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Abstract 

 

 

Studier har visat att den mediala framställningen av kvinnor ofta är stereotypisk och snäv. 

Den smala kroppen illustreras ofta som ett ideal och sådana ideal har visats kunna påverka 

kvinnor och skapa missnöje med kroppen. Tidigare studier har ofta gjorts på unga kvinnor 

och tonåringar. I denna studie studeras en annan möjlig period under en kvinnas livslinje 

nämligen graviditeten. Studiens syfte är att undersöka och problematisera den mediala 

framställningen av den gravida kvinnan med fokus på kropp och hälsa i tidningen Vi 

Föräldrar Gravid från 1991–92 och 2016–17 Fyra tidningar undersöktes genom en tematisk 

analys. Två tidningar från 1991–92 samt två från 2016–17 användes för att även kunna 

urskilja förändringar över tid. Resultaten analyserades i relation till tidigare forskning och till 

socialpsykologiskt relevanta teorier från Beck, Giddens och Festinger och aspekter av 

studiens utfall kopplas till begreppen reflexivet, tillit och rena relationer. Den tematiska 

analysen visade främst hur kvinnan förväntas ta hand om kroppsliga förändringar och 

krämpor samt att värna om sitt välmående. I likhet med tidigare forskning visade resultaten att 

den gravida kvinnan får en paus från den utseende- och kroppshets som annars cirkulerar 

kring framställningen av kvinnor i media. Ett något överraskande resultat var att under 90-

talet fördes diskussion kring nedskärningar i BB, vilket inte återfanns i materialet från idag. 

Över tid visade resultaten på hur kvinnans situation har förändrats och möjliggjort ökade 

valmöjligheter och en mer jämställd livsstil. Idag framställs kvinnan mer individualiserad och 

kopplas inte samman med en man på samma sätt som under 90-talet.  
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1. Inledning 
 

Visste du att kvinnans blodvolym ökar med ca 2 liter under graviditeten? Har du tänkt på att 

förutom att ett nytt liv gror i kroppen skapas även moderkakan, ett helt nytt organ som inte 

funnits i kroppen tidigare? Graviditeten är på många sätt fantastisk. Det är en relativt kort men 

händelserik period, som inte bara förändrar och påverkar livet för den gravida kvinnan utan 

även för individer i hennes närhet och relationerna till dessa. Något som också förändras 

under denna tid är hur andra ser på henne. Hon går från att vara ”bara” en kvinna till en 

blivande förälder, vilket gör att de tidigare samhällsidealen, angående hur hon ska se ut eller 

vara, inte riktigt passar in på henne längre. En gravid kvinna kan i och med detta ofta vilja 

söka och stödja sig på råd och expertis för att känna sig trygg med allt som händer i kropp och 

själ. Många vänder sig till tidningar som riktat in sig mot att ge råd och tips under graviditeten 

och inför det kommande föräldraskapet.  

 

I sken av detta kommer denna uppsats undersöka hur den gravida kvinnan samt hennes kropp 

och hälsa framställs i tidningen Vi Föräldrar Gravid. I Sverige finns relativt få tidningar med 

detta fokus. Tidningen Vi Föräldrar Gravid säger sig själva vara Sveriges populäraste tidning i 

sin genre (Vi Föräldrar 2016). Media har stor påverkan på människors identitetsskapande. I 

alla samhällen produceras och utbyts information och språkligt innehåll, vilket tidningar och 

magasin av denna sort är en del av. Den mediala framställningen av kvinnan är på många sätt 

problematisk och den bild som konstrueras av kvinnor och femininitet är i många avseenden 

snäv och stereotypisk (Cole & Henderson Daniel 2005). Forskning har ofta riktat in sig på 

unga kvinnor och hur de påverkas av ideal i media (Bessenoff & Del Priore 2007), så som 

vilken påverkan bilder kan ha på vilken känsla man känner över sin egen kropp. Tidigare 

forskning från andra länder har visat att idealbilder även finns för gravida. Kvinnan förväntas 

t.ex. efterlikna kändisar som lyfts fram som exemplariska kvinnor, något som vanliga kvinnor 

ska se upp till och vilja ta efter (Roth, Homer & Fenwick 2011). Inom svensk forskning är 

däremot framställningen av gravida kvinnor ett relativt outforskat område. Genom att studera 

text ges möjlighet att förstå, beskriva och förklara olika samhällsprocesser (Boréus 2013). Till 

vår hjälp i analysen använder vi oss av socialpsykologiska teorier och tidigare forskning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka och problematisera den mediala framställningen av den gravida 

kvinnan med fokus på kropp och hälsa i tidningen Vi Föräldrar Gravid från 1991-92 och 

2016-17. För att undersöka hur den mediala framställningen ser ut i denna tidning ställer vi 

frågor som: 

 

 Hur ser framställningen av den gravida kroppen ut? 

 Hur talas det om hälsa och välmående under graviditeten? 

 Skiljer sig framställningen av kvinnor, kropp och hälsa mellan 1991–92 och 2016–17? 

