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Abstract 

Background: Being pregnant and having diabetes mellitus type 1 requires great 

knowledge from both the women and the healthcare staff because of the risk for 

comlications for the mother and the fetus. The women need to maintain as normal blood 

glucose control as possible before and during pregnancy and it is important that they 

feel strengthened by healthcare professionals in order to achieve optimal diabetes 

treatment. 

Aim: The aim of the study was to describe women's experience of being pregnant while 

having diabetes mellitus type 1. 

Method: The study was inductive and have a qualitative approach and is based on six 

individual interviews.  The data were analyzed by content analysis. 

Findings: The result revealed that most women described the pregnancy as demanding. 

The insight that high HbA1c also affected another  individual was considered to be 

stressful. Overall, all women were satisfied with the care they received during 

pregnancy, but all of them perceived that the midwife did not have the knowledge about 

diabetes mellitus type 1 and pregnancy the women required to feel safe during 

pregnancy and that the cooperation between the care providers wasn’t optimal. But the 

women felt that the meetings with the midwife was something positive, where the focus 

was on their pregnancy and the baby and not on their diabetes. 

Conclusion: The findings in the study was that the collaboration between caregivers can 

be improved to create a more positive experience of the pregnancy for the woman. The 

women also requested more information about the perinatal and postnatal period. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vara gravid och ha diabetes typ 1 kräver stor kunskap av kvinnan och 

vårdpersonalen på grund av dess allvarliga maternella och fetala risker. Kvinnan 

behöver hålla en så normal blodglukoskontroll som möjligt innan och under graviditeten 

och det är av vikt att hon känner sig stärkt av vårdpersonalen för att kunna uppnå en 

optimal diabetesbehandling. 

Syfte: Beskriva kvinnors erfarenhet av att vara gravid och samtidigt ha diabetes typ 1. 

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats där enskilda intervjuer med sex 

kvinnor ligger till grund för resultatet. Materialet analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

Resultat: Flertalet kvinnor beskrev graviditeten som krävande. Insikten om att ett högt 

HbA1c även påverkade en annan individ ansågs påfrestande. Överlag var alla kvinnor 

nöjda med den vård de erhållit under graviditeten, men samtliga upplevde att 

barnmorskan på MHV inte hade den kunskap om DT1 och graviditet som krävdes för 

att kvinnorna skulle känna sig trygga under graviditeten samt att samarbetet mellan de 

olika vårdgivarna brast. Däremot upplevdes besöken hos barnmorskan på MHV som 

något positivt, där fokus var det friska. 

Slutsats: Samarbetet mellan vårdgivarna kan förbättras för att skapa en mer positiv 

upplevelse av graviditeten för kvinnan. Kvinnorna efterfrågade även mer information 

kring den perinatala och postnatala perioden. 

 

Nyckelord: graviditet, diabetes typ 1, erfarenhet. 
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1 Inledning 
 

Barnmorskan ska enligt kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska ge vård av 

god kvalitet där patientens behov av trygghet i vård och behandling ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2006). Det är viktigt att gravida kvinnor kan känna sig trygga och att 

varje enskild kvinnas behov är i fokus så att graviditeten kan upplevas som en positiv 

period i kvinnans liv (McCorry, Hughes, Spence, Holmes & Harper, 2012). King & 

Wellard (2009) beskrev att diabetes typ 1 (DT1) är en kronisk sjukdom som kräver stor 

kunskap i samband med graviditet på grund av dess allvarliga maternella och fetala 

risker. Tidigare avråddes kvinnor med DT1 från graviditet men tack vare medicinska 

framsteg kan kvinnor numera trots sjukdomen genomgå graviditet och förlossning 

(ibid). Kvinnan behöver hålla en så normal glukoskontroll som möjligt innan och under 

graviditeten och det är betydelsefullt att hon känner sig stärkt av vårdpersonal för att 

kunna uppnå en optimal diabetesbehandling (Berg, Berntorp, & Wennerholm, 2016). 

Det har framkommit att kvinnor upplevde att vårdpersonalen däribland barnmorskor 

hade en bristande kunskap om DT1 och graviditet, vilket upplevdes problematiskt för 

kvinnorna då de kände att de var beroende av personal som inte hade den kunskap som 

egentligen krävdes (King & Wellard, 2009). 

 

2 Bakgrund   

 

2.1 Prekonceptionell hälsa med DT1 

 

Omkring 500 kvinnor per år i Sverige har en preexisterande DT1 innan graviditet och 

förlossning (Berg, et al., 2016). Prekonceptionell planering är av stor betydelse för 

kvinnor med DT1 där kvinnan bör vara välinformerad om vikten av att använda 

antikonceptionsmedel till dess att en god glukoskontroll är uppnådd och andra 

diabetesrelaterade komplikationer är under kontroll innan konception. Dock har det 

visat sig att det bland kvinnor med DT1 ses en högre grad av oplanerade graviditeter än 

hos kvinnor som är friska och att de i en lägre utsträckning använder sig av 

antikonceptionsmedel (Chuang, Chase, Bensyl & Weisman, 2005). 
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Kvinnor med DT1 bör sträva efter så normala blodglukosnivåer som möjligt och 

samtidigt undvika att drabbas av hypoglykemi. Därför bör de få information om hur 

diabetes påverkar graviditeten och hur graviditeten i sin tur påverkar diabetessjukdomen 

och att en oplanerad graviditet vid för höga blodglukosvärden kan ha en negativ 

inverkan på både foster och kvinna (Mahmud & Mazza, 2010). 

Det finns ett samband mellan tid för befruktning och organbildning och kvinnors 

metabola kontroll vid denna tid. Desto högre HbA1c-värde kvinnor har vid befruktning 

och tidig graviditet, desto högre är risken för missbildningar hos foster (Inkster, Fahey, 

Donnan, Leese, Mires, & Murphy, 2006). Det är därför angeläget att kvinnor har en väl 

kontrollerad diabetes redan då graviditeten planeras (Berg, et al., 2016). 

 

I en studie av Mc Grath och Chrisler (2016) beskriver flera kvinnor vikten av att planera 

inför en kommande graviditet relaterat till sin diabetes både tillsammans med sin 

partner och tillsammans med sitt diabetesteam. En kvinna hade blivit rekommenderad 

att ha en god glukoskontroll minst tre månader innan konception och en annan 

rekommenderade andra kvinnor i samma situation att börja planera inför en eventuell 

graviditet redan två år i förväg (Mc Grath & Chrisler, 2016). 

Enligt Berg, Berntorp, & Wennerholm (2016) ska kvinnor med DT1 redan innan 

konception påbörja behandling med multivitamin och folsyra för att minska risken för 

missbildningar som är relaterade till diabetes samt kontrollera thyroideafunktionen då 

det finns en ökad risk att kvinnor med DT1 även har en hypo- eller hypertyreos. Om 

inte detta kontrolleras och vid behov åtgärdas innan graviditeten kan även det ge 

negativa konsekvenser för det kommande barnet (ibid). 

 

2.2 Diabetes typ 1 och graviditet 

 

DT1 kan under en graviditet påverka fostret negativt och det är framförallt höga 

blodglukosnivåer hos kvinnan som kan ge olika negativa effekter på både kvinnan och 

fostret (Inkster, et al., 2006). Även graden av komplikationer från sjukdomen samt 

sjukdomsdurationen påverkar risken för att komplikationer under och efter graviditeten 

ska uppstå. Med WHITE-klassifikationen (White, 1949) kan maternella och fetala risker 

graderas enligt följande: 

 Klass A: graviditetsdiabetes 

 Klass AB: graviditetsdiabetes med insulinbehandling 
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 Klass B: känd diabetes med duration < 10 år utan komplikationer 

 Klass C: känd diabetes med duration 10-19 år utan komplikationer 

 Klass D: känd diabetes med duration >20 år eller debut före 10 års ålder utan 

 komplikationer utöver eventuell simplexretinopati 

 Klass E: känd diabetes med njurpåverkan eller proliferativa ögonbottenförändringar. 

