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ABSTRACT 

 

Introduction Women frequently suffer from pain during pregnancy. Common areas with pain 

are the back and pelvis. Several risk factors for suffering from pain during pregnancy have 

been identified. Only a few studies have examined the prevalence of pain in general in early 

pregnancy. The aim of this study is to investigate the prevalence and location of pain in early 

pregnancy and the association between pain and various background factors. 

 

Methods A questionnaire was answered by 253 women in early pregnancy in 20 

midwifery clinics in Sweden. The participants answered whether they had suffered from pain 

during the last week. They reported their pain by using a pain drawing and a VAS scale. They 

also answered a number of questions regarding background factors. Prevalence of pain was 

compared with the different background factors in SAS. 

 

Results 120 women (47,4%) had suffered from pain during the last week. The mean 

values of  pain intensity “right now” were 24,9 and the intensity of “worst pain last week” 

werw 50,7 on a VAS-scale from 0- 100 mm. Background factors that were associated to 

prevalence of reported pain during early pregnancy were number of previous miscarriages and 

abortions, thoughts of abortion and intensity of the last menstrual pain. 

 

Conclusion This study has identified groups with higher risk of developing pain during 

pregnancy. This facilitates early identification of women with increased risk of pregnancy-

related pain which makes it possible to give the expecting families less problematic 

pregnancies. 
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SAMMANFATTNING 

 

Inledning Kvinnor riskerar att drabbas av smärta i samband med graviditet. Vanliga 

smärtlokaler är ryggen och bäckenet. Flera riskfaktorer för att drabbas av smärta vid graviditet 

kan identifieras. Endast ett fåtal studier har undersökt förekomst av smärta generellt i tidig 

graviditet. Syftet med föreliggande studie är att undersöka förekomst och lokalisering av 

smärta i tidig graviditet samt om förekomst av smärta är associerat till olika 

bakgrundsfaktorer. 

 

Metod En enkät besvarades av 253 kvinnor i tidig graviditet på 20 olika 

barnmorskemottagningar i Sverige. Studiedeltagarna svarade på om de haft smärta den 

senaste veckan, de har markerat eventuell smärta på en smärtritning samt uppskattat 

smärtintensitet på en VAS-skala. De har dessutom fått svara på ett antal frågor om 

bakgrundsfaktorer. Förekomst av smärta har jämförts med de olika bakgrundsfaktorerna i 

statistikprogrammet SAS. 

 

Resultat 120 kvinnor (47,4 %) hade besvärats av smärta den senaste veckan. Medelvärdet 

för smärtintensitet ”just nu” var 24,9 och smärtintensitet ”som värst senaste veckan” var 50,7 

på en VAS-skala från 0- 100 mm. Bakgrundsfaktorerna intensitet av senaste menssmärta, 

antal tidigare missfall och aborter samt aborttankar är alla oberoende signifikant associerade 

till förekomst av rapporterad smärta vid tidig graviditet. 

 

Slutsats Studien har identifierat grupper som löper större risk att utveckla smärta under 

graviditeten. Det innebär att man tidigt kan identifiera kvinnor med ökad risk för 

graviditetsrelaterad smärta vilket gör att man ge den blivande familjen en så bra graviditet 

som möjligt. 
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INLEDNING 

Totalt finns cirka 1 800 000 kvinnor i fertil ålder (15- 44 år) i Sverige (1). År 2011 föddes  

112 352 barn i Sverige. Samma år utfördes 37 696 aborter (2). Det innebär cirka 150 000 

graviditeter i Sverige varje år om man inte räknar med antal missfall. Vid en fullgången 

graviditet är kvinnan havande i cirka 38 veckor om man räknar från befruktning till 

förlossning (3). 

 

Att vara gravid och föda barn är en del av livet som ofta är förknippat med lycka och glädje. I 

verkligheten ser det dock annorlunda ut för många kvinnor (4). I samband med 

graviditetsbeskedet och under graviditeten känner många ibland en viss ambivalens. Den 

blivande mamman är ofta förväntansfull men kan även vara rädd för konsekvenserna av 

graviditeten (3). Vanliga orosmoment under graviditeten är rädsla för att något ska gå fel med 

barnet, rädsla inför förlossningen och rädsla för missfall (5). 

 

Vid en graviditet påverkas modern både fysiskt och psykiskt. Redan tidigt under graviditeten 

går kroppen igenom en rad fysiologiska och anatomiska förändringar för att anpassa sig för att 

fostret ska kunna växa i kroppen och för att förbereda sig för förlossning och amning 

(3). Otchet et al har undersökt fysiologisk och psykologisk hälsa under graviditet. Studien 

visar att gravida besväras mer än icke gravida av kroppssmärta, emotionell oro och 

funktionella begränsningar på grund av  fysiska hälsoproblem. De gravida kvinnorna har även 

lägre fysisk och social funktionsnivå samt lägre vitalitet (6). 