 

 

3 Litteratur och tidigare forskning 
 

3.1 Media och tidningar  
 

Media besitter en stor makt att påverka vilka som får höras och synas i samhället, och även på 

vilket sätt. Dess påverkan är viktig då de har möjlighet att nå ut till otroligt många individer i 

samhället. Människor spenderar en stor del av sina liv till informationsinhämtning genom att; 

se på tv, läsa tidningar och surfa på internet. Medier kan också bidra till att producera och 

reproducera de maktrelationer som finns i samhället (se t.ex. Hirdman & Kleberg 2015; 

Gauntlett 2008; Thompson 2001). Värderingar, idéer och uppfattningar blir till ideal och 

samhällsnormer som kan synliggöras och influera människor via text och bild i exempelvis 

tidningar. På detta sätt kan dokumenterad kultur synliggöra samtida röster (Inglis 2005). Via 

tidningar och magasin kan denna kultur reproduceras och spridas till läsarna. Milkie och 

Denny (2014) analyserar kulturella modeller av faderskap i föräldratidningar och de menar att 

i likhet med många andra massmedier så återspeglar denna sorts tidningar större 

samhällsproblem, värderingar och trender. Dessa kulturella modeller ser de som ramverk 

vilka människor använder sig av för att tolka och förstå sin omvärld.  

 

Även Roth, Homer och Fenwick (2011) lyfter fram medias påverkan i sin studie av 

porträtteringen av post-gravida kroppar i ett av Australiens ledande kvinnomagasin. De menar 

att media i hög utsträckning bidrar till att konstruera och forma existerande ideala 

kroppsbilder, uppfattningar och kultur i samhället. Genom att media, både direkt och indirekt, 
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ger råd om hur t.ex. kvinnan bäst förbättrar sitt utseende och blir mer attraktiv hamnar läsaren 

lätt i en svag position (ibid).  

 

3.2 Den mediala framställningen av kvinnan och hennes kropp 
 

Medias framställning av kvinnor och deras kroppar är ett väl utforskat område. Det finns en 

stor mängd tidigare forskning som visar att framställningen av kvinnan i många avseenden är 

problematisk. Cole och Henderson Daniel (2005) redogör för hur forskning från flera 

årtionden visar på att media vanligtvis konstruerar en snäv och stereotypisk bild av kvinnor 

och femininet. Den mediala framställningen av idealkvinnan innefattar ofta att hon ska vara 

ung, smal och vit (Se Bessenoff & Regan 2007; Tolvhed 2016). Femininitet är oftast 

definierad i negativa termer där det kvinnliga psyket och fysiken är underlägsen mannens, 

vilket skapar en bild av hur kvinnan bör se sig själv, behandlas och vara: 

 

“Gender norms characteristics of a patriarchal society create an essence of 

‘femininity’ that is not a natural essence, but a cultural fabrication.” (Inglis 2005, s 

23). 

 

Hur människor ser på sin egna och andras kroppar, vad som anses vara idealt och attraktivt 

har mycket att göra med den kulturella framställningen av vad som anses vara vackert. Inglis 

(2005) menar att kroppsliga ideal som existerar i ett samhälle har stor påverkan på vårt 

vardagliga liv. Dessa ideal kan framställas på olika sätt. 

 

Framställningen av gravida kvinnor visar sig också vara stereotyp. Lupton (2012) har granskat 

filmen “What to expect when you’re expecting”, en amerikansk romantisk komedifilm som 

handlar om fem gravida par där de skildrar förväntningar och upplevelser av att vänta barn. 

Graviditeten framställs på ett komiskt sätt, där allting rörande denna dras till sin spets. Lupton 

menar att filmen inte är ett unikum i sammanhanget. Det finns många liknande 

framställningar av gravida kvinnor som instabila, gråter, tappar humöret, äter konstiga saker, 

går upp mycket i vikt pga. omåttlig aptit samt är styrda av hormoner. Dessa filmskildringar av 

gravida kvinnor överensstämmer med synen som generellt finns av kvinnor som 

känslosamma och psykiskt instabila (Lupton, 2012). 
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Andra studier av föräldra- och graviditetstidningar visar att den ideala bilden av den icke 

gravida kvinnokroppen överförs till den gravida och/eller nyförlösta kvinnan och att dessa 

idealbilder påverkar kvinnan. Roth, Homer och Fenwick (2012) beskriver olika socialt 

konstruerade framställningar av post-gravida kroppar i australiska kvinnomagasin, samt hur 

dessa kan påverka kvinnors bild av den egna kroppen, förväntningarna under en graviditet och 

tiden efter förlossning. Undersökningen av de sociala budskapen i tidningarna visade att 

kvinnan ska sträva efter att återfå den kroppsform hon hade innan graviditeten med samma 

engagemang hon skulle lägga vid tillfrisknandet efter en sjukdom. Termen bounce back växte 

fram i studien och identifierades som ett sätt att förhålla sig till den post-gravida kroppen 

vilket innefattade ett måste att snabbt återfå, d.v.s. att “studsa tillbaka”, till samma 

kroppsform och fysik som hon hade innan graviditeten. Resultaten visar tydligt att idealbilden 

av den icke-gravida kroppen överförs till förväntningarna på hur den nyförlösta kvinnans 

kropp ska se ut. Här bidrog bild och text kring kändisar i tidningarna till att förstärka bilden 

av den ideala och/eller perfekta kroppen. Dessa idealbilder av den perfekta kroppen skapade 

press hos de nyblivna mammorna att återfå den ”normala” kroppen, d.v.s. samma kropp som 

innan graviditeten (2012). 

