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Abstract 

 
Background: Gestational diabetes is both physical and psychological for women. A lot 

of women is lacking knowledge about living with gestational diabetes. The incidence of 

gestational diabetes in the year of 2016 is 1,6 % of all pregnancies in Sweden and the 

incidence is increasing. 

Aim: To describe women´s experience of developed gestational diabetes and living 

with it. 

Method: A qualitative method with inductive approach and based on four individual 

interviews has been done. Data were analysed by latent content analysis. 

Findings: All women were satisfied about the care they have got. Lack of knowledge 

about the connection between pregnancy and gestational diabetes perceived from the 

midwife, but the nurse of diabetes perceived to have knowledge. The information of 

gestational diabetes was associated with shock, fear and shameless. Almost all women 

experience dietary changes and increased demands physical activity as demanding 

which meant a limitation for the women, but the lifestyle of changes led to a healthier 

life and it`s become estimated positive. To avoid insulin treatment during pregnancy 

was a goal which turned out to be a positive drift. 

Conclusion: The results of the study can contribute to increased knowledge about the 

woman's experience of developing gestational diabetes. Increased knowledge about 

gestational diabetes alleviates will relieves worry fort the woman and all the support 

from the surrounding people to the women and also the health professionals is very 

important for the women`s feel good during the pregnancy with gestational diabetes. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Gestationsdiabetes Mellitus (GDM) är en fysisk och psykisk påfrestning för 

kvinnan. Många kvinnor har okunskap om vad det innebär att utveckla GDM och att 

leva med det. Incidensen av GDM år 2016 var 1,6 % av alla graviditeter i Sverige och 

förekomsten är ökande. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att utveckla och leva med Gestationsdiabetes 

Mellitus. 

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats där fyra enskilda intervjuer har 

genomförts. Data analyserades med latent innehållsanalys. 

Resultat: Samtliga kvinnor var nöjda med den vård som erhållits. Kunskapsbrist 

gällande sambandet graviditet och GDM upplevdes från barnmorskan men 

diabetessjuksköterskan upplevdes fylla den kunskapsbristen. Beskedet om GDM var 

förenat med chock, rädsla och skuldbeläggning. Överlag upplevde kvinnorna 

kostförändringar samt ökat krav på fysisk aktivitet som krävande vilket innebar en 

begränsning, men livsstilsförändringen ledde samtidigt till en sundare vardag och ett 

hälsosammare liv vilket skattades positivt. Att undgå insulinbehandling under 

graviditeten var ett mål vilket omvandlades till en inre drivkraft. 

Slutsats: Studiens resultat kan bidra till ökad kännedom om kvinnans upplevelse av att 

utveckla GDM. Ökad kunskap om GDM lindrar oro hos kvinnan. Stöd från 

omgivningen samt vårdpersonal är betydelsefullt för att öka kvinnans välbefinnande 

under graviditet med GDM. 

 

 

 

Nyckelord 

Gestationsdiabetes Mellitus, upplevelser, erhålla diagnos, känsla av sammanhang  
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1.  Inledning 

Barnmorskan är den första professionen som möter den gravida kvinnan och är även 

den första i ledet som bemöter kvinnan gällande besked om diagnosen 

Gestationsdiabetes Mellitus (GDM). Barnmorskan handlägger självständigt den normala 

graviditeten och samarbetar med andra professioner vid komplicerad graviditet. En 

legitimerad barnmorska arbetar hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande 

inom sitt område reproduktiv, sexuell och perinatal hälsa. En god kvalité på vården skall 

uppnås där patientens behov av vård och behandling tillgodoses på ett tryggt sätt. En 

helhetssyn med personcentrerad vård och ett etiskt förhållningssätt är grundläggande. 

Det är därför av stor vikt att barnmorskan är medveten om kvinnans upplevelse av att 

utveckla och leva med GDM under graviditeten för att på så sätt kunna ge henne det 

bästa möjliga stöd och vård (Socialstyrelsen, 2006). 

 

2.  Bakgrund 

2.1 Definition Gestationsdiabetes Mellitus och förekomst 

Under graviditeten får kvinnan en nedsatt glukostolerans. Om toleransen minskar mer 

än normalt utvecklar kvinnan GDM (Berg, Berntorp & Wennerholm, 2016). GDM 

definieras som hyperglykemi under graviditet med plasmaglukosvärde över det 

normala, alltså ett fasteplasmaglukosvärde över 7,0 mmol/l, men lägre än diagnostiska 

plasmaglukosvärdet för diabetes (WHO, 2016). Under graviditeten påverkas 

insulinfrisättningen samt cellernas känslighet för insulin, vilket ger påföljden av 

förhöjda plasmaglukosvärden. När det upptäcks hos gravida kvinnor som inte tidigare 

har någon känd hyperglykemi definieras det som GDM (Graviditetsregistret, 2016). 

 

GDM förekommer vid 2–3 % av alla graviditeter i Sverige (Berg et al., 2016). 

Incidensen för diagnos GDM under 2016 var 1,6 % vilket motsvarar 1511 kvinnor i 

Sverige (Graviditetsregistret, 2016).  Förekomsten av GDM är högre för kvinnor från 

Sydostasien, Mellanöstern, Balkanhalvön, Somalia, Sydamerika samt indiska 

subkontinenten då anlagen för GDM skiftar med etnicitet (Berg et al., 2016). I världen 

förekommer GDM hos 10–25 % av alla graviditeter (Jiwani, Marseille, Lohse, Damm, 
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Hod & Kahn, 2012).  

 

 

2.2 Riskfaktor och bakomliggande orsaker till GDM 

Högre maternell ålder på grund av försämrad glukostolerans med stigande ålder, 

hereditet för diabetes, tidigare graviditet med GDM samt tidigare födsel av ett LGA-

barn (large for gestational age) är riskfaktorer för att utveckla GDM (Diabetesförbundet, 

2016). WHO (2016) skriver att risken för att utveckla GDM är ökad i takt med stigande 

reproduktiv ålder. Övervikt, fetma, multiparitet samt födelseland utanför Europa är 

också riskfaktorer (Graviditetsregistret, 2016).  

 

Enligt folkhälsomyndigheten ses en ökning i andel övervikt och fetma i Sverige det 

senaste decenniet. År 2016 hade 36 % övervikt och 15 % fetma av den svenska 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Kvinnor som utvecklar GDM är till stor 

del överviktiga och därför är det viktigt med livsstilsförändringar (Hanson, 2016). 

Kvinnor med GDM kan ha svårt att bibehålla en normal vikt. Andelen överviktiga 

kvinnor i Sverige har blivit större sedan 90-talet och det innebär att GDM är ett 

återkommande och växande problem (Hanson, 2014).  

 

Kvinnor med kronisk hypertoni och polycystiskt ovariesyndrom (PCO) löper även de en 

ökad risk för att utveckla GDM (Hanson, 2014). Ytterligare en anledning till ökad 

förekomst av GDM i Sverige de senaste åren beror på den ökade invandrarpopulationen. 

Det har kommit många människor från andra länder till Sverige som har en högre 

prevalens och anlag för att utveckla typ 2 diabetes (Nilsson, Andersson, Ursing, 

Strevens & Landin-Olsson, 2015). Risken för att utveckla GDM i Sverige är omkring 

tredubblad för invandrarpopulationen. Det fanns en signifikant ökad risk att drabbas av 

GDM för kvinnor som var födda utanför Europa, då andelen var 3,2 % som utvecklade 

GDM (Graviditetsregistret, 2016). Nilsson och medarbetare (2015) styrker i sin studie 

från Sverige som undersökt kvinnor från Skandinavien jämfört med icke skandinaviska 

kvinnor, att endast 0,7 % av de skandinaviska kvinnorna jämfört med 2 % av de icke 

skandinaviska kvinnorna utvecklade GDM. 

 

Sociala- och ekonomiska levnadsvanor påverkar hälsan. Lågutbildade har i högre 
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frekvens jämfört med välutbildade, mer ohälsosamma matvanor, övervikt, fetma samt 

otillräcklig fysisk aktivitet (Holm Ivarsson, 2014). Det finns en signifikant ökad risk att 

utveckla GDM för kvinnor om skolgången har varit kortare än 9 år och det var då 4,2 % 

som utvecklade GDM (Graviditetsregistret, 2016). 

 

2.3 Komplikationer och risker för mor och barn 

Ökad glukostillförsel under en graviditet resulterar i att alla kroppens organ växer och 

blir större. Placentan och fostret växer extra mycket under en graviditet om tillgången 

av glukos är högre och om plasmaglukosvärdena ligger högre än rekommenderat hos 

kvinnan (Ström-Roum, Haavaldsen, Tanbo & Eskild, 2013). Identifiering samt 

övervakning av GDM har effekt för att undvika att föda ett barn med LGA, födelsevikt> 

4500g vilket är en riskfaktor, som i sin tur innebär att flera risker kan undvikas (Nilsson, 

Ursing, Strevens & Landin-Olsson, 2015). 

 

Risken för att föda ett barn med LGA ökar med 15 % vid graviditet med GDM (Hanson, 

2014). GDM medför ökad risk för bland annat sectio, preeklampsi, hypertoni under 

graviditeten samt skulderdystoci med plexusskador under förlossningen. En signifikant 

ökad risk för kvinnor som utvecklat GDM under graviditeten finns för att förlossningen 

slutar med elektivt sectio (10,6 %) eller akut sectio (6,9 %) (Graviditetsregistret, 2016).  

Barnet löper en liten missbildningsrisk vid GDM på grund av samverkande faktorer som 

ökad andel obesitas samt att det finns ett fåtal kvinnor med GDM där typ 2 diabetes är 

odiagnostiserad, vilka därmed kan inneha en dålig glukoskontroll vid graviditetens start 

och fosterutvecklingens tidiga stadie. Under graviditetens gång löper fostret samma 

risker som vid typ 1 diabetes men av lindrigare grad och graden av påverkan är 

beroende av plasmaglukosvärdets nivå (Hanson, 2014). Bilirubinstegring, polycytemi 

och postnatal hypoglykemi är alla ökade risker för barn vars mödrar haft GDM 

(Cnattingius & Stephansson, 2014). WHO (2016) skriver att intrauterin fosterdöd och 

perinatal död är två fruktade konsekvenser av GDM.  

 

GDM medför även risker längre fram i livet då det finns ett starkt samband mellan 

GDM och att utveckla typ 2 diabetes. Risken att utveckla typ 2 diabetes är 40 % räknat 

under en 10 årsperiod efter erhållen diagnos (Graviditetsregistret, 2016). Kvinnor med 

GDM som dessutom har en övervikt löper ökad risk för att drabbas av framtida hjärt- 
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och kärlsjukdom och risken för att återigen drabbas av GDM vid eventuell kommande 

graviditet är stor (Hanson, 2016). Åberg, Jönsson, Eskilsson, Landin-Olsson och Frid 

(2002) som har undersökt sambandet mellan GDM och att erhålla typ 2 diabetes i 

framtiden, kom fram till att det fanns en riskökning med 28 % att inom ett år utveckla 

typ 2 diabetes. Det fanns ett samband mellan typ 2 diabetes samt övervikt och fetma i 

tonåren hos barn vars moder hade GDM (Hanson, 2014).  

 

 

2.4 Fysiologi 

Orsaken bakom uppkomsten av GDM är ett nedsatt insulinsvar vilket leder till att en 

jämn nivå av insulinfrisättning inte kan upprätthållas på grund av den successivt ökande 

insulinresistensen som uppkommer under graviditet. Hormonet östrogen medför ökad 

insulinkänslighet vilket inverkar på insulinresistensen under graviditetens mycket tidiga 

del då östrogennivåerna vid så tidig graviditet är procentuellt högre. Orsaken är inte helt 

klarlagd men höga halter av kortisol, HPL (humant placenta laktogen), PGH (humant 

placentärt tillväxthormon), östradiol och progesteron utgör tillsammans en förändrad 

fettmetabolism med stimulering av fettsyrasyntesen och fettinlagringen, som är en del 

av orsaken (Berg et al., 2016). Även Hansson (2014) skriver att placentans ökade 

hormonproduktion är en orsak till insulinresistensen och att ökningen av dessa 

hormoner är som mest under graviditetsvecka 30–40. Eftersom insulin inte överförs via 

placentan till fostret resulterar ett ökat plasmaglukosvärde hos mor likväl ett ökat värde 

hos fostret. Detta leder till en ökad fostertillväxt. Så fort barnet är fött och placentan 

avgått försvinner insulinresistensen (Berg et al., 2016).  

 

Stegvis under graviditeten utvecklas en ökad grad insulinresistens vilket innebär att 

kroppens celler har en minskad känslighet för insulin. Alla människor har oavsett 

diabetes eller inte, en insulinfrisättning som sker i två steg. Kroppens första påslag 

kommer redan inom några minuter och ett andra påslag kommer senare. Under första 

trimestern försöker kroppen kompensera detta ökade insulinbehov genom att öka det 

tidiga svaret av insulinutsöndring efter måltid men det är dessvärre inte tillräckligt för 

att minska effekten av minskat perifert glukosupptag samt den ökade 

glukosproduktionen från levern. I takt med ökad gestationsålder försämras också 

glukosintoleransen och i tredje trimestern är insulinresistensen 2–3 gånger förhöjd än 
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normalt hos en icke-gravid kvinna. Leverns glukosproduktion ökar med 15–30 %. 

Samtidigt minskar glukosupptaget i musklerna med upp till 40–60 % vilket gör att 

kvinnan har ett högre insulinbehov under graviditeten (Berg et al., 2016).  