 

Smärta vid graviditet  

Att smärta är vanligt förekommande i samband med graviditet har tidigare beskrivits. 

Kristiansson et al har undersökt smärta vid graviditet och konstaterat att 85,1 % av kvinnorna 

i deras studie besvärats av smärta i samband med graviditeten (7).  

 

Flera olika smärtlokaler har tidigare beskrivits. Enligt Kristiansson et al är de vanligaste 

smärtlokalerna korsryggen, lumbosakralt och ländryggen (7). Zib et al har funnit att de 

vanligaste smärtlokalerna i samband med graviditet är bäckensmärta, ryggsmärta och kramp i 

benen (8). Enligt Wu et al besväras i genomsnitt 45 % av bäckensmärta under graviditet (9). 

Enligt Hagberg upplever mellan 50 och 75 % av alla gravida kvinnor någon typ av ryggont 

under någon period i graviditeten (3).  
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Sturesson et al har studerat smärtmönster vid graviditet och samtidig ryggsmärta. De 

vanligaste smärtlokalerna hos gravida kvinnor med ryggsmärta är smärta i ländrygg och 

bröstrygg (10). Ryggsmärta uppkommer ofta tidigt i graviditeten och förvärras med tiden. En 

del kvinnor får till följd av smärtan gångsvårigheter (3) och problem att klara det dagliga livet 

(7). 

 

Riskfaktorer för smärta vid graviditet 

Det finns flera riskfaktorer för att drabbas av smärta vid graviditet. Kovacs et al har studerat 

bäckensmärta och ryggsmärta. Risken för att drabbas av bäckensmärta ökar vid samtidig 

depression, högt BMI och ju längre graviditeten går. Riskfaktorer för att drabbas av 

graviditetsrelaterad ryggsmärta är ångest eller depression, tidigare ryggsmärta, högt BMI och 

låg utbildningsnivå (11). 

 

Övriga riskfaktorer för graviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta är påfrestande arbete,  

tidigare bäckentrauma samt tidigare bäckensmärta (12,13). Även ett högt antal tidigare 

förlossningar är förknippat med ökad risk för ryggsmärta vid graviditet (14, 15). 

 

Effekter av smärta 

Smärta är ett tillstånd som är påfrestande, belastande och stressande för både kropp och själ. 

Kroppen påverkas således både fysiskt och psykiskt av smärta (16).  

 

Fysiologiska effekter 

En rad fysiologiska funktioner påverkas i samband med ett smärttillstånd. Akut smärta ger 

upphov till ett neuroendokrint stresspåslag som leder till att stresshormonerna katekolaminer 

och glukokortikoider frisätts (16). Detta leder till metabola förändringar i form av förhöjda 

blodsockernivåer och fria fettsyror (17). Lungorna och andningen påverkas i form av nedsatt 

funktionell residualkapacitet. Även cirkulatoriska förändringar kan uppstå i form av takykardi 

och hypertoni, till följd av ett stresspåslag. Smärta kan leda till begränsad rörelseförmåga och 

försvåra vardagliga aktiviteter (16, 17). 

 

Psykologiska effekter 

Smärta medför även en del psykologiska konsekvenser. Bland annat kan rädsla och ångest 

uppkomma till följd av förlorade kroppsfunktioner som uppstått på grund av smärttillståndet. 

Smärta påverkar dessutom sömnkvaliteten vilket leder till såväl psykisk som fysisk 
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utmattning. Samtliga dessa faktorer leder till ett psykiskt lidande till följd av smärttillståndet 

(16). 

 

Smärta 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan skada” (18). Smärta är en komplex 

upplevelse som innehåller olika komponenter, en sensorisk del, en affektiv del där individen 

känner obehag och en kognitiv del där individen bedömer sambandet mellan upplevelsen och 

den eventuella skadan (16). Smärtupplevelser är subjektiva och unika för varje individ. Det 

innebär att patientens beskrivning av smärtans karaktär, intensitet och betydelse är 

odiskutabel (16). Samma smärtstimulus kan resultera i olika smärtupplevelser hos olika 

personer beroende på bland annat dennes sociala och kulturella bakgrund och tidigare 

erfarenheter av smärta. Dessutom är sammanhanget som smärtan uppkommer i betydelsefullt 

för upplevelsen (19). 

