
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Självständigt arbete på avancerad nivå 

Independent degree project − second cycle 
  
 
 
 
 
 
 

Barnmorskeprogrammet 90 p, VT 2013 

 

 

Kvinnors rygg- och höftsmärta under graviditeten 

 

 

Doris Ramirez Torres 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Abstract 
 
Pain during pregnancy is common and it is mainly pain in the back and pelvis. The pain can 
be localized to the posterior and the anterior side of the basin. The result is that women have 
difficulty moving because of the pain and it is common that the problems start in week 28. 
This study is to highlight women hip and back pain. Course work is based on a regional study 
Giving birth in Västernorrland, conducted in 2007, and the study design that will be used is 
quantitative cross-sectional study. 
 
Results show that it is common with back and hip pain during late pregnancy and that second 
(or more) time mothers have more back and hip pain than first time mothers. 
Age, parity, level of education to some extent, tobacco use is associated with back and hip 
pain during pregnancy,. More research is needed on treatments that can improve the situation. 
Key words: body, low back, pain, pelvic and pregnancy. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Abstrakt 
 
Smärtor under graviditeten är vanligt förekommande och det är främst smärtor i rygg och 
bäcken. Smärtorna kan lokaliseras till den bakre och den främre sidan av bäckenet. Detta 
resulterar i att kvinnorna får svårigheter att röra sig på grund av smärtan och det är vanligt 
att problemen startar redan i graviditetsvecka 28. Detta fördjupningsarbete vill belysa 
kvinnors höft och ryggsmärtor. Fördjupningsarbetet utgår från en regional studie Föda barn 

i Västernorrland, som genomfördes år 2007 och studiedesignen som har använts är en 
kvantitativ tvärsnittsstudie. Resultatet visar att det är vanligt med rygg- och höftsmärtor 
under graviditetens senare del och att omföderskor har mer rygg- och höftsmärta än 
förstföderskor. Ålder och utbildningsnivå samt till viss del tobaksbruk har samband med 
rygg-eller höftsmärta. Mer forskning behövs om vilka behandlingar som kan förbättra 
situationen.  
 
Nyckelord: graviditet, kropp, ländrygg, symfys och smärta.  
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Bakgrund 

Smärtor under graviditeten är vanligt förekommande och det är främst smärtor i rygg och 

bäcken som gravida upplever (Fraser & Cooper, 2009). Under graviditeten luckras symfysen 

och fogarna upp, bäckenet ökar därmed i rörlighet. Dessa förändringar kan leda till att 

kvinnan får rygg- och bäckensmärtor. Smärtorna kan lokaliseras till den bakre och den främre 

sidan av bäckenet, och kan stråla ner över benen, låren och även kännas i höftlederna 

(Kanakaris, Roberts & Giannaoudis, 2011). Även ligamenten som stödjer lederna i 

symfysområdet mjukas upp på grund av graviditetshormoner såsom relaxin. Detta resulterar i 

att kvinnorna får svårigheter att röra sig på grund av smärtan och det är vanligt att problemen 

startar redan i graviditetsvecka 28 (Fraser & Cooper, 2009). Rygg- och bukmuskulaturen kan 

bli mer ansträngda under graviditeten och medföra att kvinnan får smärtor i korsryggen, 

eftersom kroppshållningen förändras (Hagberg, Marsal, Westgren, 2008; Kaplan, Hogg, 

Hildingsson & Lundgren, 2009).   

 

I en svensk tvärsnittsstudie av Mogren (2006) där 600 gravida kvinnor ingick, framkom att 

cirka 50 % av alla gravida kvinnor känner av rygg- och höftsmärtor som påverkar vardagen 

(Mogren, 2006). När kvinnorna får svårigheter att röra sig och upplever bäckensmärtan som 

ett problem, blir det ett tillstånd som påverkar livskvaliteten. Sämre livskvalitet har oftare 

setts hos gravida kvinnor där rygg- och höftsmärtor påverkar det dagliga livet, än hos gravida 

som inte har samma smärtproblem (Katonis et al. 2011; Stuge, 2010).  Det kan vara i dagliga 

aktiviteter såsom att gå i trappor, ligga på rygg, träning, hushållsarbete och sexuallivet, som 

kvinnor med bäckensmärta upplever problem. En del kvinnor kan få problem redan i 

graviditetsvecka 4-6, innan tyngden från livmodern uppkommit (Stuge, 2010).  

