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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Forskning har visat att förlossningsupplevelsen har betydelse för kvinnans 

framtida inställning till barnafödande. Forskningsresultat har huvudsakligen presenterats för 

normala graviditeter eller där urvalet varit blandat (normala och komplicerade graviditeter). 

Begränsad forskning finns om hur komplicerad graviditet kan påverka förlossnings-

upplevelsen.  

Syfte: Att jämföra förlossningsupplevelse bland kvinnor som haft normal graviditet 

respektive graviditetsdiabetes samt studera sambandsfaktorer för förlossningsupplevelsen.  

Metod: Studien är en retrospektiv kohortstudie där data insamlats med hjälp av enkäter. 

Deltagarna (n=444) är slumpmässigt valda bland kvinnor i Sverige med normal graviditet och 

kvinnor med graviditetsdiabetes. Kvinnor som fött tvillingar och som inte angivit barnets 

födelsevikt exkluderades från fördjupningsstudien, vilket innebar att data för 429 kvinnor, 326 

med normal graviditet och 103 med graviditetsdiabetes ingick. Parametriska och icke-

parametriska analyser har genomförts för att analysera materialet.  

Resultat: Nästan två tredjedelar av kvinnorna (62,9%) hade en positiv förlossnings-

upplevelse. Kvinnor med graviditetsdiabetes hade oftare en negativ förlossningsupplevelse 

jämfört med kvinnor med normal graviditet. Nöjdhet med smärtlindringen visade ett 

signifikant samband med förlossningsupplevelsen, de som var nöjda med smärtlindringen var 

mer nöjda med sin förlossningsupplevelse.  

Slutsats: Gravida kvinnor med komplicerad graviditet i form av graviditetsdiabetes har 

signifikant sämre förlossningsupplevelse jämfört med kvinnor som haft en normal graviditet. 

 

Nyckelord: Förlossningssätt, förlossningsupplevelse, graviditetsdiabetes, smärtlindring. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Background: Previous studies have shown that the childbirth experience is important for 

women's future attitude towards childbirth. Results have mainly been presented for normal 

pregnancies or where the sample is mixed (normal and complicated pregnancies). Research 

results on how complicated pregnancies may influence the childbirth experience are limited.  

Aim: To compare the birth experience among women with normal pregnancy and gestational 

diabetes and to study factors related to childbirth experience.  

Method: The study is a retrospective cohort study and data was collected by questionnaires. 

The participants (n= 444) was randomly selected among women in Sweden with a normal 

pregnancy and women with gestational diabetes. Women who conceived twins and women 

who didn’t state their child’s birth weight were excluded from the study which meant that data 

for 429 women, 326 with normal pregnancies and 103 with gestational diabetes were 

included. Parametric and nonparametric tests were made to analyze the material.  

Results: Almost two of three women (62.9%) had a positive childbirth experience. Women 

with gestational diabetes had negative birth experiences more often than women with normal 

pregnancies. The childbirth experience also showed to be influenced by the woman's 

satisfaction of pain relief. Those who were satisfied with pain relief were more often satisfied 

with their childbirth experience.  

Conclusion: Pregnant women with gestational diabetes have significantly worse childbirth 

experience than women with normal pregnancies. 

 

Keywords: Childbirth experience, gestational diabetes, mode of delivery, pain relief. 
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INLEDNING 

 

Ett av förlossningsvårdens och barnmorskans mål är att kvinnan ska få en så positiv 

förlossningsupplevelse som möjligt. Forskningsresultat har huvudsakligen presenterats för hur 

kvinnor med normal graviditet upplever sin förlossning och forskning om hur en komplicerad 

graviditet kan påverka förlossningsupplevelsen är begränsad. Idag är befolkningen allt mer 

överviktig och problemet med övervikt fortsätter att öka. Detta problem ses även hos gravida 

kvinnor vilket innebär att vi som barnmorskestudenter och blivande barnmorskor kommer att 

möta ett stort antal gravida kvinnor med övervikt och fetma och den problematik och risk för 

komplikationer som följer med det. En komplikation till graviditet som oftare ses hos 

överviktiga gravida kvinnor är graviditetsdiabetes. Barnmorskans ansvarsområde är 

huvudsakligen handläggning och omvårdnad vid normal graviditet och förlossning. Dock är 

det viktigt att ha kunskap om den komplicerade graviditeten och förlossningen för att kunna 

bidra till att förlossningsupplevelsen blir så positiv som möjligt då omvårdnadsansvaret alltid 

är barnmorskans. Med anledning av detta ansåg vi att det skulle vara intressant och viktigt för 

oss som blivande barnmorskor att studera om förlossningsupplevelsen bland kvinnor med 

komplicerad graviditet i form graviditetsdiabetes skiljer sig från kvinnor som haft en normal 

graviditet. 

 

 

1. BAKGRUND 

 

1.1 Förlossningsupplevelse 

Under de senaste decennierna har kunskapen ökat om vad förlossningsupplevelsen kan 

medföra för kvinnans framtida inställning till barnafödande. Upplevelsen av förlossningen har 

dessutom betydelse för kvinnans välbefinnande, mor- och barnrelation samt relationen till 

hennes partner. Det är således av stor vikt att förlossningsupplevelsen blir positiv, då en 

negativ upplevelse kan bidra till att kvinnan inte vill genomgå fler förlossningar 

(Waldenström, Borg, Olsson, Sköld & Wall, 1996). Flera studier påvisar att en positiv 

förlossningsupplevelse till största delen har att göra med en känsla av kontroll (Fair & 

Morrison, 2011; Gibbins & Thomson, 2001; Goodman, Mackey & Tavakoli, 2003; Larkin, 

Begley & Devane, 2009). Kvinnor har uttryckt att barnmorskans stöd är avgörande för hennes 

förmåga att kunna ”flyta med” och ta kontroll över sin situation (Lundgren, 2005).  
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1.1.1 Förlossningssätt och förlossningsupplevelse 

Fair och Morrison (2011) visar att förlossningssättet inte påverkar helhetsupplevelsen av 

förlossningen. Det finns inga signifikanta skillnader i jämförelsen mellan upplevelsen av 

vaginal förlossning och kejsarsnitt. Detta styrks även av Gibbins och Thomson (2001) vars 

studie visar liknande resultat. Waldenström, Hildingsson, Rubertsson och Rådestad (2004) 

och Rijnders et al. (2008) visar däremot att instrumentella vaginala förlossningar är 

associerade med negativa förlossningsupplevelser, liksom induktion, värkstimulering i 

öppningsskedet och förlängd progress. De påvisar även att kvinnor som tidigare genomgått ett 

planerat kejsarsnitt riskerar att få en negativ förlossningsupplevelse vid nästa förlossning. 

Karlström, Nystedt och Hildingsson (2011) visar även de på att förlossningssättet kan ha 

betydelse för helhetsupplevelsen av förlossningen. Kvinnor som förlösts med kejsarsnitt är 

mindre benägna till att se förlossningen som en positiv upplevelse. De kvinnor som själva valt 

att förlösas med ett planerat kejsarsnitt anser dessutom oftare att förlossningsupplevelsen fått 

dem att inte vilja ha fler barn.  

 

1.1.2 Smärtlindring och förlossningsupplevelse 

Upplevelsen av smärta under förlossningen kan påverka den totala förlossningsupplevelsen. 

Eliminering av smärta betraktas ur obstetrisk synvinkel ofta som en viktig faktor för den 

positiva förlossningsupplevelsen, men för vissa kvinnor är smärtan en viktig del för att känna 

tillfredställelse och god prestation (Larkin et al., 2009). Attityder till smärtlindring (positiva 

eller negativa) tidigt i graviditeten visar enligt Waldenström et al. (2004) ingen statistisk 

skillnad gällande förlossningsupplevelsen. Däremot visade det sig att kvinnor som erhållit 

epiduralbedövning under förlossningen oftare hade en negativ förlossningsupplevelse jämfört 

med dem som inte tog den bedövningen. Författarna till den studien diskuterar att detta 

resultat kan bero på att kvinnorna som inte erhöll epiduralbedövning kände sig mer nöjda med 

sin prestation än dem som tog epiduralbedövning. Detta samband kan antas då nästan hälften 

av kvinnorna i studien tidigt i graviditeten uppger att de ville undvika obstetrisk smärtlindring 

så länge som möjligt. Även Rijnders et al. (2008) visar att kvinnor som är nöjda med hur de 

hanterade förlossningssmärtan är mer nöjd med förlossningsupplevelsen. Kvinnor i studien 

som antyder att de är missnöjda med sin smärthantering är nära fem gånger mer missnöjda 

med förlossningsupplevelsen.  