 

När en vävnad skadas och de utlösta nervimpulserna förlöper i ett friskt nervsystem kallas 

smärtan nociceptiv smärta (20). Denna typ av smärta utlöses av att nociceptorer aktiveras av 

kemisk, mekanisk eller termisk påverkan (21) . När orsaken till smärtan är en skada eller 

sjukdom i nervsystemet talar man om neurogen smärta. Psykogen smärta är direkt relaterad 

till psykiatriska sjukdomstillstånd. Man kan till exempel uppleva smärta vid en depression 

trots att det inte uppstått någon direkt stimulering av nociceptorer eller skada på 

nerver. Idiopatisk smärta kallas den smärta där någon orsak inte går att finna (20). 

 

Att mäta smärta 

Smärtintensitet 

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse kan den inte mätas objektivt. Därför är patientens 

egen skattning av smärtan viktig. För att förenkla detta kan man då använda sig av någon typ 

av smärtskattningsinstrument, till exempel visuell analog skala (VAS). VAS skattas vanligen 

med hjälp av en 100 mm lång plaststicka eller en 100 mm lång linje på ett papper. 

Ändpunkterna på skalan representerar ingen smärta alls respektive värsta tänkbara smärta. 

Skalan är inte uppdelad i några skalsteg och patienten får markera på linjen den skattade nivån 

av upplevd smärtintensitet. VAS kan anges i värden från 0- 100 millimeter (22) eller från 0- 

10 centimeter (16). Se bilaga 1 för exempel på hur en visuell analog skala kan se ut. 
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Smärtlokalisering 

Smärtlokaler kan bedömas med hjälp av en smärtritning. Patienten markerar på en 

anatomiskiss de områden som berörs av smärta. Smärtans karaktär kan anges genom att 

patienten markerar med olika typer av tecken på ritningen (16,22). Se bilaga 1 för exempel på 

hur en smärtritning kan se ut. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att smärta är en subjektiv upplevelse som av patienten kan 

skattas och beskrivas med hjälp av flera olika instrument (16,22). Gravida kvinnor riskerar att 

drabbas av smärta i samband med graviditet. Vanliga smärtlokaler är ryggen och bäckenet (3, 

7- 10).  Flera riskfaktorer för att drabbas av smärta vid graviditet kan identifieras (11- 15). En 

gravid kvinna som drabbas av någon form av smärta under graviditeten kan bli begränsad i 

vardagliga aktiviteter (7) och besväras vid gång (3).  

 

Problemformulering 

Kaplan et al beskriver att barnafödande för många är en viktig del av livet. Det innebär att det 

är av stor vikt att bland annat kartlägga gravida kvinnors smärtupplevelse i tidig graviditet för 

att kunna bidra till att den gravida kvinnan, partnern och fostret får en så bra graviditet som 

möjligt (4). Dessa kvinnor ska identifieras tidigt i graviditeten då resultatet av 

smärtbehandling blir bättre ju tidigare den påbörjas efter smärtdebut (3). Endast ett fåtal 

studier har undersökt förekomst av generell smärta i tidig graviditet (8). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är dels att undersöka om och var kvinnor i tidig graviditet har 

ont. Dessutom undersöks om förekomst av smärta i tidig graviditet är associerat till olika 

bakgrundsfaktorer. 

 

Hypotes 

Det förekommer skillnader i smärtupplevelse vid tidig graviditet med avseende på olika 

faktorer såsom hur väl planerad graviditeten är, längd, vikt, graviditetens längd, civilstånd, 

socioekonomiska faktorer samt antal tidigare graviditeter. 
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METOD 

Forskningsdesign 

Studien är en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Studien är del 

i ett större projekt som handlar om graviditetsplanering och graviditetsrelaterad livsstil. 

 

Tillvägagångssätt 

Barnmorskor på mödravårdscentraler delade ut en enkät till gravida kvinnor i samband med 

inskrivningssamtalet på mödravårdscentral, vilket normalt sker i graviditetsvecka nio till elva. 

Enkäterna samlades in från oktober 2011 till februari 2012 på 20 barnmorskemottagningar i 

städerna Uppsala, Stockholm, Gävle och Helsingborg samt på flera orter i Västmanland, 

Dalarna och Värmland. Ett strategiskt urval av barnmorskemottagningar gjordes så att såväl 

mindre landsortsmottagningar som större stadsmottagningar inkluderades. 