 

Gentile (2011) menar att bilder av gravida kändisar och modeller får bli ansiktet utåt för hur 

en graviditet bör se ut, ett tillfälle att stråla av äkta kvinnlighet. Kvinnor som Heidi Klum 

hyllas efter att hon inför världens beskådan gick i underkläder på Victoria Secret 

Fashionshow, bara sex veckor efter hon fött barn. Händelser som detta får stor spridning i 

media och utmanar gränserna för vad som är normalt och det man vill eftersträva. Även 

Boepple och Thompsons (2016) fann i sin studie av graviditetstidningar att vikt är ett vanligt 

förekommande ämne i tidningarna. Vikt var däremot inte den största aspekten av utseende-

relaterade budskap till gravida, utan när det talades om viktnedgång berörde det mest post-

gravida kroppar. Detta fynd stöds också av Roth et al. (2012) resultat kring den post-gravida 

kroppen och kravet på att bounce back. Boepple och Thompson (2016) fann vidare att en 

betydande del av graviditetstidningarna fokuserade på utseende, viktminskning och 

sexualisering. De menar att vanliga gravida kvinnor kan påverkas av de hårda krav som ställs 

på kända gravida kroppar, då budskap av denna sort i tidningar kan bidra till kroppsmissnöje 

hos gravida kvinnor. 

 

En annan forskare med ett liknande fokus på media, kropp och hälsa är Tolvhed (2016). Hon 

diskuterar senmodern femininitet och den vältränade kvinnan som kulturellt ideal i sin studie 
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av hälsa och femininitet i fitnessmagasinet iForm 1987–2007. Hon menar att den visuella 

framställningen av hälsa hör samman med kulturella skönhetsideal. Att se bra ut blir lika med 

god hälsa. Hälsosamma feminina kroppsnormer framställs som personliga val och motiv. 

Detta betyder att ideal framställs som tillgängliga för den som vill uppnå dem och följer de 

råd som ges, vilket samtidigt medför att ansvaret för misslyckanden att nå upp till givna 

normer placeras på individen, oavsett om idealbilden är uppnåelig eller inte. 

 

Medias bilder tenderar att ha en negativ effekt på individers känslor kring den egna kroppen. 

De bidrar till en inre förståelse av vilket utseende och vilken kropp som är önskvärt och vad 

som inte är det (Cusumano & Thompson 1997). Detta kommer att förklaras vidare under 

nästa avsnitt teoretiska perspektiv genom Social Comparison teorin. 

 

 4. Teoretiska perspektiv 
 

4.1 Social Comparison Theory 
 

Festinger’s (1954) Social Comparison teori förklarar hur människor har ett inbyggt driv att 

jämföra och utvärdera sina åsikter och förmågor med andra. Teorin är uppdelad i uppåt-

jämförelser och nedåt-jämförelser. Där uppåt-jämförelser innefattar att jämföra sig med de 

man anser vara bättre än en själv och nedåt-jämförelse med de man anser vara sämre. 

Festinger skrev om hur processer av socialt inflytande och ett jämförande beteende båda är 

manifestationer av samma socio-psykologiska process, vilket uppkommer ur ett behov av att 

utvärdera sig själv och jämföra sig med andra. Social Comparison-teorin har bl.a. använts 

inom forskning kring media och dess inflytande (Bessenhoff & Del Priore 2007). Social 

Comparison kan innefatta uppåt-jämförelser med samhällsnormer, som att individer jämför 

sig med sociala förväntningar (Jones 2001). En uppåt-jämförelse kan hota självbilden och 

självförtroendet. Denna jämförelse gör sannolikt att kvinnor som ser en skillnad mellan sig 

själva och medias bilder och framställningar känner sig mindre nöjda med sina kroppar och 

sin vikt (Se Bessenhoff & Del Priore 2007; Chrisp & Turner 2014). Det gäller sannolikt även 

för gravida menar Boepple och Thompsons (2016) som i sin studie om utseende-relaterade 

bilder och budskap i gravidtidningar visade att en stor del av budskapen har ett fokus på 

utseende, viktminskning och sexualisering samt att sådana budskap i allmänhet kan bidra till 

att gravida kvinnor känner missnöje med den egna kroppen (2016). 
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Chrisp och Turner (2014) argumenterar för hur det finns en skillnad i att jämföra sig själv 

med olika samhällsideal gentemot att jämföra sig med andra individer. Då känslor, beteenden 

och tankar är subjektiva för en individ kan vi inte på ett objektivt sätt jämföra oss med 

exempelvis normer eller en ideal version av oss själva. Detta kan leda till förändringar i self-

concept, dvs. hur man tänker, utvärderar och uppfattar sig själv. Ett exempel kan vara att titta 

på bilder av modeller och jämföra den egna kroppen, vilket kan leda till förändring i self-

concept utan att vi egentligen förstår varför. Om man däremot jämför sig med andra individer, 

kan man få en extern och objektiv syn till vilken man kan jämföra tankar, känslor och 

beteenden; och därmed få en slags validering till varför dessa är som de är. Vi kan alltså förstå 

oss själva bättre när vi jämför oss med andra. En sådan validering är med andra ord inte 

möjlig att få när man jämför sig med normer och ideal, vilket gör att sådana kan påverka oss 

negativt. 