 

Det väntande barnet i magen får främst sin energi från glukos. Genom en 

koncentrationsberoende transport, via glukostransportproteinet vid namn GLUT 1, 

passerar glukos via placentan över till barnet (Hanson, 2014). Normalt passerar inte 

insulin över placentabarriären men det kan binda via insulinantikroppar av IgG-typ och 

kan därmed överföras aktivt. Kvinnan får lägre plasmaglukosvärden direkt efter 

förlossningen och dessa värden normaliseras sedan successivt de kommande dagarna 

efter förlossningen (Hanson, 2014).   

 

2.5 Diagnostisering och screening 

Det huvudsakliga syftet med screening av plasmaglukosvärdet är att identifiera och 

diagnostisera kvinnor med GDM och att uppnå ett så bra obstetriskt utfall som möjligt 

samt att behandling kan medföra minskad andel LGA-barn (SFOG, 2016).  

 

Enligt Socialstyrelsen ska en gravid kvinnas plasmaglukosvärde inte överstiga 7,0 

mmol/l vid fastande venös provtagning för att räknas som frisk. Efter en 

glukosbelastning, OGTT (oral glucos tolerance test) som innebär att kvinnan dricker 75 

gram oral sockerlösning, ska plasmaglukosvärdet inte överstiga 10,0 mmol/l, mätt en 

timme efter intagen sockerlösning. Två timmar efter 75 gram intagen sockerlösning 

skall plasmaglukosvärdet inte överstiga 8,5 mmol/l (Socialstyrelsen, 2016). 

 

GDM diagnostiseras genom prenatal screening snarare än genom rapporterade symtom 

(WHO, 2016). Höga plasmaglukosvärden är dock inte alltid det vägledande till diagnos 

utan kvinnan kan ibland också uppleva subjektiva symtom som exempelvis ökad törst 

samt ökade urinmängder, vilket kan härleda misstanke om GDM (Hanson, 2014). 

Diagnosen GDM ställs med glukosbelastning. Det varierar både nationellt och 

internationellt vilka kvinnor som skall genomgå en OGTT. På vissa platser i Sverige 

erbjuds alla kvinnor i graviditetsvecka 28 samt de kvinnor som har en ökad risk att 

utveckla GDM, att genomföra en OGTT. I andra delar av landet tas slumpmässiga 
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plasmaglukosvärden och när dessa värden är förhöjda erbjuds kvinnan att göra en 

OGTT (Berg et al., 2016). Riskfaktorer hos kvinnan som kan motivera till screening är 

utvecklande av GDM i tidigare graviditet, fetma, hereditet för diabetes syftat till 

föräldrar och syskon eller om kvinnan tidigare har fött ett makrosomt barn. OGTT 

erbjuds redan vid 12–14 veckor samt vid upprepade tillfällen vid 28–32 

graviditetsveckor för kvinnor som har nämnda riskfaktorer före en graviditet (Hanson, 

2014).  

 

Förekomsten av GDM runt om i världen skiljer sig på grund av variationer av olika sätt 

att diagnostisera GDM samt olika definitioner (Hanson, 2014). Diagnostiseringen av 

GDM skiljer sig både nationellt som internationellt, det finns inga enhetliga 

diagnoskriterier. Socialstyrelsens diagnoskriterier förespråkar detsamma som WHO:s 

föreskrifter angående diagnostisering. I Socialstyrelsens dokument Gränsvärden för 

graviditetsdiabetes (2016) rekommenderas nationella gränsvärden för när åtgärder bör 

insättas för att öka jämlikheten i landet. 

 

2.6 Behandlingsform och graviditetskontroller  

Målet med behandlingen av GDM är att minska riskerna för medicinska komplikationer 

hos mor och barn. Därför eftersträvas att uppnå normala plasmaglukosvärden (Berg et 

al., 2016). Vid säkerställd diagnos är information, kostråd samt instruktion i 

självkontroll av plasmaglukosvärde den första behandlande åtgärden (Hanson, 2014). 

Vid avvikande förhöjda plasmaglukosvärden erbjuds den gravida kvinnan åtgärder för 

uppföljning samt vid behov sänkning av plasmaglukosvärdet (Socialstyrelsen, 2016). 

Kvinnan får instruktioner och vägledning i hur hon själv kontrollerar sitt 

plasmaglukosvärde. GDM behandlas initialt med kost och motion. Enligt Berg et al. 

(2016) kan kvinnor med GDM och som samtidigt har högt BMI behöva ha en 

energireduktion på 1500 kcal/dygn för att uppnå önskad reduktion på 

plasmaglukosvärdet. Det kan bero på att kvinnan har haft en onaturligt stor viktuppgång 

under sin graviditet. Syftet med kostbehandling är också att minska viktuppgången 

under graviditeten. Vid livsstilsförändringar som inte resulterar i att målvärdena uppnås 

är insulinbehandling i form av tabletter eller injektioner nödvändig. Måltidsinsulin är 

oftast aktuellt som basinsulin, med annat ord benämns måltidsinsulin som 

korttidsinsulin. En kvinna med GDM som har högt BMI och uttalad insulinresistens kan 
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behöva stora mängder insulin för att uppnå normala plasmaglukosvärden (Berg et al., 

2016). 

 

Kvinnor med GDM som har följande riskfaktorer löper en ökad risk för att behöva 

insulinbehandling; kvinnor med tidigare GDM, hereditet för diabetes i familjen, tidigare 

barn födelsevikt ≥ 4500 gram, härkomst från mellanöstern eller Nordafrika, multiparitet 

samt inskrivnings-BMI ≥ 30 kg/m2. Den i särklass ökade risken för insulinbehandling 

var ett ökat fasteblodsocker på ≥ 5,5 mmol/l och en plasmaglukosnivå på ≥ 9,4 mmol/l 2 

timmar efter 75 gram OGTT. Kvinnor med GDM som hade ett stabilt 

plasmaglukosvärde med enbart kostbehandling och lägre viktuppgång under 

graviditeten hade en lägre risk för ytterligare graviditetskomplikationer (Koning, 

Scheuneman, Lutgers, Korteweg, Van den Berg, Sollie, Roos, Van Loon, Links, Van 

Tol, Hoogenberg, Van den Berg & Wolffenbuttel, 2016).  

 

Extra kontroller av fostret i form av ultraljud är motiverat hos barn med mödrar som har 

GDM. Fostertillväxten och fostervattenmängden mäts från vecka 28 och därefter var 

tredje till fjärde vecka. Detta görs för att se att fostret mår bra och växer proportionellt. 

Vid misstanke om intrauterin tillväxthämning eller preeklampsi hos modern bör tätare 

tillväxtkontroller och dopplerundersökningar utföras. Vid graviditetsvecka 36 och 

framåt erbjuds kvinnor med GDM kardiotokografi (CTG) två gånger i veckan med 

anledningen att det finns en ökad risk för hypoxi och intrauterin fosterdöd vid GDM. 

Efter 40 fullgångna veckor bör kontrollerna vara tätare (Berg et al., 2016). När 

förlossningen startas sätts all insulinbehandling ut och under förlossningen är oftast 

några enstaka plasmaglukoskontroller motiverade men en individuell bedömning måste 

alltid göras (Hanson, 2016). 

 

2.7 Prevention 

Mödrahälsovården har som mål att graviditeten ska kunna fortgå utan medicinska 

komplikationer för modern och att det föds ett friskt barn. Målet är också att modern ska 

få en positiv upplevelse av graviditeten och förlossningen. God information och 

rådgivning om vad en graviditet i kombination med diabetes innebär för modern och 

fostret är av stor vikt. Vården sker i kombination av flera olika professioner och bygger 



   
 

12 

på ett välfungerande samarbete mellan barnmorska, diabetolog, obstetriker och dietist 

(Berg et al., 2016).  

 

Socialstyrelsen skriver i 2§ i hälso- och sjukvårdslagen att: ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 

till vården” (SFS, 1982:763).  

 

Det är viktigt att kvinnor blir erbjudna stödgrupper för viktminskning i 

hälsoförebyggande syfte samt att regelbundet kontrollera vikt, blodtryck och 

plasmaglukosvärden under graviditeten. För att förebygga att kvinnor med GDM 

drabbas av komplikationer som typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdom i framtiden är 

information om att undvika övervikt betydelsefullt samt att uppmuntra kvinnor till att 

kontrollera fasteblodsocker och blodtryck årligen (Hanson, 2014). 

 

2.8 Känslor och upplevelser av att utveckla Gestationsdiabetes 

Mellitus 

 

2.8.1 Att få diagnosen 

Lindmark, Smide och Leksell (2010) som studerat kvinnor från Sverige fick fram att de 

upplevde att det var chockartat att erhålla beskedet GDM. Kvinnorna upplevde att de 

fick för mycket information på en gång i samband med besked om diagnos. De hade 

önskat att de hade fått lite mindre information vid diagnosen, eftersom att de var i 

chock. De hade istället velat ha ett inbokat besök några dagar senare och där fått mer 

information som de då lättare hade kunnat ta till sig. 

 

Mançú1 och Castro Almeida (2016) som studerat kvinnor från Brasilien, kom fram till 

att diagnosen upplevdes som oväntad och att den förde med sig negativa känslor såsom 

oro inför den kommande graviditeten och att även det väntande barnet riskerade att 

utveckla diabetes. En känsla av ångest och osäkerhet bidrog till att dessa kvinnor kände 

rädsla för att de inte kände till graviditetskomplikationen och inte heller hur det 
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påverkade barnet i magen samt dem själva. Li (2016) skriver att kvinnor som fick 

diagnosen GDM upplevde chock, förnekelse, rädsla, oro och tvivel.  

 

En studie har gjorts med syftet att jämföra svenska kvinnor och kvinnor från 

mellanöstern som utvecklat GDM under graviditeten med fokus utifrån tron på hälsa 

och sjukdom. I de båda populationerna reagerade kvinnorna med negativa känslor och 

oro vid beskedet om diagnosen GDM. Kvinnorna rapporterade rädsla för att GDM 

skulle påverka barnets hälsa negativt. De svenska kvinnorna betonade oro gällande 

risken för komplikationer relaterade till själva diagnosen GDM såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar. Vissa kvinnor blev förvånade över att graviditetskomplikationen GDM 

inte givit några symtom medan andra var tacksamma för den tidiga upptäckten som 

glukosbelastning medförde. Kvinnorna tyckte det var bra att det uppmärksammades 

tidigt i graviditeten eftersom det kunde påverka både moderns och barnets 

välbefinnande. Kvinnor från mellanöstern uppgav att de inte kände till orsaken till 

uppkomsten av GDM medan svenskfödda kvinnor angav exempel som arbetsrelaterad 

stress, sociala faktorer, miljö, hereditet, tidigare intrauterin fosterdöd samt 

hormonbehandling under graviditet som möjliga orsaker till uppkomst av GDM och 

som skadade kvinnans hälsa (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005).  

 

2.8.2 Inverkan på den gravida kvinnans hälsa  

Mançú och medarbetare har i sin studie jämfört svenska kvinnor och kvinnor från 

mellanöstern som utvecklat GDM. Att kontrollera plasmaglukosvärdet upprepade 

gånger om dagen ansågs generellt smärtsamt och var förenat med bland det värsta de 

visste. De kände smärta och kramper i fingret varje dag vilket upplevdes som ett 

lidande. Kvinnorna kände också rädsla och stress inför att kontrollera 

plasmaglukosvärdet med tanke på vad resultatet skulle visa. För att hantera alla 

kontroller som krävdes under graviditeten fanns ett stort behov av stöd från sin familj 

(Mançú & Castro Almeida, 2016). Några av kvinnorna rapporterade ett lugn då 

plasmaglukosvärdet minskade och värdena normaliserades (Hjelm et al., 2005).  

En studie från Sverige som undersökte svenska kvinnor och given information angående 

GDM kom fram till att kvinnorna var medvetna om att de behövde ändra sin livsstil för 

att inte riskera utveckla typ 2 diabetes efter graviditeten (Lindmark, Smide & Leksell, 

2010). 
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Negativa faktorer för hälsan menade de svenska kvinnorna var känslomässiga faktorer 

såsom oro och ångest, arbetsrelaterad stress och fysiska faktorer som brist på motion. 

Kvinnorna från mellanöstern upplevde sällan negativ stress men nämnde oregelbundna 

matvanor samt rökande partner som bidragande orsaker till negativt upplevd hälsa 

(Hjelm et al., 2005).  

 

I en studie från Kina som har belyst kvinnors tankar kring hälsa och sjukdom, samt 

hälsorelaterade beteenden framkom att de flesta kvinnor trodde att ohälsosamma 

kostvanor och inaktivitet samt övervikt och hereditet var orsaken till uppkomsten av 

GDM. De flesta kvinnor trodde att hälso- och sjukvården har en viktig roll i 

förebyggandet av sjuklighet samt att hälso-och sjukvårdspersonal har en stor betydelse 

gällande råd och vägledning under graviditet med GDM. Andra bidragande faktorer för 

fullgod hälsa, förutom faktorer inkluderande vården för GDM som glukoskontroller, 

kosthållning och ökad fysisk aktivitet, var att hitta balansen mellan arbete och vila, goda 

sömnvanor samt att inneha en positiv sinnesstämning överlag (Ge, Albin, Hadziabdic, 

Hjelm & Rask, 2016). Hjelm med medarbetare (2005) skriver att svenska kvinnor 

pratade om vikten av harmoni och balans i kroppen som bidragande orsaker till ett gott 

välmående. Vikten av en hälsosam livsstil, hälsosam kost och motion, goda 

familjerelationer samt socialt liv, var alla viktiga faktorer för gott välbefinnande hos 

mor och barn. 

