnor som kommer att drabbas av GD och ej heller i vilken graviditetsvecka det sker. 

När avsedd tid att samla in data hade gått och fem förstföderska med aktuella kriterier 

för inklusion i studien ej fanns att tillgå inkluderades en omföderska. Åldern på 

informanterna varierade från 25 till 34 år. Enligt Holloway & Wheeler (2002) behövs 

åtta till tio intervjuer men eftersom intervjuerna utfördes av en ensam forskare 

planerades fem intervjuer. I tabell 1 presenteras uppgifter om de fem informanterna som 

deltog i studien.   

 
Tabell 1. Översikt över kvinnorna som deltog i studien 
Intervju 

nummer  

             

     Ålder 

          

   Grav.vecka Graviditet* Paritet*  

1 28                  v 35 1-grav       0-para 0-para  

2 34                  v 37 2-grav       1-para 1-para 

3 28                  v 36 1-grav       0-para 0-para 

4 27                  v 34 1-grav       0-para 0-para  

5 26                  v 36 1-grav       0-para 0-para 

 
* Graviditet = antal graviditeter; Paritet = antal födda barn  
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Kontakt togs med verksamhetschef som informerades om studien. Efter godkännande 

kontaktades ansvarig barnmorska på enheten för Specialmödravård. Hon fick både 

skriftlig och muntlig information om studien. Den skriftliga informationen bestod av ett 

brev (bilaga 1) och det var ett likadant brev med information som deltagande kvinnor 

senare fick läsa.    

 

Barnmorskan på Specialmödravården tog kontakt (personligen vid vårdbesök eller via 

telefon) med gravida kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna, vilka var att de skulle 

var förstföderskor och vara i graviditetsvecka 34 eller senare. Därefter fick kvinnorna 

brevet med den muntliga informationen om studien. Tackade kvinnorna ja till 

deltagande skickades meddelande via e-post från barnmorskan på Specialmödravården 

till forskaren. Det innehöll uppgifter på kvinnan med namn och telefonnummer, paritet 

och graviditetsvecka. Forskaren kontaktade kvinnan för att avtala tid för intervju och 

detta var första kontakten mellan forskare och deltagande kvinna.   

Datainsamling 

Kvinnorna intervjuades efter att graviditeten passerat 34 hela graviditetsveckor. 

Längden på graviditeten valdes utifrån att kvinnorna skulle ha kort tid kvar till beräknad 

förlossning. Detta för att kvinnorna skulle kunna ha chansen att ha landat i beskedet och 

situationen.  

 

Datainsamling genomfördes via öppna intervjuer enligt Kvale, 1997) och har gjorts av 

en forskare. Enligt Kvale (1997) är fördelen med en kvalitativ forskningsintervju att den 

kan användas för att fånga det undersökta ämnets nyanser och dimensioner. Det viktigaste 

för forskaren är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Kvinnorna intervjuades 

en gång och varje intervju  varade mellan 30 och 45 minuter samt bandinspelades. Tid 

och plats för intervjuns genomförande bestämdes i samråd med varje kvinna. 

Intervjuerna genomfördes i kvinnornas hem vilket de själva hade valt eftersom de tyckte 

att det passade dem bäst. En intervju genomfördes i ett rum på vederbörande kvinnas 

arbetsplats. Det var bara forskare och informant närvarande när intervjun genomfördes. 

Efter att varje intervju var avslutad skrev forskaren ordagrant ut den på papper och 

varenda fördröjning i svar, skratt och hostning markerades i texten. Det gjordes för att få 

med de nyanser i språk som intervjupersonen gav uttryck för under intervjuns gång. 

 

Dataanalys 

Texten har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys vilken beskrivs i Graneheim 

& Lundman (2004). Varje utskriven intervju lästes igenom av en forskare. Eftersom denna 

studie fokuserade på kvinnornas upplevelse av GD identifierades i den ursprungliga 

texten enbart de domäner som handlade om upplevelse av GD. Efter den första 

genomläsningen gicks texten igenom mer noggrant och i marginalen skrevs nyckelord eller 

meningar som sades av deltagarna som representerade olika domän. Dessa var stora 

övergripande områden och beskrevs utan någon tolkning. Nästa steg var att ta fram 

meningsenheter i texten vilka utgjorde grunden för analysen. Meningsenheterna var ord, 

meningar och stycken av text som hade samma innehåll. Därefter kortades texten ner utan 

att det kvalitativa innehållet påverkades, även kallat kondensering, för att göra texten mer 

lätthanterlig. Den kondenserade texten abstraherades och försågs med koder, vilka 

forskaren sammanförde till kategorier. Innehållet lyftes till en högre logisk nivå. En kod är 
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en etikett på en meningsenhet och en kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. 

Benämningen av en kategori beskriver vad texten handlar om. Det slutliga steget i 

analysen innebar att skapa teman (se Tabell 2), (Granskär 2008).  