 

Förlossningsförberedelser visar enligt Lally, Murtagh, Macphail & Thomson (2008) att 

kvinnorna får en mer realistisk förväntning på smärtupplevelsen, vilket leder till minskad 
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sannolikhet att känna ett misslyckande om smärtlindring används. Det kan i sin tur leda till att 

de får en mer positiv förlossningsupplevelse. Det är viktigt att kvinnorna blir förberedda på 

hur lång och smärtsam en förlossning kan vara samt vilken smärtlindring de kan erbjudas och 

eventuellt tänkas behöva. Detta för att deras förväntningar och förhoppningar ska bli så 

realistiska som möjligt och smärtupplevelsen positiv (Lally et al. 2008). 

 

1.1.3 Andra faktorer som kan påverka förlossningsupplevelsen 

Waldenström et al. (2004) visar i sin svenska studie ingen signifikant skillnad gällande 

utbildningsnivå relaterat till förlossningsupplevelse. En engelsk studie av Raleigh, Hussey, 

Seccombe & Hallt (2010) visar däremot att högre utbildade kvinnor oftare är missnöjda med 

hur de blivit behandlade och bemötta under graviditeten och förlossningen jämfört med lägre 

utbildade kvinnor. Däremot är de högre utbildade kvinnorna mer benägna att komma till 

mödravårdcentralen före vecka 12, delta i föräldrautbildning, börja amma tidigare samt 

mindre benägna att uppleva komplikationer under graviditet och förlossning jämfört med de 

lägre utbildade kvinnorna (Raleigh et al., 2010).  

  

Kvinnans etnicitet visar enligt Waldenström et al. (2004) inte ha någon betydelse för 

förlossningsupplevelsen. Utlandsfödda kvinnor skattar inte sin förlossningsupplevelse 

annorlunda jämfört med svenskfödda kvinnor. Raleigh et al. (2010) visar däremot att 

utlandsfödda kvinnor har en större benägenhet att uppleva komplikationer under graviditeten 

och förlossningen samt att de oftare är missnöjda med sin smärtlindring jämfört med brittiskt 

infödda kvinnor. Dock upplever utlandsfödda kvinnor i högre utsträckning att de blir väl 

behandlade och bemötta av barnmorskorna under graviditet och förlossning.   

 

Gällande familjesituation relaterat till förlossningsupplevelse visar Raleigh et al. (2010) att de 

kvinnor i studien som lever ensamma svarar genomgående mer negativt på frågor i enkäten 

jämfört med kvinnor som lever tillsammans med en partner. 

 

1.2 Graviditetsdiabetes 

Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som glukosintolerans av varierande grad samt att den 

debuterar eller upptäcks under graviditet. För de flesta kvinnor går sjukdomen tillbaka i 

samband med förlossningen, men definitionen tillämpas även om den kvarstår efter 

graviditeten och oavsett om sjukdomen är insulin- eller kostbehandlad (American Diabetes 

Association [ADA], 2011). 
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Persson, Winkvist och Mogren (2007) beskriver att screening för GDM varierar mellan olika 

mödravårdscentraler. En del mödravårdcentraler screenar alla kvinnor för GDM (generell 

screening) medan andra endast screenar kvinnor med någon riskfaktor (riskfaktorbaserad 

screening). Majoriteten av mödrahälsovårdsområdena i Sverige uppgav att de anamnetiska 

riskfaktorerna för att screenas för GDM är: tidigare graviditetsdiabetes, hereditet för diabetes, 

tidigare barn med födelsevikt ≥ 4500 gram (makrosomi) och BMI ≥ 30.  

 

Screeningen innebär att kvinnan får genomgå en peroral glukosbelastning (oral glucose 

tolerance test, OGTT). Vid testet får kvinnan inta 75 g glukos efter föregående fasta på minst 

8 h. Innan glukosintaget mäts ett fastevärde av plasmaglukos (P-glukos) och två timmar efter 

intaget mäts ett nytt P-glukosvärde. Referensvärdena för vid vilket P-glukosvärde som 

diagnosen GDM sätts varierar över landet (Persson et al., 2007).  

 

Bland de kvinnor som genomgår OGTT diagnostiseras GDM hos 0- 4,3 procent (Persson et 

al., 2007). Yngre kvinnor (under 25 år) rapporteras i en studie av Östlund och Hanson (2003) 

ha låg risk för att drabbas av GDM. De visar också att de största riskfaktorerna för att drabbas 

av GDM är hereditet, ickenordiskt ursprung, GDM i en tidigare graviditet samt att tidigare ha 

fött barn med makrosomi. 

 

1.2.1 Upplevelser av graviditetsdiabetes 

Persson, Winkvist och Mogren (2009) visar att kvinnors upplevelser av att leva med 

graviditetsdiabetes beskrivs att diagnosen kom som en chock för deltagarna. Ingen av studiens 

intervjuade kvinnor beskriver några somatiska symtom vilket gör det hela svårt att acceptera 

och förstå. En del kvinnor som drabbades av GDM upplevde omställningen av livsstilen som 

en ständig kamp medan andra upplevde omställningen som mindre krävande. 

 

Att drabbas av GDM innebär risker för både mor och barn (ADA, 2011). I Persson et al. 

studie (2009) känner kvinnorna att de har ett ökat ansvar att ta hand om sin hälsa för att det 

väntade barnet ska få en så bra och frisk start på livet som möjligt. Förlossningen känns för 

många kvinnor som ett sanningens ögonblick där de får besked om barnets hälsa har 

påverkats av kvinnans GDM eller inte. Rijnders et al. (2008) visar dock att kvinnor med 

riskgraviditeter och graviditetskomplikationer inte ser tillbaka på sin förlossning mer negativt 

än kvinnorna med normala graviditeter.  
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1.2.2 Övervikt och fetma vid graviditetsdiabtes 

World Health Organization, WHO, (2006) definierar Body Mass Index (Tabell 1) som ett 

enkelt sätt att räkna ut vikt- längdförhållandet på en person för att klassificera undervikt, 

övervikt och fetma. BMI räknas ut genom att kroppsvikten (i kilo) divideras med längden (i 

meter
2
). 

     

 

Tabell 1 – Viktklassindelning för Body Mass Index (BMI) bland vuxna enligt WHO (2006) 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Både övervikt och fetma ökar kraftigt risken för graviditets- och förlossningskomplikationer 

(Ramachenderan, Bradford, & McLean, 2008). Baeten, Bukusi & Lambe (2001) visar att 

risken för kvinnor att drabbas av GDM, preeklampsi och eklampsi ökar kontinuerligt med 

BMI, ju högre BMI desto större risk. Samma studie visar även att frekvensen för kejsarsnitt, 

makrosomi och förlossning före vecka 32 är högre bland överviktiga och feta kvinnor jämfört 

med normalviktiga. Barnen till dessa kvinnor löper dessutom nära två gånger så stor risk att 

dö före 1-års ålder än barnen till normalviktiga kvinnor. Av kvinnorna i studien som hade 

BMI ≥ 30 drabbades sex procent av graviditetsdiabetes, jämfört med 1,6 procent av de 

normalviktiga kvinnorna (Baeten et al., 2001). 

 

1.2.2 Makrosomi hos barnet 

Makrosomi innebär en födelsevikt på över 4000 eller 4500 gram. Den vanligaste definitionen 

är 4000 gram eller mer, men i Sverige och övriga Norden används gränsen 4500 gram 

(Haram, Pirhonen & Bergsjø, 2002). En stor dansk studie visar att antalet barn med en 

födelsevikt över 4000 gram har ökat från 16,7 procent till 20 procent över en tioårsperiod och 

Viktklass BMI 

Underviktig 

- Svår undervikt 

- Måttlig undervikt 

- Lätt undervikt 

Normalviktig 

Överviktig 

- Lätt fetma 

Fetma 

- Fetma grad 1 

- Fetma grad 2 

- Fetma grad 3 

< 18,50 

< 16,00 

16,00- 16,99 

17,00- 18,49 

18,50- 24,99 

≥ 25,00 

25,00- 29,99 

≥ 30,00 

30,00- 34,99 

35,00- 39,99 

≥ 40,00 
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antalet barn födda med en vikt på 4500 gram eller mer har ökat från tre till fyra procent 

(Ørskou, Kesmodel, Brink-Henriksen & Secher, 2001).  

 

Large for gestational age (LGA), det vill säga stor för gestationstiden, innebär att barnets 

födelsevikt är två standardavvikelser eller mer över referenspopulationens medelvikt vid 

motsvarande graviditetsålder (Haram et al., 2002). Anledningen till makrosomi eller att barnet 

är stort för tiden kan bero på genetiskt arv, övervikt hos modern, kraftig viktökning under 

graviditeten och GDM eller diabetes mellitus. Risken för detta tillstånd hos barnet ökar även 

för omföderskor, kvinnor med hög ålder, om SF-måttet är över 40 centimeter samt för kvinnor 

som tidigare fött ett stort barn (Bérard et al., 1998; Haram et al., 2002; Rehder, Pereira & 

Silva, 2011; Siggelkow et al., 2008).  

 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

 

Antalet kvinnor som drabbas av komplikation till graviditet i form av graviditetsdiabetes blir 

allt fler och många kvinnor upplever diagnosen som ett hot mot sin egen och barnets hälsa. 