 

Alla svensktalande gravida kvinnor som kom på inskrivningssamtal hos barnmorska vid 

deltagande barnmorskemottagningar tillfrågades att delta. De kvinnor som ville delta i studien 

fick fylla i en enkät med totalt 76 frågor. Enligt de logglistor som barnmorskorna fick fylla i 

hade de under studieperioden 418 besök varav 297 kvinnor tillfrågades att delta och 214 

tackade ja. Vanligaste orsaken till bortfall var att kvinnan inte hade tid att stanna på 

mottagningen för att besvara enkäten eller att barnmorskan glömt eller inte haft tid att fråga. 

Logglistorna visade sig tyvärr inte vara komplett ifyllda då hela 275 enkäter kom in. Av dessa 

275 kom 8 in för sent för att kunna inkluderas i studien. 4 fick exkluderas på grund av 

felmärkning. 10 hade inte svarat på frågorna om smärta. Sammanlagt fanns alltså enkäter från 

253 kvinnor kvar för analys. 

 

Datainsamlingsinstrument 

Datainsamlingsinstrumentet är en smärtteckning, VAS-skattning och frågor om 

bakgrundsfaktorer, se bilaga 1. Smärtteckningen består av en fram- och baksida på en kropp. 

Studiedeltagarna fick markera på figuren var de hade haft smärta den senaste veckan. Det gick 

bra att markera fler än ett område. Deltagarna fick göra en VAS-skattning för smärta ”just nu” 

samt en VAS-skattning för smärta ”som värst senaste veckan”. 

 

De bakgrundsfaktorer som undersökts är hur långt gången graviditeten är, nivå på högsta 

avslutade utbildning, månadsinkomst, längd, vikt, alkoholkonsumtion innan graviditet, antal 
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tidigare missfall och aborter, antal tidigare förlossningar, grad av senaste menssmärta, hur 

planerad graviditeten är, om graviditeten är resultat av ett medvetet beslut att bli gravid, om 

graviditeten är resultat av en fertilitetsbehandling, om graviditeten inträffat vid ”rätt” tillfälle 

och om kvinnan funderat på abort under nuvarande graviditet. De frågor som använts är fråga 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 28a, 28b, 35a, 35b, 36a, 36b, 40, 43a, 43b, 43d, 44, 57a, 59a, 61 och 70 i 

bilaga 1. 

 

Graviditetslängd har mätts i veckor, månadsinkomst i kronor, längd i centimeter, vikt i 

kilogram och alkoholkonsumtion i standardglas alkohol per vecka. Frågorna gällande nivå på 

högsta avslutade utbildning är uppdelad i sex steg från ingen avslutad utbildning till avslutad 

forskarutbildning på universitet eller högskola. Frågan angående intensitet av senaste 

menssmärta är uppdelad i fem steg från mycket svag smärta till mycket stark smärta. Frågan 

om hur planerad graviditeten var är uppdelad i fem steg från mycket oplanerad till mycket 

planerad. Frågan om kvinnan övervägt på abort under nuvarande graviditet är uppdelad i fem 

steg från nej, inte alls till ja, mycket. Frågan om graviditeten inträffat vid ”rätt” tillfälle är 

uppdelad i tre steg. Frågorna om graviditeten är resultat av ett medvetet beslut att bli gravid 

samt om graviditeten är resultatet av en fertilitetsbehandling är uppdelade i ja och nej. 

 

Bearbetning och analys 

Analysen och bearbetning av data har skett i statistikprogrammet SAS. Frågorna rörande 

förekomst av smärta, berörda smärtområden och smärtintensitet har analyserats med hjälp av 

deskriptiv statistik. Vid inmatningen har smärtritningen delats in i 39 smärtområden, se figur 

1. Ingen hänsyn har tagits till om smärtan är bilateral eller unilateral. VAS-skattningarna har 

mätts. 

 

Studiedeltagarna delades in i två grupper, en grupp med de som rapporterat smärta och en 

grupp med de som inte rapporterat smärta. De som tecknat i smärtfiguren räknades till 

smärtgruppen. De som inte tecknat i smärtfiguren räknades till icke-smärtgruppen. Förekomst 

av smärta jämfördes med de olika bakgrundsfaktorerna. För kontinuerliga variabler med 

liknande spridning inom smärt- och icke-smärtgruppen (längd, inkomst, alkoholkonsumtion 

och antal tidigare förlossningar) användes t-test. För kontinuerliga variabler med olika 

spridning inom smärt- och icke-smärtgruppen (vikt, graviditetslängd och antal tidigare 

missfall och aborter) samt för kategoriska variabler (högsta avslutade utbildning, grad av 

senaste menssmärta, hur planerad graviditeten är, om graviditeten inträffat vid ”rätt” tillfälle 
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och om kvinnan övervägt abort under nuvarande graviditet) användes icke parametriskt 

wilcoxon rank-sum test. För de dikotoma variablerna fertilitetsbehandling och medvetet 

beslut att bli gravid användes chi-2test. 