 

I en studie av Pierce, Homer, Dahlen och King (2012) som gjordes på en mödravårdscentral i 

Australien, deltog 96 kvinnor från graviditetsvecka 28 i en deskriptiv tvärsnittsstudie. Det 

framkom att omföderskor var mer benägna att få bäckensmärta. Fick kvinnan bäckensmärta 

redan under den tidigare delen av graviditeten, fanns också en ökad risk för återkommande 

smärta under nästa graviditet. I det dagliga livet kunde man se att kvinnor som regelbundet 

gick i trappor upplevde mer bäckensmärtor. Inga samband kunde ses mellan bäckensmärtor 

och etnicitet, ålder, högt BMI, regelbundna lyft eller motion.  
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Vidare visade Pierce et al. (2012), att 71 % av kvinnorna med bäckensmärtor hade talat om det 

för sin vårdgivare, men att endast 25 % fick någon behandling. De flesta som fick behandling 

upplevde att de blev hjälpta. Orsaken till att väldigt många kvinnor inte fick någon hjälp, var 

att vården ansåg att bäckensmärtor är något normalt under graviditeten, samt att det inte fanns 

någon bra metod för att hjälpa kvinnorna. Det fanns kvinnor som uppgav att de accepterade 

smärtan, eftersom det var en del av graviditeten. Andra kvinnor upplevde att smärtan blev ett 

funktionshinder med negativ inverkan på det dagliga livet. 

 

Under graviditeten upplever kvinnor fysiska förändringar, som kan leda till smärta. Hormoner 

gör så att kroppen förändras fysiologiskt under graviditeten (Hagberg, Maršál & Westgren, 

2008). Förutsättningen för att kunna hantera och förebygga smärta, är att ha kunskap om hur 

kroppen fungerar och finna orsaken till smärtan för att kunna lindra och bota (Nisell & 

Einhorn, 2007). Ett hjälpmedel för att mäta smärtintensitet är visuell analog skala (VAS). 

Personen får själv ange sin smärta på en skala från ingen smärta till värsta tänkbara smärta 

(Spri & SSF, 1999). 

 

Det är viktigt att barnmorskan redan tidigt under i graviditeten gör en noggrann hälsohistoria, 

för att senare kunna urskilja om smärtan uppkommit i samband med graviditeten eller om den 

har funnits sedan tidigare (Fraser & Cooper, 2008). Källan till kvinnans ryggsmärta ska 

diagnostiseras och differentieras tidigt i graviditeten, för att minska obehaget och kunna 

påverka kvinnans livskvalitet (Katonis et al. 2011). En viktig del i barnmorskans arbete är att 

ge gravida med höftsmärtor stöd och bekräftelse i hennes upplevelse av smärta, samt 

informera om och utveckla olika strategier för att stödja den gravida kvinnans hälsa. Dessa 

resultat framkom i en svensk kvalitativ studie där tio barnmorskor deltog (Mogren, Winkvist 

& Dahlgren, 2010).  

 

När den gravida kvinnans smärtor diagnostiserats har barnmorskan en viktig uppgift att dels 

ge stöd, dels hjälpa kvinnan att acceptera sina symtom som en del av graviditeten (Fraser & 

Cooper, 2009).  (Howell, 2012) beskriver i en studie om bäckensmärtor att det finns olika 

behandlingar som kan hjälpa gravida kvinnor, där vissa ger bättre resultat än andra. En 

kombination av små och korta rörelser i de nedre extremiteterna kan stärka muskulaturen för 

att stödja hela bäckenet och nedre delen av ryggen. Howell kom fram till att rehabilitering 

postpartum rekommenderas, för att återställa höftens och bäckenets stabilitet. 
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Katonis et al. (2011) kom i sin studie fram till att vissa kvinnor kan få en kronisk ryggsmärta 

efter graviditeten, medan det för andra kvinnor kan vara en smärta som är invalidiserande 

endast under graviditeten. Larsen et al. (2012) visar på att danska kvinnor som har arbeten 

med tunga lyft har en ökad risk för att få höftsmärtor under graviditeten och att risken ökar ju 

fler tunga lyft per dag kvinnan gör. Studien utgick från danska födelseregistret och pågick 

under 1996 till 2002. Cirka 50 000 kvinnor deltog.  