Kvinnorna är därmed ofta i behov av extra stöd för att känna sig trygga och barnmorskan bör 

vara medveten om detta för att kunna handlägga förlossningen på bästa sätt. Därigenom ökar 

kvinnans förutsättning att få en positiv upplevelse av förlossningen. Det finns forskning om 

kvinnors upplevelse av förlossningen relaterat till förväntningar, smärta och kontroll. Dock 

finns väldigt lite beskrivet om kvinnors förlossningsupplevelse vid graviditetsdiabetes och om 

den skiljer sig från kvinnor som haft en normal graviditet.  

 

 

3. SYFTE  

 

Syftet med denna fördjupningsstudie är att jämföra förlossningsupplevelse bland kvinnor som 

haft normal graviditet respektive komplicerad graviditet i form av graviditetsdiabetes samt 

studera faktorer som har samband med förlossningsupplevelsen. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Rehder%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Pereira%20BG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Silva%20JL%22%5BAuthor%5D
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4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Påverkar kvinnans graviditet förlossningsupplevelsen, beroende på om graviditeten 

varit normal eller om kvinnan haft graviditetsdiabetes? 

 

 Påverkar förlossningssätt, paritet och smärtlindring vid förlossning kvinnans 

förlossningsupplevelse? 

 

 Påverkar utbildningsnivå och etnicitet kvinnans förlossningsupplevelse? 

 

 Påverkas kvinnans förlossningsupplevelse av att föda ett stort barn – över 4500 gram – 

jämfört med att föda ett normalviktigt barn? 

 

 

5. METOD 

 

5.1 Design  

Fördjupningsstudien är en retrospektiv kohortstudie. Retrospektiv studiedesign blickar 

tillbaka i tiden och studerar sådant som redan skett. En kohortstudie innebär att data från en 

speciell grupp/grupper insamlas under en bestämd tidsperiod (Polit & Beck, 2004). Denna 

fördjupningsstudie bygger på två grupper, en grupp där kvinnor haft en normal graviditet och 

en grupp där kvinnor haft graviditetsdiabetes av varierande allvarlighetsgrad. Materialet som 

har används till denna fördjupningsstudie är en mindre del av en större enkätstudie. 

 

5.2 Urval och undersökningsgrupp 

Rekrytering till undersökningsgruppen skedde genom det medicinska födelseregistret (MFR) 

där kvinnor som fött barn under 2005 i Sverige med normal graviditet och förlossning (ICD-

10 diagnos O80.0) samt kvinnor med komplicerad graviditet, vilket i detta fall innebar icke 

insulinbehandlad graviditetsdiabetes (ICD -10 diagnos O24.4A) eller insulinbehandlad 

graviditetsdiabetes (ICD-10 diagnos O24.4B) slumpmässigt valdes ut. För att bestämma hur 

många kvinnor som krävdes från varje grupp för att kunna genomföra den större studien 

gjordes först en powerberäkning. Det framkom att det krävdes totalt 890 kvinnor, varav 650 

skulle ha en normal graviditet och förlossning och 120 kvinnor en icke insulinbehandlad 

graviditetsdiabetes samt 120 kvinnor en insulinbehandlad graviditetsdiabetes. Av de 890 
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slumpmässigt utvalda kvinnorna gick 879 att nå för enkätstudien. Bortfallet (n=11) berodde 

på bland annat emigration och feldiagnostik. Gruppen som besvarade enkäten bestod av 444 

kvinnor, två tredjedelar med normal graviditet och förlossning (n=333) och en tredjedel med 

graviditetsdiabetes (n=111).  

 

För detta fördjupningsarbete exkluderades de kvinnor som fött tvillingar (n=2) samt de som 

inte uppgett sitt barns födelsevikt (n=13). Fördjupningsstudien kom att omfatta 429 kvinnor, 

326 med normal graviditet och 103 med graviditetsdiabetesdiagnos.  

 

5.3  Datainsamling 

Lämpliga informanter identifierades med hjälp av MFR och kvinnorna erbjöds år 2009 att 

delta i en uppföljningsstudie efter barnafödande. De identifierade kvinnorna som gick att nå 

erhöll ett informationsbrev med ett erbjudande om att delta i en uppföljningsstudie samt en 

enkät med svarskuvert. Vid uteblivet svar skickades en påminnelse med en ny enkät ut. 

 

Enkäten som besvarades hade en huvudsaklig inriktning på hälsa, livsstil och välbefinnande 

efter barnafödande (3-4 år efter förlossning beroende på när på året barnet föddes). Även 

frågor om förlossningsupplevelse, förlossningssätt, smärtlindring, barnets vikt, antal 

graviditeter, typ av graviditet med mera besvarades i enkäten. Alla frågor i enkäten avsåg 

enbart kvinnans graviditet och förlossning 2005. För denna fördjupningsstudie användes ett 

mindre antal frågor. 

 

5.4 Analys 

Författarna har undersökt om kvinnans graviditet har någon betydelse för förlossnings-

upplevelsen beroende på om graviditeten varit normal eller om kvinnan haft graviditets-

diabetes. Analyser har även gjorts för att undersöka olika faktorers eventuella samband med 

förlossningsupplevelsen.  

 

En del variabler i materialet har dikotomiserats, vilket innebär att variabeln indelats i två 

grupper. Exempel på detta är förlossningssätt och typ av graviditet. Förlossningssätt indelades 

i 1) normal vaginal förlossning och 2) övriga förlossningssätt, vilket innebar sugklocka, tång, 

planerat-, akut- eller urakut kejsarsnitt. Typ av graviditet delades in i 1) normal graviditet och 

2) graviditetsdiabetes, vilket omfattade både icke insulinbehandlad graviditetsdiabetes och 

insulinbehandlad graviditetsdiabetes. 
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Variabeln barnets födelsevikt har delats in i fyra grupper: < 2500 gram, 2500-3999 gram, 

4000-4499 gram och ≥ 4500 gram. Detta för att författarna skulle kunna göra jämförelser 

mellan exempelvis enbart grupperna 2500-3999 gram och ≥ 4500 gram. 

 

Två av frågorna i enkätundersökningen – helhetsupplevelsen av förlossning samt nöjdhet med 

smärtlindring – var utformade som kvotskalor (se bilaga 1). Svarsalternativen på dessa frågor 

var snedfördelade vilket gjorde att medianvärdet användes vid analys. Medianvärdet av 

förlossningsupplevelsen för den totala populationen var 8,9. Nästan två tredjedelar av alla 

kvinnor (62,9%) hade kryssat mellan 8,0- 10,0 på skalan. Från 7,9 på skalan och neråt var det 

färre kryss och fördelningen var betydligt mer utspridd. Gränsen för positiv respektive negativ 

förlossningsupplevelse bestämde författarna med ledning av medianvärdet och resultatet av 

fördelningen. Baserat på detta antagande beslutades att 8,0 eller högre skulle anses som 

positiv upplevelse och 7,9 eller lägre som negativ upplevelse.  

 

För att fastställa gränsvärde för nöjd respektive missnöjd med smärtlindring valde författarna 

att enbart utgå från medianvärdet, som var 9,0. Alla värden 9,0 eller mer räknades därför som 

nöjd med smärtlindringen och 8,9 eller lägre räknades som missnöjd med smärtlindringen. 

 

Chi-square test har används för att jämföra proportioner mellan olika grupper och Mann-

Whitney U test och Student´s t-test för att jämföra median- och medelvärden (Wahlgren, 

2008). Signifikansnivå för säkerställda skillnader mellan grupper bestämdes till p= 0,05. Data 

har analyserats med hjälp av Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 19.0. 

 

 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Projektet i sin helhet har genomgått en forskningsetisk granskning vid den regionala 

forskningsetiska kommittén på Umeå Universitet. I enlighet med World Medical Association 

Declaration of Helsinki (2008) samt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS, 2003:460) erhöll de slumpmässigt utvalda kvinnorna ett informationsbrev där syftet 

med studien, att deltagandet var frivilligt och att svaren behandlas konfidentiellt utförligt 

beskrevs. Brevet innehöll även kontaktuppgifter till de ansvariga för studien, kort information 

om personuppgiftslagen samt information om möjligheten att när som helst kunna avbryta 

studien. För att upprätthålla den anonymitet som poängterades i informationsbrevet och för att 
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svaren på enkäterna i enlighet med World Medical Association Declaration of Helsinki (2008) 

inte ska kunna relateras till enskilda personer har materialet kodats och avidentifierats.  

 

 

7. RESULTAT 

 

Fördjupningsstudien innefattar ett nationellt urval av kvinnor som fött barn år 2005. En 

jämförelse av förlossningsupplevelse bland kvinnor som haft normal graviditet respektive 

komplicerad graviditet i form av graviditetsdiabetes samt analyser av faktorer som påverkar 

förlossningsupplevelsen har utförts. Resultatet presenteras i tabeller och text utifrån syftet och 

frågeställningarna i studien. 