 

4.2 Beck- modernitet, risker och individualisering 

 

Den tyske sociologen Beck hävdade redan 1986, när han skrev boken Risksamhället, att vi 

håller på att lämna industrisamhället bakom oss då det inte längre fyller sitt syfte. Beck menar 

att moderniseringsprocessen blir reflexiv, det innebär att denna blir en fråga och ett problem i 

sig, där frågor kring utveckling och hur man ska använda teknologi överskuggas av politik. 

Det blir en diskussion hur man politiskt och vetenskapligt ska hantera, framställa, förklara, 

dölja samt undvika vissa risker som följer med den tekniska utvecklingen. Ju mer samhället 

utvecklas desto större blir riskerna. Genom utvecklingen av media såsom tidningar och 

internet ökar takten för hur information och budskap når oss. Människor oroas av och 

ifrågasätter vissa förändringar, vilket leder till att löftena om säkerhet bara blir fler i takt med 

att riskerna ökar. De tidigare riskerna med svält har exempelvis ersatts med problem av 

övervikt. Utvecklingen av snabb och massproducerad mat har lett till fler jobb, ökad 

ekonomisk tillväxt och billig mat men priset har varit högt då människor fått betala med sin 

hälsa (Beck 1986). Idag kan man trots detta se hur exempelvis modellyrket präglas av en stark 

smalhetsnorm, men en motrörelse för accepterandet av alla sorters kroppar börjar även bli 

synligt på t.ex. sociala medier såsom Instagram. 

 

En annan effekt av moderniseringsprocessen, menar Beck, är att valmöjligheterna ökat. När 

man inte längre är lika bunden av det traditionella systemet och könsrollerna öppnar det upp 

för nya möjligheter och krav på livets alla områden att välja och styra hur man vill att ens liv 
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ska se ut. Dessa valmöjligheter leder också till en process där människan tvivlar och 

ifrågasätter: är jag lycklig, har jag uppnått mina mål, vem är jag? Dessa frågor får hela tiden 

nya svar, motfrågor och förslag från en ökad marknad av experter, industrier och religiösa 

rörelser. Denna rörelse mot individualisering bygger på principen att man har skyldigheter 

gentemot sig själv (Beck 1986). I och med att individualiseringsprocessen också når in i 

familjen förändras även förhållandet till barnet. Å ena sidan utgör barnet ett hinder i denna 

process i självförverkligande. Barnet kräver arbete, tid, pengar, uppmärksamhet och vänder 

upp och ned på livspusslet man så noggrant lagt. Å andra sidan är det detta som gör barnet 

oersättligt, partners kan komma och gå men barn består.  

 

Beck (1986) menar att parrelationen inte endast kan ses efter definitionen av t.ex. sexualitet, 

ömhet, föräldraskap, utan att den även innefattar en rad andra saker som påverkar förhållandet 

inom och mellan parterna. När man talar om familjen innefattas även t.ex. ojämlikhet, arbete, 

pengar och utbildning. Ojämlikheten genomsyrar alla sfärer även om utveckling har skett 

mellan könens traditionella rollfördelning. Beck menar å ena sidan att kvinnor idag har en ny 

medvetenhet och kräver större jämställdhet på alla plan, men att detta även skapar en viss 

kluvenhet mellan de gamla traditionella värderingarna och insikten att livet inte måste vara på 

ett visst sätt. Å andra sidan menar Beck att männen har lärt sig jämställdhetens retorik, men 

de är dåliga på att överföra denna teori till handling. De kan acceptera och tycka att 

jämställdhet är önskvärt, så länge det inte innefattar att de själva behöver förändras. 

 

Relationsformerna har enligt Beck blivit lösare och friare. Ett exempel på det är att 

skilsmässorna ökar och att enpersonshushållen blir allt fler. Förväntningarna på hur livet 

skulle se ut för en man eller kvinna var tidigare mer eller mindre förutbestämda beroende på 

vilket kön man tillhörde. Valmöjligheterna var färre, framförallt för kvinnan. Det togs för 

givet att äktenskap innebar att frun skulle avstå karriär, bära ansvar för familjen och flytta dit 

makens arbete tog dem. Motsättningarna kommer till ytan när båda makarna måste eller vill 

vara fria och ha möjlighet att trygga sin existens genom förvärvsarbete. Idag har både män 

och kvinnor inte bara en möjlighet utan även ett krav på sig att göra allt fler val. Dagligen 

möts vi av exempelvis artiklar, reklam, blogginlägg och krönikor som visar alternativ och 

möjligheter för vad man skulle kunna göra i livet. Vi ställer oss frågor som: ska man gifta sig 

eller leva som sambos, särbos eller kombos? Monogami, polygami eller något annat? När ska 

man i sådant fall gifta sig och vart ska man bo? När passar det att skaffa barn med utbildning 

eller karriär? Beck menar att idag, i det moderna samhället, har kraven på relationerna och 
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förväntningarna på partnern ökat. Vi försöker finna vår väg i en komplex värld fylld av 

möjligheter, alternativ och krav (Beck 1986). 

 

4.3 Giddens och senmoderniteten – risker, reflexivitet och tillit  
 

Anthony Giddens skriver, likt Beck, om hur vi idag lever i ett senmodernt samhälle; där det 

moderna samhället har gått igenom en genomgripande förändring de senaste decennierna. 

Begreppet senmodernitet innebär enligt Giddens att den tid vi lever i nu främst är en 

radikalisering av moderniteten, och inte en tid efter denna (Gottzén 2014).   