 

För att bedöma vilka av bakgrundsfaktorerna som var förknippade med ökad risk för 

förekomst av smärta gjordes en logistisk regressionsanalys mellan bakgrundsfaktorerna och 

parametern smärta/icke smärta. Icke-justerat- och justerat odds ratio för de olika 

bakgrundsfaktorerna beräknades. Slutligen genomfördes en succesiv eliminering av icke-

signifikanta (p>0,05) bakgrundsfaktorer i en stepwise analys på justerat odds ratio för att ta 

bort de variabler med sämst förklaringsvärde. 

 

Etiska överväganden 

Etiskt tillstånds har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Enkätsvaren har 

avidentifierats och kodats. I slutet av enkäten finns en uppmaning att kontakta barnmorska om 

enkäten väckt behov av att prata med någon utomstående. 
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RESULTAT 

Karakteristika 

Karakteristika för studiedeltagarna har uppdelats i om de har rapporterat smärta eller inte, 

tabell 1. Kvinnorna var i gravidsvecka 5- 24 (medelvärde 10,5 veckor). Medelinkomsten var 

23 324 kronor/månad. 24 av kvinnorna svarade att graviditeten var resultatet av en 

fertilitetsbehandling. 

 

Resultatet av jämförelsen mellan förekomst av rapporterad smärta och de olika 

bakgrundsfaktorerna visar att kvinnor med ganska eller mycket stark smärta vid senaste mens 

samt kvinnor som övervägt abort under nuvarande graviditet var överrepresenterade i gruppen 

som rapporterat smärta (p=0,0004 respektive p=0,0216). För övriga bakgrundsfaktorer sågs 

ingen signifikans. 

 

Tabell 1. Karakteristika för studiedeltagarna uppdelat efter kvinnor utan och med smärta. 

  

 

 

 

Ingen smärta 

Antal och procent 

eller medelvärde 

och SD* n 133 

Smärta 

Antal och procent 

eller medelvärde 

och SD n 120 

 

p-värde 

Genomgått fertilitetsbehandling n 249 13/130(10,0 %) 11/119(9,2 %) 0,8399 

Övervägt abort n 251 10/132(7,6 %) 20/119(16,8 %) 0,0216 

Känner att graviditet inträffat vid rätt tillfälle n 251 111/131(84,7 %) 93/120(77,5 %) 0,1422 

Graviditet resultat av medvetet beslut n 252 106/132(80,3 %) 98/120(81,7 %) 0,7831 

Ganska eller mycket planerad graviditet n 252 101/133(75,9 %) 92/119(77,3 %) 0,9560 

Ganska eller mycket stark smärta vid senaste mens n 252 30/133(22,6 %) 54/119(45,4 %) 0,0004 

Avslutat utbildning på universitet eller högskola n 249 78/130(60,0 %) 72/119(60,5 %) 0,6559 

Alkohol standardglas/vecka innan graviditet n 230 1,75(1,75) 1,41(1,73) 0,1342 

Antal tidigare förlossningar n 253 0,68(0,75) 0,57(0,77) 0,2566 

Antal tidigare missfall och aborter n 253 0,80(0,98) 1,18(1,48) 0,0754 

Längd n 251 166,5(6,5) 167,5(6,5) 0,2071 

Nuvarande vikt n 246 67,1(11,6) 69,9(14,3) 0,2388 

Graviditetsvecka n 223 10,4(2,2) 10,7(2,5) 0,6740 

Månadsinkomst n 233 23 925(11 204) 22 664(10 837) 0,3846 

*SD = standarddeviation 
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Förekomst av smärta 

Av 253 studiedeltagare uppger 120 (47,4%) att de upplevt smärta den senaste 

veckan. Smärtintensiteten för smärta ”just nu” sträcker sig från 1- 77mm (medelvärdet 24,9 

och medianvärdet 21). Smärtintensiteten för smärta ”som värst senaste veckan” sträcker sig 

från 1- 100 mm (medelvärde 50,7 och medianvärdet 52,5). 

 

Lokalisering av smärta 

De tre vanligaste smärtlokalerna var nedre buk (25.3%), korsrygg (12.3%) och ländrygg 

(10.7%), se figur 1. 