 

Det mest primära för att föda ett friskt och välmående barn är att kvinnor har en god 

glukoskontroll under hela graviditeten. Det är viktigt att både kvinnan och vårdpersonal 

kring kvinnan har kunskap om DT1 och skapar en trygg vårdrelation (Mc Corry, et al., 

2012). I Mc Grath och Chrislers studie (2016) beskrev kvinnor att kunskap kring DT1 

och graviditet underlättade för att kunna fatta välinformerade beslut. Att ha ett vårdteam 

omkring sig som samverkade på ett bra sätt och som hade god kunskap kring graviditet 

och DT1 förbättrade upplevelsen av graviditeten (ibid). Enligt Singh, et al., (2013) 

behöver diabetesteamet utbilda kvinnor kring riskerna med graviditet och DT1 och 

samtidigt stärka dem i hur de ska kunna hantera dessa risker. Men också normalisera 

kvinnors upplevelse av graviditeten så mycket som möjligt genom att stödja kvinnor 

och inte enbart fokusera på fostret eller deras diabetes utan förstå deras individuella 

behov som kvinnor och förväntansfulla mödrar (ibid). 

 

Under graviditeten sker metaboliska förändringar i kvinnans kropp, med en gradvis 

ökande insulinresistens, oavsett om kvinnan har diabetes eller inte. Insulinbehovet ökar 

ungefär två till tre gånger under graviditeten och utsöndringen av insulin ökar normalt 

redan under den första trimestern av graviditeten, men det kan inte hejda det ökade 

glukosutsläppet från levern eller anpassa sig efter det minskade glukosupptaget perifert. 

Detta leder till att insulinresistensen ökar desto längre graviditeten fortgår. I slutet av 

sista trimestern är insulinresistensen två till tre gånger högre än normalt och orsaken till 

detta är inte klarlagt. Dock tros det bero på höga koncentrationer i blodet av hormonerna 

kortisol, humant placentalaktogen, humant placentärt tillväxthormon, östradiol och 

progesteron eftersom dessa hormon förändrar fettmetabolismen. Efter förlossningen går 

insulinbehovet tillbaka till samma nivåer som innan graviditeten, ibland även lägre, 

speciellt om kvinnan ammar (Berg, et al., 2016). 
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2.3 Komplikationer och risker för foster under graviditeten 

 

Person, Norman och Hanson (2009) har visat att foster till kvinnor med DT1 har 2.5 

gånger ökad risk för allvarliga missbildningar än hos friska kvinnor. Det vanligaste är 

hjärtmissbildningar, missbildningar i centrala nervsystemet, urogenitalorganen och 

skelettet. Kaudalt regressionssyndrom är ett tillstånd då foster saknar eller har 

underutvecklade lumbalkotor, sakrum och lårben, vilket är en allvarlig missbildning 

som bara har setts hos kvinnor med diabetes (Clapés, Fernández, & Suárez, 2013). 

 

Fostret får under graviditeten sin energi av glukos som passerar över placentan från 

kvinna till foster. Däremot passerar insulin inte normalt över placenta till foster. Det 

sker en ökad fostertillväxt, så kallad makrosomi genom att höga blodglukosnivåer och 

aminosyror hos kvinnan ger höga koncentrationer av glukos och aminosyror hos fostret. 

Detta gör att betacellerna ökar i både storlek och antal hos fostret vilket i sin tur leder 

till en ökad insulinproduktion hos fostret. Den höga insulinproduktionen ger en ökad 

fettvävnad. Det kan även ge organomegali och polyhydramnios (Berg, et al., 2016). Det 

har visat sig att kvinnor med DT1 har elva gånger ökad risk att föda ett barn som är 

large for gestational age (LGA)  trots att kvinnan har en god blodglukoskontroll. Det 

föreligger även tre gånger ökad risk för intrauterin fosterdöd i sista trimestern på grund 

av kronisk hypoxi orsakad av de höga fetala glukosnivåerna (Person, et al., 2009). 

 

2.4 Komplikationer och risker för kvinnor under graviditet 

 

På grund av den ökande insulinresistensen kan kvinnor utveckla ketoacidos, en allvarlig 

komplikation som kan leda till mortalitet för både kvinna och barn, vilket drabbar cirka 

1-2 % av kvinnor med DT1 (Hawthorne, 2011). Det finns även en ökad risk för att 

kvinnors kärl försämras under graviditeten och risken är ännu större om kvinnan innan 

graviditeten hade en dålig blodglukoskontroll samt ett högt blodtryck (Berg, et al., 

2016). 

Kvinnor med DT1 har fem gånger ökad risk att utveckla preeklampsi under 

graviditeten. Om kvinnan även lider av fetma, dålig glykemisk kontroll, lång 

diabetesduration eller eventuell retinopati eller nefropati ökar risken ytterligare för att 

kvinnan ska insjukna i preeklampsi (Ballas, Thomas, & Ramos, 2012). 
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2.5 Risker med diabetes typ 1 under förlossning och tiden efter 

 

Kvinnor med DT1 som är gravida råkar oftare ut för att föda ett barn med hotande 

fosterasfyxi och låg Apgar poäng då barnets syresättning påverkas av höga glukos- och 

insulinnivåer. Den höga insulin nivån bidrar bland annat till en fördröjd lungmognad på 

grund av brist på surfaktant och barnet kan då utveckla andningsstörningar Respiratory 

Distress Syndrome (RDS) (Berg, et al., 2016). 

Att föda innan graviditetsvecka 37 är fem gånger vanligare i jämförelse med de kvinnor 

som inte har DT1 (Person, Norman, & Hanson, 2009). Orsaken till detta beror på att 

förlossningen startas tidigare på grund av en dålig maternell blodglukoskontroll eller att 

graviditeten behöver avslutas för tidigt på grund av komplikationer orsakade av 

kvinnans diabetes (Berg, et al., 2016). 

Under förlossningen är det fem gånger förhöjd risk för kejsarsnitt och  en ökad risk för 

en instrumentell förlossning i jämförelse med friska kvinnor. Det beror på en ökad risk 

att drabbas av preeklampsi, LGA och hotande fosterasfyxi. Risken för skulderdystoci 

och plexus brachialis-skador är också ökad relaterat till LGA. Om vikten på barnet är 

uppskattad till 4500 gram via ultraljud bör kejsarsnitt rekommenderas (Berg, et al., 

2016). 

 

2.6 Behandling  och kontroller under graviditet 

 

Det är viktigt att kvinnan tar en tidig kontakt med mödrahälsovården (MHV) när hon 

blivit gravid så vården på ett tidigt stadie kan planeras utifrån kvinnans behov. Det är av 

stor vikt att upprätta en vårdplan tillsammans med kvinnan för att ge de bästa 

förutsättningarna för henne och hennes ofödda barns framtida hälsa. Målet är att 

minimera maternella och fetala komplikationer samt att skapa en för kvinnan så god 

upplevelse av sin graviditet som möjligt. Beskedet att kvinnan väntar barn brukar ge 

henne motivation till att leva mer hälsosamt och hålla en god blodglukoskontroll (Berg, 

et al., 2016). 

 

Studier visar att kvinnor med DT1 upplever att det hårda arbetet under graviditeten är 

väl värt mödan. Motivationen och vetskapen om att arbetet inte bara är för en själv utan 

även för barnet i magen gör det enklare att klara av situationen. Däremot genererade 
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graviditeten olika grader av stress för kvinnan men drivkraften var hela tiden barnets 

hälsa (Berg & Sparud-Lundin, 2009 -, Mc Grath & Chrisler, 2016). 

När kvinnan blir gravid är målet att blodsockret ligger mellan 4-5 mmol/l i fastevärde, 

under 6 mmol/l före måltid och under 8 mmol/l cirka 1-1,5 timme efter måltid. Detta 

mäts dagligen och är grunden för eventuella justeringar av insulindoserna under 

graviditeten. Även HbA1c mäts kontinuerligt och bör ligga inom referensnivåer för 

friska under den senare delen av graviditeten. På grund av de hormonella förändringarna 

i kroppen och förändringarna i insulinkänsligheten förändras insulinbehovet under hela 

graviditeten (Berg, et al., 2016). 

Eftersom risken för att få ett barn med makrosomi, ett barn som väger över 4500 gram 

vid födseln, ökar vid diabetes genomförs ultraljud var tredje till fjärde vecka efter 

graviditetsvecka 28 fram till barnet är fött. CTG erbjuds oftas efter vecka 36, gärna två 

gånger i veckan på grund av risken för hypoxi och intrauterin fosterdöd (Berg, et al., 

2016). 