 

7.1 Karakteristika för deltagarna  

Av studiens samtliga kvinnor hade 326 (76,0%) en normal graviditet och 103 (24,0%) 

graviditetsdiabetes. Medelåldern för kvinnorna med normal graviditet var 31,6 (± 4,6) år och 

medelåldern för kvinnorna med graviditetsdiabetes var 33,6 (± 5,0) år (p < 0,001). Kvinnorna 

hade i genomsnitt fött 2,3 (± 0,9) barn och 12,2 procent av kvinnorna var födda utanför 

Sverige. Bland kvinnorna med graviditetsdiabetes var 40,2 procent 35 år eller äldre vilket kan 

jämföras med kvinnorna med normal graviditet där 20,1 procent var 35 år eller äldre (p < 

0,001). En skillnad bland antalet förstföderskor och omföderskor med graviditetsdiabetes kan 

ses i studien. Av kvinnor med graviditetsdiabetes var 17,6 procent förstföderskor jämfört med 

kvinnor med normal graviditet där 8,9 procent var förstföderskor (p < 0,001). De kvinnor i 

studien som var överviktiga (BMI ≥ 25) före graviditeten hade oftare graviditetsdiabetes (p < 

0,001). Kvinnorna med graviditetsdiabetes var även signifikant kortare jämfört med 

kvinnorna med normal graviditet (p < 0,01). Utlandsfödda kvinnor var i större utsträckning 

drabbade av graviditetsdiabetes jämfört med svenskfödda kvinnor (p < 0,001).  I tabell 2 

presenteras fler karakteristika hos deltagarna (Tabell 2).  
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                              Tabell 2 –  Bakgrundskarakteristika för deltagarna fördelade på totala antalet deltagare, graviditetstyp och positiv respektive negativ förlossningsupplevelse  

 

Karaktärisktika 

 
Alla kvinnor 

(n=429) 

Kvinnor med 

normal 

graviditet 

(n= 326) 

Kvinnor med 

graviditets-

diabetes 

 (n=103) 

P-värde Kvinnor med 

positiv  

förlossnings-

upplevesle  

(n=270) 

Kvinnor med  

negativ förloss-

nings- 

upplevelse 

(n=159) 

P-värde 

Kvinnans ålder vid 

barnafödandet 

 m (±SD) 

 

Födelseland  

- Sverige 
- Övriga länder   

 

Familjesituation  

- Gift/sambo 

- Särbo/ensamstående 

 

Hur många gånger har du 

varit gravid? 

 m (±SD) 

 

Hur många barn har du 

fött?  

m (±SD) 

 

BMI före graviditet  

m (±SD) 

 

Viktuppgång under 

graviditet i kg 

 md 

min-max 
25:e-75:e kvartil 

 

Kvinnans längd i cm 

 m (± SD) 

 

Graviditet  

-  Normal 

- Graviditetsdiabetes 

 

Förlossningssätt  

-Vaginal förlossning 

- Övrigt förlossningssätt 
(VE, tång, planerat/ 

akut/urakut sectio) 

 

 

31,6   (± 4,6) 

 

 

375   (87,8%) 
52     (12,2%) 

 

 
412  (96,7%) 

14     (3,3%) 

 
 

 

3,0    (±1,5) 
 

 

 
2,3    (±0,9) 

 

 
23,8  (±4,3) 

 

 
 

13 

-6,0-43,0 
10,0-18,0 

 

 

 166,8 (±6,2) 

 

 
326   (76%) 

103   (24%) 

 
 

395   (92,3%) 

33     (7,7%) 
  

 

 

 

31,0   (± 4,3) 

 

 

297   (91,4%) 
28     (8,6%) 

 

 
317   (97,5%) 

8        (2,5%) 

 
 

 

2,9    (±1,3) 
 

 

 
2,3   (±0,8) 

 

 
23,1 (±3,5) 

 

 
 

14 

-6,0-40,0 
10,3-18,0 

 

 

 167,4 (±5,7) 

 

 
- 

 

 
 

326   (100%) 

0 
 

 

 

 

33,6   (± 5,0) 

 

 

78    (76,5%) 
24    (23,5%) 

 

 
95    (94,1%) 

6       (5,9%) 

 
 

 

3,3   (±2,0) 
 

 

 
2,2   (±1,2) 

 

 
26,3  (±5,7) 

 

 
 

12 

-2,0-43,0 
8,0-16,3 

 

 

165,0  (±7,3) 

 

 
- 

 

 
 

69    (67,6%) 

33    (32,4%) 
 

 

 

 

< 0,0011 

 

 

< 0,0013 

 

 

 
0,0873 

 

 
 

 

< 0,051 
 

 

 
0,8521 

 

 
< 0,0011 

 

 
 

< 0,052 

 
 

 

 

< 0,011 

 

 
- 

 

 
 

< 0,0013 

 
 

 

 

 

31,7  (± 4,6) 

 

 

249   (92,6%) 
20     (7,4%) 

 

 
260   (97,0%) 

8        (3,0%) 

 
 

 

3,0   ( ± 1,4) 
 

 

 
2,3   (±0,8) 

 

 
23,9 (±4,4) 

 

 
 

13 

-6,0-37,0 
10,0-18,0 

 

 

167,5 (±5,9) 

 

 
222   (82,2%) 

48     (17,8%) 

 
 

255   (94,4%) 

15   (5,6%) 
 

 

 

 

31,5  (± 4,7) 

 

 

126   (79,7%) 
32     (20,3%) 

 

 
152   (96,2%) 

6        (3,8%) 

 
 

 

3,0    (±1,6) 
 

 

 
2,3   (±1,0) 

 

 
23,8  (±4,3) 

 

 
 

14 

-4,0-43,0 
10,0-18,0 

 

 

165,7 (±6,5) 

 

 
104   (65,4%) 

55     (34,6%) 

 
 

140   (88,6%) 

18     (11,4%) 
 

 

 

 

0,6861 

 

 

< 0,0013 

 

 

 
0,6503 

 

 
 

 

0,9981 
 

 

 
0,8351 

 
 

0,8671 

 

 
 

0,6592 

 
 

 

 

< 0,051 

 

 
< 0,013 

 

 
 

< 0,053 
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                              Tabell 2 forts. – Bakgrundskarakteristika för deltagarna fördelade på totala antalet deltagare, graviditetstyp och positiv respektive negativ förlossningsupplevelse               

                      

 

Karaktärisktika 

 
Alla kvinnor 

(n=429) 

Kvinnor med 

normal 

graviditet 

(n= 326) 

Kvinnor med 

graviditets-

diabetes 

 (n=103) 

P-värde Kvinnor med 

positiv  

förlossnings-

upplevesle  

(n=270) 

Kvinnor med  

negativ förloss-

nings- 

upplevelse 

(n=159) 

P-värde 

 

Hur nöjd var du med 

smärtlindringen?  

md 

min-max 

25:e-75:e kvartil 

 

Helhetsupplevelse av 

förlossningen  

md 

min-max 

25:e-75:e kvartil 

 

Barnets födelsevikt  

m (±SD) 

 

 

 
9,0 

0-10 

6,95-9,76 
 

 

 
8,9 

0-10 

6,95-9,82 
 

 

3593 gram 

(±511,6) 

 

 

 

 

 
9,2 

1-10 

7,44-9,76 
 

 

 
9,2 

0,1-10 

7,32-9,88 
 

 

3599 gram 

(± 456,1) 

 

 

 

 

 
8,5 

0-10 

6,46-9,76 
 

 

 
7,8 

0-10 

4,51-9,64 
 

 

3573 gram 

(± 659,6) 

 

 

 

 

 
0,1662 

 

 
 

 

 
< 0,0012 

 

 
 

 

0,6581 

 

 

 
9,6 

4,9-10 

8,66-9,88 
 

 

 
9,8 

8,1-10 

9,03-9,88 
 

 

3600 gram 

± 477,47 

 

 

 

 

 
7,3 

0-10 

4,7-8,69 
 

 

 
5,6 

0-7,9 

3,42-7,2 
 

 

3580 gram 

± 566,3 

 

 

 

 

 
< 0,0012 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

0,6971 

 

 

1) Students t-test 

2)  Mann-Whitney U Test 

3)  Chi2-test
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7.2 Förlossningsupplevelse bland kvinnor med normal graviditet och graviditetsdiabetes 

 

Medianvärdet av förlossningsupplevelsen för den totala populationen var 8,9 (min-max:  

0,0- 10,0, 25:e-75:e kvartil: 7,0- 9,8). Av alla kvinnor i studien hade 270 (62,9%) en positiv 

förlossningsupplevelse och 159 (37,1%) en negativ upplevelse av förlossningen. Negativ 

förlossningsupplevelse var vanligare bland kvinnor med graviditetsdiabetes jämfört med 

kvinnor som haft en normal graviditet (p < 0,001). Om kvinnan haft insulin- eller 

kostbehandlad diabetes under graviditeten visade däremot ingen signifikant betydelse för 

förlossningsupplevelsen (p = 0,392). Kvinnorna med positiv förlossningsupplevelse var 

signifikant längre jämfört med kvinnorna med negativ förlossningsupplevelse (p < 0,05). 