 

Tabell 2. Exempel ur analysprocessen på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori  

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt har antagits under hela forskningsprocessen, dvs från början 

till slut. Hänsyn till deltagarnas integritet och värdighet måste tas under hela processen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Tema 

Jag lever på i princip som jag gjorde innan, 

tänker bara på att jag inte behöver äta så 

mycket godis eller dricka så mycket läsk, 

men annars kan jag ju också äta godsaker 

ibland. Jag avstår ju inte helt från det, det 

skulle aldrig gå *skrattar*. 

 

Lever i princip som 

innan, äter inte lika 

mycket godis, eller 

dricker inte läsk. Kan 

inte avstå helt 

*skrattar* 

 

Lever ungefär 

som innan. 

Kan inte avstå 

helt från godis 

*skratt*. 

 

tryggt 

levnadssätt efter 

beskedet 

 

Trygghet 

Jag kände att min barnmorska hade mycket 

bra kunskap om det här *paus*, hon sa att det 

kunde finnas många orsaker till att jag fått 

det. Man fick gå till Barnmorskan fler gånger 

och göra fler ultraljud och det kändes skönt.  

 

Min barnmorska hade 

mycket bra kunskap 

*paus*. Fick gå till 

barnmorska ofta för 

kontroller å det kändes 

skönt.  

Min 

barnmorska 

var bra. 

Mycket 

kontroller-

tryggt.  

Trygghet genom 

barnmorskan 

 

Trygghet 

Jag tänkte precis i början, att shit bara det inte 

skadar barnet något. Mitt långtidsinsulin låg 

när det upptäckte det vecka 28 på 6 och 

gränsen var 5, så det var ju marginellt. 

Läkaren sa för att det skulle bli skador på 

barnet så skulle det ligga på i början då som 

för en diabetiker mellan 10-12, 

långtidsinsulinet då alltså.   

Precis i början tänkte 

jag att shit bara det inte 

skadar barnet något.  

 

Shit, bara det 

inte skadar 

barnet.  

 

Ängslan för 

att 

Skada 

barnet 

 

Otrygghet 

När jag berättade för min familj, vänner och 

på jobbet att jag hade diabetes var det 

knappast ingen som visste vad det var. Det 

gjorde att "vad är det för fel på mig känslan" 

blev ganska stark.  Men att kunna kontrollera 

sockret genom kosten var en stor lättnad, jag 

har sluppit insulin och mått bra under hela 

min graviditet. 

Omgivningen visste 

inte var det var när jag 

berättade för dem. Vad 

är det för fel på mig 

känslan blev då ganska 

stark. 

 

Vad är det för 

fel på mig? 

 

Svårt att ta 

till sig 

situationen/i

nformatione

n 

 

Otrygghet 
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Deltagare får inte känna sig kränkta (Helsingforsdeklarationen, 2002). För denna studies 

genomförande behövdes inget godkännande av etisk kommitté. Forskaren utgår istället 

från de fyra etiska principerna, informationskravet, informerat samtycke, krav på 

konfidentialitet och nyttjandekravet.  

 

Att delta i en studie vars syfte är att försöka förstå innebörden i kvinnornas upplevelse 

av GD kan ge upphov till känslor i olika riktningar. Kvinnan hade informerats om att 

hon, när som helst och utan förklaring, kunde avbryta sin medverkan i intervjun och i 

studien. Kvinnan kunde när som helat få de data som skrivits ut efter intervjun. 

Materialet från intervjun förvaras hela tiden på sådan plats som ej var tillgänglig för 

andra än forskaren och dennes handledare.  

 

Då intervjuerna transkriberades användes inga namn. Persondata ersattes med en kod så 

att forskaren kunde urskilja enskild intervju och koden hade bara forskaren tillgång till. 

Regler enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har följts. Om kvinnan efter intervjun 

behövde samtala om sin GD erbjöds hon det genom samtal med antingen barnmorska 

eller läkare. 
 

RESULTAT 

Efter analys av de fem intervjuerna framkom följande resultat innefattande två 

huvudteman trygghet och otrygghet och kategorier som presenteras i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Översikt över teman och kategorier. 

Trygghet Otrygghet 

Trygghet genom barnmorskan Ängslan inför barnet  

Tryggt levnadssätt efter beskedet Acceptera situationen 

Vikten av tillräcklig information Omställning i graviditeten/livet 

 Svårt att ta till sig informationen/situationen 

 

 

Trygghet 

Kvinnorna beskrev att de upplevde en trygghet i den vård och information som de fick 

under graviditeten. De upplevde att barnmorskan var en stor trygghet för dem p.g.a. hon 

hade god kunskap om vad GD innebär för en gravid kvinna och det väntade barnet. 

Vidare kunde hon förklara hur och varför extra kontroller görs på kvinnorna med GD 

jämfört med kvinnor som inte har GD.  