 

Problemformulering 

Under graviditeten är det många kvinnor som drabbas av olika typer av smärta. Många av 

dessa smärtor kan kvinnan själv hantera, men det förekommer även smärtor som gör att 

vardagen blir svår. Trots att vi lever på 2000-talet tror många kvinnor att smärta hör ihop med 

graviditeten och att det skall vara så. I vården tas inte heller kvinnorna riktigt på allvar och 

många kvinnor lider i onödan. Det finns ett behov av upplysning till gravida kvinnor och 

omvårdnadspersonal i olika nivåer. Idag sker ingen uppföljning av de kvinnor som haft stora 

besvär och detta är en brist då många har kvarstående besvär efter förlossningen som kan 

orsaka en negativ upplevelse av graviditeten. Det är då barnmorskans profession att tro på 

kvinnan, hjälpa henne eller remittera henne vidare samt följa upp henne efter förlossningen. 

Det är vanligt att dessa smärtor kommer från ryggen och bäckenet och därför fokuserar detta 

arbete på rygg- och höftsmärtor under graviditeten.  

 

Syfte 

Syftet med detta fördjupningsarbete var att belysa kvinnors rygg- och höftsmärtor då många 

kvinnor upplever problem i sin vardag under senare delen av graviditeten.  

 

Frågeställningar 

Hur vanligt förekommande är det att den gravida kvinnan haft rygg- och höftsmärtor under 

graviditeten? Hur uppskattar kvinnorna smärtan enligt VAS? Finns det något samband mellan 

rygg- och höftsmärtor och de gravida kvinnornas ålder, om de är rökare, utbildning, 

födelseland, civilstånd och om de är omföderskor? Hur många har fått hjälp? Och hur många 

har fått behandling? Vilken behandling är vanligast förekommande?                                                                                                                             
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Metod 

Design 

Studiedesignen som har använts är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Enligt Polit & Beck (2008) 

är kvantitativa studier ett bra sätt att strukturera frågeställningar och samla resultat.  

Fördjupningsarbetet utgår från en regional studie Föda barn i Västernorrland, som 

genomfördes år 2007 och där föräldrar följdes från mitten av graviditeten fram tills att barnet 

var ett år gammalt. Erbjudandet att delta i studien gavs till svensktalande kvinnor med en 

normal graviditet. I studien ingick fyra olika enkäter som delades ut vid fyra olika tillfällen, 

den första i graviditetsvecka 17 till 19, den andra i vecka 32 till 36, den tredje två månader 

efter förlossningen och den fjärde ett år efter förlossningen. 

 

Urval 

Vid kallelsen till den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som sker i vecka 17-19, 

tillfrågades alla svensktalande gravida kvinnor och deras partner om deltagande i studien. 

Skriftlig information om studien skickades i samband med kallelsen till ultraljudet. Ultraljudet 

skulle visa på normala fynd och inga svåra missbildningar, för att kvinnan skulle kunna delta i 

studien. Det andra frågeformuläret som skickades ut i vecka 32 till 34 har legat som grund till 

denna uppsats. Frågeformuläret skickades ut till 1497 kvinnor och besvarades av 1043. 

 

Frågeformulär 

Föräldrarna som valde att delta i studien fick fylla i fyra olika frågeformulär inom, Föda barn 

i Västernorrland. Bakgrundsdata ( ålder, paritet, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd) har 

hämtats ur frågeformulär 1 men i övrigt har denna studie har utgått från frågeformulär 2 som 

besvarades i vecka 32 till 36. De delar av fråga 18 som använts är: Har du upplevt 

återkommande värk/smärta senaste månaderna? Om du svarat Ja; Var har du haft ont? Har 

du fått hjälp med den smärta du upplevt senaste månaderna?  

 

Det första frågeformuläret fick kvinnorna med sig vid den rutinmässiga 

ultraljudsundersökningen och den kunde tas med hem och skickas tillbaka i ett färdigfrankerat 

kuvert. Det andra frågeformuläret skickades ut under graviditetsvecka 32-34.  
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Dataanalys 

Insamlade data har analyserats med SPSS statistikprogram. Deskriptiv statistik ger ett bra 

resultat av det insamlade materialet och kvantitativa data kan summeras. Chi2 test (P-värde) 

är en metod där man kan testa olika hypoteser genom att jämföra olika variabler som mäts 

enligt en nominalskala (Polit & Beck, 2008). Materialet har analyserats för att undersöka om 

det är vanligt förekommande att gravida kvinnor har rygg- och höftsmärtor under 

graviditeten. Materialet har även analyserats för att se om det finns något samband mellan 

rygg- och höftsmärtor och den gravida kvinnans ålder, samt om hon är rökare eller icke 

rökare, förstföderska eller omföderska, samt samband mellan rygg- och höftsmärtor och 

smärtnivå. Ett p-värde < 0,05 bedöms som statistiskt signifikant.       