 

 

2.9 Interaktion med vårdpersonal 

I samtal med engelska kvinnor som kom från London och som hade utvecklat GDM 

framkom att insatta vårdåtgärder inför en kommande graviditet speglades av vilken 

information personalen valde att delge dem, hur de uttryckte informationen samt om 

riktlinjer fanns. Personalens attityder spelade en stor roll. Kvinnorna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte ansåg att information om deras reproduktiva förmåga eller 

behov av stöd och information angående graviditet eller vårdåtgärder inför en 

kommande graviditet var nödvändigt. Kvinnor som hade mottagit råd angående hälsa 

och graviditet kände att största fokus var på kost. Fokus på diabetes och framtida 

graviditet och vilka känslor och tankar det förde med sig, pratades det inte om (Forde, 

Patelarou & Forbes, 2016). 
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I hur stor utsträckning vårdpersonalen engagerade sig i vårdåtgärder inför graviditeten 

var relaterat till deras förståelse för diagnosen. Vårdpersonal uttryckte att de upplevde 

att de inte fått information i sin utbildning hur de på bästa sätt kunde hjälpa kvinnor med 

GDM och därmed var de omedvetna och dåligt förberedda på att hantera dessa kvinnors 

upplevelser och känslor (Forde, Patelarou & Forbes, 2016). Vårdpersonal som hade 

hand om gravida kvinnor med GDM upplevde att dessa behövde mer stöd och 

uppmuntran under sina mottagningsbesök jämfört med gravida kvinnor utan GDM 

(Mançú1 & Castro Almeida, 2016). 

 

 

2.10 Problemformulering 

Efter en noggrann litteratursökning konstaterades att ett behov av forskning finns för att 

beskriva kvinnors upplevelse av att utveckla GDM då forskning inom Sverige är 

bristfällig och den forskning som finns är några år gammal. Enligt det svenska 

graviditetsregistret (2016) fick 1,6 % av de gravida kvinnorna under år 2016 diagnosen 

GDM. Hjelm och medarbetare (2005) skriver att svenska kvinnor aktivt gjorde egen 

sökning gällande information om GDM samt att det fanns ett stort behov av stöd i form 

av information och utökad kunskap. Svenska kvinnor betonade en bristfällig givande 

information gällande graviditetskomplikationen GDM från barnmorskan på 

mödrahälsovården (a.a.). Då förekomsten av GDM ökar, dels på grund av ökad 

förekomst av övervikt (Folkhälsomyndigheten, 2017) och då graviditetskomplikationen 

GDM medför ökad risk under förlossningen samt för senare komplikationer i livet för 

den gravida kvinnan är forskning av stor vikt.  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vårdpersonal i Sverige främja en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763). I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2006) för barnmorskor står det skrivet att barnmorskan skall ha 

ett etiskt och holistiskt förhållningssätt där vården skall grundas på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utföras utifrån författningar och riktlinjer. Barnmorskan är 

den profession som först möter kvinnan på barnmorskemottagningen och det är även 

hen som ger kvinnan det första beskedet att hon utvecklat GDM, därför anser författarna 

till denna studie att det är viktigt att barnmorskan är insatt i den påfrestning som 

diagnosen kan innebära. Barnmorskan har en roll i att stärka kvinnan och hennes partner 
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i situationen redan vid första mötet i samband med beskedet om GDM. Författarna ser 

också en fördel med studien att kvinnor som utvecklar GDM får en möjlighet att läsa 

om andra kvinnors livsberättelser och vad det kan innebära att leva med GDM.  

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att utveckla och leva med 

Gestationsdiabetes Mellitus. 

 

4.  Metod 

4.1 Forskningsdesign 

En kvalitativ design med induktiv ansats har använts, vilket innebär att författarna från 

basis av sina data och iakttagelser kommer fram till en förklaring utav något. Kvalitativ 

forskningsdesign valdes då syftet var att beskriva kvinnors upplevelse inom ett specifikt 

ämne (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En kvalitativ studie innebär att mycket 

information om ett specifikt ämne studeras och fokus ligger på det unika hos individen 

eller ämnet (Olsson & Sörensen, 2012). 

 

4.2 Urval 

Urvalet var gravida svensktalande eller engelsktalande kvinnor från graviditetsvecka 34, 

som utvecklat diagnosen GDM. Ett lämplighetsurval har använts enligt Polit och Beck 

(2012) då författarna har intervjuat de kvinnor som var tillgängliga och ville medverka i 

studien. Kvinnor som utvecklat GDM, men som redan fött barn exkluderades eftersom 

förlösta kvinnor kan ha en annan syn på sin GDM, då de är friska från sin GDM samt 

har sitt barn hos sig. Antal informanter blev totalt fyra kvinnor. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerad intervju valdes som intervjutyp då intervjuerna var inriktade på 

specifika ämnen som valts ut innan intervjutillfällena (Dalen, 2015). En intervjuguide 
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skapades med frågor som tillsammans täckte studiens syfte. En rad olika 

bakgrundsfrågor ställdes innan intervjufrågorna för att få en bild av informanterna. 

Bakgrundsvariabler som ålder, paritet, inskrivnings-BMI, utbildningsnivå, 

sammanboende med partner samt om någon i släkten haft GDM var av intresse att få 

kännedom om. Intervjuguiden innehöll enbart öppna frågor och om kvinnans svar inte 

var tillräckligt uttömmande ställdes följdfrågor. 

 

 

4.4 Rekryteringsprocess och genomförande 

Författarna kontaktade en medicinklinik i Södra Sverige angående inhämtande av 

tillstånd för att genomföra studien. Författarna lämnade sedan ut informationsbrev om 

studien till medicinklinikens diabetesmottagning dit alla kvinnor kommer med högt 

plasmaglukosvärde. Ansvarig diabetessjuksköterska för patient med GDM lämnade ut 

informationsbrevet till kvinnan i samband med ett mottagningsbesök. 

Diabetessjuksköterskan tillfrågade kvinnan om hennes godkännande till att delge 

hennes namn och telefonnummer så att författarna till studien kunde kontakta kvinnan. 

Författarna tog fortlöpande kontakt med kvinnorna för bestämmelser som tid och plats i 

takt med successiv återkoppling från sjuksköterska på medicinkliniken. Rekryteringen 

av kvinnor skedde september till november 2017. Då endast fyra kvinnor medgav sitt 

godkännande till att delta i studien valde författarna att självständigt kontakta alla 

fristående barnmorskemottagningar i vald i region för att på så sätt vidga 

rekryteringsperspektivet. I samband med det planerade mötet lämnades ett informerat 

samtycke till informanten för påskrift. Rekryteringen skedde således fortlöpande. De 

enskilda intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter och genomfördes i kvinnans hem 

alternativt på offentlig plats som café eller i ett grupprum på ett bibliotek. Båda 

författarna närvarade under alla fyra intervjuer men turades om att leda intervjun. 

Ljudinspelning genomfördes med hjälp av mobiltelefoner. Det inspelade materialet 

förvarades inlåst på ett USB-minne hos en av författarna till dess att studien var 

godkänd. Då kommer USB-minnet att raderas. 

 

4.5 Dataanalysmetod 

Den dataanalys som använts är latent innehållsanalys av Lundman och Hällgren 



   
 

18 

Graneheim (2017). Denna innehållsanalys valdes eftersom data innehåller upplevelser 

och beskrivningar. Författarna transkriberade ordagrant två intervjuer var. Direkt efter 

transkriberingen lästes intervjuerna igenom var för sig för att få en uppfattning om 

helheten och därefter påbörjades en gemensam analys. Då allt material från intervjuerna 

hade analyserats lästes allt igenom igen med studiens syfte i åtanke. Huvudinnehållet i 

varje svar reflekterades samt diskuterades för att därefter möjliggöra identifiering av 

olika meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades och 

abstraherades sedan för att få ett mer vetenskapligt språk. Därefter bestämdes passande 

koder. Koderna indelades i olika subkategorier och kategorier. Författarnas resultat från 

intervjuerna redovisades genom löpande text inkluderande citat. Resultatet diskuteras i 

resultatdiskussionen utifrån aktuell och relevant teori samt evidens (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

…så upplever jag att 

diabetessjuksköterska

n på sjukhuset är 

väldigt mottagliga, 

det går att prata med 

de och de har liksom 

förståelse för, alltså 

dels att man är 

förstföderska och 

sedan att får detta. 

Jag upplever att 

diabetessjukskö

terskan på 

sjukhuset är 

väldigt 

mottagliga, det 

går att prata 

med de, de har 

förståelse för 

att man är 

förstföderska 

och sedan får 

GDM 

Upplevelse av 

att bli sedd, att 

graviditeten 

och det 

blivande 

moderskapet 

inte glöms bort. 

Förståelse för 

att man bakom 

GDM väntar 

sitt första barn 

Mötet med 

diabetessjuksköt

erskan 

Interaktion med 

vårdpersonal och stöd 

från omgivningen 

Det var lite tufft i 

början men sen när 

Svårt till en 

början innan ett 

Nytt steg i 

livet, vidga sitt 

Anknytning 

under graviditet 

Emotionell inverkan på 

kvinnans hälsa under 
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man började liksom 

komma in i det så var 

det liksom, ja jag 

måste nog tänka att 

jag har ett barn. Så 

jag måste liksom 

sköta det här 

ordentligt. 

nytt tankesätt 

infunnit sig, 

måste tänka på 

barnet och 

sköta det här 

ordentligt 

perspektiv, 

hitta 

förhållningssätt 

och strategier, 

tänka på barnet 

och den 

kommande 

förlossningen 

graviditet 

 

4.6 Teoretisk referensram 

KASAM valdes som teoretisk referensram då författarna bedömde att det passar in på 

studiens syfte. KASAM är ett kognitivt begrepp som står för beståndsdelarna 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Tillsammans gör dessa begrepp 

människan mer motståndskraftig och stark gentemot stress. Meningsfullhet innebär att 

hitta ljuspunkter och energi i sin vardag. Begriplighet syftar på att i så stor utsträckning 

som möjligt göra det inträffade så förståeligt som det bara går samt i vilken omfattning 

individen uppfattar inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt accepterande. Begreppet 

begriplighet omfattar i vilken utsträckning individen hanterar informationen 

strukturerad, sammanhängande och tydlig istället för kaotiskt och oförklarlig. Sista 

begreppet i KASAM, hanterbarhet, innebär att vid sjukdom och lidande hitta sina egna 

resurser för att kunna hantera de motgångar som uppkommer. Förmåga att hantera 

inträffade situationer och tankar stärker individen samt hjälper henne att bli mer 

motståndskraftig mot ohälsa och att inte direkt ge upp och se sig själv som ett hjälplöst 

offer (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Enligt Hildingsson (2017) tenderar KASAM att 

vara instabilt under graviditeten och kvinnans egna attityder, kvinnors 

sociodemografiska bakgrund och emotionella hälsa har betydelse i hur pass hög känsla 

av sammanhang som kvinnan upplever. Stress inför den kommande föräldrarollen är 

korrelerad med låg KASAM och att tidigt under graviditeten identifiera kvinnor med låg 

KASAM kan vara av stor vikt för att förhindra senare föräldrastress (a.a.). Kvinnor som 
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har en stark KASAM har därmed också en större förmåga att hantera de utmaningar 

som väntar under en graviditet (Antonovsky & Elfstadius, 2005). 

5. Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av att utveckla och leva 

med GDM under graviditeten. Vid tolkning och analys av data har tre huvudkategorier 

med respektive subkategorier uppkommit vilket resultatet presenteras utifrån. 

Huvudkategorierna är perspektivförskjutning av gestationsdiabetes mellitus, interaktion 

med vårdpersonal och stöd från omgivningen samt emotionell inverkan på kvinnans 

hälsa under graviditet. 

 

Antal informanter blev slutligen fyra svenskfödda kvinnor bestående av tre 

förstföderskor och en omföderska med medianåldern 27 år. Inskrivnings-BMI var 23,67 

till 29,72. Samtliga kvinnor i studien hade GDM som behandlades med kostbehandling. 

Två kvinnor hade utlandsfödda föräldrar. Hereditet för typ 2 diabetes förekom hos två 

kvinnor. Informanternas utbildningsnivå var gymnasiala- till universitetsstudier från 1,5 

till 3 år. Alla kvinnorna var sammanboende med respektive barnafader.  

5.1 Perspektivförskjutning av Gestationsdiabetes Mellitus 

5.1.1 Att få beskedet om GDM 

Att få beskedet om diagnosen GDM var förenat med känslor som chock, rädsla, oro och 

det väckte mycket känslor och tankar till den redan befintliga emotionella skörheten och 

oron som det innebar att vara gravid. En överväldigande situation att utöver graviditeten 

i sig dessutom behöva hantera situationen med diagnosen GDM. Till en början upplevde 

kvinnorna det tungt att ta in och acceptera beskedet. I samband med beskedet uppkom 

också känslor av skuld, såsom att själv ha försatt sig i situationen och att vara orsaken 

till uppkomsten av GDM. Direkt uppstod tankar kring det egna misslyckandet. Att de 

hade ätit något som var skadligt under graviditeten och att kvinnan inte haft den 

kosthållning som var bra för den gravida kvinnan.  
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”Jag tog det ganska hårt för jag trodde att det var jag som har gjort någonting fel. Det 

tog jättelång tid innan jag fick reda på varför, att det var hormoner och sånt. Så jag har 

suttit och anklagat mig själv fram till jag hade tid hos min diabetessjuksköterska.” 

(Kvinna 3) 

Att få diagnosen GDM upplevdes som väntad om hereditet för typ 2 diabetes samt 

fetma låg i släkten. Trots att beskedet inte var emotionellt krävande medförde det tankar 

kring det egna förhållningssättet. 