2.7 Nationella riktlinjer för diabetesvården 

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (2017) är målsättningen för 

gravida kvinnor med DT1 att så långt det är möjligt normalisera blodglukosnivån, utan 

att kvinnan riskerar att drabbas av allvarlig hypoglykemi, vilket kvinnor framförallt i 

tidig graviditet har en ökad risk för. Detta för att minska risken för missbildningar på 

barnet samt risken för ökad fostertillväxt samt att kvinnan utvecklar preeklampsi. De 

nationella riktlinjerna rekommenderar därför täta mätningar av blodglukos. 

Socialstyrelsen menar att egenmätning av blodglukos efter måltid tycks leda till ett lägre 

HbA1c, högre måluppfyllelse och minskad frekvens av makrosomi, neonatal 

hypoglykemi och preeklampsi. De nationella riktlinjerna för diabetesvården 

rekommenderar även att vården ska ge kvinnor i fertil ålder information kring diabetes 

och graviditet samt att gravida kvinnor ska äta tillskott av folsyra och multivitamin som 

en åtgärd för att minska risken för diabetesrelaterade missbildningar (Socialstyrelsen, 

2017). 
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2.8 Teoretisk referensram 

 

Enligt Antonovsky (2005) grundar sig individens upplevda hälsa på olika 

hälsobringande faktorer, vilka kallas salutogena faktorer. Ett salutogent förhållningssätt 

bygger framförallt på att stärka índividens känsla av sammanhang (KASAM) och att 

fokusera på de faktorer som vidmakthåller hälsa och ger välbefinnande, än de faktorer 

som orsakar sjukdom. Alla människor hanterar påfrestningar på olika sätt. Detta menar 

Antonovsky beror på individens känsla av sammanhang. KASAM består av tre olika 

huvudkomponenter vilka är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarhet 

handlar om de upplevda resurserna individen har för att hantera olika påfrestningar i 

livet. Upplever individen att hon har resurser för att hantera motgångar får personen en 

ökad motståndskraft mot ohälsa. Begriplighet innefattar människors förmåga att göra 

händelser i livet förståeliga. Med meningsfullhet syftar Antonovsky på att de människor 

som upplever en mening med olika prövningar man ställs inför i livet mår bättre 

(Antonovsky, 2005).   

 

2.9 Problemformulering  

 

Rasmussen et al. (2013) skriver om hur viktigt det sociala stödet är för kvinnan i 

transitionen till att bli förälder, där både stödet från partnern och familjen spelar en stor 

roll. För en kvinna med diabetes har även vårdpersonalen en  betydande roll genom att 

stärka kvinnan i att hantera sin DT1. Flera kvinnor med DT1 beskrev en högre grad av 

oro över att förlora det ofödda barnet än friska kvinnor, vilket kan försvåra övergången 

till föräldraskapet. Även i en studie av Berg (2005) framkom det att kvinnan kände oro 

över sitt ofödda barns hälsa och en känsla av att vara sjuk istället för att känna glädje 

över att bli mamma. Därför ansåg kvinnorna att det var av vikt att vårdpersonal hade 

kunskap och kunde ge individuell coaching samt bygga en förtroendefull relation med 

den blivande mamman (ibid). Kunskapsläget angående kvinnors erfarenheter av att vara 

gravid och ha en preexisterande DT1 brister och de kvalitativa studier som finns har 

genomförts för omkring tio år sedan. Det är av vikt att barnmorskor förstår kvinnors 

upplevelse av att vara gravid och ha en preexisterande diabetes typ 1, för att kunna ge 

kvinnan den trygghet i vård och behandling som hon önskar under graviditeten.   
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3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenhet av att vara gravid och samtidigt 

ha diabetes typ 1.   

 

4 Metod 

4.1 Design 

 

Eftersom syftet med studien var att få en beskrivning av kvinnors erfarenheter av att 

vara gravid och samtidigt ha en DT1 valdes en kvalitativ ansats.  Då detta enligt Patel & 

Davidsson, (2011) lämpar sig för studier då erfarenheter skall undersökas. Enskilda 

intervjuer valdes som insamlingsmetod. En induktiv ansats valdes vilket innebar att 

författarna gick in förutsättningslöst när materialet insamlades och bearbetades. Denna 

forskningsmetod gav möjlighet för kvinnorna att delge sina egna erfarenheter (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). 

 

4.2 Urval 

 

Inklusionskriterierna var kvinnor som hade fött barn under det senaste året och som 

hade DT1, både först- och omföderskor. Kvinnorna skulle ha varit inskrivna på 

mödrahälsovårdscentralen (MHV) under hela graviditeten, samt ha goda muntliga 

kunskaper i svenska. 

 

Studien genomfördes i södra Sverige och kontakt togs med ansvarig verksamhetschef 

för de två berörda kvinnoklinikerna. Via skriftlig information om studiens syfte 

tillfrågades verksamhetscheferna om godkännande av studien, vilket bägge 

verksamhetscheferna gav godkännande till. Efter det togs kontakt med MHV för hjälp 

att hitta de kvinnor som passade in i studien enligt ovanstående inklusionskriterier och 

kvinnorna erhöll där ett informationsbrev av sin barnmorska. I början av höstterminen 

kontaktade författarna de två kvinnor som visat intresse att delta i studien via 

rekrytering enligt ovanstående beskrivning. Då fler deltagare krävdes för att få ett 

tillförlitligt resultat rekryterades ytterligare fyra deltagare via personlig kontakt via 
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kurskamrater på barnmorskeprogrammet. Författarna fick de fyra kvinnornas 

kontaktuppgifter och kontaktade dem via telefon för information och  informationsbrev 

skickades till deras mailadresser. Genom telefonkontakt med författarna fick kvinnorna 

muntlig information om studiens syfte och genomförande samt information om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Därefter bokades tid och plats för intervjun. 

 

Kvinnorna som deltog i studien hade en medianålder på 27 år, varav den yngsta var 26 

år och den äldsta var 29 år. Samtliga kvinnor var förstföderskor och sammanboende 

med barnafadern. Diabetesdurationen varierade mellan 7-22 år. 

    

4.3 Datainsamling 

 

Datainsamling skedde via intervjuer med de sex kvinnor som tackat ja till att delta i 

studien. Enligt Olsson & Sörensen (2011) var det av vikt att syfte och 

problemformulering var klarlagda innan undersökningen började för att nå ett bra 

resultat. Det var angeläget att vid intervjun skapa ett bra klimat mellan deltagaren och 

intervjuaren och att intervjuerna skedde ostört (ibid). Intervjun med kvinnorna ägde rum 

på tid och plats som kvinnan och författarna kommit överens om via telefon, i deras 

hem eller på kommunala bibliotek. I samband med  intervjutillfället fick kvinnorna ånyo 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte, att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att det skulle få några negativa konsekvenser, samt att intervjun 

spelades in. De fick även  information om att allt material skulle avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt och att resultatet skulle presenteras på ett sådant sätt att ingen 

enskild individ skulle kunna identifieras. Vid intervjun inhämtades även informerat 

samtycke. 

 

Samtalet mellan kvinnan och författarna handlade under intervjun om kvinnans 

erfarenheter kring hennes gångna graviditet och DT1. Genom att författarna var öppna 

och lyhörda under intervjun kunde även det som uttrycktes mellan raderna uppfattas, 

vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) täcker både det faktiska- och meningsplanet.  

 

Varje intervju planerades att ta cirka 30 minuter och baserades på frågor om 

erfarenheten av att vara gravid och ha diabetes typ 1, men intervjuerna tog mellan 15-30 
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minuter beroende på hur mycket kvinnan hade att berätta. Vid genomförandet användes 

en intervjuguide som speglade syftet med studien (Bilaga 1). Intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor om kvinnan och därefter öppna frågor om kvinnans erfarenhet av att 

vara gravid och ha DT1. Författarna använde en hög grad av standardisering och låg 

grad av strukturering. Lundman & Hällgren Graneheim (2017) menar att vid hög grad 

av standardisering är intervjuerna förberedda och väl planerade och att frågorna ställs i 

samma ordning vid varje intervju. Med låg grad av strukturering menas att författarna 

planerade att ha öppna frågor i intervjun. 