Trygghet genom barnmorskans  

All fem uttryckte på ett eller annat sätt att de hade bra relation till sin barnmorska. De 

kände en stor trygghet genom henne då de fick komma till barnmorskan för extra 

kontroller. Vidare att barnmorskan i vårdmötet utgick från patientperspektivet och ingav  

förtroende för kvinnorna så att de kunde känna sig lugna i situationen. När de i början 

fick beskedet var kvinnorna oroliga, men när de fick träffa barnmorskan och de fick 

göra extra kontroller genom t.ex. ultraljud kände de  trygghet.  

” Det känns skönt att de har så bra koll på allt, dessa tester leder ju till bra saker, att 

kunna få hjälp med att förebygga diabetes när man blir äldre (3). 
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”Alla som jobbar med det här är så duktiga så jag känner ingen oro för det här (1)” 

 

Tryggt levnadssätt efter beskedet 

Alla informanterna mår vid intervjutillfället bra. Ingen av kvinnorna uppger att de i 

nuläget är oroliga för sin egen eller för barnets hälsa. Däremot beskrev de att precis i 

början när de fick diagnosen GD reagerade på olika sätt som hörde ihop med att de inte 

visste vad GD innebar. Att flera av deltagarna inte hade ändrat speciellt mycket på sin 

livsstil upplevde de som skönt. De kände sig trygga i hur de skulle bete sig i sitt 

levnadssätt. Givetvis hade de förändrat vanor som t.ex. äta mindre sötsaker och äta mer 

regelbundet, samt att motionera mera. De fyra av fem kvinnor som inte behandlades 

med insulin tyckte att det var en befrielse att slippa att ta injektioner varje dag. Två av 

de fem kvinnorna uttrycker i nedan citat att de lever ungefär som innan de fick GD.  

 

”Jag kan inte påstå att jag har ont av det här, utan det är ju att man tänker på hur man 

äter åså. Jag äter ungefär som jag brukar, jag behöver inte tänka att jag inte kan äta 

glass eller att jag kan ta en fika” (2). 

 

”Jag lever på i princip som jag gjorde innan, tänker bara på att jag inte behöver äta så 

mycket godis eller dricka så mycket läsk, men annars kan jag ju också äta godsaker 

ibland. Jag avstår ju inte helt från det, det skulle aldrig gå” *skrattar* (5). 

 

Vikten av tillräcklig information 

Deltagarna upplevde att de fick bra information GD av barnmorskan. En av deltagarna 

uppgav att efter att hon hade fått bra information om hur hon sticker sig själv i fingret 

var hon inte orolig för det längre. Kvinnorna beskrev betydelsen för dem av 

barnmorskans kunskap i vårdmötet. Att få information om vad som händer i kroppen, 

hur man ska sköta sig för att slippa ha besvär från GD är en stor trygghet. När det 

kommer till förlossning får man helt överlämna sig till personalen. Lita på att de vet vad 

de gör och skall göra. Det var en av deltagarna som var orolig över förlossningen, men 

genom samtal och information från barnmorskorna och även läkare blev det en mer 

trygg och lugn upplevelse.  

 

”Blev orolig över om det var något fel på barnet p.g.a detta och tankarna malde runt i 

huvudet. Så det var jätteskönt att ha gjort det här extra ultraljudet och få bekräftat att 

allt stod rätt till medbebisen. Var även lugnande när man fick lite information om hur 

man skulle sköta sin kost och vad man skulle tänka på(4)”. 

 

”Blev lite orolig om när det berättades att jag skulle sticka mig i fingrarna flera gånger 

om dagen också för att mäta mina blodvärden. Detta informerades om när jag fick 

beskedet per telefon. Jag undrade hur detta skulle kännas. När jag väl kom till 

diabetesmottagningen och sjuksköterska visade mig hur jag skulle göra kändes det mkt 

bättre” (1). 
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Otrygghet 

Otrygghet kommer fram när man pratar med kvinnorna och de talar om den första tiden 

efter att de fått diagnosen GD.  

Ängslan inför barnet 

Det var den känslan som alla deltagarna nämnde som första tanke när de fått diagnosen. 

När kvinnorna först fick veta att de hade fått GD uppstod en oro för barnet. Bara inte 

barnet är skadat. En rädsla att få ett stort barn eller att det skulle vara något fel på 

barnet. Det första som kommer upp är att de skall få ett stort barn som inte mår bra. Det 

var deras förutfattade mening om GD, att alla barn blir stora och pluffsiga.   

 

”Jag tänkte precis i början, att shit bara det inte skadar barnet något. Mitt 

långtidsinsulin låg när det upptäckte det vecka 28 på 6 och gränsen var 5, så det var ju 

marginellt. Läkaren sa för att det skulle bli skador på barnet så skulle det ligga på i 

början då som för en diabetiker mellan 10-12, långtidsinsulinet då alltså” (1). 

 

”Jag var väldigt rädd att min bebis skulle bli sådär stor och plufsig som visst är vanligt 

bland dessa barn” (3). 