“Jag tänkte väl nästan att jag skulle utveckla det eftersom det ligger i släkten och jag 

har fetma i släkten och jag var redan, hade ett BMI på 30, när jag blev gravid, så alla 

riskerna fanns ju där.” (Kvinna 4) 

 

Att informationen gavs både muntligt och skriftligt ansåg samtliga kvinnor vara 

betydelsefullt då informationen var lättare att ta till sig. Det kändes även betydelsefullt 

att ens omgivning därmed kunde ta del av skriftlig information istället för att kvinnan 

själv skulle känna sig tvungen att beskriva GDM och dess innebörd. En kvinna lyfte 

specifikt tillvägagångssättet av vald information i samband med diagnos. Hon kom till 

sin barnmorska där beskedet om GDM gavs, sedan erhöll hon ett informationspapper 

och uppmanades att invänta ett kallelsebrev från diabetessjuksköterskan och därefter 

blev hon hemskickad. Det medförde tankar av ensamhet och en ovisshet som växte med 

tiden fram till besöket hos diabetessjuksköterskan två veckor senare. Kvinnorna hade 

upplevelsen av att inte bli sedd av barnmorskan och att inte ha fångats upp, att inte 

erhålla tid för att bemöta beskedet. Känslan av övergivenhet i samband med beskedet 

uppkom och en stark känsla av behov av stöd som inte tillgodosågs så som hade 

önskats. Informationsbrevet innehöll riskfaktorer med GDM men lyfte även positiva 

aspekter såsom att GDM oftast försvinner efter förlossningen. Det framkom att det var 

lätt att enbart ta in riskfaktorerna, att fokus direkt landade där och att den positiva 

aspekten totalt bleknade bort. Mottagligheten för de positiva aspekterna var nedsatt. 

”Informationen just på det sättet är väl bra men jag kan väl uppleva att det är lite 

skrämmande samtidigt. Att man kanske ska få sitta ner med barnmorskan direkt efter 
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och gå igenom papperet och få ställa sina frågor. Och att de på något sätt också ska 

vara pålästa.” (Kvinna 3)  

 

Snabb handläggning och planering gällande tidsbokning till diabetessjuksköterska och 

dietist ledde till en känsla av gott omhändertagande och en känsla av att blivit sedd av 

vården. En kvinna berättade att hennes kunskapsbrist gällande vad hon fick och inte fick 

äta vid diagnos av GDM var stor, vilket ledde till att hon under två veckors tid var 

osäker på allt hon åt, vilket resulterade i mycket oro för henne själv och hennes 

väntande barn. En medvetenhet fanns samtidigt om att graviditeten i sig var förenad 

med risker och att komplikationer av olika former kan uppstå. En tid efter att beskedet 

hade fått utrymme att sjunka in, kunde samtliga kvinnor lättare finna sig i situationen 

och erhålla någon form av inre acceptans. 

 

”…när jag fick veta att jag hade graviditetsdiabetes så kom det lite som en chock, men 

samtidigt så vet man ju också att det kan komma andra besvär när man är gravid.” 

(Kvinna 1) 

 

Diagnosen var förenad med en rannsakning av sig själv med ett reflekterande 

förhållningssätt gällande tidigare livsstil. Bland alla kvinnor fanns förhållningssättet 

som var att skuldbelägga sig själva och tankar kring att diagnosen varit självförvållad. 

Det tog olika lång tid för kvinnorna att hantera dessa tankar och känslor. Tankarna kring 

orsakssambandet till uppkomsten av diagnosen var förenad med skuld. 

”…vad ska man säga, wake up call, att man får tänka att det kanske har någonting att 

göra också med hur man har levt sitt liv. Även om man vet att man inte är den här 

personen som äter massa skräpmat och missköter sin hälsa så tänker man ändå att man 

kanske kunde ha gjort någonting mer, att man tittar över lite vad man äter, att man ska 

hålla sig aktiv. Så det var också lite så, inte bara att man tänker, det har med att jag är 

gravid att göra, utan det kan ju också handla om att man, alltså kost, så tänkte jag 

också.” (Kvinna 1) 

 

Det framkom i studien att beskedet om diagnosen hade tagits emot men att 
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mottagligheten för dess innebörd och konsekvenser var nedsatt. En kvinna lade ansvaret 

hos vården och kände sig trygg med det. 

  

”Det var inom det normala ja och de känner inte att det behöver göra något fler 

ultraljud heller och sedan kommer jag få träffa läkaren två dagar efter beräknad 

förlossning. Så jag känner ändå att de har koll på det, så jag har faktiskt inte satt mig in 

i vad det innebär riktigt med komplikationer, vad som skulle kunna hända.” (Kvinna 2) 

5.1.2 Livsstilsförändringar 

Att leva med GDM har inneburit stort fokus på kost och motion och att nya 

livsstilsförändringar har skapats, för att få en välfungerande vardag med GDM. För att 

kunna upprätthålla en god kosthållning behövde kvinnorna planera när måltiderna skulle 

intas och portionsstorlek samt vilka ingredienser som maten skulle innehålla. Kvinnorna 

upplevde att de hade lagt stor vikt på kosten för att få den bra, vilket ansågs 

tidskrävande. Samtliga kvinnor har reducerat det dagliga sockerintaget och tänkt mer 

hälsosamt gällande kosten. I samband med en måltid var kvinnorna tvungna att se 

sambandet mellan val av kost och därmed hur plasmaglukosvärdet påverkas ut av det. 

Det resulterade i att ett nytt konsekvenstänk skapades utefter deras resurser. Vardagen 

blev mer begränsad för dem eftersom de inte kunde vara lika spontana längre då de var 

beroende av att kontrollera plasmaglukosvärdet efter varje måltid. Om kvinnorna inte 

följde sina rutiner gällande kosthållningen resulterade det i att plasmaglukosvärdet blev 

för högt.   

 

Motion var en del av vardagen för alla kvinnorna i studien och de var väl medvetna om 

att fysisk aktivitet är bra under graviditeten och att det behövde upprätthållas under en 

graviditet med GDM. En medvetenhet om att få in motionen i vardagen krävde disciplin 

för kvinnorna.  

“Man går ju ut och tar promenader och så men nu var det lite mer man får extra push, 

man måste liksom va mer aktiv och lite sådär.” (Kvinna 1) 

 

Diagnosen GDM har även bidragit till en sundare livsstil och till en livsstilsförändring, 

med ökad medvetenhet kring sitt leverne. 
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“Egentligen så har det fört något gott med sig, för att jag äter nyttigare, jag rör på mig 

mer, på så sätt så lever jag ju, vad säger man, sundare än vad jag gjorde innan.” 

(Kvinna 2) 

GDM innebar att kvinnorna ständigt behövde kontrollera sitt plasmaglukosvärde genom 

att sticka sig i fingret flera gånger om dagen. En av kvinnorna upplevde att 

referensvärdet av plasmaglukosvärdet var för strikt och att hon inte hade förväntat sig 

ett så lågt referensvärde. Plasmaglukoskontrollerna tillhörde vardagen vilket kvinnorna 

blev tvungna att förhålla sig till och det skapade ett inrutat mönster för dem. En vardag 

med GDM innebar krav på ökad kroppskännedom och ökad medvetenhet. Kvinnorna 

fick lära känna sin kropp på ett nytt sätt såsom olika symtom som konsekvens av höga 

respektive låga plasmaglukosvärden.  

“Jag har insett att när jag ligger högt så kan jag också vara väldigt trött. Alltså det 

påverkar ju ändå. Ändå så vet jag att åtta inte är superhögt egentligen men alltså man 

förstår ändå att när jag känner mig så kallad normal, då är det liksom okej.” (Kvinna 

3) 

 

En ständig medvetenhet gällande riskerna med GDM fanns hela tiden där men 

kvinnorna hittade ett förhållningssätt i vardagen att hantera detta på. 

”Jag tänker ju också självklart att det finns ju alltid en risk att man utvecklar, vad heter 

det, diabetes typ två senare i livet, eller att man också kan stanna kvar direkt efter 

förlossningen, för de flesta som man vet kan det försvinna direkt efter förlossningen men 

det finns möjlighet att den kan vara kvar.” (Kvinna 1) 

 

5.1.3 Inre drivkraft och motivation 

Kvinnorna hämtade sin inre motivation och drivkraft genom olika tillvägagångssätt. 

Religionen kunde vara en stor betydelsefull byggsten gällande vägledning, stöd och 

bibehållandet av sitt hopp. 

”…eftersom jag är troende, det hjälper mig i att tänka sådär, ja men det finns alltid 

värre saker att bli drabbad av, så det var, det hjälpte mig att hantera den här chocken, 
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att jag måste tänka positivt och att gud kommer att ta hand om mig och göra så att jag 

kommer bli av med diabetes.” (Kvinna 1) 

När plasmaglukosvärdena höll sig inom referensvärdet och graviditeten framskred 

normalt, stärktes den egna positiva synen och tilltron till sig själv. Normala 

plasmaglukosvärden ingav en bekräftelse på att kvinnorna ”gjorde rätt” vilket stärkte 

dem ytterligare. Samtliga kvinnor kände en stress gentemot konsekvensen av utökad 

behandlingsform med insulin. Den inre stressen omvandlades till målet som var enbart 

kostbehandling av sin GDM och därmed undgå insulinbehandling. Detta mål 

omvandlades till en glöd och en målinriktning för dem samt skapade ett hälsosammare 

liv. 

”Jag förklarade för barnmorskan att jag tar sällan mediciner, och hade liksom som mål 

att jag absolut inte ska ha någon Metformin. Jag måste typ göra allt vad jag kan för att 

ha bara kostbehandlad diabetes och kämpa.” (Kvinna 1) 

 

Längtan efter barnet i magen ingav stor motivation för dem alla, att de måste eftersträva 

en hälsosam livsstil gällande goda kostvanor och daglig fysisk aktivitet för barnets 

skull. Anknytningen till barnet och det kommande föräldraskapet ingav ett 

ansvarstagande som omvandlades till motivation.  

 

5.2 Interaktion med vårdpersonal och stöd från omgivningen  

 

5.2.1 Mötet med barnmorskan 

Stödet från barnmorskan utifrån de regelbundna graviditetskontrollerna har överlag varit 

ett uppskattat stöd utifrån perspektivet GDM. Kvinnorna ansåg att barnmorskan 

generellt hade varit ett emotionellt stöd i upplevelsen av att leva med GDM, hon hade 

varit lyhörd och vårdrelationen hade varit uppskattad. Det framkom att barnmorskan på 

barnmorskemottagningen inte besatt den kunskap om GDM som efterfrågats. 

Kvinnornas frågor som ställts hänvisades till diabetesmottagningen och svar erhölls från 

diabetessjuksköterskan. Fokus hos barnmorskan var därför inte att ställa frågor gällande 

GDM. Detta förhållningssätt kunde upplevas krävande, att komma ihåg specifika frågor 

och funderingar till rätt typ ut av profession. 
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“Och känner att det är lika bra att man ställer frågor. Det händer att jag får svar på 

direkten istället för att jag ska försöka hålla det i huvudet, sen så glömmer jag bort det 

till nästa gång, så tänker jag, fan, jag skulle ju ställa den frågan.” (Kvinna 3) 

Barnmorskan hade skapat en tillåtande miljö där kontakt när som helst tilläts, vilket 

skapade en trygghet. Kvinnorna upplevde att vården tog ansvar för den unika individen 

och tillgodosåg hennes behov. Det första omhändertagandet på 

barnmorskemottagningen gällande diagnostisering och besked lyftes gentemot 

barnmorskan att kvinnorna önskat ett bättre omhändertagande just i samband med 

beskedet. Det framkom att barnmorskan hade varit till betydligt mer hjälp och stöd om 

det första bemötandet hade varit annorlunda där övergripande information och kunskap 

angående orsakssamband och grundläggande information kunde ges, istället för att 

lämna över hela ansvaret till diabetessjuksköterskan. Det framkom betydelsefullt att 

vården hade haft ett naturligt förhållningssätt med bemötandet samt att det inte hade 

inneburit krav och press, eller att vården hade förstorat upp situationen. Eftersom 

framförandet av diagnosen skedde på ett naturligt och tryggt sätt, skapades inte en ökad 

chock, oro och ängslan.  

 

“Det har varit ganska skönt att det har varit en så naturlig grej på något vis. Att det 

inte har sjukdoms…vad ska jag säga, ja men att man inte har förhöjt hela grejen, att 

vården bara skulle sagt ”oj, oj, oj, oj!”” (Kvinna 4) 

 

5.2.2 Mötet med diabetessjuksköterskan 

Kvinnorna kände tacksamhet, ett lugn samt ett stort behov av att träffa 

diabetessjuksköterskan. En kvinna berättade om att det var första gången som hon 

upplevt att hon känt sig nöjd med vården efter att hon fått beskedet om att hon utvecklat 

GDM. Kvinnorna skickade varje vecka in sina resultat av plasmaglukosvärdena och 

därefter fick kvinnorna tillbaka en bekräftelse på hur de hade hanterat veckan som varit. 

Om det framkom att plasmaglukosvärdena varit för höga togs ett nytt ställningstagande 

för att eventuellt fortsätta med läkemedelsbehandling i tablettform alternativt 

insulinbehandling i form av injektioner. Hos diabetessjuksköterskan kunde kvinnorna 

ställa frågor via fysiska möten eller via mail- och telefonkontakt vilket upplevdes som 
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positivt. Hos diabetessjuksköterskan framkom känslan av att bli sedd som individ i 

frånvaro av GDM och att diabetessjuksköterskan därmed hade en helhetssyn samt att 

hon bekräftade kvinnan.  

“…så upplever jag att diabetessjuksköterskan på sjukhuset är väldigt mottagliga, det 

går att prata med de och de har liksom förståelse för, alltså dels att man är 

förstföderska och sedan att få detta”. (Kvinna 3) 

 

En kvinna blev inte spontant inbjuden till ett fysiskt möte hos diabetesmottagningen 

utan tvingades själv be om att få komma dit. Kvinnorna upplevde att allteftersom 

graviditeten fortskred så dök det upp fler frågor.  

 

“Jag hade ju kunnat önska men det hade jag säkert kunnat få om jag hade bett om det, 

att träffa diabetessjuksköterskan, det känns som att det kommer fler och fler frågor.” 