Kvinnans ålder visade däremot ingen signifikant skillnad gällande förlossningsupplevelsen 

(Tabell 3). 

 

7.2.1. Etnicitet, utbildning, familjesituation i relation till förlossningsupplevelse 

Av studiens kvinnor var 52 (12,2%) utlandsfödda. Utlandsfödda kvinnor har signifikant oftare 

haft en negativ förlossningsupplevelse jämfört med svenskfödda kvinnor (p < 0,001). 

Kvinnans utbildningsnivå visade ingen statistisk skillnad gällande förlossningsupplevelsen, 

högskoleutbildade kvinnor hade inte en mer positiv/negativ förlossningsupplevelse jämfört 

med de kvinnor som hade en lägre utbildningsnivå. Gifta/ sammanboende kvinnors 

förlossningsupplevelse skiljde sig inte jämfört med ensamstående/ särboende kvinnor  

(Tabell 3). 

 

7.2.2. Paritet, förlossningssätt, smärtlindring i relation till förlossningsupplevelse 

De flesta kvinnor som deltog i studien var omföderskor och det var en signifikant skillnad i 

förlossningsupplevelsen mellan förstföderskor och omföderskor. Bland kvinnorna med en 

positiv förlossningsupplevelse var 8,9 procent förstföderskor jämfört med gruppen negativ 

förlossningsupplevelse där 17,6 procent var förstföderskor (p < 0,01). Förstföderskorna visade 

även en tendens till att oftare leva ensam jämfört med omföderskor (p = 0,058).  

 

Hur kvinnan förlöstes visade också en signifikant skillnad i relation till förlossnings-

upplevelsen. I gruppen kvinnor med positiv förlossningsupplevelse hade 5,6 procent förlösts 

med sugklocka, tång eller kejsarsnitt. Det kan jämföras med gruppen negativ förlossnings-

upplevelse där 11,4 procent av kvinnorna förlösts på ovan nämnda sätt (p < 0,05). Typ av 

graviditetsdiabetes (insulin- eller kostbehandlad) visade sig ha en signifikant betydelse för 
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vilket sätt kvinnan förlöstes på. Insulinbehandlade kvinnor förlöstes oftare med sugklocka, 

tång eller kejsarsnitt jämfört med kostbehandlade kvinnor (p < 0,05). Förlossningsupplevelsen 

påverkades även av kvinnans nöjdhet med smärtlindringen. De som var nöjd med 

smärtlindringen var i större utsträckning nöjd med sin förlossningsupplevelse (p < 0,001), 

men ingen skillnad sågs mellan kvinnor med normal graviditet och kvinnor med GDM 

beträffande nöjdhet med smärtlindringen (Tabell 3). 

 

Tabell 3 – Sambandsfaktorer för förlossningsupplevelse: Normal-komplicerad graviditet, ålder, BMI, födelseland, familjesituation, 

utbildningsnivå, paritet, smärtlindring, förlossningssätt, barnets födelsevikt   

 

Sambandsfaktorer för 

förlossningsupplevelse 

Alla kvinnor (n=429) Kvinnor med  

positiv upplevelse  

(n= 270) 

Kvinnor med  

negativ upplevelse 

 (n=159) 

P-värde 

 

Typ av graviditet 

Normal 
Graviditetsdiabetes  

 

Kvinnans ålder 

< 35 år 

≥ 35 år 

  

BMI före graviditet 

< 25 

≥ 25 
 

18,5-24,99  

≥30 
Övriga bmi-värden 

 

Födelseland 

- Sverige 

- Övriga länder   

 

Familjesituation 

- Gift/sambo 

- Särbo/ensamstående 
 

Utbildningsnivå 

- Högskola/universitet 
- Grundskola/Folk-

högskola/gymnasium 

 

Paritet 

- Förstföderska 

- Omföderska 
 

Smärtlindring 

- Nöjd 
- Missnöjd 

- Ingen smärtlindring/ uteblivet 

svar 
 

Förlossningssätt 

-Vaginal förlossning 
- Övrigt (VE/ tång/ planerat- 

akut- urakut sectio) 

 

Barnets födelsevikt 

≥ 2500 - 3999 gram  
≥ 4500 gram  

- Övriga födelsevikter  

 

326      (76,0%) 
103      (24,0%) 

  

 
320      (75,1%) 

106      (24,9%) 

 
 

302      (72,2%) 

116      (27,8%) 
 

291      (88,2%) 

39        (11,8%) 
99 

 

 

375      (87,8%) 

52        (12,2%) 

 
 

412      (96,7%) 

14        (3,3%) 
 

 

231      (54,2%) 
195      (45,8%) 

 

 
 

52        (12,1%) 

376      (87,9%) 
 

 

152      (51,0%) 
146      (49,0%) 

131 

 
 

 

395      (92,3%) 
33        (7,7%) 

 

 
 

350      (96,2%) 
14        (3,8%) 

76 

 

 222      (82,2%) 
48         (17,8%) 

 

 
198      (73,6%) 

71        (26,4%) 

 
 

193      (73,1%) 

71        (26,9%) 
 

185      (88,5%) 

24        (11,5%) 
 

 

 

249      (92,6%) 

20        (7,4%) 

 
 

260      (97,0%) 

8          (3,0%) 
 

 

154      (57,2%) 
115      (42,8%) 

 

 
 

24        (8,9%) 

245      (91,1%) 
 

 

124      (68,9%) 
56        (31,1%) 

90 

 
 

 

255      (94,4%) 
15        (5,6%) 

 

 
 

222      (97,4%) 
6          (2,6%) 

 

 

104      (65,4%) 
55        (34,6%) 

 

 
122      (77,7%) 

35        (22,3%) 

 
 

109      (70,8%) 

45        (29,2%) 
 

106      (87,6%) 

15        (12,4%) 
 

 

 

126      (79,7%) 

32        (20,3%) 

 
 

152      (96,2%) 

6          (3,8%) 
 

 

77        (49.0%) 
80        (51,0%) 

 

 
 

28        (17,6 %) 

131      (82,4%) 
 

 

28        (23,7%) 
90        (76,3%) 

41 

 
 

 

140      (88,6%) 
18        (11,4%) 

 

 
 

128      (94,1%) 
8          (5,9%) 

 

 

< 0,001 
 

  

 
0,345 

 

 
 

0,608 

 
 

0,804 

 
 

 

 

< 0,001 

 

 
 

0,650 

 
 

 

0,101 
 

 

 
 

< 0,01 

 
 

 

< 0,001 
 

 

 
 

 

< 0,05 
 

 

 
 

0,119 
 

 

Samtliga variabler har testats med C hi
2
test 
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7.2.3 Barnets födelsevikt i relation till förlossningsupplevelse 

Kvinnor med GDM föder i större omfattning barn med födelsevikt ≥ 4500 gram än barn 

mellan 2500-3999 gram jämfört med kvinnor med normal graviditet (p < 0,05). Barnets 

födelsevikt visar ingen statistisk relation till förlossningsupplevelsen. I gruppen kvinnor med 

negativ förlossningsupplevelse var det dock fler kvinnor som fött ett barn med en vikt på 4500 

gram eller mer jämfört med gruppen positiv förlossningsupplevelse där inte lika många 

kvinnor fött ett barn på 4500 gram eller mer (Tabell 3). 

  

 

8. DISKUSSION 

 

8.1 Huvudresultat 

Syftet med denna fördjupningsstudie var att jämföra förlossningsupplevelsen bland kvinnor 

som haft normal graviditet respektive graviditetsdiabetes samt studera faktorer som kan ha 

samband med förlossningsupplevelsen. I studien framkom att 62,9 procent av alla kvinnor 

hade en positiv förlossningsupplevelse. Kvinnor med komplicerad graviditet i form av 

graviditetsdiabetes hade oftare en negativ förlossningsupplevelse jämfört med kvinnor som 

haft en normal graviditet. Omföderskor hade en mer positiv förlossningsupplevelse jämfört 

med förstföderskor och svenskfödda kvinnor hade en mer positiv upplevelse jämfört med 

utlandsfödda kvinnor. Förlossningsupplevelsen visade även signifikanta samband med 

kvinnans nöjdhet med smärtlindringen, de som var nöjda med smärtlindringen var mer nöjda 

med sin förlossningsupplevelse.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie har många resultat gemensamt med tidigare gjorda enkätstudier, flertalet 

från Sverige. Generaliserbarheten för denna studie bör därför vara god. För att öka 

representativiteten och förståelsen inom området ytterligare skulle med fördel kvalitativa 

intervjustudier kunna genomföras och komplettera den kvantitativa studiens resultat.  