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Etiska överväganden 

Forskningsetisk prövning har gjorts inför studien vid den regionala etikkommittén i Umeå 

(Dnr 05-134Ö), samt vid Mittuniversitetets interna etiknämnd. Föräldrarna som deltog i 

studien gav sitt godkännande till medverkan på en särskilt framtagen blankett.  Föräldrarna 

informerades även om att de när som helst kunde avbryta studien utan att det skulle påverka 

deras vård. I alla artiklar som använts till bakgrunden finns ett etiskt resonemang. 

 

Resultat 

Enkät nummer två skickades till 1043 kvinnor och 1031 kvinnor besvarade enkäten. Av dessa 

var 67,7 % mellan 25- 35 år. Det var fler omföderskor 55,5 % än förstföderskor 44,5 % som 

besvarade enkät nummer två. Vidare var majoriteten 95,0 % födda i Sverige och 97,1 % var 

sammanboende med sin partner. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Bakgrundsfakta för gravida kvinnor i Västernorrland 
 
Gravida kvinnor 
n= 1031 (%)    
 
Ålder    
<25   136 (13,2) 
25-35  698 (67,7) 
>35  197 (19,1) 
Totalt  1031(100)                        
 
Omföderskor 
Inga barn  459 (44,5) 
Barn sedan tidigare 572 (55,5) 
Totalt  1031(100)                        
 
Födelseland 
Sverige    980 (95,0) 
Annat land      51 (5,0) 
Totalt   1031(100)                   
 
Civilstånd 
Sambo  1001 (97,1) 
Annat      30 (2,9) 
Totalt  1031 (100)                      
 
Utbildning 
Grundskola    40 (4,0) 
Gymnasium  436 (43,0) 
Högskola/Universitet 538 (53,0) 
Totalt  1014(100)                        
 
 
I tabell 2 gällande kvinnors återkommande smärta, har fjorton kvinnor inte besvarat fråga 18, 

så av totalt 1029 kvinnor uppgav 813 (79,0) att de under de senaste månaderna upplevt 

återkommande smärta. Däremot angav 1043 kvinnor var de hade haft smärta, 562/1043 (53,9) 

att de upplevt ryggsmärtor och 609/1043 (58,4) att de upplevt höftsmärtor.  På följdfrågan om 

de fått någon hjälp svarade 461/810 kvinnor (56,9 %) att de inte fått hjälp med smärtan, men 

349/810 kvinnor (43,1 %) hade fått hjälp. Av dessa 349 kvinnor var det 280 som fått hjälp 

med rygg och/eller höftsmärta. 

 

Tabell 2 Kvinnor med återkommande smärtor 

                       

Återkommande smärta    Ja    813 (79,0)  Nej    216 (21,0)   Totalt 1029(100) 

Ryggsmärta   Ja     562 (53,9) Nej     481(46,1)     Totalt 1043(100) 

Höftsmärta               Ja    609 (58,4)      Nej      434 (41,6)    Totalt 1043(100) 
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Tabell 3 visar hur kvinnor skattar sin smärta och när det gäller graden av smärta används VAS 

som metod för skattning av upplevd smärtnivå.  Indelningen av skalan har varit 0-36 (låg till 

måttlig smärta), 37-70 (hög till svår smärta). Det visade sig att 56,7 % hade låga till måttliga 

smärtor och hela 43,3 % hade svåra smärtor under graviditetens senare del.  

 

Tabell 3  Kvinnors skattning av smärtnivå enligt VAS skalan 

n=819 (% )    
 

VAS 0 – 36 464 (56,7) 

VAS 37 – 70 355 (43,3)  

Totalt 819 (100) 

 

 

I tabell 4 har den största gruppen som svarat på frågan varit i ålder mellan 25-35 år och 70,6 

% av dem hade lägre poäng på VAS (det vill säga mellan 0-36 poäng) och 62,4 % hade högre 

poäng. I gruppen som var över 35 år var det 18,8 % som hade lägre poäng och 20,2 % som 

hade högre. I åldersgruppen under 25 år har 10,6 % låg VAS och 17.3 % hög VAS. . 