(Kvinna 2) 

 

5.2.3 Mötet med dietisten 

En enighet mellan kvinnorna fanns gällande dietistens betydelsefulla funktion i att 

lättare hantera vardagen och att stärka kvinnan i hennes diagnos och det stora fokus på 

kosthållningen som förekom i samband med utvecklandet av GDM. Det ansågs 

tidskrävande att lära sig kostens betydelse med olika livsmedel, innehåll samt deras 

påverkan på kroppen och plasmaglukosvärdet. Att då få träffa en dietist som 

möjliggjorde utökad kunskapsbas gällande livsmedelslära, vikten av regelbundna 

måltider samt dess storlek ansågs betydelsefullt, samt att det snabbt och effektivt ökade 

kvinnornas kostmedvetenhet. En känsla av att känna sig begränsad i sin vardag gällande 

restriktiv mathållning kunde minskas tack vare dietisten som hjälpte kvinnorna till ett 

nytänk och en alternativ kosthållning. Dietisten hade ett öppet förhållningssätt som inte 

helt innebar restriktiv kosthållning och förbud. Målet var att tänka ur ett 

kosthållningsperspektiv där en balans kunde uppnås. Generellt upplevdes en känsla av 

att bli sedd och bemött på individanpassad nivå. Ett individuellt fokus upplevdes då 

individens svaga punkt sattes i centrum vilket exempelvis kunde innebära ett starkt 

behov av att fika och som behövde stillas, till att hantera högre plasmaglukosvärden 
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morgontid, där fokus låg på att förändra frukostvanor. Kvinnorna kände ett stöd och en 

vägledning som ansågs tillfredsställande och som resulterade i en ökad motivation. 

“…så fick man ju träffa en dietist också, och han var jätte, alltså så, gav mycket tips om 

vad man kunde äta. Vissa saker man inte trodde att man kunde äta kunde man i måttliga 

mängder och sånt. De har ändå varit väldigt duktiga med att hjälpa, alltså man har inte 

känt sig osäker. “(Kvinna 3) 

 

5.2.4 Delaktig partner   

Ett behov av stöd från omgivningen var av stor vikt för att kvinnan skulle uppleva att 

hon inte var ensam i sin graviditet med GDM. Att avvänja ett beroende, en livsstil som 

att till exempel regelbundet gå och fika, kunde vara svårt. Här framkom att ett nytt 

förhållningssätt måste införskaffas gentemot att stå emot en sådan vana, som hade blivit 

en livsstil för några av kvinnorna. Samtliga kvinnor angav att deras partner var ett stort 

och betydelsefullt stöd då partnern hade en stor delaktighet i de små valen i vardagen 

samt i helhetstänket. Genom att vilja ta ansvaret, både i teorin och i praktiken, var 

partnern ett vägledande stöd vilket gav ökad styrka och drivkraft till kvinnan. 

”Jag har en väldigt stöttande sambo, så vi har kört detta tillsammans. Så han har också 

dragit ner på vissa utav livsmedel med kosten och äter mer utav också sundare så han 

har ju stöttat mig genom detta.” (Kvinna 2) 

 

Samtliga kvinnor i studien upplevde att hon och respektive partner fungerade som ett 

team och att ökad kunskap många gånger inhämtats från båda parter. Som team strävade 

dem efter att göra plasmaglukoskontrollerna till en ljuspunkt i vardagen. 

“Han har varit väldigt, alltså papperna som man fick från både dietisten och 

diabetessjuksköterskan första gången har han liksom läst noga. Han har läst liksom på 

nätet också själv, så som sagt, när jag gör de här stickningarna så brukar vi chansa och 

så. Det tycker jag, alltså det blir liksom till en rolig gemensam grej.” (Kvinna 3) 
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5.3 Emotionell inverkan på kvinnans hälsa under graviditet 

5.3.1 Anknytning under graviditet och den kommande förlossningen 

En kvinna hade en släkting som haft GDM under tre av fyra graviditeter vilka alla tre 

hade positiva utfall. Positivt utfall i ens närhet stärkte kvinnans egen motivation och 

trygghet. En medvetenhet gällande risken för att föda ett barn med LGA resulterade i en 

oro hos samtliga kvinnor gällande barnets födelsevikt. Det kunde kännas 

överväldigande att hantera tankar kring att våga föda vaginalt och att dessutom ha en 

graviditetskomplikation som GDM, som riskerar leda till ökad födelsevikt och därmed 

en rädsla för vad det kan innebära.  

”Ja, så får man ett papper och där står det riskerna för det, och det kan vara lite 

skrämmande tänk att barnet kan bli mer, ligga runt 4,5 kg, det är ganska skrämmande. 

Jag menar jag hade precis förberett mig för att jag faktiskt ska gå igenom en 

förlossning, och sen får man läsa att chansen för stort barn.” (Kvinna 3) 

 

En kvinna berättade att hon hade blivit positivt överraskad och glad när hon fick veta att 

barnets nuvarande vikt skattades lägre än hon trott. 

”Men annars, jag har ju också fått veta att det är lättare att föda ett litet barn, så det är 

ju också kanske positivt, vi får se.” (Kvinna 1) 

 

Positiva aspekter lyftes angående att diagnosen möjliggjorde tidig upptäckt av eventuell 

komplikation. 

”Det är också bra på något sätt när man är, när man är i, när man har den här, för jag 

har ju komplicerad graviditet, att man följer upp ifall något skulle hända, att man 

upptäcker det tidigt och så.” (Kvinna 1) 

 

5.3.2 Kravfyllt 

Inför kontroll av fast plasmaglukosvärde lyftes rädsla och oro av att få ett högt värde. 

Kvinnorna hade press och krav på sig själva inför kontrollerna. En kvinna hade 

restriktiv kosthållning där hon till och med inte ätit sig mätt vid ett flertal tillfällen, 

eftersom hon eftersträvat att upprätthålla normala plasmaglukosvärden. Strävan efter att 
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leva enligt rekommendationerna och viljan till att bibehålla en hög fysisk aktivitet 

kunde också leda till en ökad press på sig själv, att hela tiden ha känslan att vilja 

prestera. Det framkom att dåligt samvete uppkom om fysisk aktivitet inte fick den plats 

i vardagen som eftersträvades. Samtidigt fanns det en dragkamp då kvinnorna var 

medvetna om att det dåliga samvetet inte borde få ta så stor plats, därmed försökte flera 

av dem trycka dessa känslor åt sidan. Barnmorskan fungerade här som ett bra och 

vägledande stöd. 

”Jag har till och med gått ner två kg. Min barnmorska sa att jag måste försöka varva 

ner lite med promenaderna…Att jag inte liksom ska hetsa upp mig för det…” (Kvinna 

3) 

 

5.3.3 Lärdom för livet 

Alla kvinnorna var överens om den livslånga lärdomen och den livserfarenhet som 

diagnosen har givit dem. Kvinnorna har erhållit perspektiv på livet och deras 

förhållningssätt gentemot GDM förändrades med tiden. 

”Man ser ju alltid tillbaka när man börjar närma sig slutet och då känner man liksom 

ändå att man har hanterat det och, det har ändå varit liksom en bra, vad ska man säga, 

journey…” (Kvinna 1) 

 

Kvinnorna gick från att i samband med diagnos uppleva oro och ångest till att anse att 

diagnosen i sig gällande fysiologi, kontroller och behandling var spännande. Samtliga 

kvinnor har lärt känna sin kropp bättre genom att tyda kroppens signaler. Kvinnorna har 

mottagit diagnosen GDM som till en början bedömts som negativ, och gjort det till 

något positivt. 

 

”Jag tror, jag hoppas att man tar med det vidare sen. Alltså efter graviditeten också, så 

att man inte bara släpper det. För på ett sätt är det lite lärorikt också. Man har lite mer 

förståelse för, alltså diabetiker överlag. Det är liksom som att man får testa på det för 

en dag, fast under graviditeten.” (Kvinna 3) 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod valdes då syftet var att belysa känsloupplevelser inom ett 

specifikt område (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att använda kvalitativ 

metod gav möjligheten att på djupet beskriva känsloupplevelser (Polit & Beck, 2012). 

Dalen (2015) skriver att när syftet är att få insikt om fenomen som innefattar personer 

samt situationer i deras sociala verklighet är kvalitativ forskningsdesign att föredra 

(a.a.). Författarna såg varje informant som unik och en möjlighet till att bredda sin 

kunskap inom GDM vilket skapade en djupare förståelse för varje enskild informant. 

Enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) är det nödvändigt att se människan som 

unik för den kvalitativa ansatsen, vilket författarna till studien hela tiden eftersträvade.  

 

6.1.2 Datainsamling 

Studien baseras utifrån enskilda intervjuer med fyra olika kvinnor. Det låg uppe för 

diskussion om fokusgrupp som intervjumetod skulle vara fördelaktigt för denna studie, 

men eftersom syftet var att beskriva den unika kvinnans livsvärldsfenomen med syftet 

att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden utifrån informantens eget perspektiv, 

valdes istället enskilda intervjuer vilket stärks enligt Kvale och Brinkmann (2014).  

 

Informanterna var mellan graviditetsvecka 34+6 och 38+0. Intervjuerna genomfördes 

utefter kvinnans val av plats vilket antingen blev i kvinnans hem eller på offentlig plats 

som bibliotek eller café. Enligt Trost (2010) är valet av intervjumiljö av stor vikt och 

den skall eftersträvas till att vara så ostörd som möjligt och informanten skall känna sig 

trygg i den miljö som valts. Vidare skriver dock Trost (2010) att informantens bostad 

alltid bör uteslutas eftersom informanten lätt kan känna sig i underläge, även om 

bostaden kan innebära en ostörd miljö. Med ostörd miljö menas fri från störande 

moment som telefonsamtal, barnskrik eller större barn, husdjur et cetera. Ett café kan ha 

en negativ inverkan då även andra kan lyssna och ta del av intervjun vilket kan kännas 

inkräktande samt att risken finns för att högljudd musik spelas (a.a.). Författarna till 

studien ansåg att eftersom informanterna själva fick bestämma miljö valdes också en 

miljö som informanten själv bedömde känna sig trygg i. Den intervju som genomfördes 
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i hemmet bedömde författarna uppnå aspekter ur trygghetssynpunkt och vara fri från 

störande moment. Författarna uttryckte en tacksamhet gentemot informanterna som 

valde att ställa upp i studien. Av denna anledning bedöms att informanten själv skall ha 

möjlighet till påverkan av plats. Av godheten att ställa upp till deltagande anser Trost 

(2010) att informanten skall kunna fatta beslut om plats och samtidigt att varje 

intervjuplats har sina för- och nackdelar. Författarna bedömer inte att någon 

intervjuplats hade en negativ inverkan på trovärdigheten i studiens resultat.  

 

Följsamhet under intervjuarbetet är av stor vikt. Viktigt under intervjun är 

förhållningssätt som aktivt lyssnande, ögonkontakt och bibehållande av en nyfikenhet. 

Eftertänksamt klädselval hos författarna med inte för elegant men inte heller för torftig 

klädsel erhölls. Klädseln skall helst inte märkas (Trost, 2010). Intervjuerna genomfördes 

genom semistrukturerad struktur med öppna frågor. Författarna valde ibland att följa 

upp vad informanterna menade eller för att få utökade svar, genom att ställa följdfrågor 

som; “Hur menar du då?”, “Kan du ge exempel?”, “Kan du berätta mer om det?”. Enligt 

Wihlborg (2017) påbörjas därmed en viss tolkning av informantens innebörd redan 

under intervjun. Wihlborg (2017) beskriver vikten av följdfrågor utifrån syftet att 

intervjuaren skall få tillgång till informantens upplevelse ut av något, vilket då kräver ett 

utforskande förhållningssätt vilket enbart kan uppnås i interaktionen mellan intervjuaren 

och informanten. Avslutningsvis vid varje intervju ställdes frågan “Är det något mer du 

vill tillägga angående upplevelsen av att utveckla GDM?”. På så vis fick kvinnan en 

möjlighet att själv öppet berätta vad hon ville gällande hennes upplevelse av att utveckla 

GDM, samt att lyfta aspekter som ej tidigare vidrörts.  

 

Att utföra en kvalitativ intervju innebär att både intervjuare och intervjupersonen 

tillsammans skapar ett samtal. För att det skall bli ett bra samtal bör intervjuaren hjälpa 

personen som blir intervjuad att skapa ett sammanhängande och meningsfullt sätt att 

studera ämnet. Därför är det av stor vikt att intervjuaren behärskar språket med personen 

som ska bli intervjuad (Patel & Davidsson, 2003). Författarna till studien exkluderade 

därför språk som krävde auktoriserad tolk. Enligt Patel och Davidsson (2003) anses det 

vara en fördel för den kvalitativa intervjun om personen som ska intervjua har 

förkunskaper inom området som ska undersökas och det är av fördel att studera tidigare 

forskning. Författarna genomförde en noggrann litteratursökning innan studien 

påbörjades. Författarna till denna studie har båda genomfört enskilda intervjuer med 



   
 

33 

kvalitativ ansats under sjuksköterskeprogrammet, vilket innebar att en baskunskap inom 

ämnet fanns. 