 

 

Prevalens av smärta i respektive 

område: 

 

1. Nedre buk  25.3% 

2. Korsrygg  12.3% 

3. Ländrygg  10.7% 

4. Symfys  5.9% 

5. Ljumske  4.0% 

6. Underben baksida 4.0% 

7. Huvud framsida 3.6% 

8. Halsrygg  3.2% 

9. Bröstrygg  3.2% 

10. Thorax framsida 3.2% 

11. Thorax baksida 2.8% 

12. Flank  2.8% 

13. Höft  2.8% 

14. Övre buk  2.8% 

15. Lår baksida 2.4% 

16. Underben framsida 1.6% 

17. Bakhuvud 1.2% 

18. Handrygg 1.2% 

19. Fotsula  1.2% 

20. Lår framsida 1.2% 

För övriga områden var prevalensen 

under 1 %. 
Figur 1. Prevalens i procent för rapporterad smärta i respektive område. Bilderna till vänster visar 

smärtlokalernas avgränsningar. 
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Association mellan smärta och bakgrundsfaktorer 

Resultatet av regressionsanalyserna visas i tabell 2. Vid regressionsanalysen med justerat odds 

ratio var bakgrundsfaktorerna antal tidigare missfall och aborter, aborttankar samt intensitet 

av senaste menssmärta oberoende signifikant associerade till förekomst av rapporterad smärta 

vid tidig graviditet (p=0,0058, p=0,0080 respektive p=0,0150). Vid regressionsanalysen med 

icke-justerat odds ratio sågs signifikans hos samma tre bakgrundsfaktorer. 

 

För varje missfall eller abort som kvinnan gått igenom tidigare ökar risken att rapportera 

smärta under graviditeten med 58 %. Se tabell 2 under justerat odds ratio. Beroende på till 

vilken grad kvinnan har övervägt abort varierar risken för att rapportera smärta vid graviditet. 

För varje ökat skalsteg ökar risken att rapportera smärta med 186 %. När det gäller grad av 

senaste menssmärta ökar för varje ökat skalsteg risken för smärta i tidig graviditet med 41 %. 

Det fanns ingen signifikans för att övriga bakgrundsfaktorer påverkade risken för smärta i 

tidig graviditet. 

Tabell 2. Logistisk regressionsmodell med odds ratio som visar hur mycket risken för smärta förändras för varje 

skalsteg på respektive bakgrundsfaktor. För månadsinkomst är det 1000 kr mellan varje steg. 

  Icke-justerat OR  

(95 % CI) 

p-värde Justerat OR* 

(95 % CI) 

p-värde 

Genomgått fertilitetsbehandling n 249 1,09(0,47–2,54) 0,8403 1,64(0,55–4,87) 0,3748 

Aborttankar  n 251 1,51(1,05–2,17) 0,0246 2,86(1,32–6,23) 0,0080 

Känner att graviditet inträffat vid rätt tillfälle n 251 0,67(0,38–1,17) 0,1542 1,49(0,54–4,14) 0,4396 

Graviditet resultat av medvetet beslut n 252 1,09(0,58–2,05) 0,7835 1,36(0,32–5,78) 0,6782 

Hur planerad graviditet n 252 0,98(0,80–1,20) 0,8673 1,26(0,78–2,03) 0,3390 

Grad av smärta vid senaste mens n 252 1,45(1,17–1,81) 0,0009 1,41(1,07–1,86) 0,0150 

Utbildningsnivå n 249 0,92(0,73–1,17) 0,5008 1,12(0,75–1,67) 0,5860 

Alkohol standardglas/vecka innan graviditet n 230 0,89(0,76–1,04) 0,1380 0,90(0,72–1,13) 0,3535 

Antal tidigare förlossningar n 253 0,83(0,60–1,15) 0,2562 0,65(0,39–1,10) 0,1071 

Antal tidigare missfall och aborter n 253 1,29(1,05–1,59) 0,0168 1,58(1,14–2,18) 0,0058 

Längd n 251 1,03(0,99–1,07) 0,2070 1,05(0,99–1,12) 0,1010 

Nuvarande vikt n 246 1,02(1,00–1,04) 0,0988 1,00(0,97–1,03) 0,8137 

Graviditetsvecka n 223 1,06(0,94–1,18) 0,3363 1,06(0,91–1,23) 0,4382 

Månadsinkomst n 233 0,99(0,97–1,01) 0,3838 0,98(0,94–1,01) 0,2228 

*Justerat för: genomgått fertilitetsbehandling, aborttankar, känner att graviditet inträffat vid rätt tillfälle, 

graviditet resultat av medvetet beslut att bli gravid, hur planerad graviditet, smärta vid senaste mens, 

utbildningsnivå, alkoholkonsumtion innan graviditet, antal tidigare förlossningar, antal tidigare aborter och 

missfall, längd, nuvarande vikt, graviditetsvecka och månadsinkomst. OR = odds ratio, CI = konfidensintervall. 
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Även vid analys genom stepwise analysen på justerat odds ratio fanns tre bakgrundsfaktorer 

kvar som var signifikanta för smärta i tidig graviditet (p<0,05). Dessa bakgrundsfaktorer var 

återigen tidigare aborter och missfall, aborttankar samt intensitet av senaste menssmärta som 

tillsammans hade en konkordans på 62,8 %. 