 

4.4 Analys 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna och analyserades med 

en latent innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2017). Hela den 

transkriberade intervjun lästes noggrant igenom av båda författarna flera gånger för få 

en helhet i texten. I nästa steg plockade författarna, dels gemensamt och dels enskilt, ut 

meningsbärande delar ur texten som speglade studiens syfte.  Diskussion skedde 

gemensamt om vad författarna kommit fram till. Därefter kondenserades 

meningsenheterna. Detta menar Lundman & Hällgren Graneheim (2017) gör texten mer 

lätthanterlig utan att den förlorar sitt innehåll. Texten försågs därefter med koder som 

sedan delades upp i olika underkategorier och kategorier. Kategorierna bildades då 

genom en samling av olika underkategorier med liknande innehåll, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på de olika stegen i analysen 

Meningsenhet Kondecerad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag sökte mycket 

information själv, 

men det var ju inte 

alltid så bra 

information. Annars 

har jag inte fått någon 

information innan 

alls. 

Jag sökte mycket 

information själv 

inför 

graviditeten, 

vilket inte alltid 

var så bra.  

Sökte 

information 

själv inför 

graviditet 

Information 

inför graviditet 

Kvinnornas 

planering 

inför 

graviditet med 

DT1 
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Jag fick information 

om att det var viktigt 

att hålla blodsockret i 

balans för att minska 

risken för stort barn 

och att det var större 

risk för olika 

komplikationer för 

barnet om jag inte 

skötte min diabetes. 

Fick information 

om att det var 

viktigt att hålla 

blodsockret i 

balans för att 

minska risken för 

komplikationer 

för barnet 

Fick 

information 

kring risker 

Information 

inför graviditet 

Kvinnornas 

planering 

inför 

graviditet med 

DT1 

Det som hade med 

min diabetes att göra 

tog jag ju med mitt 

diabetesteam och inte 

med min barnmorska 

Så nej, de kan inte 

mycket om diabetes 

på mödrahälsovården 

Frågor om 

diabetes tog jag 

med mitt 

diabetesteam då 

MHV inte kunde 

mycket om 

diabetes 

Frågor till 

diabetesteam, 

inte till 

barnmorska 

pga okunskap 

Mötet med 

barnmorskan 

 

Kvinnornars 

möte med 

vården under 

den gångna 

graviditeten 

 

 

 

4.5 Etiskt övervägande 

 

Etisk godkännande från etikkommittén Sydost har erhållits, dnr.EPK 433-2017. De 

påpekanden som erhölls har tagits hänsyn till. Under studiens gång har endast 

författarna och handledaren haft tillgång till materialet och det förvarades inlåst. På 

detta vis togs personuppgiftslagen (1998:204) i beaktande, genom behandling av 

personuppgifter så att individens integritet skyddades från att kränkas. 

Att vara gravid är för många kvinnor en speciell och betydelsefull period i livet. Målet 

med all forskning är att få ökad förståelse för den värld vi lever i samt få fram ny 

kunskap som kan leda till nya och positiva förändringar (Olsson & Sörensen, 2011). Då 

forskningen kring erfarenheten av att vara gravid och ha DT1 är sparsam, ansåg 

författarna att studiens resultat skulle komma till nytta för gravida kvinnor med DT1 
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och kunna bidra till en mer positiv erfarenhet av graviditeten. Detta genom att 

uppmärksamma yrkesverksamma  barnmorskor på kvinnornas erfarenheter. 

Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer ligger till grund för human forskningen där 

de grundläggande principerna för all forskning är principen att inte skada, 

rättviseprincipen, autonomiprincipen och godhetsprincipen vilka innebär att alla 

människor ska behandlas lika. Forskaren ska förebygga skada genom att sträva efter att 

göra gott, detta genom att varje enskild individs medbestämmande, självbestämmande 

och integritet ska respekteras (www.codex.uu.se). Då deltagandet i studien var frivilligt 

och all insamlad information behandlades konfidentiellt anser författarna att ingen 

deltagare kommit till skada under studiens gång.   

5 Resultat 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenhet av att vara gravid och samtidigt 

ha DT1. Fyra huvudkategorier med underkategorier framkom; planering inför graviditet 

med DT1,  kvinnornas möte med vården under den gångna graviditeten, 

graviditetens påverkan på kvinnornas hälsa och kvinnornas lärdomar under den gångna 

graviditeten. 

 

5.1 Kvinnornas planering inför graviditet med DT1 

 

5.1.1 Information inför graviditet 

Alla kvinnor hade sedan tjugoårsåldern blivit informerade om att diabetesteamet hade 

en önskan om att få reda på när kvinnan planerade en eventuell graviditet. Flera av 

kvinnorna beskrev att de erhållit information om att ett så normalt HbA1c som möjligt 

rekommenderades innan konception. Någon kvinna hade under en tid blivit avrådd från 

att bli gravid då hennes HbA1c var för högt och åtgärder behövde vidtas innan en 

graviditet påbörjades. Flera av kvinnorna hade erhållit hjälpmedel för kontinuerlig 

blodglukosmätning innan graviditeten så att ett så lågt HbA1c som möjligt skulle 

uppnås. 

 

”Ja, vi planerade att skaffa barn, så jag kontaktade min diabetesmottagning och då blev 

det lite mer kontroller och vi förberedde mig för en graviditet. Vi fick ned mitt HbA1c 

http://www.codex.uu.se/
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för att få en bra balans i mitt blodsocker. Så där fick jag all information om diabetes 

och graviditet av den läkaren där” (kvinna 3). 

 

”Det var ju det att jag tog ju själv reda på det genom att jag själv gick och pratade med 

diabetessköterskan och då fick jag ju information att HbA1c ska vara bra, helst långt 

innan” (kvinna 4). 

 

Informationen från MHV, specialistmödrahälsovården (spec-MVC) och 

diabetesmottagningen om varför kvinnorna skulle sträva efter ett lågt HbA1c inför 

konception och vad ett högt värde kunde innebära för risker för kvinnan och barnet 

varierade och var bristfällig enligt majoriteten av kvinnorna. 

 

”Jag fick en massa broschyrer av min sköterska, men sen är jag sådan att jag avskyr att 

läsa, så jag läste aldrig dem. Jag har jättesvårt med att läsa, så jag får ju skylla mig 

själv, men nej, broschyrerna fick ligga där”(kvinna 1). 

 

”Så de har väl inte givit jättemycket information egentligen så, utan mer bara hur 

viktigt det är att starta med ett bra HbA1c för att underlätta under graviditeten. Det är 

väl i stort sett den informationen jag fått” (kvinna 2). 

 

Majoriteten sökte därför information på egen hand med hjälp av internet och via 

grupper på sociala medier. De kvinnor som sökte information på egen hand påtalade att 

den informationen inte alltid var så bra och de försökte därför koncentrera sig på det 

som vårdpersonalen sa. 

 

”Jag googlade själv massor för att se erfarenheter av att vara gravid och vara 

diabetiker och det kan hetsa upp rätt mycket med” (kvinna 6). 

 

5.1.2 Strävan efter en komplikationsfri graviditet 

Flertalet av kvinnorna beskrev att de hade en komplikationsfri DT1 och att de erhållit 

information om att de skulle kunna genomgå en graviditet som vem som helst, men att 

det skulle kräva mer jobb från dem. 
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Kvinnorna beskriver att de inte genomförde några livsstilsförändringar, men under 

intervjuerna framkom det ändå att majoriteten av kvinnorna hade genomfört någon form 

av livsstilsförändring, allt för deras ofödda barns hälsa, utan att de reflekterat så mycket 

själva kring det. Alla livsstilsförändringar hade syftet att få ned kvinnornas HbA1c 

genom att förändra kostvanor och kontrollera blodglukosen oftare. 

 

”Nej, det gjorde jag nog inte en enda tror jag. Mer än alltså med blodsockerkontroller. 

Istället för tio om dagen blev det tvåtusentio” (kvinna 5). 

”Det är lite som ett heltidsjobb att vara gravid och ha diabetes… HbA1c har legat 

väldigt bra hela tiden och det är ju för att jag har räknat varenda liten kolhydrat jag 

stoppat i mig. Så i slutet var det en sån kamp för det svängde ju och jag gjorde inget 

annat än att parera blodsocker tycker jag” (kvinna 2). 