 

6.1.3 Analys 

Analys av data gjordes enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) då det lämpar 

sig för erfarna forskare såväl som oerfarna. Författarna i den här studien valde en latent 

innehållsanalys då det var begränsat med informanter och författarna ville fördjupa sig i 

varje kvinnas livsvärld. Författarna bedömde att en djupare tolkning uppnåddes och att 

det dolda från varje intervju framkom. Under dataanalys lästes samtliga utskrivna 

intervjuer igenom noggrant upprepade gånger, dels för att få ett helhetsintryck samt för 

att se om ytterligare perspektiv hade missats för att därmed möjliggöra att få ut allt från 

varje intervju. Ingen information relaterat till syftet uteslöts på grund av brist på 

lämpliga kategorier eller subkategorier. Analysprocessen var att ta fram och tillbaka 

rörelsen mellan delar och helhet av texten (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

6.1.4 Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är att personliga intervjuer har genomförts vilket är den bästa 

undersökningsmetoden gällande kvalitativ forskningsmetod då kvalitén på data bedöms 

som hög. Informanter vid en intervju är mindre benägna att välja att inte svara på en 

fråga från intervjuaren jämfört med en enkät, vilket ökar svarsfrekvensen (Polit & Beck, 

2010).  Författarna transkriberade intervjuerna enskilt vilket även Dalen (2015) styrker 

har en viktig roll eftersom det är en fördel att ensam transkribera materialet då det är ett 

unikt tillfälle att bekanta sig med det egna materialet och därmed även komma 

intervjuerna närmare. Att ensam transkribera materialet stärker den kommande 

analysprocessen för författaren (a.a.). Urvalet av informanter anser författarna ändå ha 

en viss bredd då hereditet för typ 2 diabetes förelåg, då två av kvinnorna hade 

utlandsfödda föräldrar samt en omföderska medverkade i studien. Genom tillfrågande 

av kvinnor med olika erfarenheter erhålls enligt Henricson (2012) en ökad möjlighet till 

mångsidiga belysningar inom ämnet GDM. Författarna anser att omföderskans 

deltagande ger möjligheter till vidgat perspektiv. 

 

Rekryteringen av kvinnor genomfördes under hösten 2017. Målet var att intervjua 6–8 
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kvinnor men då rekryteringen var svårare än vad både författarna och personalen på 

medicinkliniken tänkt sig blev slutresultatet fyra informanter. Studien hade ett externt 

bortfall på 5 kvinnor. Totalt tillfrågades nio kvinnor med GDM, fyra valde att deltaga 

och fem tackade vänligt nej till deltagande. Fyra av de kvinnor som tackade nej gjorde 

detta av okänd anledning och en femte kvinna upplevde att hon kände sig trött och 

otymplig och var därmed inte intresserad av att bli intervjuad. Medicinkliniken valde att 

inte tillfråga kvinnor med annat modersmål än svenska eller engelska, enligt författarnas 

urvalskriterier.  

 

Då urvalskriteriet innebar att kvinnan skulle ha uppnått graviditetsvecka 34, blev det en 

begränsad kategori av kvinnor med GDM som kunde intervjuas. Anledningen till att 

författarna valde gränsen på 34 fullgångna graviditetsveckor var för att OGTT utgår från 

graviditetsvecka 28 och det är generellt i denna tid i graviditeten som GDM upptäcks. 

Författarna ville att kvinnan skulle ha levt med sin GDM en tid för att ha hunnit erhålla 

en emotionell uppfattning av att utveckla GDM samt att leva med 

graviditetskomplikationen, vilket låg som intresse av att beskriva. Under studiens gång 

uppkom tankar gällande om personalen på medicinkliniken tillfrågade alla kvinnor med 

GDM eller om de uteslöt kvinnor innan uppfyllda 34 graviditetsveckor, relaterat till 

författarnas urvalskriterium. Efter förfrågan till medicinkliniken framkom att ingen 

kvinna med GDM uteslutits från att tillfrågas oavsett graviditetsvecka. Författarna till 

studien valde att ta kontakt med regionens barnmorskemottagningar för att på så sätt få 

ett vidgat rekryterings-perspektiv och efterhöra om det fanns några kvinnor med GDM 

som av någon anledning inte varit i kontakt med medicinkliniken, men detta utan lyckat 

resultat. Kvinnorna som var förlösta inkluderades inte heller vilket var ett medvetet val 

då kvinnan i den situationen kan vara så fokuserad på sitt barn att de sätter sig själva åt 

sidan efter graviditeten. Då kan de ha svårt att fokusera på tiden som var innan barnet 

var förlöst vilket kan ha inverkan på den sanningsenliga och verkliga upplevelsen av att 

utveckla GDM, då synen på diagnosen kan ha satts i perspektiv.  

 

Eftersom alla människor är unika har vi olika lätthet för att öppna upp oss för människor 

vi aldrig tidigare har träffat. Om rekryteringen hade varit större hade sannolikheten för 

djupare perspektiv varit större. Att rekryteringen till studien inte blev så bred som 

planerat ses som en svaghet då resultatet blev mer begränsat. Samtidigt skriver Kvale 

och Brinkmann (2014) att om antalet informanter blir för stort är det omöjligt för mer 



   
 

35 

ingående tolkningar av intervjuerna. Antalet informanter beror därför på studiens syfte. 

I detta fall fanns inget intresse av att studera sambandet mellan olika grupper, 

genomföra statistiska generaliseringar eller att pröva hypoteser om skillnader mellan 

grupper. Utan syftet vara att förstå och beskriva särskilda personers livsvärld, vilket 

därför talar för att få antal informanter kan vara tillräckligt (a.a.). 

 

6.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Hänsyn har tagits till lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som bland annat 

innebär att forskning ska utföras med respekt för mänskliga rättigheter och att det ska 

vara frivillig medverkan (CODEX, 2016). En grundläggande etisk princip är att öka 

välbefinnandet för informanten. Som forskare för ett projekt finns en skyldighet att 

minimera skador samt att maximera nyttan då varje intervjutillfälle inkräktar inom 

informantens privata sfär (Polit & Beck, 2012). Utifrån det individuella perspektivet har 

studien bidragit till nytta då individen fått kommit till tals. Individuella etiska risker har 

tagit hänsyn till genom valet av enskilda intervjuer gentemot fokusgrupper och fullgod 

sekretessbehandling har använts. 

 

Samhällelig nytta av studien är att resultat har bidragit till ökad kunskap gällande 

kvinnors upplevelser av att utveckla GDM, vilket kan komma att få en nytta för 

kommande nydiagnostiserade kvinnor. Enligt Helsingforsdeklarationen måste risker och 

obehag för den som intervjuas ställas gentemot det förväntade resultatet som 

forskningen bidrar med (Olsson, Sörensen, 2012). Projektplanen var etiskt godkänd av 

Region Kronobergs Forskningsetiska råd sydost och har EPK-nummer 8/2017.  

 

Informanterna erhöll skriftlig information om studiens syfte i samband med 

rekryteringen genom medicinkliniken och även återupprepad muntlig information om 

studiens syfte innan intervjun påbörjades. Kvalitativa studier som metod kan komma att 

innebära vissa förändringar i exempelvis intervjuguiden med tidens gång, för att täcka 

och uppfylla studiens syfte (Dalen, 2015). Författarna till studien gjorde därför 

kontinuerligt nya bedömningar huruvida tillägg till den redan givna informationen 

behövde ges utifrån det samtycke som informanterna redan givit (Dalen, 2015). Genom 

den första skriftliga informationen som gavs till kvinnan framgick även vem som var 

ansvarig för studien och varifrån studien kom från, enligt informationskravet. Innan 
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intervjuerna startades påmindes om frivilligt deltagande samt att kvinnan kunde avbryta 

deltagandet när som helst under intervjun utan att ange orsak. Enligt Polit och Beck 

(2012) skall tydlig information ges till informanterna gällande frivilligt samtycke eller 

avböjande till deltagandet. Informanterna kunde inte identifieras och de riskerade inte 

att försättas i något lidande eller skada efter deltagande i studien. Insamlade data 

behandlades med respekt för informanternas integritet samt bibehållen konfidentialitet. 

Enligt Dalen (2015) innebär kravet på konfidentialitet att informanterna kunde känna en 

säkerhet över att deras uppgifter som lämnats ut blev sekretessbehandlade samt att 

varken uppgifter eller det som sades under intervjuerna kunde spåras till den informant 

vars uppgifter kom från.  

   

6.1.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver författarnas förförståelse som 

eventuell påverkan och effekt på en genomförd studie. Det kan handla om att författarna 

genom teoretisk kunskap, förutfattade meningar och erfarenheter kan ha en egen bild av 

det ämnesområde som fördjupas (a.a.). Henricson (2012) lyfter att beskrivning av 

författarnas förförståelse är en viktig komponent för att öka studiens trovärdighet. 

Författarna till studien är båda barnmorskestudenter med några års erfarenheter utifrån 

sjuksköterskearbetet. Genom patientnära vård kan olika erfarenheter ha byggts upp. 

Författarna har dock haft en så neutral roll som möjligt, likväl under intervjutillfällena 

som under tolkning- och analysarbetet. Enligt Henricson (2012) finns dock alltid en 

undermedveten risk till att tolkningar utgår från subjektiva upplevelser och erfarenheter 

eftersom intervjupersonernas uttalanden och berättelser om olika livssituationer, 

emotionella situationer et cetera, kommer att tolkas av författarna men genom 

medvetenhet och ständig påminnelse har detta eftersträvats att minimeras så mycket 

som möjligt. Dalen (2015) menar att forskaren alltid kommer att bidra med en 

förförståelse men att det centrala i forskningen handlar om att dra nytta av denna för att 

få maximal förståelse för informanternas upplevelser och uttalanden. Då författarna har 

jobbat som sjuksköterskor och har en viss förförståelse menar Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) att förförståelsen kan bidra med att författarna får fram ny kunskap 

och erhåller en djupare förståelse i ämnet. Medvetenhet kring den egna förförståelsen 

kan bidra till ökat kritiskt tänkande samt en utvecklingsmöjlighet i det egna 

intervjumaterialet då medvetenheten kan göra författarna känsligare i sitt arbete (Dalen, 
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2015). 

  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) tolkas verkligheten på olika sätt och 

förförståelsen är beroende av subjektiv tolkning. En viss grad av tolkning från 

författarna vid antagandet av det skrivna förekommer alltid då detta är oundvikligt, 

eftersom det skrivna alltid kan innebära flera olika betydelser. På grund av detta menar 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att trovärdigheten i en kvalitativ 

innehållsanalys går att diskutera. Författarna till studien anser att valet av deskriptiv 

kvalitativ innehållsanalys ökar studiens trovärdighet eftersom det styrker informanternas 

upplevelser genom att struktureringen av meningsbärande enhet, kondensering, kodning 

samt att kategorisering efterföljdes. Trovärdigheten handlar om förhållandet till 

sanningen och i en kvalitativ studie finns det ingen sanning utan allt handlar om att gå 

på djupet för att belysa ett specifikt ämne (Bengtsson, 2016). Även om antalet 

informanter enbart blev fyra analyserade författarna intervjuerna på djupet. 

 

6.1.7 Giltighet och överförbarhet 

Det är läsarna som beslutar om resultatet kan överföras till andra inställningar och 

grupper, samt till ett annat sammanhang. Det är bra om resultatet tillåter läsaren att leta 

efter alternativa tolkningar och egna reflektioner (Graneheim & Lundman, 2003). Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) medför en tydlig beskrivning av urval, 

informanter, datainsamling, analys samt problem som uppkommit under studiens gång 

bedömningen av överförbarheten. Bengtsson (2016) skriver i sin artikel att en latent 

innehållsanalys handlar om att fördjupa sig och få fram det dolda i intervjun. Då 

meningsenheter som är citat från intervjuerna väljs ut, får läsaren en bättre överblick 

över resultatet. En kvalitativ studies överförbarhet handlar om hur mycket av resultatet 

som kan överföras till andra informanter (a.a.). 

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat beskriver kvinnors upplevelse av att utveckla och leva med GDM. I 

resultatet framkom att utveckla GDM och att få beskedet var för kvinnan en chockartad 

upplevelse vilket även Li (2016) stärker i sin studie då känslor som chock, förnekelse, 

rädsla och oro förekom i samband med diagnos. I två svenska studier framkom att alla 



   
 

38 

kvinnorna upplevde chock i samband med diagnos (Lindmark, Smide & Leksell, 2010; 

Persson, Winkvist & Mogren, 2010).  

 

Kvinnorna i denna studie började bearbeta sig själva och sina brister då de 

huvudsakligen anklagade sig själv till att vara orsaken till att ha utvecklat GDM. Besked 

om diagnosen innebar mycket känslor och tankar och att det var svårt att ta till sig 

diagnosen. Enligt Berg och medarbetare (2016) är kvinnans välbefinnande nedsatt i 

samband med besked om diagnos men under tidens gång med GDM återfick kvinnan ett 

gott välbefinnande. När kvinnor med GDM och kvinnor utan GDM jämfördes, så hade 

kvinnorna med GDM ett sämre välbefinnande (a.a.). Enligt Antonovsky och Elfstadius 

(2005) uppnås ett bättre välbefinnande om kvinnan kan se graviditeten och dess 

utmaning med GDM som värd att lägga energi på och det fungerar då som en 

motivationskomponent. Det framkom i resultatet att GDM innebar en omställning i livet 

gällande livsstilsförändringar. Att drabbas av diabetes under en graviditet kan på flera 

sätt vara en psykisk och fysisk påfrestning där KASAM kan stärka individen genom 

denna oväntade prövning i livet. Begriplighet syftar enligt Antonovsky och Elfstadius 

(2005) på att i så stor utsträckning som möjligt göra det uppkomna, utvecklandet av 

GDM, så förståeligt som det bara går samt i vilken omfattning individen uppfattar inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt accepterande. 

 

Samtliga kvinnor i den genomförda studien hade ett behov av stöd från vården och dess 

olika professioner som barnmorska, dietist och diabetessjuksköterska. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade en stor betydelse gällande stöd, råd och vägledning under 

graviditeten (Ge et al., 2016; Carolan et al., 2012; Li, 2016). I författarnas studie 

framkom det att Hälso- och sjukvården byggde upp kvinnornas självkänsla samt bidrog 

till en ökad delaktighet. Kontakt via möten, telefon- eller mailkontakt främjas vilket 

resulterade i att kvinnorna kände att de kunde ta kontakt om behovet fanns. Kvinnorna 

hade dessutom en känsla av att de fick individanpassad vård, vilket specifikt en kvinna 

lyfte då hon var nöjd med att GDM inte framställdes som en sjukdom utan att vården 

hela tiden såg kvinnan i frånvaro av sin GDM. I enlighet med Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för barnmorskor (2006) lyfts vikten av ett holistiskt 

förhållningssätt där hela kvinnan blir sedd och att en personcentrerad vård erbjuds.  