 

Giddens beskriver åtskillnaden av tid och rum vilket innefattar bland annat det sätt på vilket 

det sociala rummet har tömts då vi idag inte är beroende av att mötas fysiskt på samma sätt 

som förut. Vi kan interagera på avstånd och inte endast genom att mötas ansikte mot ansikte. 

Detta på grund av att det sociala rummet i senmoderniteten har skiljts från specifika 

geografiska platser. Vi kan få kontakt genom telefon eller internet och kan hämta information 

på än fler sätt; till exempel genom tidningar, tv och film (Giddens 1991). Han menar även att i 

det senmoderna samhället finns möjlighet att sociala relationer kan lyftas ur sitt sammanhang, 

spridas och omstruktureras på en mängd olika platser och tider. Ett sätt vilket sociala 

relationer kan lyftas ur sitt sammanhang är genom expertsystem. Dessa system påverkar 

individer, oavsett om vi har direktkontakt med experter eller inte. I nästintill allt vi gör förlitar 

vi oss på att expertsystem ska fungera, som till exempel funktionen av mödra- och sjukvård 

under en graviditet (Gottzén 2014). Här kommer begreppet Tillit in i bilden. Tilliten till 

expertsystemen gäller främst att även fast vi inte besitter all kunskap om exempelvis hur 

sjukvården är uppbyggd, så litar vi mer eller mindre på att det fungerar. Vi ifrågasätter inte 

ständigt expertisen, utan har tillit till expertsystemet. När man ställs inför ödesdigra ögonblick 

och behöver göra avgörande beslut menar Giddens att det inte är särskilt konstigt att vi ställs 

inför expertsystem som fokuserar på rekonstruktionen av självidentiteten, såsom rådgivning 

(Giddens 1991). Ett sätt att få rådgivning, under exempelvis graviditeten, kan vara genom 

graviditetstidningar.   

 

Giddens argumenterar för att moderniteten bidrar till att många upplever livet som tryggare 

men att den även skapar nya risker och faror. De abstrakta systemen, så som expertsystemen, 

kan skapa relativ säkerhet. Ingenting kan tas för givet i den djupgående och snabba 

förändringstakten i moderniteten (1991). Detta kan beröra samhället i stort, men också 
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enskilda individer, när det kommer till självidentitet och intima relationer. Då det moderna 

samhället är skenande har förutsättningarna för självidentitet och intima relationer förändrats 

radikalt och blivit skörare. Trots att det innebär fler risker har möjligheter för personlig 

utveckling och självförverkligande blivit större. Självidentiteten blir därmed ett reflexivt 

projekt. Det reflexiva projektet innebär att vi har valmöjligheten att själva påverka hur vi är 

eller vill vara. Det finns många möjligheter att välja livsstilar och vi tvingas därför till att 

välja vilken vi vill förhålla oss till. Detta inkluderar även kroppen och hur vi förhåller oss till 

den. Kroppen övergår även den till att bli ett projekt, som vi kan arbeta på genom livsstilsval. 

Detta inkluderar aspekter såsom kläder eller annan utsmyckning och accessoarer som 

smycken, tatueringar eller piercingar. Framförallt berör detta formandet av kroppen genom 

träning och kost. Giddens framhäver det faktum att trots att sådana aspekter av reflexivitet 

styrs av våra preferenser och val, så formas dessa även av kultur och ideal i samhället 

(Gottzén 2014). 

 

När det kommer till relationer är även här reflexiviteten påtaglig. Båda parter i en relation 

måste arbeta på tilliten, framför allt i parrelationer där tillit är en viktig del i ett välmående 

förhållande. I det moderna samhället får den romantiska synen på kärlek ta en allt större plats, 

den negativa sidan av detta är att den grundades i en idealisering av moderskap och kvinnans 

underordning och mannens överordning. I det senmoderna samhället, menar Giddens, håller 

den romantiska kärleken på att tas över av rena relationer. De rena relationerna innefattar två 

delar, dels att de är mer intima och demokratiska i sin natur. Dels präglas de av en öppen 

intimitet som innebär att parterna talar om sina innersta tankar för varandra. Denna intimitet 

kräver även en bra maktbalans och tydliga gränser mellan parterna. En demokratisering av 

relationer innebär att de rena relationerna är allt mer jämställda och har ett löpande kontrakt 

(Gottzén 2014). Detta kontrakt går även att omförhandla och i en demokrati har alla rätt att 

säga sitt och rösta. Fungerar inte relationen på ett tillfredsställande sätt har båda rätt att 

överlägga och om det inte finns någon lösning, avsluta relationen. Relationen bygger på vad 

parterna kan få ut av den. I relationen förhandlas självidentiteten fram genom ett dynamiskt 

förhållande mellan intimitet och självgranskning, vilket gör att skapandet av gemensamma 

historier blir möjligt (Giddens 1991).  
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5. Urval och avgränsningar 
 

Initialt var studien tänkt att utföras på föräldratidningar. En föräldratidning som valdes ut i ett 

första skede var tidningen MAMA. MAMA-tidningen säger sig vara “Läsarnas mammagrupp 

de luxe och den självklara mötesplatsen för alla fantastiska mammor”. Här får mamman 

drömma sig bort i vardagslyx, samtidigt som hon läser de viktigaste och mest relevanta 

artiklarna som rör mammarollen. MAMA når ut till köpstarka mammor runt om i Sverige” 

(Bonnier Tidskrifter, u.å.). Tidningens innehåll fokuserar mycket på konsumtion och mode. 