 

5.2 Kvinnornars möte med vården under den gångna graviditeten 

 

5.2.1 Mötet med barnmorskan 

Samtliga deltagare i studien upplevde att barnmorskan på MHV inte hade den kunskap 

om DT1 och graviditet som krävdes för att kvinnorna skulle känna sig trygga under 

graviditeten. En kvinna beskrev att hon kände sig som ett “prov exempel” då hon 

upplevde att hon var den första kvinnan med DT1 på den mottagningen hon tillhörde. 

Samtidigt beskriver kvinnorna att de inte förväntade sig att barnmorskan skulle besitta 

denna kunskap. Barnmorskan utgick från mödrahälsovårdens PM och flera kvinnor 

upplevde då att vården inte blev anpassad efter deras individuella behov.   

 

”Jag tycker att diabetesmottagningen var bäst i det hela, och mödravården kanske 

släpade efter lite om man får säga så… Hon hade inte koll på diabetesbiten utan till 

henne gick jag och gjorde det jag skulle, och alla frågor och så jag hade det tog jag 

med diabetesmottagningen” (kvinna 5). 

 

”Inledningsvis när var jag kopplad till MHV fick jag först en barnmorska som var 

väldigt osäker, vilket gjorde mig jätteosäker. Då ringde jag till deras chef och sa att jag 

ville ha en barnmorska som har haft hand om kvinnor som har varit gravida med 

diabetes och det är första gången jag är gravid och att det är viktigt för mig att få 

känna mig trygg. Så då fick jag byta och få en mer van barnmorska” (kvinna 3). 
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Om några frågor kring kvinnans diabetes uppstod under graviditeten vände sig kvinnan 

till en början till barnmorskan på MHV. Då barnmorskan inte alltid hade den kunskapen 

kontaktade hon diabetesmottagningen eller spec-MVC för hjälp och hon blev då en 

mellanhand där adekvat information inte alltid kom fram till kvinnan. Därför valde flera 

kvinnor att istället direkt kontakta diabetesmottagningen eller spec-MVC på egen hand 

under den resterande delen av graviditeten vid frågor kring deras diabetes och 

graviditet. 

 

“Jag vet någon gång som jag undrade över något men inte ville fråga henne, då tyckte 

min man att vi kanske skulle byta om vi ändå inte kan fråga henne saker. Ett par gånger 

frågade jag min barnmorska på mödravården om saker som hon kunde ta kontakt med 

medicin om men då blev det ändå inte rätt i slutänden” (kvinna 5). 

 

Trots upplevelsen av bristen på kunskap hos barnmorskan uppfattades besöken hos 

barnmorskan på MHV som något positivt, där fokus var det friska. 

 

”Så det har också varit ganska skönt att få det ändå. Få den biten som inte bara är 

medicin, för det blir ju väldigt mycket fokus på det. Så det har nog varit ganska skönt att 

vara på MHV också emellanåt och bara få vara gravid och lyssna på hjärtljud och dom 

delarna” (kvinna 2). 

 

5.2.2 Samarbetet mellan vårdgivarna 

Överlag var alla kvinnor nöjda med den vård de erhållit under den gångna graviditeten. 

Alla ansåg att det emellanåt var besvärligt att det var flera vårdgivare inblandade i 

graviditeten, både på grund av att diabetesmottagningen, MHV och spec-MVC inte 

alltid resonerade likadant och då kommunikationen däremellan inte heller alltid 

fungerade optimalt. 

 

”Jag kände mig som spindeln i nätet med alla inblandade och det var jag som drog i 

trådarna” (kvinna 1). 
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”Man är ju så kontrollerad av både diabetesteamet, mödrahälsovården och 

specialistmödravården. Jag är nöjd med att jag har fått gå till de som är proffs på 

diabetes och de som är proffs på bebisen och allt” (kvinna 4). 

 

En del kvinnor fick olika läkare vid besöken på spec-MVC och diabetesmottagningen, 

vilket upplevdes förvirrande då de gav olika information varje gång, inte alltid följde de 

rekommenderade riktlinjerna på kliniken och gav olika behandlingsrekommendationer. 

Detta skapade otrygghet hos kvinnorna. 

 

”Det hade vart skönt att haft kontakt med en läkare. Det hade nästan varit skönare då 

att ha besöken mer utspridda då kanske eller att man inte hade dom lika täta om man 

åtminstone fick ha samma läkare hela tiden. Åtminstone tre gånger på rad. För det blir 

så himla mycket nya ansikten och när de säger så olika” (kvinna 2). 

 

“Då skulle den läkaren ta kontakt med min diabetesläkare, men han fick tydligen aldrig 

kontakt med honom. Då ringde min diabetesläkare mig och undrade varför mina 

mediciner blivit ändrade. Då hade hon ju kunnat maila min diabetesläkare och 

informerat om detta, men det gjordes inte” ( kvinna 1). 

 

5.3 Graviditetens påverkan på kvinnornas hälsa 

5.3.1 Trygghet med täta kontroller under graviditeten 

Flera kvinnor beskrev en känsla av trygghet med att få gå på täta kontroller och att alltid 

ha någon att vända sig till med sina frågor. Att med jämna mellanrum få bekräftat att 

allt såg normalt ut via ultraljud, blodglukoskontroller, kontroll av HbA1c, blodtryck, 

urinprov, ögonbottenfotografering och få lyssna på hjärtat och mäta magen hos 

barnmorskan, skapade en känsla av trygghet hos samtliga kvinnor. 

 

”Så jag vet inte exakt hur många besök men det är ju ganska många. Men jag har ju 

bara sett det som positivt. Jag har ju tyckt att det var jätteskönt för då har inte jag 

behövt oroa mig. Så på ett sätt kan jag se det som nåt positivt med diabetes. För en 

vanlig graviditet, de får de där ultraljuden i början och sen ska man själv veta att allt är 

bra förutom att man lyssnar på hjärtljuden. Men jag har valt att vända på det och sett 

det som nåt positivt att jag får se mitt barn så mycket oftare och får bekräftat att det ser 

bra ut” (kvinna 2). 
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”Det var en trygghet att se att hans hjärta slog så fint. Det kändes som en trygghet att 

se att han levde. Det kändes jättebra. Man visste ju att de gjorde alla kontroller för 

bebisens skull, så det blev en trygghet” (kvinna 1). 

 

Samtliga kvinnor fick under graviditeten skicka in sina blodglukosvärden via mail eller 

gå till diabetesmottagningen regelbundet för att läsa av sina värden och därefter justera 

insulindoserna. Detta ansågs tidskrävande men för majoriteten nödvändigt, för det 

kommande barnets hälsa. 

 

”Men jag tyckte att det var skönt att vara så kontrollerad, alla hade ju sån koll. Så 

nödvändiga kanske inte, men för en orolig blivande mamma så var det skönt.” (kvinna 

4). 

 

Ett par av kvinnorna ansåg att den ständiga kontakten med diabetesmottagningen inte 

alltid var av betydelse, utan att den kontakten mest användes om de behövde fråga om 

råd, men att de som individer kände sin kropp bäst och menade att de kunde behandla 

sin sjukdom på bästa sätt på egen hand. 

 

”Jag sköter min diabetes själv, så visst hjälpte de mig om jag frågade nåt men jag 

sköter min diabetes själv. I början skickade jag in mina kurvor lite för jag hade så lågt 

blodsocker, så då hjälpte de mig att justera lite. Men det kändes rätt överflödigt tillslut, 

det räckte med två gånger tycker jag.” (kvinna 6). 

 

”Jag känner att jag har haft koll själv, jag är min egen sjuksköterska” (kvinna 4). 

 

5.3.2 Oro för svängande HbA1c 

Flertalet kvinnor beskrev den gångna graviditeten som tuff både mentalt och fysiskt. 

Insikten om att det svängiga blodglukosvärdet även påverkade en annan individ ansågs 

påfrestande psykiskt. Fysiskt tyckte kvinnorna att det var svårt eftersom alla 

graviditetshormoner påverkade blodglukosen och det som fungerade ena dagen inte 

gjorde det nästa dag då insulinbehovet förändrades snabbt under graviditeten allt 

eftersom fostret växte. 
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”När jag väl blev gravid så blev jag jätteorolig över hur mitt HbA1c egentligen låg och 

då började en oro av att man har denna kroniska sjukdom och att många inom vården 

säger att det är jätteviktigt att du har ett bra blodsocker för det kan leda till missfall, 

missbildningar och till stora barn” (kvinna 4). 