 

Kvinnor som fött tvillingar exkluderades då endast två tvillingförlossningar ingick i 

materialet, vilket var ett för litet antal för att genomföra analyser på. Då en av studiens 

frågeställningar handlade om huruvida barnets födelsevikt påverkade förlossningsupplevelsen 

eller inte valde författarna även att exkludera de enkäter där barnets födelsevikt inte uppgetts.   
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De deltagande kvinnorna i studien förlöstes 2005 och svarade på enkäten 2009. Det är en 

ganska lång tidsperiod och skulle därför kunna vara en nackdel då förlossningsupplevelsen 

inte är färskt i minnet. Det kan även vara en fördel med den långa tidsperioden då kvinnorna 

därmed har hunnit få distans till förlossningsupplevelsen. Resultatet skulle alltså kunna sett 

annorlunda ut om kvinnorna svarat på enkäten vid en annan tidpunkt. Dock uppger Rjinders et 

al. (2008) att 93 procent av kvinnorna i den studien kom ihåg sin förlossning mycket bra eller 

bra tre år efter förlossningen. Waldenström (2003) visar att 60 procent av kvinnorna i studien 

skattar sin förlossningsupplevelse lika två månader efter förlossningen som ett år efter 

förlossningen.  

 

Reliabiliteten mäter noggrannheten och pålitligheten av ett mätinstrument. Validiteten ser till 

om enkätfrågorna mäter det som verkligen ska mätas (Polit & Beck, 2004). En stor intern 

validering av datamaterialet har genomförts av de ansvariga för den större enkätstudien för att 

kontrollera att registrerade data överensstämde med enkätsvaren. Ingen av deltagarna i 

grundstudien hade angivit flera svarsalternativ på en och samma fråga och den interna 

validiteten anses därför som är god. Den externa validiteten för resultatet anses även den som 

god då förlossningsupplevelsen i relation till de faktorer som studerats borde vara densamma 

över tid, mellan populationer och i olika miljöer. Något som dock är en brist är svarsbortfallet 

av enkäten, då 444 kvinnor av 879 svarade på enkäten. Diskussion kring möjliga orsaker till 

det höga bortfallet har förts. Det skulle kunna vara så att de mindre nöjda kvinnorna låter bli 

att svara och att språkförbistring hos invandrarkvinnor gör att de har svårt att svara. I studier 

av Rijnders et al. (2008), Rudman et al. (2006) och Soet, Brack och Dilorio (2003) har 

svarsbortfall från utlandsfödda kvinnor, lägre utbildade kvinnor och arbetslösa kvinnor visat 

sig vara högre jämfört med infödda kvinnor, högre utbildade kvinnor och arbetande kvinnor.  

Det höga bortfallet i föreliggande studie skulle kunna göra att generaliserbarheten minskar 

något. Allt material har analyserats av författarna tillsammans vilket styrker studiens 

objektivitet.  

 

De flesta frågor i materialet är besvarade genom att deltagarna fick välja mellan olika 

svarsalternativ eller skriva ett svar på en konkret fråga. Exempelvis: hade du 

graviditetsdiabetes, hur mycket vägde ditt barn samt hur föddes ditt barn. Validiteten och 

reliabiliteten på denna del av studien ser författarna som god, liksom både giltigheten och 

överförbarheten. 
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Två av frågorna i enkäten, förlossningsupplevelse och nöjdhet med smärtlindring, som 

författarna valt att studera, var utformade som kvotskalor. Skalorna var 10 centimeter långa 

och märkta med mycket dåligt/mycket missnöjd längst till vänster och mycket bra/mycket 

nöjd längst till höger. Deltagarna fick sedan sätta ett kryss på skalan gällande hur de upplevde 

förlossningen samt nöjdhet över smärtlindring. Validiteten i denna del av resultatet anses av 

författarna som mycket bra då svar har givits på det som var avsett att mäta, det vill säga 

förlossningsupplevelsen. Reliabiliteten kan däremot kanske diskuteras då resultatet utgick 

ifrån kvotskalor med endast två riktmärken. Denna typ av skala ger inga specifika riktmärken 

och var deltagarna kryssar är en subjektiv tolkningsfråga. Andra studier som behandlar 

förlossningsupplevelsefrågan (Fair & Morrison, 2011; Waldenström, 1999; Waldenström et 

al., 2004) har dock använt liknande skalor med två riktmärken vilket borde stärka 

reliabiliteten i denna studie. Andra typer av skalor, med fasta svarsalternativ, ses bland annat 

hos Karlström et al. (2011) och har används för samma ändamål. Fördelar med sådana typer 

av skalor kan vara att deltagarna ser exakt vad varje svar betyder och kan välja det svar som 

passar dem. Detta innebär även att frågorna är lättare att analysera och svårare att misstolka 

genom att författarna vid analyseringen inte behöver bestämma vad som ska anses som positiv 

respektive negativ förlossningsupplevelse. Nackdelen med sådana typer av skalor är dock att 

deltagaren kan känna sig mer styrd till ett svarsalternativ vilket kan ge en felaktig bild av hur 

denne egentligen känner om det inte finns ett svarsalternativ som passar. På så sätt kan skalor 

utformade som i föreliggande studie vara att föredra.  

 

En kvalitativ intervjustudie skulle även kunna vara ett alternativ gällande upplevelsefrågor då 

deltagarna har en större möjlighet att förklara sig och ge tydligare svar. Vid en intervjustudie 

kan undersökarna även få svar på andra faktorer som kan påverka förlossningsupplevelsen 

och som kan vara svåra att fånga i ett frågeformulär. 

 

8.3 Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie visade att majoriteten av deltagarna (62,9%) hade en positiv 

förlossningsupplevelse. Detta kan jämföras med Rijnders et al. (2008) och Waldenström 

(1999) där 83,0 procent respektive 71,1 procent av kvinnorna upplever sin förlossning som 

positiv. Möjligen skulle det relativt låga procenttalet av positiv förlossningsupplevelse i 

föreliggande resultat kunna bero på att en tredjedel av kvinnorna haft en komplicerad 

graviditet. Något sådant beskrivs inte i Rijnders et al. (2008) och Waldenström (1999) vilket i 

så fall skulle kunna förklara varför deras resultat har ett större antal kvinnor med positiv 
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förlossningsupplevelse. I föreliggande studie var negativ förlossningsupplevelse vanligare 

bland kvinnor med komplicerad graviditet i form av graviditetsdiabetes jämfört med kvinnor 

som haft en normal graviditet. Detta resultat kan relateras till Fair och Morrisons studie 

(2011) där det framkommer att kvinnans hälsa påverkar förlossningsupplevelsen. Om modern 

och barnet var friska visade det sig ha positiva samband med förlossningsupplevelsen. 

Rijnders et al. (2008) visar dock att kvinnor med riskgraviditeter inte ser tillbaka på sin 

förlossning mer negativt jämfört med kvinnor med normal graviditet. En möjlig orsak till att 

kvinnor med graviditetsdiabetes i denna studie oftare skattade sin förlossningsupplevelse mer 

negativ jämfört med kvinnor med normal graviditet skulle kunna vara att de inte upplevde att 

de hade lika bra kontroll över sin kropp och hälsa. Gibbins & Thomson (2001) beskriver även 

att en positiv förlossningsupplevelse hänger samman med en känsla av kontroll. En annan 

anledning till att kvinnor med komplicerad graviditet skattar sin förlossningsupplevelse mer 

negativ skulle även kunna vara att barnmorskan möjligtvis inte bekräftar det normala i 

situationen tillräckligt mycket, fokuserar på det komplicerade och glömmer bort den födande 

kvinnan bakom den komplicerade graviditeten.  

 

Tidigare studier visar att kvinnans ålder har betydelse för hur hon upplever förlossningen där 

yngre kvinnor visar sig ha en mer negativ förlossningsupplevelse jämfört med äldre 

(Waldenström, 1999; Waldenström et al., 2004). Föreliggande studie visade däremot ingen 

signifikant skillnad på att kvinnors ålder skulle ha betydelse för förlossningsupplevelsen. 

Flera andra studier (Rudman, El-Khouri och Waldenström 2006; Wilde-Larsson, Sandin-

Bojö, Starrin och Larsson 2010) visar också att kvinnans ålder inte har något samband med 

förlossningsupplevelsen. 

 

Denna studie visade att kvinnans etnicitet påverkade förlossningsupplevelsen, utlandsfödda 

kvinnor hade oftare en negativ förlossningsupplevelse jämfört med svenskfödda kvinnor.  

Detta resultat stämmer inte överens med Waldenström (1999) där resultatet visar att kvinnans 

etnicitet inte har någon betydelse för förlossningsupplevelsen, även om en tendens till negativ 

förlossningsupplevelse kan ses hos utlandsfödda kvinnor. Analyser som gjorts i föreliggande 

studie visade även att utlandsfödda kvinnor oftare var drabbade av GDM jämfört med 

svenskfödda kvinnor. Då GDM är en faktor som i denna studie visade samband med negativ 

förlossningsupplevelse diskuteras det om orsaken till att utlandsfödda kvinnor oftare hade en 

negativ förlossningsupplevelse kan hänga samman med att de oftare är drabbade av 

graviditetsdiabetes. En annan förklaring skulle kanske kunna vara att eventuell språk-
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förbistring gör att kvinnorna inte känner sig lika sedda eller inte kan göra sig förstådda på 

samma sätt som svenskfödda kvinnor. 