 

”Blev orolig över om det var något fel på barnet p.g.a detta och tankarna malde runt i 

huvudet. Så det var jätteskönt att ha gjort det här extra ultraljudet och få bekräftat att 

allt stod rätt till med bebisen”(4) 

 

 

Acceptera situationen 

Att acceptera situationen innebär för deltagarna att de har fått bra information av 

barnmorska och eller läkare om varför de kan ha drabbats av GD, hur det ska bli i 

fortsättningen med kontroller av insulin och så vidare. Trots den oro som finns 

omedvetet inombords går det inte att tänka på det hela tiden. Man får acceptera 

situationen som den är, göra det bästa av situationen, vilket beskrivs så här. Då en av 

deltagarna hade GD under föregående graviditet var hon inställd på den situation som 

väntade henne under denna graviditet också. 

 

”Ja, nä asså, jag tyckte nog inte att det var sådär. Jag har inte tänkt på det så mycket, 

det är ju liksom, ja det är ju bara så känns det som. Det som jag tycker är lite jobbigt är 

att det är svårt att hålla sockret jämnt”(1). 

 

”Jag hade nog ställt mig in på att jag skulle få det igen, men sen var man väl kanske lite 

orolig för att det skulle bli värre andra gången än första. Sen var det ju det här med 

profilerna och de här, det hade jag ju aldrig hört talas om innan, då fick man ju bara, 

hjälp vad är det här. Den hade jag ju inte gjort innan, så jag kände, hålla på att sticka 

mig sådär hela tiden. Det blev väldigt uppbundet kände man. Man skulle sticka sig 

innan måltid och två och en halv timma efter, det blev så bundet. Det var lite jobbig”t 

(2).  
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Omställning i graviditeten/livet  

Att det blir en omställning i graviditeten/livet efter att ha fått diagnosen GD var alla 

kvinnorna överens om. Det var ett återkommande ämne som kom upp under olika 

”rubriker”. Kvinnorna beskrev att det är en omställning att helt plötsligt planera sin 

vardag med noggrant vad det gäller måltider, ta insulininjektioner samt regelbundna 

blodsocker kontroller osv. Den omställning som kvinnorna upplevde var jobbigt, var 

precis när de fick veta att de drabbats av GD. De trodde då att det skulle bli en stor 

omställning i livet annars så skulle barnet bli sjukt. Omställningarn upplevde de sedan 

inte så jobbiga, men det är en vana från tidigare som bryts, t.ex genom att inte få äta 

sötsaker.  

 

”Blev lite orolig om när det berättades att jag skulle sticka mig i fingrarna flera ggr om 

dagen också för att mäta mina blodvärden. Detta informerades om när jag fick beskedet 

per telefon. Jag undrade hur detta skulle kännas” (4). 

 

”De vill pressa blodsockret så himla mycket ibland. Jag låg på 4,9 vilket är vad en 

normal person ligger på och då ville de pressa ner det ännu mer vilket jag kan förstå 

och jag tänker ju på barnets bästa, men jag måste kunna leva också. Jag har en häst 

och en liten kille till. Skulle man hålla på att pressa ner det skulle det vara så att jag 

skulle få ta mitt insulin och bara ligga i soffan. Jag måste leva också, det finns vissa 

saker man måste göra. Jag behöver insulin fyra gånger per dag” (1). 

 

”Det jag måste tänka på är att äta regelbundet, motionera och givetvis äta mindre 

sötsaker. Det är ju också jobbigt att inte få dricka juice eller äta så mycket frukt som 

man vill, det som alltid har vart så bra tills nu då det också påverkar blodsockernivån. 

Det som också är jobbigt är att man måste komma ihåg att kontrollera sitt blodsocker, 

men det kommer man väl in i. Så länge det inte är något med barnet så är det ingen sak 

att kontrollera blodsockre”t (5). 

 

Svårt att ta till sig informationen/situationen 

Kvinnorna beskrev att det i början, efter att ha fått diagnosen GD, att de var svårt att ta 

till sig information. Kombinationen av att känna sig frisk, att graviditeten var frisk och 

att genom GD ha fått en medicinsk diagnos var en kombination som var svår att ta till 

sig till en början.. Under intervjuerna så anklagade deltagarna sig själva. Den första 

reaktionen skiljde sig åt, men de flesta kunde inte fatta att just de hade drabbats av GD. 

Det var svårt att ta till sig. Alla upplevde de en känsla av att det var deras fel. En av 

kvinnorna tränade fem dagar i veckan och åt en enligt henne perfekt kost och hon hade 

ju läst om vad som kunde orsaka GD och trodde inte att hon skulle ligga i riskzonen. 

När en av deltagarna berättade för familj och omgivning kunde de inte förstå vad det 

var, de trodde till en början inte på kvinnan. Att förneka att man själv har drabbats av 

GD är lätt när man lever ett exemplariskt liv både tränings- och kostmässigt.  