 

Modell för beräknad smärtprevalens 

Värden från den logistiska regressionsanalysen användes för att beräkna förväntade 

medelvärden av smärtprevalens utifrån de tre bakgrundsfaktorerna som visat sig vara 

signifikant associerade med smärta i tidig graviditet, se figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Förväntade  medelvärden av smärtprevalens beräknad utifrån värden för antal tidigare aborter och 

missfall samt grad av senaste menssmärta. Justerat för aborttankar. 
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DISKUSSION 

Smärta förekom i nästan hälften av studiepopulationen. De vanligaste smärtlokalerna var 

nedre buk, korsrygg och ländrygg. Faktorer som var associerade med ökad förekomst av 

rapporterad smärta varr intensitet av senaste menssmärta, antal tidigare missfall och aborter 

samt aborttankar. 

 

Resultatdiskussion 

De riskfaktorer som identifierats i denna studie skiljer sig från vad som tidigare finns 

beskrivet (11- 15). Denna studie visar att kvinnor med kraftig senaste menssmärta är 

överrepresenterade i gruppen med smärta i tidig graviditet. Både fysiologiska och 

psykologiska orsaker kan tänkas ligga bakom detta. Fysiologiska faktorer som kan ligga till 

grund för associationen mellan senaste menssmärta och smärta i tidig graviditet skulle kunna 

vara någon form av gynekologisk problematik. Psykologiska orsaker kan tänkas vara ökad 

smärtkänslighet eller minskad förmåga att hantera smärta, dock ska man vara medveten om 

att smärta är något subjektivt och att den subjektiva upplevelsen av smärta är viktig. 

 

Ökat antal tidigare missfall och aborter leder till ökad risk för smärta i graviditeten. Detta kan 

bero på negativa erfarenheter från tidigare graviditeter vilket kan medföra oro som leder till 

ökad smärta. En annan orsak skulle kunna vara någon form av gynekologisk åkomma, såsom 

bäckeninflammation (23) eller endometrios (24,25) som ger både ökad smärta och ökad risk 

för missfall. En eventuell ”confounder” skulle kunna vara låg socioekonomisk status då detta 

har visat sig vara förknippat med både ökat antal missfall (26) och oplanerade graviditeter 

(27) samt ökad risk för kronisk smärta (28). Ett försök att undvika ”confounding” har gjorts 

genom korrigering för bland annat månadsinkomst och utbildningsnivå. Associationen mellan 

tidigare missfall och aborter samt smärta i tidig graviditet kvarstod efter korrigeringen.  

 

När det gäller aborttankar som riskfaktor är det svårt att bedöma kausaliteten. Det är möjligt 

att en negativ syn på graviditeten, exempelvis till följd av en oönskad graviditet, leder till 

både smärta i graviditet och aborttankar. Man kan också tänka sig att smärta i graviditet leder 

till en mer negativ syn på graviditeten vilket skulle kunna leda till ökade aborttankar. 

 

I enlighet med tidigare studier visar denna studie att smärta kan förekomma vid graviditet. 

Enligt Kristiansson et als studie har ca 85 % av kvinnorna besvärats av smärta någon gång 
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under graviditeten (7) medan ca 47 % av kvinnorna i vår studie har upplevt smärta den 

senaste veckan. Denna skillnad kan bero på en skillnad mellan metoderna i de två studierna 

genom att Kristiansson frågat om smärta vid tre tillfällen under hela graviditeten. I vår studie 

har studiedeltagarna bara tillfrågats om förekomst av smärta vid ett tillfälle. Studiedeltagarna 

har tillfrågats tidigt i graviditeten vilket kan ge en lägre smärtprevalens då förekomst av 

smärta är vanligare senare i graviditeten (7, 8, 11). 

 

Det finns ett begränsat antal studier som undersöker förekomst av smärta generellt vid tidig 

graviditet. Flertalet studier fokuserar på bäckensmärta och ryggsmärta (7, 9- 15). Det kan 

tolkas som att dessa två lokaler är de vanligaste. Vår studie tyder på att även buksmärta är 

vanligt förekommande, åtminstone i tidig graviditet. Det kan tänkas att buksmärta är vanligt 

men att det ofta inte uppmärksammas i studier eftersom många studier har gjort en riktad 

undersökning mot en viss typ av smärtlokal, vanligen bäckensmärta och ryggsmärta. Det kan 

också tänkas att buksmärta är mer vanligt förekommande tidigt i graviditeten, vilket vår studie 

har fokuserat på. Smärtans utbredning blir beroende av vilka områden kroppen är uppdelad i 

vid tolkningen av smärtritningen. Det finns inget standardiserat sätt att dela upp kroppen i 

olika områden. Resultatet påverkas därför av hur man har delat kroppen och vilken 

benämning de olika områdena får.  