 

Resultaten i denna studie visade att familjesituationen inte påverkade förlossnings-

upplevelsen. Waldenström et al. (2004) visar motsatsen då en negativ förlossningsupplevelse 

var mer vanligt bland ensamstående kvinnor. Anledningen till att familjesituationens samband 

med förlossningsupplevelsen inte är signifikant i denna studie skulle enligt författarna 

möjligtvis ha kunnat påverkas av det låga antalet kvinnor som levde ensam eller som särbo 

(3,3 procent) i denna datainsamling. 

 

Föreliggande studie visade inget signifikant samband gällande kvinnans utbildningsnivå i 

relation till förlossningsupplevelsen. Waldenström (1999) och Waldenström et al. (2004) har 

dock sett tendenser i sina studier att lågutbildade kvinnor skattar sin förlossningsupplevelse 

lägre än högutbildade kvinnor. Vidare visade resultatet i föreliggande studie på en signifikant 

skillnad mellan förstföderskor och omföderskor när det gäller förlossningsupplevelsen, i 

gruppen positiv förlossningsupplevelse var 8,9 procent förstföderskor och i gruppen negativ 

förlossningsupplevelse var 17,6 procent förstföderskor. Detta stämmer överrens med Rijnders 

et al. (2008) där resultatet visar att mer än en femtedel av förstföderskorna upplever sin 

förlossning som negativ jämfört med en niondel av omföderskorna. Även Waldenström 

(1999) påvisar att omföderskor har en mer positiv förlossningsupplevelse jämfört med 

förstföderskor.   

 

Kvinnans förlossningssätt visade sig i denna studie ha en signifikant betydelse för 

förlossningsupplevelsen. Större delen av kvinnorna som haft en normal vaginal förlossning 

upplevde sin förlossning som positiv. Av kvinnorna som förlöstes på övrigt sätt hade över 

hälften en negativ förlossningsupplevelse. Signifikanta resultat har även uppkommit i 

Karlström et al. studie (2011) där kvinnor som förlösts med kejsarsnitt oftare har en negativ 

upplevelse av sin förlossning. Resultatet i föreliggande studie kan möjligen även associeras 

till Waldenström et al. studie (2004) där det diskuteras om att kvinnans föreställning av 

förlossningen kan ge en känsla av misslyckande om den inte blir som hon hade tänkt i början 

av graviditeten.  

 

I föreliggande studie förlöstes nästan en tredjedel (32,4%) av kvinnorna med GDM med 

sugklocka, tång, planerat-, akut eller urakut kejsarsnitt (Tabell 2). En studie av Nassar et al. 
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(2003) visar att det är signifikant fler kvinnor med diabetes som förlöses med kejsarsnitt 

jämfört med vaginal förlossning. Oral et al. (2001) och Siggelkow et al. (2008) visar i sina 

studier att kejsarsnitt och instrumentella vaginala förlossningar även ökar med barnets vikt. 

Anledningen till att kvinnor med graviditetsdiabetes i föreliggande studie oftare skattar sin 

förlossningsupplevelse som negativ skulle enligt författarna kunna ha ett samband med att de 

oftare förlöstes med kejsarsnitt eller instrumentell vaginal förlossning.  

 

Nöjdhet över smärtlindring är en annan faktor som i denna studie visat sig påverka 

förlossningsupplevelsen. Kvinnorna som var nöjd med sin smärtlindring var i större 

utsträckning nöjd med sin förlossningsupplevelse. Detta skulle kunna relateras till Goodman 

et al. (2003) vilka visar att kvinnor med låg förlossningssmärta oftare var nöjd med sin 

förlossningsupplevelse jämfört med kvinnor som haft hög smärta.  

 

Enligt Waldenström (1999) har barnets födelsevikt inte någon betydelse för förlossnings-

upplevelsen. Resultatet i föreliggande studie visade heller ingen signifikant skillnad när det 

gäller hur barnets födelsevikt påverkar förlossningsupplevelsen. Dock visar resultatet i denna 

studie att fler kvinnor med GDM föder barn med en födelsevikt ≥ 4500 gram jämfört med 

kvinnor med normal graviditet. Med tanke på att endast 14 kvinnor i materialet födde ett barn 

med en födelsevikt på 4500 gram eller mer och 339 kvinnor födde ett barn med en födelsevikt 

mellan 2500 gram och 3999 gram, är det dock svårt att få ett tillförlitligt resultat när det gäller 

förlossningsupplevelsen. Med ett större antal deltagare som fött ett barn på 4500 gram eller 

mer skulle eventuellt resultatet sett annorlunda ut.  

 

Liksom resultat från tidigare studier (Baeten et al., 2001; Nor Azlin et al., 2011; Persson et al., 

2007; Östlund & Hanson, 2003) har sambandsfaktorer med graviditetsdiabetes i denna studie 

visat sig vara: ålder, BMI före graviditet, födelseland och paritet. Kvinnor som var 35 år eller 

äldre var i större utsträckning drabbade, liksom kvinnor som var överviktiga före graviditeten, 

kvinnor födda utanför Sverige samt förstföderskor. Anmärkningsvärt är att förstföderskor i 

denna studie oftare var drabbade av graviditetsdiabetes jämfört med omföderskor. Liknande 

studier visar tvärtom att graviditetsdiabetes är vanligare bland omföderskor (Ben-Haroush, 

Yogev & Hod, 2003). I föreliggande studie visade det att förstföderskor hade ett högre BMI 

jämfört med omföderskor samt att förstföderskor procentuellt sett oftare var utlandsfödda i 

förhållande till omföderskor. Anledningen till det höga procenttalet av förstföderskor med 

graviditetsdiabetes skulle kunna relateras till etnicitet, ålder och BMI, vilket även 
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Socialstyrelsen (2011) har angett som bidragande faktorer till att drabbas av GDM. Dock var 

det endast etnicitet av dessa faktorer som visade sig vara en signifikant orsak i denna studie.   

 

Ben-Haroush et al. (2003) och Nor Azlin et al. (2011) påvisar även att visst etniskt ursprung 

är en riskfaktor för att drabbas av graviditetsdiabetes. Det styrker denna studies resultat där 

det framkom att utlandsfödda kvinnor i större utsträckning drabbades av graviditetsdiabetes 

jämfört med svenskfödda kvinnor (p < 0,001). Kvinnans utbildningsnivå visade i denna studie 

ingen signifikant skillnad i förekomsten av graviditetsdiabetes. Detta skulle kunna associeras 

med Bombard et al. resultat från 2010 som visar att kvinnans inkomststatus inte påverkar 

prevalensen av graviditetsdiabetes.  

 

 

9. SLUTSATS 

 

Föreliggande studie visar att förlossningsupplevelsen hos kvinnor med komplicerad graviditet 

i form av graviditetsdiabetes är mer negativ än hos kvinnor med normal graviditet. Studien 

visar också att kvinnorna som utvecklar graviditetsdiabetes oftare väntar sitt första barn samt 

är mer överviktiga än omföderskorna. Detta är viktigt för barnmorskan att känna till för att 

förlossningen ska kunna handläggas på bästa sätt och förutsättningar för en positiv 

förlossningsupplevelse ska kunna skapas oavsett kvinnans bakgrund. Det är också betydelse-

fullt att känna till att den traditionella bilden av kvinnor med graviditetsdiabetes, där hög ålder 

och många barn är kända riskfaktorer, kan komma att förändras i och med att de gravida 

kvinnorna är allt mer överviktiga och har fetma.  

 

 

10. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Vidare forskning inom området behövs för att öka kunskapen om hur olika graviditets-

komplikationer påverkar förlossningsupplevelsen. Detta för att barnmorskan ska kunna möta 

kvinnorna och handlägga förlossningen på bästa sätt oavsett om kvinnan har drabbats av 

graviditetskomplikationer eller inte. Författarna anser också att vidare forskning av 

förlossningsupplevelse i relation till hög födelsevikt hos barnet skulle vara intressant då det 

inte finns några studier som enbart fokuserar på det. I föreliggande studie skattade majoriteten 

av kvinnorna som fött ett stort barn över 4500 gram sin förlossningsupplevelse som negativ. 
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Dock var resultatet inte signifikant vilket författarna tror kan ha påverkats av att materialet i 

studien endast innehöll ett fåtal kvinnor som fött ett barn med en hög födelsevikt.  

  



  

    

23 
 

11. REFERENSLISTA 

 

American Diabetes Association [ADA]. (2011). Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus. Diabetes Care, 34, (1), 62-69. 