 

 ”Blev ganska chockad först när jag fick veta att jag hade grav. diabetes. Ingen i min 

släkt har diabetes och jag är inte överviktig, har aldrig varit. Kunde inte riktigt ta till 

mig all information som gavs under telefonsamtalet (då jag fick reda på att jag hade 

diabetes) eftersom jag blev ganska chockad. Det som var bra var att jag fick besked så 

snabbt efter glukostestet som jag gjort samma dag på morgonen. Men det kändes lite 
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rörigt att komma ihåg all information som jag fick från samtalet om alla remisser som 

skulle göra och besök som skulle bokas (4)”. 

 

”Skulle jag ha fått diabetes, som tränat upp till fem gånger per vecka, både på gymmet, 

löpning och bodypump plus en kost som fick många att höja på ögonbrynen, det kändes 

urlöjlig”t (3). 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten på studiens resultat bygger på forskarens kunnighet inom området, 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2008) är viktigt för att de rätta koderna och 

temana skall framgå, men också för att tolkningen skall kunna ske trovärdigt. Resultatets 

trovärdighet kan diskuteras utifrån olika faktorer. Ett sätt att visa trovärdigheten är att ha 

med citat i texten. (Graneheim & Lundman 2004, Dahlberg 1997). Då deltagarna ibland 

gled ifrån ämnet ställdes följdfrågor t.ex. hur menar du där? Berätta mer? Kan du 

utveckla? Forskaren inser att eftersom endast en person analyserat materialet kan inte 

egen tolkning helt uteslutas. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks 

trovärdigheten om man är två som analyserar materialet som tar ut meningsbärande 

enheter, kondenserar dessa till koder samt kategoriserar dem. 

 

Deltagarna valdes inte ut av forskaren själv, utan av en kontaktperson som via e-postl 

skickade namn och telefonnummer. I studien gick det ej att rekrytera enbart 

förstföderskor utan även att en omföderska fick inkluderas. Kontaktpersonen var på 

semester under en lång tid vilket möjligen kan ha bidragit till att det blev så. Då det var 

det enda sättet att få kontakt med deltagarna gjorde det att jag fick gå ifrån grundtanken 

att det bara skulle inkluderas förstföderskor. I studien har enbart kvinnor som var 

intresserade av att delta rekryterats.. Det kan bidra till att endast de kvinnor som mår bra 

under sin graviditet orkade delta och därmed ge det positiva resultat som framkommit. 

De kvinnor som mått eller mår dåligt i sin GD, och därför möjligen har en mer negativ 

bild, kunde inte rekryteras. Om jag som forskare själv hade tagit den första kontakten 

med kvinnorna hade kanske deras intresse varit lättare att fånga istället för att gå igenom 

en mellanhand som ska  återberätta syftet med studien i andra hand. Det här tror jag kan 

vara en del i att resultatet blev så positivt. Att resultatet skulle bli så positivt var inget 

jag förutspådde innan studien påbörjades. Kvinnorna intervjuades på den plats som var 

mest lämpliga för dem. Någon intervju genomfördes i ett konferensrum på deltagarens 

arbetsplats där risken hela tiden fanns att personal kunde springa in och ut. En av 

intervjuerna genomfördes i kvinnans hem där hennes son satt i rummet och telefonen 

ringde mitt under intervjun. Platserna där intervjuerna höll till kanske skulle vart på en 

mer neutral plats för att få ut det mesta av intervjuerna. De andra tre intervjuerna höll 

till i ett rum på deras mödravård i samband med ett barnmorskebesök. Negativt med den 

platsen var att kvinnorna kände sig en aning stressade, att de hade bråttom hem efter 

besöket. Forskaren har en oerfarenhet i intervjuerna som kan spela en roll för hur 

intervjuerna löpte på. Varje intervju gjorde att jag blev mer säker som intervjuperson, 

vilket visar sig i intervjuernas fyllighet. Första intervjun blev inte lika utförlig, 

följdfrågorna och konversationen blev mer och mer naturliga under följande intervjuer. 

Dock anser forskaren att fem intervjuer är för lite för att känna sig säker på 
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intervjutekniken. Några av deltagarna upplevde det jobbigt att intervjun spelades in på 

bandspelaren, men ingen sa nej till att bandspelare skulle användas.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att barnmorskan har en framträdande roll i att de här kvinnorna känner 

sig trygga i sin situation. Utvecklingen inom diabetes har varit framgångsrik. Tidigare 

forskning (Laird, 2008) visar att för mindre än hundra år sedan dog ofta både mor och 

barn i samband med gravididet och förlossning. Idag har barnmorskan och även kvinnan 

själv, genom olika informationskällor, en större kunskap om symtom, screening, risker 

för både mor och barn, behandling. Att man idag har en hög kunskapsnivå förbättrar 

situationen avsevärt för kvinnorna som har GD i och med att de får bättre information 

och vård runt behandling. I mitt län, där studien bedrvs, erbjuds alla gravida kvinnor att 

göra en glukosbelastning för att utesluta eventuell GD. Att alla kvinnor erbjuds tycker 

jag är en förmån för kvinnorna. Som gravid idag är kvinnorna pålästa och vet att det 

finns något som heter GD som upptäckts först under graviditeten och det är ett bra sätt 

att eventuellt utesluta eller fastställa diagnosen.  