Barnmorskan möjliggjorde en tillåtande och öppen miljö vilket skapade en trygghet och 

ett emotionellt stöd för kvinnan under hennes graviditet. Barnmorskan var enligt studien 



   
 

39 

lyhörd och tillmötesgående. Flera kvinnor lyfte att barnmorskan dock inte besatt den 

kunskap om GDM som efterfrågades. Enligt Forde, Patelarou och Forbes (2016) var 

vårdpersonalens förståelse för diagnosen GDM avgörande för i vilken utsträckning de 

engagerade sig i vårdåtgärder under graviditeten. Det framgick i studien av Forde och 

kollegor att vårdpersonalen inte erhållit tillräcklig information i sin utbildning angående 

hur de på bästa sätt kunde hjälpa kvinnor med GDM och därmed kände de sig dåligt 

förberedda på att bemöta dessa kvinnor emotionellt (a.a.). Samtidigt framgår enligt 

SFOG:s rapport Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa (2016) att en graviditet 

med GDM tillhör komplicerad obstetrisk anamnes vilket föranleder extra 

uppmärksamhet och omsorg samt bedömning av obstetriker eller av en allmänläkare 

med särskild kompetens. Barnmorskan skall inte självständigt handlägga komplicerad 

graviditet och har därför inte ensamt ansvar för dessa patienter (a.a.). Eftersom GDM 

innebär en komplicerad graviditet där särskild kompetens är nödvändig kan 

frågeställningen ställas angående barnmorskans bristfälliga kompetens inom området, 

då det finns den yrkesprofession, diabetessjuksköterskan, som har fördjupade kunskaper 

inom ämnet diabetes. Författarna till denna studie anser att barnmorskan bör besitta den 

grundläggande kompetensen inom graviditetskomplikationen GDM, eftersom det är en 

komplikation under graviditet vilket är inom ramen för barnmorskans 

kompetensområde. Ökad kunskap hos barnmorskan vilket kan förmedlas direkt till 

kvinnan i samband med besked om diagnos, hade kunnat lindra onödig oro för kvinnan. 

Barnmorskan på mödravården bör hålla sig uppdaterad med ny evidensbaserad 

forskning inom ämnet, vilket ligger på varje enskild barnmorska att eftersträva. Kanske 

hade det varit fördelaktigt om en barnmorska på vardera barnmorskemottagning 

specifikt ansvarade för kvinnor med GDM.  

 

Kvinnorna i studien uttryckte en stor enighet gällande vikten av ett gott 

omhändertagande i samband med besked om diagnos och en önskan fanns om att mer 

tid skulle finnas och att både muntlig och skriftlig information skulle ges. Kvinnorna i 

studien erhöll skriftlig information men upplevde överlag att de inte erhöll tillräcklig tid 

för en muntlig genomgång och ett samtal. Hjelm och medarbetare (2005) skriver i sin 

studie med population av svenska kvinnor, att en bristfällig information av barnmorskan 

gällande diagnos och risker upplevdes av kvinnan samt att det gick för lång tid tills 

nästkommande inbokade möte hos diabetessjuksköterskan. I den genomförda studien 

lyftes en tillfredsställelse då det i ett fall endast tog någon dag mellan beskedet hos 
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barnmorskan och det uppföljande mötet hos diabetessjuksköterskan. Berg och 

medarbetare (2016) betonar vikten av god information gällande sambandet med 

graviditet och GDM samt rådgivning under graviditetens gång. Målet är att modern 

skall få en positiv upplevelse av sin graviditet samt förlossning, där ett välfungerande 

samarbete mellan olika professioner är nödvändigt (a.a.). I studien av Lindmark och 

medarbetare (2010) framkommer det att för mycket information gavs på en gång och att 

de istället hade önskat mindre information i samband med beskedet och mer fördjupad 

information några dagar senare. Detta motsäger resultatet i författarnas studie då 

majoriteten av kvinnorna önskade mer muntlig information samt tid för reflektion i 

samband med beskedet. En balans gällande mängden och valet av information måste 

uppnås. En barnmorska hade uttryckt att orsaken till GDM var på grund av hereditet för 

typ 2 diabetes i släkten. Någon ringde då runt till hela släkten men ingen hereditet 

förelåg. Direkt infann sig tankarna på att det var hon som var orsak till uppkomsten av 

GDM. Om barnmorskan i detta fall hade uttryckt sig annorlunda kunde kvinnan sluppit 

anklaga och skuldbelägga sig själv, tills motsatsen var bevisad. Mançúl och Castro 

Almeida (2016) har i deras studie belyst att kvinnor med GDM är i behov av mer stöd 

och uppmuntran från vården. 

 

Mötet med dietisten var positivt då hen bidrog till ökad livsmedelskunskap. Dietisten 

vägledde kvinnorna till mer kostmedvetenhet och som inte enbart innebar en mängd 

förbud, utan syftet var att hitta en balans i vardagen med regelbundna måltider. Det 

framkom i resultatet att kvinnorna kände trygghet och välbefinnande när de fick tillbaka 

sitt svar på plasmaglukosvärdet av diabetessjuksköterskan och det visade att de gjorde 

rätt i form av kost och motion, då plasmaglukosvärdena höll sig inom referensvärdena. 

Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist (2005) skriver att kvinnor med GDM uttryckte en 

stor tacksamhet och lugn när de fick träffa en diabetolog som ingav ett stort stöd. 

 

Resultatet visar att samtliga kvinnor hade som mål att inte behöva bruka 

insulininjektioner och att därmed klara sig enbart med kost- och motionsbehandling, 

vilket samtliga kvinnor vid intervjutillfället uppnådde. Fysisk aktivitet medverkar till 

glukosupptag genom en ökad insulinaktiverad transport. Träning leder till ökad 

muskelkontraktion vilket aktiverar olika fysiologiska steg (Wang, Guelfi, Yang & 

2016), vilket har en positiv effekt på kvinnans hälsa. Från resultatet framkom att 

kvinnorna såg plasmaglukosvärden inom referensvärdena som en drivkraft och ett 
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tecken på att dem levde ”rätt”. Det stärks utav Hjelm och medarbetare (2005) då 

kvinnorna i deras studie rapporterade ett lugn av normaliserade plasmaglukosvärden. 

Kvinnans liv förändras drastiskt i samband med utvecklandet av GDM, som till en 

början innebar kostförändringar, ökad fysisk aktivitet, egenkontroll av 

plasmaglukosvärden och sedan eventuellt egen administrering av insulin i form av 

injektioner (Berg et al., 2016).  

 

I resultatet framkom det att diagnosen GDM medförde en hälsosammare livsstil vilket 

samtliga kvinnor upplevde som positivt då de började äta och leva mer hälsosamt. 

Persson och medarbetare (2010) beskrev i sin artikel att de bästa verktygen för att 

upprätthålla goda plasmaglukosvärden var att hålla en balanserad kost och motionsnivå. 

Dagliga kontroller av plasmaglukosvärdet upplevdes smärtsamt, tidskrävande och 

psykiskt påfrestande. I studien av Mançú och medarbetare (2016) ansågs generellt att 

plasmaglukoskontroller var smärtsamt och bland det värsta kvinnorna visste, då de 

kände smärta och kramper i fingret varje dag, vilket upplevdes som ett lidande. Då 

kvinnorna i den genomförda studien uppnådde ett stabilt plasmaglukosvärde under en 

längre tid kunde kontrollerna glesas ut vilket upplevdes befriande. Kontroller av 

plasmaglukosvärdet på diabetesmottagningen kunde upplevas psykiskt påfrestande med 

tanke på en ovisshet om resultatet. Rädsla och stress i samband med dessa kontroller 

inför vad resultatet skulle visa förekom även i Mançú´s och Castro Almeida´s studie 

(2016). Persson och medarbetare (2010) belyser att kvinnorna fick ett ökat 

välbefinnande när det själva fick utökad kunskap om GDM och kunde därför erhålla en 

balans med matintag och plasmaglukosvärden, de hittade ett sätt att hantera sin vardag 

på.  

 

För samtliga kvinnor innebar riskerna med GDM en ökad oro och medvetenhet inför 

förlossningen. Under en graviditet växer fostret ytterligare då tillgången av glukos är 

högre och plasmaglukosvärdet hos kvinnan är högre än normalt (Ström-Roum, 

Haavaldsen, Tanbo & Eskild, 2013). Kvinnorna lyfte att det kunde kännas 

överväldigande att våga föda vaginalt till att dessutom ha en graviditetskomplikation 

som GDM vilket riskerar leda till större födelsevikt och därmed en rädsla för vad det 

kan innebära. Kvinnorna riskerade vara ensamma i sina tankar då det är hon som bär 

barnet, inte sambon eller ens omgivning. Det kan därför finnas ett behov av 

professionell hjälp från barnmorskan i hanteringen av känslor och tankar kring 
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förlossningen och det är då viktigt att barnmorskan fångar upp och bemöter denna oro. 

Persson och medarbetare (2010) skriver att kvinnorna kände ett behov av att skydda det 

kommande barnet och att säkerställa att det skulle må bra även fast modern utvecklat 

GDM. Kvinnorna i den genomförda studien lyfter att anknytningen, förberedelse inför 

den kommande föräldrarollen samt det växande ansvaret som kvinnorna kände, 

fungerade som en drivkraft till förändrade levnadsvanor. Enligt Mançú1 och Castro 

Almeida (2016) har vårdpersonal som har hand om gravida kvinnor med GDM 

rapporterat att dessa kvinnor har ett större behov av stöd under sina mottagningsbesök 

jämfört med kvinnor utan GDM. 

 

Det framkom i resultatet att samtliga kvinnor hade ett stort stöd från deras familj vilket 

hjälpte dem att lättare hantera sin GDM och det skapade även ett ökat välbefinnande. 

Persson och medarbetare (2010) lyfte i sin studie att det största stödet för kvinnorna 

kom från kvinnans familj och att de bidrog till att skapa en balanserad vardag för henne. 

Kvinnorna i studiens resultat beskrev partnerns delaktighet som högst betydelsefullt 

både i det emotionella stödet såsom i det praktiska stödet i vardagen då det skapade ett 

lugn för kvinnorna. Kvinnorna kände ett lugn om partnern på egen hand erhöll kunskap 

inom ämnet. För att främja kvinnors hälsofrämjande beteende samt hälsoutbildningen 

gällande GDM krävs att både kvinnan och hennes familjemedlemmar är involverade 

(Ge, 2016). Vidare lyfter Ge behovet av ökad kunskapsspridning i samhället och att 

media bör utnyttjas i spridningen av kunskap (2016), vilket författarna instämmer med. 

 

Kanske hade en viss del av den tidiga skuldbeläggningen, oron och rädslan kunnat 

förhindras då, eftersom resultatet i studien tydligt lyfter att kunskap lindrar oro. Hjelm 

och medarbetare (2005) lyfter i sin studie svenska kvinnors behov av information och 

att de aktivt sökte information om diagnosen GDM. Kvinnorna påtalade att 

informationen var bristfällig gällande diagnos och risker som de erhållit från sin 

barnmorska på mödrahälsovården (a.a.). Samtliga kvinnor i den genomförda studien 

hade gjort egna sökningar om graviditetskomplikationen GDM via söktjänsten Google. 

Persson och medarbetare (2010) skrev i sin artikel att kvinnorna upplevde att GDM var 

en sjukdom som inte många visste om och att de hade önskat att det funnits mer 

kunskap om GDM i deras omgivning. 

 

Mançú och Castro Almeida (2016) skriver att behovet av stöd från sin familj är stort i 
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hanteringen av alla kontroller under graviditet med GDM. Ge och medarbetare (2016) 

betonar vikten av att hitta balansen mellan arbete och vila samt att erhålla en positiv 

sinnesstämning. I enlighet med vald teoretisk referensram, KASAM – att stärka 

individens känsla av sammanhang (Antonovsky & Elfstadius, 2005), framkommer det 

också i studien vikten av känslor som meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för 

ökat välbefinnande. Kvinnorna i studien strävade efter att hitta ljuspunkter i graviditeten 

med GDM och på bästa sätt hitta den vardag och livsstil som passar dem. Kvinnorna 

ville uppnå en begriplighet och därmed så gott det gick förstå orsaken till utvecklandet 

av GDM för att därmed hitta en inre acceptans, vilket samtliga i studien gjorde med 

tiden. Kvinnorna uppnådde en hanterbarhet genom att hitta lösningar och strategier i 

förhållningssättet att leva med GDM. För att ett gott välmående skulle uppnås är det 

viktigt att hitta en inre harmoni och balans i kroppen samt en hälsosam livsstil gällande 

motion och kostmedvetenhet samt att inneha goda familjerelationer och ett socialt liv, 

detta enligt Hjelm med medarbetare (2005). Sarenmalm och medarbetare (2011) skriver 

att kvinnor som har högre nivåer av KASAM upplever färre stressade situationer. 

Kvinnorna använde sig utav flera copingstrategier och distraktion i vardagen med mer 

omdefiniering, avslappning och acceptans i olika situationer. Genom detta 

förhållningssätt klarade de av vardagen och uppkomna situationer på ett mer hanterbart 

sätt och därmed uppnåddes en bättre livskvalité och hälsa. Motsatt med lägre nivåer av 

KASAM rapporterades mer lidande, i större utfall upplevda påfrestande situationer samt 

en mer stressfylld vardag (Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson & Gaston-

Johansson, 2011). I resultatet framkom det att ta del av någon annans berättelse om 

upplevelsen av att leva med GDM samt att utfallet var positiv, hade en lugnande och 

stärkande effekt för kvinnan. Detta resultat stärker författarnas problemformulering 

gällande vikten av gemenskap och att ta del av andras berättelser. För att stärka 

kvinnors hälsofrämjande beteende samt livsstil under en graviditet med GDM krävdes 

enligt studiens resultat att både kvinnan och att hennes familjemedlemmar var 

involverade och att kvinnorna upplevde ett socialt sammanhang.   