 

Tabell 4 VAS och ålder 

 

Ålder Kvinnor låg VAS Kvinnor hög VAS  Pearson Chi2 test, P-värde 

n=808 (%)    

                             n=462(%)                n=346(%) 

 0 – 36 37 - 70 

<25  49 (10,6) 60 (17,3)  

25-35 326 (70,6) 216 (62,4)  0,012 

>35  87(18,8) 70 (20,2) 

 

 

I tabell 5 visas ålder, paritet, födelseland, civilstånd, utbildning, tobak i relation till 

ryggsmärta. Det visar  sig att den största gruppen är mellan 25-35 år, de är omföderskor, 

födda i Sverige, sammanboende med en partner, den största gruppen hade som högst 

gymnasiestudier, hade inte använt tobak innan graviditeten. Statistiskt signifikanta skillnader 

sågs i ålder, paritet, utbildningsnivå och rökning. Det var vanligare med ryggproblem hos 

omföderskor, kvinnor med lägre utbildningsnivå och rökare. 
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När det gäller höftsmärta visar det sig att största gruppen är mellan 25-35 år, de är 

omföderskor, födda i Sverige, sammanboende med en partner, den större gruppen är 

högskoleutbildade, hade inte använt tobak innan graviditeten. Likheterna mellan grupperna är 

stora men det som skiljer dem åt är att de som drabbas av höftsmärta hade en större andel 

kvinnor med högskolestudier. När det gäller rygg och höftsmärta hade omföderskor mer ont 

än förstföderskor, 

 

Av de 280 kvinnor som fått hjälp med sina rygg och/eller höftbesvär har de olika 

behandlingsformer som erbjudits varit i fallande ordning, bälte 91, vattengympa 46, goda råd 

22, medicinsk behandling 20, sjukskrivning 20, fysisk aktivitet 18, massage 17, tens 15, 

akupunktur 12, vila 6, information/förklaring varför det gör ont 6, kryckor/ rullstol 4, 

avslappning 3. 

 
 
Tabell 5. Smärtor hos den gravida kvinnan i relation till bakgrundsfaktorer 
 
 
 Ryggsmärta  p-värde  Höftsmärta p-värde 
 Nej   481 Ja   562  Nej  434 Ja  609  
Ålder 
<25   49 (10,3)    87 (15,7)    0,008    58 (13,5)   78 (13,0)     0,798 
25-35 322 (67,6) 376 (67,7)   287 (66,6) 411 (68,5) 
>35 105 (22,1)   92 (16,6)     86 (20,0) 111 (18,5) 
           
Paritet 
Inga barn 232 (48,7) 227 (40,9) 0,012 253(58,7) 206 (34,3)     0,000 
Barn sedan tidigare  244 (51,3) 328 (59,1)                           178 (41,3)       394 (65,7) 
Födelseland 
Sverige                      450 (94,5)      530 (95,5)   0,565               405(94,0)        575(95,8)        0,191 
Annat                           26 (5,5)          25 (4,5)                               26(6,0)           25(4,2) 
Civilstånd 
Sambo                       462 (97,1)       539(97,1)   1.000                416 (96,5)         585 (97,5)    0,356 
Annat                           14 (2,9)           16 (2,9)                               15 (3,5)            15(2,5) 
 
Utbildning                       
Grundskola                 10 (2,1)   30 (5,5)      0,000   12 (2,8)             28 (4,7)       0,002  
Gymnasium              168 (35,9)  268 (49,1)             159 (37,7)   277 (46,8) 
Högskola/                 290 (62,0)       248 (45,4) 251 (59,5)   287 (48,5) 
Universitet               
Rökning 
Ja 13 (2,7)         30 (5,4)      0,041   15 (3,5)   28 (4,7)          0,430 
Nej                              461 (96,8)     522 (94,6)      415 (96,5) 568 (95,3) 
*Antalet redovisas som valida procent och kan variera beroende på missing values 
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Diskussion 

Resultatet visar att det är vanligt med rygg- och höftsmärtor under graviditetens senare del 

och att omföderskor hade mer rygg- och höftsmärta än förstföderskor.  

 
Resultatdiskussion 

Rygg- och höftsmärta är en vanlig komplikation och ett stort problem under graviditeten. 

Över 79 % upplever att de har återkommande smärta under graviditeten och att detta gör 

vardagslivet svårt.  När det gäller nivå på VAS ligger 56,7 % på låg till måttlig smärta och 

43,3 % ligger på nivån måttlig till svår smärta. Omföderskor är den grupp som är mest 

drabbad av detta problem. Statistiken i denna studie visar att om den gravida kvinnans ålder 

är mellan 25-35 år, så hamnar hon i mellanskiktet på VAS för rygg- och höftsmärta. Ålder, 

paritet, utbildningsnivå och i viss mån tobak hade betydelse för smärtor i rygg och 

höftregionen under graviditet. 

Av alla som svarat på frågan om de hade fått hjälp med sina smärtor, svarade 43,1% ja men 

56,9 % svarade nej. Det är anmärkningsvärt att så många kvinnor inte fått hjälp. 