 

Resultatet var förvånande då tidigare forskning visat att de här kvinnorna som drabbas 

av diabetes under graviditeten ofta är väldigt sårbara och ofta nedstämda. Tidigare 

studier har visat att de här kvinnorna är mer rädda och oroliga än vad de kvinnor som 

har en normalgraviditet är. Resultatet i den här studien visar att deltagarna till en början 

var oroliga, främst då för att det skulle ha hänt något med barnet. Att det skulle vara 

skadat. I övrigt var kvinnorna inte oroliga, utan de levde i princip på som det gjorde 

innan de fick veta att de hade GD.  

 

Resultatet visar hur viktigt det är att barnmorskan har kunskap om ämnet, men också 

kunskap om hur upplevelsen uppfattas av olika kvinnor. Forskaren hade liten 

förförståelse om hur kvinnor upplever sin situation då jag har haft mycket lite kontakt 

med den sortens frågor inom ämnet tidigare. Genom min tidigare erfarenhet som 

sjuksköterska och under mina kliniska studier som barnmorskestudent anade jag att det 

var informationen och kunskapen som var viktigast för att de här kvinnorna skulle 

känna att de fick de stöd som behövdes. Enligt Lundgren och Berg (2007) är relationen 

mellan barnmorska och kvinnan den viktigaste faktorn för att kvinnan skall få en positiv 

upplevelse av sin graviditet och förlossning. Den mest väsentliga faktorn för en positiv 

graviditet och förlossning är stöd. I Sverige har barnmorskan mycket erfarenhet av att ta 

hand om den normala graviditeten, medan det är en läkare som har huvudansvaret om 

det uppstår komplikationer. Att få diagnosen GD gör att den gravida kvinnans fortsatta 

graviditet handläggs under gruppen riskgraviditeter. Då är läkaren primärt ansvarig men 

barnmorskan har ett ansvar att fokusera på det friska i graviditeten.  

 

Resultatet i den här studien visar på att kvinnorna inte befinner sig i den krissituationen 

som hänvisas till i tidigare forskning, vilka beskriver hur kvinnor i riskgrupper har 

lättare för att bli nedstämda och sårbara. (Berg, Lundgren & Lindmark 2003). 

Kvinnorna i studien talar mycket om information och hur de, trots att de fått diagnosen 

GD, upplever sig själva som trygga i situationen på grund av t.ex. extra kontroller, 

samtal med barnmorskan.   
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Trygghet för kvinnorna i den här studien skapas genom barnmorskans professionella 

omhändertagande i vårdmötet och övrig personal som är involverad i deras vård med 

avseende på GD. Barnmorskans fokus i mötet med kvinnan är på den normala 

graviditeten. Beroende på bl.a. kvinnor med GD har barnmorskan kunskap om att vård 

är ett brett perspektiv. Vilken är barnmorskans primära roll när hon möter en kvinna 

med en s.k. komplicerad graviditet? Det finns inget enkelt svar på det. Barnmorskan 

skall ha kunskap om olika symptom och riskfaktorer som påverkar både kvinnans och 

barnets hälsa samt metoder för screening. Barnmorskan skall fungera som en länk 

mellan kvinnan och övrig vårdpersonal. Av resultatet framkommer också att livsstil som 

motion har en stor betydelse för att blodsockernivån ska vara normal, vilket är den 

viktigaste behandlingen av GD. Barnmorskan skall där fungera som stöd åt kvinnan, 

uppmuntra kvinnan att motionera, vilket beskrivs i tidigare forskning (Avery, 2000). 

 

I kategorin ängslan för barnet beskriver de gravida kvinnorna att de först fokuserar på 

barnets hälsa och det är på det som deras första tankar går när de fått veta att de har GD. 

Tankarna ger oro om att de skall få ett barn som bedöms vara för stort i relation till 

graviditetslängden och  att barnet inte skall överleva.  

 

Komplikationer med att föda ett stort barn kan relateras till tidigare studier (Evans & 

O´Brien, 2005) där kvinnornas värsta fasa var att föda en stor bebis. Många kvinnor 

oroade sig också över om deras bebis skulle utveckla diabetes senare i livet. Kvinnorna 

satte barnets hälsa framför sin egen och de beskrev att det spelar ingen roll vad de gör 

som mamma bara barnet mår bra. (Evans & O´Brien, 2005). För att minimera risken att 

barnet skall bli skadat i samband med förlossningen blir kvinnorna försiktiga och 

varsamma i de dagliga sysslorna och istället fokuserar de på sin diabetes. I resultatet 

framkommer också hur viktigt det är för dem att testa blodsockret för att helt enkelt få 

bevis på hur de klarar av behandlingen (t.ex. motion och kost). Berg & Honkasalo 

(2000) visar i deras studie att det är en utmaning för barnmorskan att vårda en kvinna 

med GD. De har en viktig roll att i vårdmötet förmedla hur riskerna med avseende på 

hälsa kan minimeras genom att normalisera blodsocker nivån, samtidigt som de skall 

peka på att de flesta kvinnor idag med diabetes föder friska barn, vilket kan reducera de 

negativa känslorna. 