 

Majoriteten av kvinnorna förklarade att stressen kring att hålla ett perfekt 

blodglukosvärde enbart motarbetade kroppen. Att ha lite is magen och inte bli så 

stressad av att få ett högt blodglukosvärde någon gång ibland var av vikt.  Flera kvinnor 

ansåg att graviditeten hade fungerat väl men det var en stor fysisk och psykisk 

ansträngning. 

 

”Jag har kämpat så mycket för att få ett bra HbA1c när jag gick in i graviditeten och 

det säger ju de kunniga idag att det är ju därför mitt barn mår så bra idag och att hon 

inte blev för stor” (kvinna 4). 

 

5.3.3 Erfarenheter av komplikationer under graviditeten 

Hälften av kvinnorna blev sjukskrivna under den gångna graviditeten relaterat till sin 

diabetes vilket gav dem möjlighet att enbart fokusera på sin hälsa under graviditeten. 

Två kvinnor beskrev hur de alla dygnets 24 timmar tänkt på sitt blodsocker. 

Oregelbundenheten i deras arbetstider gjorde blodglukosvärdet svängigt, och 

stresspåslaget under arbetstid påverkade plasmaglukosvärdet så att det låg högt under 

dagarna och lågt på natten, vilket skapade en konstant oro. Kvinnorna ansåg att det 

kändes tryggare att vara sjukskrivna för att hålla ett mer stabilt blodglukosvärde. 

 

”Jag ville göra allt jag kunde för att inte kunna klandra mig själv ifall något gick fel. 

Det var därför jag gick hem redan vecka 10” (kvinna 4). 

 

”Sen har jag varit sjukskriven med på heltid efter vecka 20 nåt sånt. Så då hade jag 

bara min diabetes att fokusera på. Jag var så låg i blodsocker hela tiden så det var 

därför jag blev sjukskriven, så jag vaknade inte på morgnarna. Så det fungerade inte. 

Då jobbade jag treskift med så det blev ingen kontinuitet. Jag fick så lågt blodsocker vid 

flera tillfällen, eller jag blev ju medvetslös kan man säga. Vilket var obehagligt” 

(kvinna 6).   
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Hälften av kvinnorna i studien fick preeklampsi, vilket följdes upp med tätare kontroller 

och inläggning på förlossningsklinik. Inläggningen innebar en ovisshet för kvinnorna då 

de inte fick tydliga besked om vad som skulle ske. 

 

”Jag hade inte högt blodtryck innan, så jag har gått med lägre blodtryck i många år så 

jag kände ju när jag började få havandeskapsförgiftning. Jag var trött och yr, men då 

satte vi ju in mer blodtryckssänkande och jag mådde bättre. Till slut hade jag 

blodtryckssänkande tre gånger om dagen” (kvinna 1). 

 

”Havandeskapsförgiftning fick jag ju i vecka 35. Jag vet att under sommaren hade jag 

lite extra kontroller för blodtrycket. Jag har alltid haft lågt blodtryck men då hamnade 

jag strax över, så då hade jag några extra kontroller. Och på det sista tillväxtultraljudet 

så kollade de även blodtryck. Och då var hon beräknad att hon vägde 3,8 kilo ungefär 

och så var blodtrycket högt så då blev jag inlagd direkt” (kvinna 5). 

 

Efter graviditeten hade en kvinna fått förändringar på ögonen vilket relaterades till den 

gångna graviditeten. 

 

”Min läkare sa i början att han inte rekommenderar en kvinna med diabetes att skaffa 

mer än två barn, då graviditeten tar på kroppen när man har diabetes. Det var jobbigt 

att höra i början” (kvinna 3). 

 

5.4 Kvinnornas lärdomar under den gångna graviditeten 

 

Samtliga kvinnor beskrev vikten av att hålla ett tillfredsställande HbA1c innan 

konception istället för att behöva ”jaga” ett bra värde under graviditeten, vilket 

försvårades av alla graviditetshormoner. Att planera graviditeten innan om det går och 

ha ett bra utgångsläge ansågs vara bland det viktigaste. 

 

”Ta det lugnt och njut. Stressa inte upp dig kring allt och lita på de personer som finns 

runt om och som vet hur de funkar. Sköt din diabetes så får du allt annat gratis” 

(kvinna 3). 
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Flera av kvinnorna efterfrågade mer information under graviditeten om vad som kunde 

förväntas kring förlossning och riskerna i samband med diabetes och förlossning och 

tiden därefter. Någon kvinna rådde andra att undvika att läsa för mycket på internet då 

mycket av den informationen mest kunde bidra till ökad stress. 

 

Alla kvinnor kunde tänka sig att vara gravida igen. Men någon uttryckte ett behov av 

vila och återhämtning efter den gångna graviditeten. 

 

”Det lär nog dröja innan hon får syskon. Jag måste vila kroppen emellan tror jag, mest 

psykiskt tror jag ändå. Men det är ju värt det, absolut” (kvinna 2).   

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod valdes då studien avsåg beskriva kvinnors erfarenheter av att vara 

gravid och samtidigt ha DT1. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl när man önskar ta 

del av andras erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Anledningen till att författarna 

valde att inkludera kvinnor till studien som fött barn det senaste året var för att de skulle 

kunna beskriva sina erfarenheter under den gångna graviditeten. Detta för att de 

fortfarande skulle ha erfarenheten färskt i minnet eftersom ju längre tiden går desto mer 

förändras den upplevda erfarenheten. 

 

För att få ett så innehållsrikt och varierande resultat till studien som möjligt önskade 

författarna att inkludera både först och omföderskor, men det blev enbart förstföderskor 

som rekryterades till studien. Varför det blev så var inget författarna hade möjlighet att 

påverka. Om studiens resultat blivit djupare och bredare med både först- och 

omföderskor som deltagare är svårt att säga men troligt. Författarna hade en önskan att 

rekrytera kvinnorna genom diagnoskod på förlossningsklinikerna, där inbjudningar till 

studien skulle skickas ut till berörda kvinnor. Dock ansåg etiska kommitten att detta 

bröt mot sekretessen gentemot kvinnorna och därför fick kvinnorna rekryteras av 

barnmorskorna på MHV. Då endast två kvinnor rekryterades via barnmorskorna på 

MHV kan i efterhand författarna reflektera över att annat förfaringssätt borde valts. 

Rekryteringen skedde under sommaren och semestertider vilket också kan ha bidragit 
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till det låga antalet samt att det kanske inte var så många förlösta kvinnor med  DT1 

under den perioden. Rekryteringen av de fyra resterande kvinnorna skedde därför 

genom personlig kontakt via författarnas studiekamrater på barnmorskeprogrammet, 

vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet. 

 

Efter femte intervjun upplevde författarna att det inte framkom så mycket ny data 

utifrån syftet, därför rekryterades inte fler kvinnor till studien. Dock är författarna 

medvetna om att ett djupare resultat eventuellt hade kunnat uppnås med fler deltagare. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att för många intervjuer kan ge en svårighet i att få 

en djupare tolkning av intervjuerna. Dock kan resultatet från för få intervjuer inte vara 

överförbart (ibid). Författarna anser att antalet deltagare i den genomförda studien är 

tillräckligt.  

 

Studien baserades på enskilda intervjuer med sex kvinnor. Enskilda intervjuer valdes då 

kunskap kring kvinnornas livsvärld efterfrågades. Genom enskilda intervjuer kan man 

enligt Patel och Davidson (2011) få fram nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld samt fokusera på speciella företeelser, vilket kan vara 

användbart för att få en bred bild av den intervjuades erfarenhet (ibid). Då författarna 

inte hade någon erfarenhet av att genomföra intervjuer kan detta ha påverkat studiens 

tillförlitlighet. Intervjun var standardiserad eftersom alla frågorna ställdes i samma 

ordning då författarna ville minska sin påverkan under intervjun. Fokusgrupper valdes 

bort som insamlingsmetod eftersom författarna ville få kvinnorna att dela med sig av 

sina erfarenheter utan att påverkas av andra kvinnors erfarenheter. I fokusgrupper finns 

risken att någon intervjuperson är mer dominant och styr intervjun och låter både 

författarna och de andra kvinnorna påverkas av detta (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Det var av vikt att författarna innan intervjun, kritiskt granskat sina egna värderingar 

och erfarenheter för att inte påverka insamlingen och analysen av det framkomna 

materialet (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna skedde hemma hos kvinnorna eller på 

offentligt bibliotek. Hälften av intervjuerna skedde med vakna, aktiva barn eller på 

publikt bibliotek vilket kunde störa kvinnans delade erfarenheter. Enligt Olsson & 

Sörensen (2011) är det viktigt att intervjun sker ostört och att ett bra klimat skapas 

mellan intervjupersonen och författarna. Författarna valde att avsätta god tid till att 

utföra varje intervju för att skapa en förtroendefull relation och få ett avslappnat klimat 



  
 

22 

innan intervjun påbörjades. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett bra sätt att 

skapa en god kontakt så att intervjupersonen ska kunna känna sig trygg i att våga tala 

fritt om sina erfarenheter och känslor inför främlingar. Författarna är dock medvetna om 

att kvinnornas delade erfarenheter kan ha blivit påverkade av att intervjun inte skedde 

ostört hos hälften av kvinnorna trots att en god kontakt skapades innan. 