 

Det finns tidigare studier som likt denna studie har mätt VAS hos gravida kvinnor. 

Kristiansson et al  har hos kvinnor som är i graviditetsvecka 12 funnit att medelvärdet för 

smärta just nu är cirka 20 mm och som värst senaste veckan cirka 40 mm. Vår studie visade 

på något högre medelvärden (24,9 mm samt 50,7 mm). Eventuellt kan värdet för smärta just 

nu vara falskt för högt i vår studie då 29 av studiedeltagarna inte svarat på den frågan. 

Förmodligen beror många av de uteblivna svaren på att kvinnorna inte hade ont vid 

svarstillfället. Om dessa hade fyllt i VAS-skalan hade det troligtvis gett ett något lägre 

medelvärde. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte går att dra några säkra slutsatser om 

orsakssambanden mellan riskfaktorer och smärta i tidig graviditet. Däremot kan man, trots att 

man inte vet orsaken till associationen mellan riskfaktorerna och smärta i tidig graviditet i den 

här studien,  identifiera grupper som löper större risk att utveckla smärta under graviditeten. 
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Metoddiskussion 

Ett flertal kvinnor valde att inte delta i studien och den främsta orsaken till detta var att de inte 

hade tid att fylla i enkäten. För att ge kvinnorna mer tid att fylla i enkäten skulle man kunnat 

låta kvinnorna fylla i dem i hemmet i lugn och ro.  

 

Ett antal kvinnor kunde inte delta i studien på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. För 

att motverka detta skulle enkäten kunna ha översatts till andra språk. Det hade varit motiverat 

att inkludera även icke svensktalande kvinnor då detta hade gett en mer representativ bild av 

gravida kvinnor i Sverige. 

 

Något som har försvårat bearbetningen av VAS-skattningen var att skalan var 109 millimeter 

istället för 100 millimeter. Således fick alla uppmätta resultat delas med 1,09 för att få ut det 

verkliga värdet. Denna skillnad har troligtvis inte påverkat resultatet nämnvärt. 

 

I denna studie har kvinnan fått markera smärta på en smärtritning vilket gör att många olika 

smärtlokaler kan inkluderas. Det finns evidens för att det är ett säkert instrument när det gäller 

att kartlägga smärta (16, 22). Däremot har det varit svårt att jämföra smärtans utbredning i 

denna studie med andra studier då olika datainsamlingsmetoder har använts. Flera tidigare 

studier har samlat in data genom riktade kliniska tester såsom provokationstest för att studera 

smärta i specifika kroppsdelar (10, 29). 

 

I framtiden kan en liknande studie utformas på ett något annorlunda sätt. Det skulle vara 

relevant att ta reda på om smärtan debuterat i samband med graviditeten eller om det rör sig 

om smärta som funnits även innan graviditeten. Den fråga om när smärtan debuterat som 

ställdes i denna enkät var lite otydligt formulerad. I och med att det frågades om tidpunkt för 

smärtdebut hade några svarat med klockslag men de flesta hade inte svarat något alls. 

Vidare skulle det vara intressant att även undersöka hur kvinnans ålder påverkar förekomsten 

av smärta. Detta var inte möjligt i denna studie då någon fråga om ålder inte fanns med i 

enkäten och personnummer togs bort i samband med kodningen. Antal tidigare missfall och 

aborter har studerats som en gemensam kategori. I framtiden kan det vara av intresse av 

studera dessa två faktorer var för sig, eftersom de är två olika företeelser med potentiellt 

skilda resultat. 
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Slutsats  

Nästan varannan kvinna i tidig graviditet rapporterade förekomst av smärta den senaste 

veckan. De vanligaste smärtlokalerna var buk och rygg. Flera bakgrundsfaktorer som är 

associerade med högre risk att drabbas av smärta vid tidig graviditet identifierades.  

 

Kunskapen om smärta i tidig graviditet har ökat. Det innebär att man tidigt kan identifiera 

kvinnor med ökad risk för graviditetsrelaterad smärta. Det betyder att man tack vare denna 

studie kan ge den blivande familjen en så bra graviditet som möjligt. 
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