 

Kategorin acceptera situationen beskriver hur några av kvinnorna på enkla sätt har 

förändrat sitt liv och att göra det bästa av situationen både för barnet men också henne 

själv. En viktig del i behandlingen av GD är den fysiska aktiviteten vilken ensamt eller i 

kombination med annat t.ex. ändrade kostvanor, behandling med insulin fungerar som 

en bra behandlingsmetod. Det bekräftas i Evans & O´Brien (2005) studie där de 

intervjuat kvinnor med diabetes som menar att de lever ett mycket mer hälsosamt liv 

med motion och kost än vad de gjorde innan de fick veta att de hade diabetes. Andra 

kvinnor beskriver också att de är mer motiverade att välja de mer hälsosamma valen 

som kanske hade lämnats därhän om inte det hade varit för att de hade sin diabetes. Vad 

som förvånar mig som forskare i den här studien var att ingen kvinna nämnde att de fått 

någon information om fysisk aktivitet och hur viktigt det var för deras hälsa. De nämnde 

själva att de börjat motionera mera sedan de fick beskedet. Hur mycket information om 

betydelsen av fysisk aktivitet får kvinnorna egentligen av sina barnmorskor? Alla 

kvinnor med GD får prata med en dietist där de t.ex. får beskriva hur en måltid är 

sammansatt med proteiner, fett och kolhydrater. Det framkom ej i denna studie om de 
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får information om hur deras motionsvanor behöver anpassas till den nya situationen 

med GD. Det gäller både hur mycket motion de utför dagligen och vilken sorts motion 

som passar bäst in för att blodsockernivån skall hållas på en normal nivå, Vilka risker 

med avseende på både deras och barnets hälsa påverkas positivt genom fysiska 

aktiviteten? Enligt Snapp & Donaldson (2008) är det mindre troligt att de gravida 

kvinnor som är fysiskt aktiva föder stora barn (LGA) än de kvinnor som inte är fysiskt 

aktiva.  

 

I resultatet kan man urskilja att det blir en Omställning i livet för kvinnorna som 

drabbats av GD. Den största omställningen är planerande av kost, motion och klockslag 

när blodsocker ska tas. Det hade inte behövts om graviditeten vart normal. Att motivera 

sig till att planera för sin hälsa är viktigt för kvinnorna och i det arbetet spelar 

barnmorskan en viktig roll genom information och stöd som hon ger till kvinnan. I 

resultatet framkom att kvinnorna känner en stor trygghet hos sin barnmorska. 

Barnmorskan är ett stöd för kvinnan genom att bara lyssna på henne och genom sin 

profession bekräfta att patientperspektivet är viktigt vid vårmötet.  

 

I kategorin Svårt att ta till sig framkom det att några av kvinnorna i studien hade svårt 

att mentalt ta till sig att de har GD. De beskrev också att det var också svårt att ta till sig 

all information om det förändrade hälsoläget via telefon. En av deltagarna uppgav att 

hon aldrig trodde att hon skulle ha drabbats av GD då hon, enligt sig själv och hennes 

omgivning, levde ett prickfritt liv. När barnmorskan ger besked och information om GD 

via telefon ger det inte kvinnan någon tid att ställa frågor. Samtidigt behöver kvinnan så 

fort som möjligt efter att diagnosen är satt få beskedet från barnmorskan eller läkaren. 

Kvinnorna i den här studien upplever att det jobbigt att få all information på en gång. 

De önskade att de hade fått information om sjukdomen när de gjorde 

glukosbelastningen, då de inte skulle ha den lilla kunskap de hade när de fick beskedet 

att de hade GD. Min erfarenhet av den kliniska delen av barnmorskeutbildningen är att 

barnmorskor var dåliga på att informera om varför glukosbelastning görs. Barnmorskan 

nämnde till kvinnan att alla erbjuds att göra en glukosbelastning och hur det gick 

tillväga och lite eller ingen information vad det innebar om blodsockervärdet var 

onormalt högt.  