 

7. Kliniska implikationer 

För att kunna erbjuda kvinnor som utvecklat GDM en god vård och ett gott bemötande 

är det av intresse att lyfta och beskriva kvinnors egna upplevelser av att utveckla GDM. 
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Denna studie kan vara till hjälp för att kommande kvinnor som utvecklar GDM lättare 

kan förstå vilka känslor som kan uppkomma och att dessa är normala. Det är helt tillåtet 

att må på ett visst sätt efter diagnos och under graviditet. Genom denna studie fås en 

inblick i hur det kan upplevas att utveckla och leva med GDM och att uppkomna 

känslor sannolikt har upplevts av andra kvinnor tidigare, vilket kan upplevas som ett 

stöd och en tröst. Författarna ser ett intresse av att studien blev genomförd då 

utvecklandet av GDM är under en begränsad tid och en unik händelse i livet såsom att 

vara gravid och att vänta barn. Förhoppningarna är då att det skall stärka den gravida 

kvinnan med GDM och göra henne mer motiverad till att eftersträva goda 

plasmaglukosvärden och att hon kan få en fin upplevelse av sin graviditet med GDM. 

Ökad kunskap om GDM i samhället bidrar till bättre välbefinnande för kvinnan. 

 

Författarna till denna studie anser att resultatet kan vara vägledande för den barnmorska 

som är yrkesverksam inom mödrahälsovården och därmed först möter den gravida 

kvinnan med GDM samt får följa henne under graviditetens gång. Med detta resultat 

kan barnmorskan lättare sätt sig in i situationen i mötet med den individuella och unika 

kvinnan och bättre förstå hennes livsvärld. Då barnmorskan är den första i 

vårdprofessionen som möter den gravida kvinnan samt ger henne beskedet GDM är det 

av betydelse att beskriva kvinnors upplevelse av att utveckla GDM.  

 

8. Slutsats 

● Att få beskedet om GDM var förenat med känslor som rädsla, chock, oro och 

skuld. Skuld över tron av att vara orsaken till uppkomsten GDM vilket kunde 

upplevas som ett eget misslyckande men där ökad kunskap lindrade oro. 

● Diagnosen GDM innebar en omställning som krävde en livsstilsförändring vilket 

var tufft och tidskrävande men som ledde till en större medvetenhet gällande 

kost och motion som i sin tur resulterade i en hälsosammare livsstil. Drivkraften 

till ökad kostmedvetenhet och förändrade levnadsvanor var bland annat 

anknytningen till barnet samt att undgå insulinbehandling.   

● Det fanns ett behov av stöd från omgivningen samt från de olika professionerna; 

barnmorska, dietist och diabetessjuksköterska där alla täckte upp olika 

kunskapsområden. Stödet från vårdens sida bidrog till en trygghet vilket ökade 
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kvinnans välbefinnande och bidrog till en ökad livsglädje samt bättre hälsa 

under graviditeten. 

 

9. Förslag på frågeställningar till kommande forskning 

Idag finns sparsamt med forskning i Sverige gällande kvinnors upplevelser av att 

utveckla och leva med GDM. Den forskning som finns är också ett par år gammal, 

därför är det av intresse att erhålla fördjupad forskning om GDM också på grund av att 

det är ett växande problem. Författarna till studien anser det betydelsefullt med vidare 

forskning då kommande kvinnor som utvecklar GDM kan erbjuds möjligheten att ta del 

av andra kvinnors känslor och upplevelser. Ju högre plasmaglukosvärde kvinnan har, 

desto större risk för sämre utfall. Ökad kunskapsspridning gällande GDM bör främjas, 

också för att förhindra ohälsa i form av typ 2 diabetes senare i livet. Då hyperglykemi 

också är förenat med negativa obstetriska och neonatala utfall anser författarna att 

nationella riktlinjer för valet av screeningmetod bör finnas. Idag saknas evidens för 

vilken som är den bästa screeningmetoden och när denna ska genomföras. Vidare 

forskning som hade varit av intresse att studera är hur vårdpersonal upplever att vårda 

kvinnor med GDM samt upplevelsen av att vårda kvinnor med komplicerad graviditet. 

Författarna till studien ser också en stor fördel med forskning angående behovet av stöd 

till kvinnans familj för att på så sätt erhålla ökad medvetenhet gällande om och vilket 

stöd kvinnans anhöriga hade önskat. Det framkom i studien att alla kvinnor uppskattade 

stöd, det hade därför varit av intresse att på djupet undersöka en större population 

gällande på vilket sätt kvinnor med GDM önskar erhålla stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

46 

10. Referenser 
 

Antonovsky, A., & Elfstadius, M. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och 

kultur, 2005 (Finland).   

 

Barbosa da Silva, A., & Wahlberg, V. (1994). Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ 

metod. I Starrin, B. & Svensson, P. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

(s. 47). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content 

analysis. NursingPlus open. doi: 10.1016/2016.01.001.  

 

Berg, A., Jönsson, E., Eskilsson, I., Landin-Olsson, M., & Frid, A. (2002). Predictive 

factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta 

Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 2002, Vol.81(1), P.11-16, 81(1), 11-16. 

 

Berg, M., Berntorp, K. & Wennerholm, U-B. (2016). Diabetes och graviditet. I 

Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A. (red.) (2016). Reproduktiv hälsa: 

barnmorskans kompetensområde. (Upplaga 1:1). (s. 357–367). Lund: Studentlitteratur. 

 

Carolan, M., Gill, G. & Steel, C. (2012). Women‟s experiences of factors that facilitate 

or inhibit gestational diabetes self-management. BMC Pregnancy and Childbirth. Doi: 

10.1186/1471-2393-12-99 

 

Cnattingius, S.   Stephansson, O. (2014).  ivsstilsfaktorer och graviditet. I Hagberg, 

H., Mar  l, K.   Westgren, M. (red.) Obstetrik. (2., [uppdaterade] uppl.) (s. 153–161). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

CODEX. (2016). Forskningsetisk prövning. Hämtad 26 januari, 2017, från 

http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. (2., utök. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

 

http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml


   
 

47 

Diabetesförbundet. (2016). Hämtad 27 januari, 2017, från 

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-

diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_

q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-

805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_Stan

dardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1 

 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Hämtad 22 november, 2017, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ 

 

Forde, R., Patelarou, E. & Forbes, A. (2016). The experiences of prepregnancy care for 

women with type 2 diabetes mellitus: a meta-synthesis. International Journal Of 

Women's Health, Vol Volume 8, Pp 691-703 (2016), 691. 

 

Ge, L. (2016). Women's call for caring care: perspectives of Chinese women with 

gestational diabetes mellitus about beliefs, self-care behavior, quality of care and lived 

experience. Diss. (sammanfattning), Växjö: Linnéuniversitetet, 2016. Växjö. 

 

Ge, L., Albin, B., Hadziabdic, E., Hjelm, K. & Rask, M. (2016). Beliefs about health 

and illness and health-related behavior among urban women with gestational diabetes 

mellitus in the south east of China. Journal of Transcultural Nursing, 27(6), 593-602. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105–112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Graviditetsregistret. (2016). Årsrapport. Tema: psykisk ohälsa.  

 

Hanson, U. (2014). Diabetes och graviditet. I Hagberg, H., Marsal, K.& Westergren, M. 

Obstetrik (s. 353–366). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hanson, U. (2016). Sjukdomstillstånd hos den gravida kvinnan och påverkan på 

födseln. I Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A-K (Red.), Reproduktiv hälsa (s. 

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1
https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/graviditetsdiabetes/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Graviditetsdiabetes&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-805394a18f41fb7e&_t_ip=77.105.205.194&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_ea813468-197a-44c1-8adb-9c21b661c2a7_sv&_t_hit.pos=1


   
 

48 

589–591). Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M. (Red). (2012). Vetenskaplig teori och metod: från id  till examination 

inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hildingsson, I. (2017). Sense of coherence in pregnant and new mothers - A 

longitudinal study of a national cohort of Swedish speaking women. Sex Reprod 

Healthcare. 11:91-96. doi: 10.1016/j.srhc.2016.10.001.  

 

Hjelm, K., Bard, K., Nyberg, P. & Apelqvist, J. (2005). Swedish and Middle-Eastern-

born women's beliefs about gestational diabetes. Midwifery, 21(1), 44–60. doi: 

10.1016/2004.09.004 

 

Holm Ivarsson, B. (2014). Ohälsosamma levnadsvanor dödar flest. I Holm Ivarsson 

(Red.), Sjukdomsförebyggande metoder: samtal om levnadsvanor i vården. (s. 32–40). 

(1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Jiwani, A., Marseille, E., Lohse, N., Damm, P., Hod, M. & Kahn, J.G. (2012). 

Gestational diabetes mellitus: results from a survey of country prevalence and practices. 

J Matern Fetal Neonatal Med. 25(6):600-10. doi: 10.3109/14767058 

 

Koning, S.H., Scheuneman, K.A., Lutgers, H.L., Korteweg, F.J., Van den Berg, G., 

Sollie, K.M., Roos, A., Van Loon, A.J., Links, T.P., Van Tol, K.M., Hoogenberg, K., 

Van den Berg, P.P. & Wolffenbuttel, B.H.R. (2016). Risk stratification for healthcare 

planning in women with gestational diabetes mellitus. The Netherlands Journal of 

Medicine, 74(6):262–9. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 i, G. (2016). Women‟s call for caring care – perspectives of Chinese women with 

gestational diabetes mellitus about beliefs, self-care behavior, quality of care and lived 

experience. Doktorsavhandling. Växjö: Linnéuniversitet. 

 



   
 

49 

Lindmark, A., Smide, B. & Leksell, J. (2010). Perception of healthy lifestyle 

information in women with gestational diabetes: a pilot study before and after delivery. 

European Diabetes Nursing, 7(1), 16–20. 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och 

sjukvård (s. 219–233). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mançú, T. S., & Castro Almeida, O. S. (2016). KNOWLEDGE AND FEELINGS OF 

DIABETIC PREGNANT WOMEN ABOUT GESTATIONAL DIABETES 

MELLITUS AND TREATMENT. Journal Of Nursing UFPE / Revista De Enfermagem 

UFPE, 1474-1482. doi:10.5205/reuol.7057-60979-3-SM-1.1003sup201616 

 

Nilsson, C., Andersson, C., Ursing, D., Strewens, H. & Landin-Olsson, M. (2015). 

Outcomes of women with gestational diabetes mellitus in Sweden. European Journal of 

Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 193 (2015), 132-135. doi: 10.1016/ 

ejogrb. 

 

Nilsson, C., Ursing, D., Strevens, H., & Landin-Olsson, M. (2015). Towards normalized 

birthweight in gestational diabetes mellitus. Acta Obstetricia Et Gynecologica 

Scandinavica, 94(10), 1090-1094. doi:10.1111/aogs.12695 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2012). Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (s. 86 & 106). Johanneshov: TPB. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. (s. 58–79). (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Persson, M., Winkvist, A. & Mogren, I. (2010). „From stun to gradual balance‟– 

women‟s experiences of living with gestational diabetes mellitus. Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences, 24(3), 454-462. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00735.x 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2009[2010]). Essentials of nursing research: appraising 



   
 

50 

evidence for nursing practice. (7., [updated] ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice (Ninth Edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Sarenmalm, E-K., Browall, M., Persson, L-O., Fall-Dickson, J. & Gaston-Johansson, F. 

(2011). Relationship of sense of coherence to stressful events, coping strategies, health 

status, and quality of life in women with breast cancer. Wiley Online Library, 22(1), 20–

27. doi: 10.1002/pon.2053 

 

Socialstyrelsen. (2016). Gränsvärden för graviditetsdiabetes. Hämtat 27 januari, 2017, 

från https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/metodbeskrivning-

kunskapsunderlag-graviditetsdiabetes-remissversion.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 

(Artikelnummer 2006-105-1). Hämtad 16 november, 2017, från 

http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-

content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-

BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf 

 

Strøm-Roum, E., Haavaldsen, C., Tanbo, T., & Eskild, A. (2013). Paternal age, 

placental weight and placental to birthweight ratio: a population-based study of 590 835 

pregnancies. Human Reproduction, 28(11), 3126. 

 

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. (2016). Mödrahälsovård, Sexuell och 

Reproduktiv Hälsa. (SFOG-rapport 76). Stockholm: Svensk Förening för Obstetrik och 

Gynekologi. 

 

Svensk författningssamling. (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 10 

september, 2017, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763  

 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/metodbeskrivning-kunskapsunderlag-graviditetsdiabetes-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/metodbeskrivning-kunskapsunderlag-graviditetsdiabetes-remissversion.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763


   
 

51 

Svensk författningssamling 2003:460. (2015). Hämtat 26 januari, 2017, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Allmänt om intervjuer (s. 

53–80). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wang, C., Guelfi, K. J., & Yang, H.-X. (2016). Exercise and its role in gestational 

diabetes mellitus. Chronic Diseases and Translational Medicine, 2(4), 208–214. 

http://doi.org/10.1016/j.cdtm.2016.11.006 

 

Wihlborg, M. (2017). Fenomenografi. I Höglund-Nielsen, B. & Granskär, M. (red.) 

(2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 107–126). (Tredje 

upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

World Health Organization. (2016). Hämtat 27 januari, 2017, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 

  

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://doi.org/10.1016/j.cdtm.2016.11.006