 

Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter. Författarna har reflekterat över ifall en 

pilotstudie varit ett bra alternativ att testa intervjufrågorna innan studien genomfördes. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en pilotstudie genomföras för att praktiskt testa 

frågeformuläret och se om de planerade frågorna är praktiskt genomförbara. Om en 

pilotstudie hade genomförts, hade intervjufrågorna kunnat omformuleras för att 

eventuellt få kvinnorna att delge mer av sina erfarenheter. En del av kvinnorna svarade 

kortfattat på några av de öppna frågor som ställdes, vilket resulterade i att författarna 

fick ställa följdfrågor för att få kvinnan att utveckla sitt svar. Detta kunde vara frågor 

som; Kan du utveckla det du säger? Hur tänker du kring det? Med detta menar 

Lundman & Hällgren Granheim (2017) att författarna på så sätt blev medskapare till 

texten. Enligt Kvale och Brinkmann (2014)  är en bra avslutning av en intervju att 

sammanfatta de viktigaste som kommit fram under intervjun tillsammans med 

intervjupersonen, vilket inte gjordes under intervjuerna med kvinnorna. Författarna 

inser i efterhand att detta kunde underlättat analysen av materialet. Däremot ställdes 

frågan ”Är det något mer du vill tillägga?” vilket författarna anser var tillräckligt för att 

avrunda intervjun, vilket i sin tur ökar trovärdigheten i studien. 

 

Det insamlade materialet analyserades genom Lundman & Hällgren Granheim (2017) 

innehållsanalys. Författarna anser att denna analys lämpade sig bäst utifrån studiens 

syfte då beskriven analysen passar både erfarna och oerfarna forskare. De menar också 

att kvalitativ innehållsanalys lämpar sig för att granska och tolka innehållet av texten för 

att kunna nå en ny nivå av det insamlade materialet. Intervjun transkriberades och 

analyserades omedelbart efter att den genomförts. Enligt Patel och Davidsson (2011) är 

det fördelaktigt att genomföra analysen av det insamlade materialet så fort som möjligt 

efter intervjun för att ha observationen färskt i minnet och för att hålla materialet 

levande (ibid). Det insamlade materialet kondenserades och analyserades dels enskilt 

och dels med båda författarna tillsammans för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt så att inte viktig information skulle missas. Under analysen kan enligt Lundman 
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& Hällgren Granheim (2017) betydelsefull  information gå förlorad om för stora eller 

för små meningsenheter plockas ut, vilket författarna ville minimera genom att 

genomföra analysen på beskrivet sätt. 

 

Författarna anser att trovärdigheten i studien stärks genom att metoden är väl beskriven 

och genomförd. Då samtliga kvinnor i studien har olika lång diabetesduration och har 

med sig olika erfarenheter  och komplikationer av sin DT1 ökar detta studiens 

trovärdighet trots att kvinnorna var i nära ålder samt förstföderskor. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I studien framkommer det att kvinnor upplevde en bristande kunskap hos barnmorskan 

om DT1 och graviditet vilket skapade oro. Resultatet visade även att kommunikationen 

och kontinuiteten mellan de olika vårdgivarna var bristfällig. Överlag hade kvinnorna en 

positiv erfarenhet av att vara gravid, men de ansåg att graviditeten krävde hårt arbete. 

 

Samtliga kvinnor i den genomförda studien påtalade att barnmorskan på MHV hade 

bristfällig kunskap kring DT1 och graviditet vilket även styrks av ett flertal andra 

studier (King & Wellard, 2007; Woolley et al., 2014; Anderberg, Berntorp & Crang-

Svalenius, 2009).Trots detta ansåg flera av kvinnorna i studien att det var skönt att gå 

till barnmorskan, eftersom de där fick fokusera på det friska med att vara gravid. 

Liknande resultat framkom i en studie av Woolley, et al., (2014) där författarna 

beskriver att kvinnorna såg mötet med barnmorskan på MHV som något positivt, 

normaliserande och att kvinnan behandlades som en gravid kvinna för första gången och 

inte som en kvinna med DT1. Kvinnorna förstod att det måste finnas fokus på både 

deras diabetes och graviditet, men att det vore bra med någon slags balans däremellan 

(ibid). I King & Wellards (2007) studie framkommer det att kvinnorna kände frustration 

över att de hade lika mycket eller mer kunskap än vårdpersonalen, framförallt 

barnmorskan, kring DT1 vilket skapade osäkerhet för kvinnorna. Även i denna studie 

framkom det att vissa kvinnor känt osäkerhet på grund av barnmorskans bristande 

kunskap kring diabetes och graviditet vilket medförde att en av kvinnorna fick byta 

barnmorska i början av sin graviditet på grund av att hon kände sig otrygg. Enligt 

barnmorskans kompetensbeskrivning, socialstyrelsen (2006) ska barnmorskan ge 

kvinnan trygghet i vård och behandling. Dock framkommer det i den genomförda 
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studien att detta varit bristfälligt. Barnmorskans bristande kunskap kring DT1 kan bidra 

till en lägre känsla av meningsfullhet för kvinnan. Antonovsky (1991) förklarar att 

genom att ha vårdpersonal runt omkring sig som man känner att man kan räkna med och 

lita på, ger en resurser till att känna kontroll i situationen, vilket kvinnorna i denna 

studie delvis saknade. 

 

Däremot uttryckte kvinnorna trots känslan av otrygghet att de inte förväntade sig att 

barnmorskan skulle besitta denna kunskap. Enligt SFOG:s rapport Mödrahälsovård, 

sexuell och reproduktiv hälsa (2016) ska barnmorskan och obstetrikern samarbeta på 

MHV när det kommer till komplicerade graviditeter. Barnmorskan ska inte självständigt 

ha ansvar för komplicerade graviditeter vilket kanske inte framkommer i mötet med den 

gravida kvinnan som genomgår en komplicerad graviditet. Krävs det en ökad tydlighet 

från barnmorskan och kan den rådande ansvarsfördelningen tolkas som en bristfällig 

kunskap hos barnmorskan av den gravida kvinnan? 

 

Den genomförda studien har visat att kommunikationen mellan barnmorskan och andra 

vårdgivare varit bristfällig vilket även framkom i Singh, et al., (2013) studie. Det 

framkom även att kvinnorna hade ett flertal vårdgivare inblandade i deras diabetes 

under graviditeten och att kvinnorna upplevde att de fick vara “spindeln i nätet” och 

bidra med information angående deras sjukdom och behandling. Flertalet kvinnor 

beskriver att beslut som tagits av diabetesläkaren inte nådde barnmorskan och läkaren 

på MHV och tvärtom. 

 

Upplevelsen att vid upprepade tillfällen träffa olika läkare eller vårdpersonal gav 

kvinnorna förvirrande budskap. Detta beskriver även Hirjaba, Häggman-Latila Pietilä & 

Kangasniemi (2014) i sin studie där det också framkom att det var viktigt med 

kontinuitet i vården kring patienten, vilket framförallt brast vid läkarbesöken. Att 

patienten fick korrekt och tydlig information och att relationen mellan patient och 

vårdpersonal skulle vara professionell, positiv, icke dömande, medkännande och vänlig 

var något som efterfrågades. Det var också av vikt att patienten upplevde att 

vårdpersonalen lyssnade och visade intresse för patientens mentala och fysiska hälsa. 