 

 

Rökning ligger till grund för en sämre blodcirkulation i kroppen och statistiken visar att 

resultatet är signifikant när det gäller ryggsmärta, trots att många kvinnor inte använt tobak 

före graviditeten. Problemen med rygg- och höftsmärta finns inte bara här i Sverige utan 

andra studier från Norge och Australien påvisar samma resultat. I en studie från Australien 

påvisas att så många som 71 % av kvinnorna lider av hög smärta i höft och rygg under den 

senare delen av graviditeten. Smärtan är så pass hög att den påverkar vardagslivet. Trots att 

dessa kvinnor pratat med sin barnmorska om sina besvär fick bara ett fåtal hjälp, ca 25 % 

(Pierce, Homer, Dahlén & King, 2012). Nästan identiska resultat visades i en studie gällande 

kvinnor i Norge där 71 % hade svåra rygg- och höftsmärtor under senare delen av 

graviditeten  ( Malmqvist S, Kjerrman I, Andersson K, Bronnick K, Larsen J P, 2012). 

 Resultatet i den här studien visar att 79 % av kvinnorna i Västernorrland hade besvär av 

smärtor i rygg och höft under senare delen av graviditeten och att 43,1 % av dessa kvinnor 

hade fått någon form av hjälp vilket är anmärkningsvärt liten procent. 

 

När det gäller ryggsmärtor visar en studie från Skandinavien att ryggkurvan förändras och 

planar ut mer och mer under graviditeten och att detta bidrar till ökad smärta hos många 

kvinnor då påfrestningen av barnets tyngd blir stor och att kvinnorna får ett annat 
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rörelsemönster än icke gravida kvinnor (Okanishi, Kito, Akiyama, Yamamoto, 2012). Många 

anser att rygg- och höftsmärta hör graviditeten till, men en studie från USA visar att smärtan 

skall tas på allvar då det är en signifikant stressfaktor för både mor och barn (Sabino, Grauer, 

2008).  

När det gäller hypoteser har man vid Uppsala universitet kommit fram till att en dålig fysisk 

kondition i kombination med ryggsmärta är en indikator för högre smärtintensitet hos 

drabbade kvinnor (Thorell, Kristiansson, 2012). Det finns studier som visar vilka olika 

metoder man kan använda för att försöka minska smärtorna för dessa kvinnor. I en 

australiensk studie gjord på en skandinavisk population, framgår att de inte kan säga med 

säkerhet att gymnastik för gravida hjälper mot rygg- och höftsmärtor. Akupunktur som getts 

har visat bättre resultat än fysiska gymnastikprogram. För att kunna styrka detta ordentligt 

måste mer forskning på ämnet göras. (Richards, Van Kessel, Virgara, Harris, 2012).  

 

I denna studie framgår det att det har varit vanligare med vattengymnastik än akupunktur och 

TENS, men att bälte är den metod som övervägande har använts. 

 

I Göteborg gjordes en studie 2009 som visar att vissa övningar som kvinnor lätt kan göra 

hemma minskar smärtornas intensitet (Fagervik Olsén, Gutke, Elden, Nordenman, Fabricius, 

Gravesen, Lind, Kjellby-Wendt 2009). När det gäller alternativa behandlingar visar en studie 

från USA att om man kombinerar kiropraktik med egna övningar blir resultatet bättre med 

lägre smärtgrad som följd (Peterson, Haas, Gregory 2012). En studie som belyser  kvinnors 

(över 30 år) problematik visar att kiropraktik minskar smärtan i ryggen och att rehabilitering 

efter graviditeten med en stabilisering av musklerna är att rekommendera (Howell, 2012). 

Andra kvinnor har i en studie sagt att de tycker att de blivit nöjda och fått bra hjälp med 

smärtorna, då deras kiropraktiker ser till hela människan och har ett holistiskt synsätt (Sadr, 

Pourkiani-Allah-Abad, Stuber 2012). 

 

Alternativa behandlingar som det gjorts studier på är bland annat akupunktur, där resultatet 

visar att när det kombineras med gymnastikprogram så blir utfallet bättre (Richards, Kessel 

Van, Virgara, Harris 2012). När det gäller påverkan på fostret visar en studie som 

publicerades i juni 2008 i England att ingen påverkan kunde påvisas, vilket är positivt för de 

kvinnor som tycker att akupunkturbehandling hjälper dem (Elden, Ostgaard, Fagervik-Olsén, 

Ladfors, Hagberg (2008). Det visar sig även att akupunktur på öronen med en intensiv 

behandlingsperiod under en vecka, har gett goda resultat på smärta i symfysen och ryggen 
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(Wang, DeZinno, Lin, Lin, Yue, Berman, Braveman, Kain 2009). När det gäller en akut 

ryggsmärta visar en studie att akupunktur som behandling är framgångsrik och att denna 

smärtlindring får patienten att komma tillbaks fortare i det vardagliga livet (Skonnord, Skjeie, 

Brekke, Grotle, Lund, Fetveit 2012). 