Vid en närmare läsning togs beslutet att exkludera denna tidning, då den inte tillräckligt nog 

berör frågeställningarna kring framställningen av den gravida kroppen och hälsa, utan här 

framställs främst post-gravida kroppar. Två andra tidningar som granskades var Föräldrar och 

Barn samt Vi Föräldrar (huvudmagasinet), men vid en genomgång av ett antal sådana 

upptäcktes det att innehållet i dessa också framställer post-gravida kroppar och mestadels 

fokuserar på barnen samt relationen mellan föräldrar och barn. I detta läge fick vi efter en 

övervägning tänka om, för att vi skulle kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. För 

att fånga hur den gravida kroppen framställs samt hur det skrivs om hälsa och välmående till 

gravida kvinnor, så behövde vi välja tidningar som speciellt inriktar sig på graviditet och att 

vänta barn; vilket ledde oss till specialtidningen Vi Föräldrar Gravid. 

 

Analysen kommer att fokusera på tidningarnas textmaterial. Det som inte kommer tas med i 

studien är sådant utanför dessa teman. Detta kan vara bilder, artiklar som endast handlar om 

barn eller män, renodlade reklamannonser och köpguider. Även sjukdomshistorier eller 

livsöden rörande enskilda individer uteslöts. När det kommer till artiklar kring förlossningar 

var vi tvungna att göra ett ställningstagande ifall detta skulle ses som ett särskilt undantag för 

undersökningen eller inte. Slutligen valde vi att inte ta med artiklar som i huvudsak 

fokuserade på förlossning, såsom förlossningsberättelser, då vi uppfattade att de inte föll in 

inom ramen för syftet. 

 

5.1 Datamaterial 
 

Datamaterialet utgörs av fyra nummer av Vi Föräldrar Gravid - special. Dessa är Vi 

Föräldrar Gravid, nr 7 år 1991 och nr 7 år 1992; samt Vi Föräldrar Gravid, nr 4, år 2016 och 

nr 1, 2017. Tidningen Vi Föräldrar utkom första gången 1960 (Lind 2012) och är idag, enligt 

de själva, Sveriges mest lästa föräldratidning. Även förlaget Bonnier tidskrifter framställer Vi 

Föräldrar som “Sveriges största tidning för småbarnsföräldrar” (Bonnier Tidskrifter u.å.). 



 11 

Tidningen beskriver själv att dess mål är att kunna ge föräldrar och gravida korrekt och 

uppdaterad information; som en motvikt till andra åsikter och tyckande som ofta omgärdar 

barnuppfostran och barn. Svaren får de genom att vända sig till “Sveriges främsta experter” 

(Vi Föräldrar 2016). 

 

Vi Föräldrar består av ett antal olika delar och är mer än bara en tidning. Dels ett 

huvudmagasin med 12 nummer per år som går att prenumerera på. I en beskrivning av 

tidningen på hemsidan skriver de att “I Vi Föräldrar Gravid kan du läsa om allt som händer 

före och kring själva förlossningen. Här finns bland annat reportage om graviditeten i sig, 

blivande mammor och pappor, graviditetskrämpor, fostrets utveckling och smärtlindring vid 

förlossningen. Precis som i systertidningen ’Vi Föräldrar’ finns det också frågespalter, 

boktips, tester och information om försäkringsfrågor och föräldrapenning.” (Hellström 2007). 

Dels Vi Föräldrar Gravid, en specialtidning för dem som väntar barn. Denna säljs endast i 

butik med sex nummer per år. Utöver tidningarna finns även: 

 

·     www.viföräldrar.se: På websidan återfinns flertalet av de artiklar som publicerats i 

tidningarna. De är uppdelade efter Gravid och Bebis beroende på vad man är intresserad 

av. Det finns reklamannonser, länk till web shop, kontaktuppgifter, hur man prenumererar 

på tidningen, samt en Vi Föräldrar panel, där prenumeranter får vara med och påverka 

tidningens innehåll och kan delta i undersökningar som hjälper företag att ta fram nya 

tjänster och produkter. 

·     Nyhetsbrevet just nu, vilket är ett mail om det senaste inom föräldraskap som sänds ut två 

gånger per månad. 

·     Event för föräldrar 

·     Böcker, såsom Vi föräldrars stora bok om barn och Trotsboken. 

·     Web shop, www.bonshop.se. Här erbjuder man ett brett utbud av populära 

livsstilsvarumärken till specialpris för prenumeranter. 

·     De finns också på sociala medier som Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter och 

Snapchat (Vi Föräldrar 2016). 
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6. Metod 
 

När man som i detta fall vill göra textanalyser i tidningar finns det olika vägar att gå beroende 

på vad man är ute efter att finna. Ett sätt att räkna hur ofta vissa uttryck förekommer, vilket 

innebär en kvantifiering av innehållet. Dock, med viljan att undersöka den mediala 

framställningen av den gravida kvinnan, vill vi på ett mer djupgående sätt undersöka 

tidningarna och vad som skrivs i dessa. Genom att texterna i tidningarna på ett mer ingående 

sätt läses, med fokus på beskrivningar och definitioner och deras relation till varandra, antar 

man en mer kvalitativ ansats (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Detta betyder dock inte att 

metoderna inte kan kombineras. Initialt var tanken att främst göra en kvalitativ analys av 

materialet, men utöver detta även föra in analysinslag där det också räknades hur ofta t.ex. en 

viss typ av bild eller uttryck förekom. I slutändan valde vi dock att endast använda kvalitativ 

metod för att inom tidsramen för uppsatsen kunna göra ett grundligt och väl genomarbetat 

arbete. Att med kvalitativ metod och analys undersöka tidningarna för att möta syftet, gav ett 

tillräckligt stort material i sig. 