 

Baeten, J. M., Bukusi, E. A., & Lambe, M. (2001). Pregnancy Complications and Outcomes 

Among Overweight and Obese Nulliparous Women. American Journal of Public Health, 91, 

(3), 436-440.  

 

Ben-Haroush, A., Yogev, Y., & Hod, M. (2003). Epidemiology of gestational diabetes 

mellitus and its association with type 2 diabetes. Diabetic Medicine, 21, 103-113. 

 

Bérard, J., Dufour, P., Vinatier, D., Subtil, D., Vanderstichèle, S., Monnier, J. C., & Puech, F. 

(1998). Fetal macrosomia: risk factors and outcome. A study of the outcome concerning 100 

cases >4500 g. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 77, 

51–59. 

 

Bombard, J. M., Dietz, P. M., Galavotti, C., England, L. J., Tong, V. T., Hayes, D. K., et al. 

(2010). Chronic Diseases and Related Risk Factors among Low-Income Mothers. Matern 

Child Health Journal. 

 

Fair, C. D., & Morrison, T. E. (2011). The relationship between prenatal control, expectations, 

experienced control and birth satisfaction among primiparous women. Midwifery (in press). 

Doi: 10.1016/j.midv.2010.10.013 

 

Gibbins, J. & Thomson, A. M. (2001). Women's expectations and experiences of childbirth. 

Midwifery, 17, 302-313.  

 

Goodman, P., Mackey, M. C., & Tavakoli, A. S. (2004). Factors related to childbirth 

satisfaction. Journal of Advanced Nursing, 46, (2), 212-219. 

 

Haram, K., Pirhonen, J., & Bergsjø, P. (2002). Suspected big baby: a difficult clinical problem 

in obstetrics. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81, 185-194. 

 



  

    

24 
 

Karlström, A., Nystedt, A., & Hildingsson, I. (2011). A comparative study of the experience 

of childbirth between women who preferred and had a caesarean section and women who 

preferred and had a vaginal birth. Sexual and Reproductive Healthcare, 2, 93-99. 

 

Lally, J. E., Murtagh, M. J., Macphail, S., & Thomson, R. (2008). More in hope than 

expectation: a systematic review of women's expectations and experience of pain relief in 

labour. BMC Medicine, 6, (7), 1-10. 

 

Larkin, P., Begley, C., & Devane, D. (2009). Women´s experiences of labour and birth: an 

evolutionary concept analysis. Midwifery, 25, (2), 49–59. 

 

Lundgren, I. (2005). Swedish women’s experience of childbirth 2 years after birth. Midwifery, 

21, 346-354. 

 

Nassar, A. H., Usta, I. M., Khalil, A. M., Melhem, Z. I., Nakad, T. I., & Abu Musa, A. A. 

(2003). Fetal Macrosomia ( ≥ 4500 g): Perinatal outcome of 231 cases according to the mode 

of delivery. Journal of Perinatology, 23, 136-141. 

 

Nor Azlin, M. I., Norkhatijah, M. A., Zaleha, A. M., Shuhaila, A., Norzilawati, M. N., 

Harlina, H. H. S., et al. (2011). Gestational diabetes mellitus in primigravidae:  a mild disease. 

Acta Medica 54, (1), 21-24.  

 

Oral, E., Cagdas, A., Gezer, A., Kaleli, S., Aydinli, K., & Öcer, F. (2001). Perinatal and 

maternal outcomes of fetal macrosomia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology, 99, 167-171. 

 

Persson, M., Winkvist, A., & Mogren, I. (2007). Sverige saknar enhetliga riktlinjer rörande 

graviditetsdiabetes. Läkartidningen, 45, (104), 3365-3369. 

 

Persson, M., Winkvist, A., & Mogren, I. (2009). From stun to gradual balance´- women´s 

experiences of living with gestational diabetes mellitus. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24, 454-462. 

 



  

    

25 
 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: principles and methods -7
th

 ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Raleigh, V. S., Hussey, D., Seccombe, I., & Hallt, K. (2010). Ethnic and social inequalities in 

women´s experience of maternity care in England: results of a national survey. Journal of the 

Royal Society of medicine, 103, 188-198.  

 

Ramachenderan, J., Bradford, J., & McLean, M. (2008). Maternal obesity and pregnancy 

complications: A review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and 

Gynaecology, 48, 228–235. 

 

Rehder, P. M., Pereira, B.G., Silva, J.L. (2011). Gestational and neonatal outcomes in women 

with positive screening for diabetes mellitus and 100g oral glucose challenge test normal. 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, 33, (2), 81-6. 

 

Rijnders, M., Baston, H., Schönbeck, Y., van der Pal, K., Prins, M., Green, J., et al. (2008). 

Perinatal Factors Related to Negative or Positive Recall of Birth Experience in Women 3 

Years Postpartum in the Netherlands. Birth, 35, (2), 107-116. 

 

Rudman, A., El-Khouri, B., & Waldenström U. (2006). Women´s satisfaction with 

intrapartum care – a pattern approach. Journal of Advanced Nursing, 59, (5), 474-487. 

 

Siggelkow, W., Boehm, D., Skala, C., Grosslercher, M., Schmidt, M., & Koelbl, H. (2008). 

The influence of macrosomia on the duration of labor, the mode of delivery and intrapartum 

complications. Archives of  Gynecology and  Obstetrics, 278, 547-553. 

 

Socialstyrelsen (2011). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn: Medicinska 

födelseregistret 1973-2009, Assisterad befruktning 1991-2008. Hämtad 15 september, 2011, 

från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf 

 

Soet, J. E., Brack, G. A., & Dilorio, C. (2003). Prevalence and predictors of women´s 

experience of psychological trauma during childbirth. Birth, 30, (1), 36-46. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Rehder%20PM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Pereira%20BG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed?term=%22Silva%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.www.bibproxy.du.se/pubmed/21779650
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf


  

    

26 
 

Svensk författningssamling (SFS) 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 26 maj, 2011, från: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460  

 

Wahlgren, L. (2008). SPSS: Steg för steg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Waldenström, U., Borg, I. M., Olsson, B., Sköld, M., & Wall, S. (1996). The childbirth 

experience: a study of 295 new mothers. Birth, 23, 144-153.  

 

Waldenström, U. (1999). Experience of labor and birth in 1111 women. Journal of 

psychosomatic Research, 47, (5), 471-482. 

 

Waldenström, U. (2003). Women´s memory of childbirth at two months and one year after the 

birth. Birth, 30, (4), 248-254. 

 

Waldenström, U., Hildingsson, I., Rubertsson, C., & Rådestad, I. (2004). A Negative Birth 

Experience: Prevalence and Risk Factors in a National Sample. Birth, 31, (1), 17-27. 

 

Wilde-Larsson, B., Sandin-Bojö, A-K., Starrin, B., & Larsson, G. (2010). Birthgiving 

women´s feelings and perceptions of quality of intrapartal care: a nationwide Swedish cross-

sectional study. Journal of Clinical Nursing, 20, 1168-1177. 

 

World Health Organization (WHO). (2006). Global Database on Body Mass Index. BMI 

classification. Hämtad 23 augusti, 2011, från: 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html  

 

World Medical Association Declaration of Helsinki. (2008). Etical Principles ForMedical 

Research Involving Human Subjects. Hämtad 26 maj, 2011 från: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf 

 

Ørskou, J., Kesmodel, U., Brink-Henriksen, T., & Secher, N. J. (2001). An increasing 

proportion of infants weigh more than 4000 grams at birth. Acta Obstetrica et Gynecologica 

Scandinavia 80, 931-936. 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf


  

    

27 
 

Östlund, I., & Hanson U. (2003). Occurrence of gestational diabetes mellitus and the value of 

dufferent screening indicators for the oral glucose tolerance test. Acta Obstetrica et 

Gynecologica Scandinavica, 82, 103-108.



BILAGA 1 

 
 

Presentation av fyra av studiens frågor gällande barnets vikt, förlossningssätt, 

förlossningsupplevelse och nöjdhet över smärtlindring. 

 

14. Hur mycket vägde ditt barn? (Ange i gram)___________________________ 

 

 

15. Hur föddes ditt barn? 

       

       

       

      t 

      mar efter beslut) 

       

 

 

16. Hur uppskattar du din helhetsupplevelse av din förlossning 2005? 

     (Uppskatta enbart förlossnings upplevelsen – ta inte med din upplevelse av BB-vistelsen.    

      Sätt ett kryss på linjen). 

 

                I------------------------------------------------------------------------I 

              Mycket dåligt                                                                    Mycket bra 

 

 

17. Hur nöjd är du med den smärtlindring du fick under din förlossning 2005? 

     (Sätt ett kryss på linjen) 

       Använde ingen smärtlindring 

 

                 I------------------------------------------------------------------------I 

              Mycket missnöjd                                                               Mycket nöjd 

 

     (Antal centimeter mättes sedan från vänster kant till kryssets skärningspunkt). 

 