I Västernorrland påvisar denna studie att akupunktur som metod inte är så vanligt för gravida 

kvinnors smärtproblematik. 

I en studie gjord 2012 gällande symfysen framgår att om man tränar upp musklerna som finns 

i bäckenet, bidrar detta till att symfysmekanismen hålls i läge och att smärtorna avtar (Aldabe, 

Milosavljevic, Bussey 2012). 

Vattengymnastik är en vanlig, bra metod för att minska rygg och höftsmärta generellt och 

många kvinnor i denna studie har erbjudits detta.  

 

TENS är en metod att med hjälp av elektriska impulser lindra smärta och den sägs vara en 

effektiv och säker behandling när man är gravid. I studien påvisas att smärtan på VAS sjunker 

ungefär 50 % och att metoden är lika bra för såväl akut som ihållande smärta (Keskin, Onur, 

Keskin, Gumus Kagali, Turhan, 2012). 

Att TENS som metod inte är så vanlig som behandling i Västernorrland är däremot 

anmärkningsvärt då detta är en behandling som andra studier påvisat bra resultat för att 

avsevärt minska både akut och ihållande smärta. 

 

Kvinnor som är överviktiga under graviditeten löper mindre risk att få ryggsmärtor om de 

tidigt i graviditeten börjar med muskelstärkande gymnastik (Foxcroft, Rowlands, Byrne, 

McIntyre, Callaway, 2011). En studie i Norge visar att om kvinnan under mitten av 

graviditeten börjar med muskelstärkande övningsprogram kan hon förebygga ryggsmärtor 

under den senare delen av graviditeten (Gjestland, Bø, Owe, Eberhard-Gran, 2012). De 

kvinnor som drabbas av rygg- eller höftsmärtor behöver även rehabilitering efter graviditeten, 

så att en normalisering av vardagen kan ske. Många kvinnor upplever att de 12 veckor efter 

förlossningen, fortfarande har smärtor som hindrar dem i deras arbete. Därför är det viktigt att 

en uppföljning sker av dessa kvinnor, så att de kan få fortsatt behandling och hjälpmedel 

(Stomp-van den Berg, Hendriksen, Twisk, Mechelen van, Poppel van, 2012). 

 

Det finns olika metoder för att diagnostisera rygg- och höftsmärtor. En studie från 2012 visar 

att en metod som kallas ASLR och som inte påverkas av ålder, hur många barn man fött, 

BMI, orsak för LPP (oavsett graviditet eller inte), urininkontinens eller nivå av kroniskt 
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trötthetssyndrom, är den med bäst träffsäkerhet gällande Lower Pelvic Pain (LPP). De 

europeiska riktlinjerna för behandling av ländryggssmärtor och symfyssmärtor 

rekommenderar just metoden ASLR (Mens, Huis in ´t Veld, Pool-Goudzwaard, 2012). 

 

Metoddiskussion 

När en studie genomförs bör stor fokus läggas på reliabilitet och validitet (användbarhet och 

tillförlitlighet). Undersökningen granskas för att se om den är konsekvent, det vill säga att 

undersökningen skall ge samma resultat oberoende av vem som genomför den. Metoden skall 

vara tillförlitlig, vilket innebär att resultatet inte skall vara slumpmässigt. När det gäller 

överförbarhet av denna studie, finns inga hinder för att kunna genomföra samma studie var 

som helst inom västvärlden och få likvärdiga resultat (Polit & Beck, 2008).   

 

Denna studie utgår från en regional studie Föda barn i Västernorrland, som genomfördes år 

2007 och där föräldrar följdes från mitten av graviditeten fram tills att barnet var ett år 

gammalt. Erbjudandet att delta i studien gavs till svensktalande kvinnor med en normal 

graviditet. I studien ingick fyra olika enkäter som delades ut vid fyra olika tillfällen, den 

första i graviditetsvecka 17 till 19, den andra i vecka 32 till 36, den tredje två månader efter 

förlossningen och den fjärde ett år efter förlossningen. 