 

6.1 Tematisk analys 
 

Tematisk analys är ett av det vanligaste angreppssättet i kvalitativ metod och den används 

flitigt, men ofta presenteras inga tydliga riktlinjer för hur den ska genomföras. Det finns med 

andra ord inte så många tydliga beskrivningar kring hur man ska gå tillväga eller hur 

bakgrunden till metoden ser ut (Se Bryman 2011; Braun & Clarke 2006). Detta kan bero på 

att forskare använder den tematiska analysen på olika sätt. Braun och Clarke (2006) är några 

av de få som ger en beskrivning av tillvägagångssättet. De betraktar den tematiska analysen 

som en egen metod, och nämner att andra forskare istället kan se den som ett verktyg att 

använda sig av inom andra metoder. Som i många andra kvalitativa metoder, vill den 

tematiska metoden identifiera och analysera teman i datamaterialet. 

 

Denna studie kommer, i linje med Braun och Clarke, att använda tematisk analys som en egen 

metod. Den tematiska analysen kommer i detta fall att göras på tidningar, vilket betyder att 

texten kommer vara i fokus. I analysprocessen identifieras mönster som är av intresse i 

textmaterialet. Så som likheter och skillnader eller repetitioner (Se Bryman 2011; Braun & 

Clarke 2006). 
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 6.2 Bearbetning av material 
 

I ett första skede lästes tidningarna igenom för att få en överblick och förståelse för materialet. 

Därefter gjordes ett urval där endast de texterna rörande kvinnan, kropp och/eller hälsa valdes 

ut. Dessa texter bestod av artiklar, notiser, insändare och frågespalter, totalt uppgick det till 20 

olika. Från både 1991 och 1992 valdes fyra texter, från 2016 fem stycken och från 2017 sju 

stycken. Även om antalet texter skiljer sig över åren blev materialets omfång dock ungefär 

liknade stort från de olika tidningarna. Därefter började kodningen av materialet. Då denna 

studie är utförd av två personer, gjordes en testkodning av en artikel som kodades var för sig, 

för att komma till en gemensam förståelse över kodningsprocessen. Detta för att sedan kunna 

jämföra koderna och diskutera vilka slags koder som var användbara. Därefter kodades 

materialet från två tidningar gemensamt, från varsin dator men i samma dokument med hjälp 

av programmet Google Doc., vilket effektiviserade kodningsprocessen och möjliggjorde 

diskussion under kodningen. De sista två tidningarna kodades åtskilt, men även där gicks 

kodningen sedan igenom tillsammans för att komma till en gemensam förståelse. 

Kodningsprocessen innefattade en ständigt öppen dialog kring tolkning av koderna och 

diskussion kring processen. Vid kodningen användes en liknande strategi som vid urvalet, där 

vi letade efter sådant som särskilt berörde kvinnan, kropp och eller hälsa. Kodningen skedde 

textnära, för att sedan kunna sätta ihop koderna i kategorier och teman, som blev lite mer 

abstrakta. Att kodningen skedde textnära innebar att det hellre skapades för många koder än 

för få, då dessa kan slås ihop via kategorier och temana senare. Koderna ordnades sedan i 

listor för att kunna skrivas ut. De utskrivna kodlistorna klipptes isär för att på ett mer 

överskådligt sätt kunna ordna koderna i kategorier och teman för hand. 

 

6.3 Analysprocessen 
 

I den fortsatta i analysprocessen skedde arbetet med kategorisering och tematisering av 

tidningar från de olika årtiondena åtskilt. De utskrivna koderna flyttades om för hand och ett 

första försök gjordes för att sätta samman liknande koder till kategorier. Dessa framväxande 

kategorier rörde krämpor, kropp, utseende, känslor, aktiviteter, experter och sex. Dessa ämnen 

delades sedan upp ytterligare och fick ibland underkategorier. Ett exempel är att kategorin 

krämpor delades upp i vilka krämporna är, vilken påverkan de kan ha mentalt och kroppsligt, 

samt vad man själv kan göra för att påverka och lindra krämpor. Rätt snabbt utmynnade ett 

flertal potentiella teman, men vad som skulle ingå var, hur de skulle delas upp inom temat och 
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vad kategorierna skulle kallas krävde ett flertal omarbetningar. Detta resulterade slutligen i 

fem teman för åren 1991–92: Den vuxna relationen, Graviditetens mentala påverkan, 

Möjligheter att påverka graviditetens krämpor, Graviditetens kroppsliga påverkan och 

Experter. Även 2016–17 återfanns fem teman: Graviditetens mentala påverkan, Möjligheter 

att påverka graviditetens krämpor, Graviditetens kroppsliga påverkan, Experter, Internet. 

 

Nedan presenteras ett exempel på kodningsprocessen utifrån två citat hämtade från 2016 

(tidn. Nr 4) Dessa koder ordnades i kategorin Aktivitet, under temat Möjligheter att påverka 

graviditetens krämpor, se även figur 1.  