 

I resultatet framkommer att flertalet av de gravida kvinnor som drabbats av GD, vid 

intervjutillfället i princip har en oförändrad livsstil, det vill säga att de levde som de 

gjorde innan de fick beskedet om att de hade GD. Att de kan leva i princip som de 

gjorde innan har kanske sin förklaring i att de fått den information och vård som gör att 

de känner sig trygga i hur de skall leva. Kvinnorna i den här studien tycker att 

barnmorskorna har mycket kunskap om GD, vilket leder till att kvinnorna får bättre 

information. De går på mycket extra kontroller där de kontrollerar blodsockret, vilket 

också ger trygghet för de här kvinnorna, att det är någon professionell som kontrollerar 

deras blodsocker samtidigt som de utför egna kontroller hemma. Kvinnorna har minskat 

på intag av sötsaker och ökat motionstillfällena. Tidigare studier (Artal, 1996) visar att 

de flesta gravida kvinnor som får GD har sedan tidigare en inaktiv livsstil. kanske gör 

det att deltagarna i den här studien kan ha en oförändrad livsstil enligt dem själva, men 

genom att ha börjat motionera så har de ökat musklerna glukosupptag. Träning medför 

en reducering eller eliminering av insulin.  
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Trygghet genom barnmorskan har genomskådats i hela resultatet. Den relation som 

deltagarna beskriver att de har till barnmorskan betyder mycket för dem med syfte att 

bevara eller uppnå normala blodsockervärden. Den vård som deltagarna erhåller i 

vårdmötet upplevs av dem som en trygghet. Exempel är extra kontroller med ultraljud, 

och extra kontroller av blodsockernivån. Min erfarenhet efter att ha intervjuat de här 

kvinnorna är att de litar helt på barnmorskans kunskap om GD och att det är hon som 

har kontroll av kvinnans hälsoläge och anpassar vården därefter. Det är barnmorskan 

som står i centrum i vårdmötet för att deltagarna skall känna att de hanterar sin GD på 

ett bra sätt för både henne och barnet de bär på, genom informationen, stödet, 

kontrollerna. I tidigare studier där intervjuer har gjorts med barnmorskor, där de fick 

uttala sig om hur det är att vårda kvinnor som är i riskgruppen och inte klassas som 

normal graviditet. Det framkom att barnmorskorna tyckte det var viktigt att ha kvinnan i 

fokus i vårdrelationen och inte hennes diagnos. Kvinnan är inte komplikationen i sig 

utan snarare en kvinna som drabbads av en komplikation. I vårdmötet innebär det att 

barnmorskan först ser kvinnan och därefter apparater och tester av olika slag (Berg & 

Dahlberg, 2001).   

 

Praktisk tillämpning  

Studiens resultat kan användas i en större studie för att urskilja vikten av individuell 

information och vård hos de kvinnor som tillhör en riskgrupp bland de gravida. 

Studiens resultat kan ge barnmorskorna positiv energi att fortsätta utveckla sin kunskap 

runt området genom t.ex. utbildningar. Något man kan ta lärdom från studiens resultat 

är att vikten av information och samtal. Information om fysisk aktivitet som ändå är en 

av de viktigaste informationspunkterna som borde ges till dessa kvinnor. För att få ett 

bredare resultat skulle den kunna ingå i en större studie där även läkare, dietister och 

barnmorskor på specialistmödravården genomför intervjuer med kvinnor som fått 

diagnosen GD. Det skulle vara intressant att göra en studie med kvinnor från olika län, 

där syftet också skulle utgå ifrån hur kvinnor upplever sin situation. Det här för att man 

utgår ifrån olika screeningmetoder runt om i Sverige.   

 

Slutsats 

Kvinnor med GD erfar barnmorskans stöd och kunnighet som hjälp att hantera sin 

livssituation. Det handlar om information och stöd. Det finns flera saker som 

barnmorskan skall ta till sig utifrån vad resultatet visar. Dels är det viktigt att vara 

uppmärksam på kvinnornas individuella behov och hur mottaglig kvinnan är just då. 

Deltagarna i den här studien är alla trygga med sin barnmorska och upplever att de är 

kunniga. Mer kunskap behövs i ämnet för att det skall passa alla individer, det behövs 

enhetliga riktlinjer i Sverige för när man skall screena GD. Det vore intressant att i 

framtiden forska runt barnmorskornas upplevelser runt GD: Det vill säga hur de 

upplever sin kunskap i ämnet. Vidare om de, känner de sig trygga i sin roll som 

barnmorska när det gäller att informera drabbade kvinnor om GD.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

 

 

 
 

 

 

Hej! 

 

Jag är sjuksköterska som studerar till barnmorska vid Högskolan i Borås. 

En del av utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne 

inom ramen barnmorskans arbete. Det finns många intressanta ämnen och 

jag har valt att fokusera min studie på hur kvinnor som får diabetes under 

graviditeten upplever sin situation.  

 

Studien kommer att ligga till grund för min magister uppsats. Intervjuerna 

är planerade att genomföras med kvinnor som väntar sitt första barn och 

som passerat 34 hela graviditetsveckor. Varje intervjutillfälle beräknas ta 

mellan 30-60 minuter och görs i samband med ordinarie besök på 

respektive Mödravårdscentral. Intervjun spelas in och kommer att 

behandlas konfidentiellt. Om du väljer att vara med i studien kan du när 

som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Tack på förhand! 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta  

 

Lisa Moberg, sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel; 0736197296 

 

Handledare, Margareta Mollberg, barnmorska och lektor, Högskolan i 

Borås. 

Tel; 033/4354758  

margareta.mollberg@hb.se 
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