 

Vid kallelsen till den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som sker i vecka 17-19, 

tillfrågades alla svensktalande gravida kvinnor och deras partner om deltagande i studien. 

Skriftlig information om studien skickades i samband med kallelsen till ultraljudet. Ultraljudet 

skulle visa på normala fynd och inga svåra missbildningar, för att kvinnan skulle kunna delta i 

studien. Det andra frågeformuläret som skickades ut i vecka 32 till 34 har legat som grund till 

denna uppsats. Frågeformuläret skickades ut till 1497 kvinnor och besvarades av 1043. 

 

Föräldrarna som valde att delta i studien fick fylla i fyra olika frågeformulär inom, Föda barn 

i Västernorrland. Bakgrundsdata ( ålder, paritet, utbildningsnivå, födelseland, civilstånd) har 

hämtats ur frågeformulär 1 men i övrigt har denna studie har utgått från frågeformulär 2 som 

besvarades i vecka 32 till 36. De delar av fråga 18 som använts är: Har du upplevt 

återkommande värk/smärta senaste månaderna? Om du svarat Ja; Var har du haft ont? Har 

du fått hjälp med den smärta du upplevt senaste månaderna?  
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Det första frågeformuläret fick kvinnorna med sig vid den rutinmässiga 

ultraljudsundersökningen och den kunde tas med hem och skickas tillbaka i ett färdigfrankerat 

kuvert. Det andra frågeformuläret skickades ut under graviditetsvecka 32-34.  

 

Insamlade data har analyserats med SPSS statistikprogram. Deskriptiv statistik ger ett bra 

resultat av det insamlade materialet och kvantitativa data kan summeras. Chi2 test (P-värde) 

är en metod där man kan testa olika hypoteser genom att jämföra olika variabler som mäts 

enligt en nominalskala (Polit & Beck, 2008). Materialet har analyserats för att undersöka om 

det är vanligt förekommande att gravida kvinnor har rygg- och höftsmärtor under 

graviditeten. Materialet har även analyserats för att se om det finns något samband mellan 

rygg- och höftsmärtor och den gravida kvinnans ålder, samt om hon är rökare eller icke 

rökare, förstföderska eller omföderska, samt samband mellan rygg- och höftsmärtor och 

smärtnivå. Ett p-värde < 0,05 bedöms som statistiskt signifikant.       

 

 

Slutsats 

Denna studie visar att 79 % av gravida kvinnor i senare delen av graviditeten besväras av 

rygg- och höftsmärta. Om kvinnan är mellan 25- 35år besväras hon mer av ryggsmärta och 

höftsmärta än i andra åldrar och om hon är omföderska. Om kvinnan använt tobak innan 

graviditeten eller inte, och om det påverkat smärtorna kan inte beläggas i denna studie då 

analysen av dessa data inte visar sig vara signifikant. 

 

På frågan om omföderskor har mer ont än förstföderskor visar analysen av data att så är fallet. 

Omföderskor har mer smärta än förstföderskor. Resultatet när det gäller smärttyp visar att när 

det gäller ryggsmärta, ligger procentsatsen för omföderskorna på 59,1 % och förstföderskorna 

på 40,9 %. Resultatet för höftsmärta är 65,7 % om kvinnan är omföderskorna och 34,3 % om 

kvinnan är förstföderska vilket innebär att omföderskor har mer ont än förstföderskor.  

På frågan om kvinnan fått hjälp med sina smärtor svarade 43,1 % ja och 56,9 % nej. Mer 

forskning behövs om vilken typ av behandlingar som ger bäst resultat under graviditeten och 

efter graviditeten, då många kvinnor har besvär även efter sin graviditet. Alla kvinnor som har 

haft rygg- och höftsmärta under sin graviditet skulle behöva följas upp efteråt, för att på ett 

bättre sätt få en kontinuerlig behandling då många kvinnor får kvarstående problem. 
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När det gäller vårdarbetet behövs mer information gällande de olika behandlingsformer som 

kan erbjudas och en uppdatering av dessa och dess effekter och information bör ske till berörd 

personal. 

 

I professionen som barnmorska ska man ta kvinnor med dessa smärtor på allvar och bekräfta 

deras smärta. Barnmorskan bör i ett tidigt skede remittera den gravida kvinnan för vidare vård 

hos sjukgymnast och/eller läkare för smärtlindring. Som barnmorska kan man även bidra till 

att en utredning av besvären verkligen sätts igång, så att eventuella komplikationer vid nästa 

graviditet och förlossning kan i största möjliga mån uteslutas. 
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