Kommunikationen skulle bygga på en känsla av säkerhet, förtroende och uppriktighet 

från vårdgivaren så patienten kände en motivation till att kunna ta hand om sin diabetes 

(Hirjaba, et al., 2014; King & Wellards, 2007). Samma fynd gjorde Woolley, et al., 
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(2014) i sin studie där kvinnorna upplevde att kommunikationen mellan flera vårdgivare 

saknades eller fungerade bristfälligt. Då liknande resultat framkommit i flera studier 

anser vi att detta är ett problem som måste belysas. Med tanke på att graviditeten 

innebär en ökad risk, krävs det att flera vårdgivare är inblandade i vården kring kvinnan 

för hennes och barnets hälsa. En förutsättning för att kvinnan ska få en bra 

vårderfarenhet är ett väl fungerande samarbete mellan de olika vårdgivarna vilket enligt 

denna och flertalet andra studier måste förbättras. 

 

Majoriteten av kvinnorna i studien ansåg att ha diabetes och vara gravid innebar ett stort 

arbete, men att det var väl värt mödan. Liknande erfarenheter har beskrivits av andra 

kvinnor i flera studier (King & Wellard, 2007; Woolley, et al., 2014). I Bergs studie 

(2005) beskrev kvinnorna att graviditeten skapade en känsla av normalitet, att de var 

friska och kunde bli gravida. Denna känsla var starkast hos kvinnorna med svår 

diabetes. Däremot beskrev kvinnorna alla kontroller och besök på sjukhuset som något 

som bidrog till att de kände sig mer sjuka vilket tog bort känslan av att de snart skulle 

bli förälder (ibid). I den genomförda studien framkom det emellertid att majoriteten av 

kvinnorna ansåg att de täta kontrollerna skapade en känsla av trygghet, att få bekräftat 

att allt såg bra ut var positivt. Antonovsky (1991) menar att flera av livets erfarenheter 

kan vara förutsägbara och balanserade även om de inte är valda av individen själv. 

Genom att individen accepterar de uppgifter hon ställs inför ökar känslan av 

meningsfullhet, genom att individen ser sitt ansvar i sitt agerande, att det personen 

väljer att göra eller inte göra påverkar utfallet av händelsen (ibid). 

 

För kvinnorna i den genomförda studien innebar graviditeten att kvinnorna behövde 

utföra fler och tätare blodglukos kontroller för att pressa ned sitt blodglukosvärde till så 

normala värden som möjligt. Graviditetshormonerna påverkade blodglukosvärdet så det 

blev mer svängigt och ett för högt blodglukosvärde skapade känslor som oro för barnets 

hälsa. Anderberg, et al., (2009) redogör för hur kvinnor med DT1 ansåg att de täta 

blodglukos mätningarna skapade stress både i arbetslivet och hemma och att det friska 

med graviditeten hamnade i bakgrunden på grund av allt fokus på deras diabetes. Under 

författarnas studie framkom det i intervjuerna att graviditeten för vissa kvinnor innebar 

svårigheter med hypoglykemi, vilket för en kvinna ledde till att hon inte vaknade på 

morgonen och det uppstod svårigheter att vara yrkesarbetande under graviditeten. I 

King & Wellards studie (2007) beskrevs att graviditeten för flera kvinnor innebar 
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osäkerhet i hur de skulle hantera sin sjukdom, då signalerna på hypoglykemi inte var 

lika tydliga under graviditeten som innan. Detta ledde till att kvinnorna inte vågade lita 

på sin kropp (ibid). I Bergs (2005) studie framkom även att vissa kvinnor inte kunde 

glädjas över barnets ankomst förrän barnet var fött med tanke på alla risker. Detta för att 

kvinnan lättare skulle kunna hantera om något skulle gå fel (ibid). Att ha DT1 och vara 

gravid innebär att kvinnan ska hantera en högriskgraviditet, vilket kan skapa känslor 

som ångest och hopplöshet som överskuggar glädjen över att vara gravid. Genom att 

vårdpersonalen ger kvinnan ett bra stöd och bekräftelse på det stora arbetet hon utför 

kan vårdpersonalen enligt Singh et al., (2013) stärka kvinnan och öka hennes 

självförtroende under graviditeten.   

 

I en studie av Chuang et al., (2005) framkommer det att kvinnor med DT1 använder i 

lägre grad antikonceptionsmedel i jämförelse med friska kvinnor och de i större 

utsträckning blir oplanerat gravida. Detta motsäger resultatet i författarnas studie då 

majoriteten av kvinnorna planerade sin graviditet väl. 

 

I den genomförda studien  efterfrågade samtliga kvinnor mer information kring 

förlossning och tiden efter förlossning vilket även framkom i en tidigare studie 

(Anderberg, et al., 2009). Kvinnor har även beskrivit en frustration över att 

vårdpersonalen fokuserar mer på kvinnans blodglukosnivåer än kring hennes frågor om 

förlossning (Singh, et al. 2013). För att underlätta för kvinnan i transitionen till att bli 

förälder är det av vikt att kvinnor som är gravida och har DT1 får information om den 

perinatala och postnatala perioden och fokus inte enbart ligger på kvinnans 

blodglukosnivåer 

 

7 Slutsats 

 

I den genomförda studien framkom det att samtliga kvinnor tyckte att graviditeten 

krävde hårt arbete men att det var väl värt mödan. För majoriteten av kvinnorna bidrog 

de täta kontrollerna till en känsla av trygghet, en bekräftelse på att allt såg bra ut. 

Kvinnorna var överlag nöjda med vården under den gångna graviditeten men flera ansåg 

att barnmorskan hade bristande kunskap kring DT1 och graviditet. Det framkommer 

även att samarbetet mellan de olika vårdgivarna är bristfällig, vilket stärks av andra 
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studier (Singh, et al., 2013). Därför anser vi att samarbetet kan förbättras för att skapa 

en mer positiv upplevelse av graviditeten för kvinnan.  

 

8 Kliniska implikationer 
 

Vi anser att denna studie kan vara av betydelse för barnmorskan i mötet med kvinnorna 

med DT1 under graviditeten för att få en ökad förståelse för deras erfarenheter av att gå 

igenom en riskgraviditet. Studien kan även bidra till förbättringar i vården kring den 

gravida kvinnan på flera vårdinstanser. 

 

9 Fortsatt forskning 
 

Samtliga kvinnor efterfrågade mer information kring förlossning och den postnatala 

perioden vilket författarna anser vore angeläget att forska vidare på. 

Samtliga kvinnor i studien beskrev att sammarbetet var bristfälligt mellan de olika 

vårdgivarna, vilket kan studeras vidare på för att förbättra vården kring kvinnorna med 

DT1 som är gravida eller planerar en graviditet. 
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I 
 

 

Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide: 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Hur många barn har du? 

 När debuterade din diabetes typ 1? 

 Vilken utbildning har du? 

 Är du sammanboende med barnafadern? 

Erfarenheter: 

 Beskriv dina erfarenheter kring din diabetes och graviditet? 

 Fick du information kring diabetes och graviditet innan graviditeten och i så fall 

vilken information fick du? 

 Hur planerade du din graviditet tillsammans med ditt diabetesteam?  

 Genomförde du några livsstilsförändringar innan eller under graviditeten och i 

så fall vilka och varför? 

 Vad fick du för information kring riskerna med diabetes typ1 och graviditet och 

av vem?   

 Har du några egna erfarenheter kring dessa risker? 

 Upplevde du att din barnmorska på mödrahälsovården hade den kunskap som 

krävdes om diabetes typ 1 och graviditet? Upplevde du att du fick den hjälp du 

behövde? 

 Vad gick du på för kontroller under graviditeten relaterade till din diabetes? 

 Upplevde du alla kontroller som nödvändiga? Vad var bra och mindre bra med 

dessa kontroller? 

 Hur ser dina erfarenheter ut av vården under den gångna graviditeten? 

 Är det något du saknar eller önskar skulle vara annorlunda med den vård du 

erhållit under graviditeten? 

 Vad skulle du ge för råd till andra i liknande situation? 

 Skulle du kunna tänka dig att vara gravid igen? 

 Är det något mer du vill tillägga? 

 Kan vi kontakta dig igen om vi har några följdfrågor? 

 

 

 

 

 