 

Citat Koder 

“Bra att tänka på är att när magen växer är det vanligt att den raka 

bukmuskeln delar på sig, och då är det inte så lämpligt att göra 

situps; det kan förvärra.” 

Vanligt med delad 

bukmuskel. 

 

Undvik situps. 

 

“Genom att röra på sig minskar man risken att få graviditetsbesvär. 

*** menar att man självklart känner av en graviditet och att det blir 

tungt och jobbigt mot slutet. -Men tränar man både kondition och 

styrka under graviditeten klarar man den ofta bättre.” 

 

Rörelse minskar risk 

för graviditetsbesvär. 

 

Sista trimestern; tung 

och jobbig. 

 

Kondition och 

styrketräning bra. 

 

Samtliga teman ordnades sedan i två dokument där flödesscheman för vardera tidpunkt 

sammanfattade materialet. Därefter blev nästa steg i processen att sammanföra de 

gemensamma temana i samlade flödesscheman, för att kunna göra likheter och skillnader mer 

begripliga. Se figur 1 under rubriken Resultat, vilken illustrerar de sex temana. 

 

6.4 Resultatens trovärdighet och kvalitet 

 

Kvaliteten på kvalitativ forskning är ett omdiskuterat ämne. Många forskare jämför 

kvalitativa med kvantitativa forskningstraditionen och finner svårigheter att använda samma 

kvalitetsmätningsmetoder däremellan (Bryman 2011). Mycket av detta beror på att man mäter 

olika saker. Kvalitativ forskningsmetod går mer på djupet av ett fenomen medan kvantitativa 
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metoder vill kunna generalisera resultat till en hel population. Många forskare använder sig av 

olika kriteriescheman för att säkerställa god kvalitet på forskningen. Forskning i sig, och 

specifikt kvalitativ innehållsanalys, får sin mening genom forskaren och är öppen för flera 

olika tolkningar. Det finns ofta inte bara en sanning, utan fler kan vara giltiga. Det är därför 

av stor vikt att vidta åtgärder som kan visa på resultaten och studiens trovärdighet. 

Trovärdigheten handlar dels om resultatens sanningshalt, men också om påverkan av 

forskarens förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Trovärdigheten involverar 

även giltighet. Lyfter forskaren fram det typiskt karaktäristiska för det som var avsett att 

beskrivas kan ett resultat sägas vara giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Även 

Tillförlitlighet för studien är viktig för trovärdigheten, det betyder att forskaren kan styrka 

sina ställningstaganden genomgående. För att uppnå tillförlitlighet krävs det att analysen kan 

beskrivas noga. Överförbarhet berör resultatens användbarhet och om de kan överföras till 

andra grupper och/eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

 

Gällande trovärdigheten i denna studie har ett noggrant kodnings-, kategoriserings- och 

tematiseringsarbete bidragit till att göra analysen mer genomtänkt och välarbetad. Detta har vi 

försökt redovisa och illustrera på ett tydligt sätt genom text men även tabeller och 

flödesscheman. Ett exempel på detta är en tabell där vi illustrerade processen från citat till 

teman. Detta omfattande och noggranna arbete samt redovisningen av resultaten kan bidra till 

en ökad trovärdighet av resultaten. Genomgång av tidigare forskning har gett insikt i ämnet 

som i viss mån kan ha påverkat våra tankar i analysprocessen. I diskussion och slutdiskussion 

har vi valt att lyfta fram de mest centrala resultaten, och återkopplat dessa till våra 

frågeställningar. De ställningstaganden som framställs i diskussionen kan vi styrka, såsom 

genom att koppla till tidigare forskning och teorier. Där ex. tidigare forskning eller de valda 

teorierna inte känts tillräckliga har vi haft som mål att föra en rimlig och genomtänkt 

argumentation, för att på så sätt ge vår förklaring och kunna sprida förståelse kring dessa. 

Utifrån beskrivningarna av kodning och analysprocess skulle troligtvis en studie med 

liknande målsättning och tillvägagångssätt kunna göras igen.  

 

6.5 Forskningsetiska frågor 
 

När det kommer till att använda data som redan existerar i ett publikt område menar Drisko 

och Maschi (2015) att det finns lite diskussioner kring forskningsetiska frågor. Att som i 

denna studie analysera tidningar, och inte till exempel en intervjubaserad analys, skiljer sig av 
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naturliga skäl när det kommer till etiska frågor. Föräldratidningar är redan ett publikt 

tillgängligt medium och därav anser vi inte att forskningsetiska frågor har lika stor vikt i 

denna studie som i andra slags analyser. Vi vill dock poängtera att vi inte ser all publikt 

tillgänglig information på detta sätt. I linje med Drisko och Maschi (2015) anser vi till 

exempel att inlägg i sociala medier kan utgöra ett undantag, där informations och 

samtyckeskrav kan vara aktuella. Då de som postat inläggen kanske inte ser dem som publika, 

fast de i realiteten är det. 

 

Trots att liknande tidigare forskning inte diskuterar etiska frågor avsevärt hindrar det oss inte 

från att försöka begreppsliga göra våra tankar kring detta. Bland annat menar vi att 

individskyddskravet är relevant i all forskning och en viktig aspekt även i denna studie. 

Individer i samhället ska kunna skyddas från psykisk och fysisk skada, förödmjukelse och 

kränkning (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskravet måste vägas mot forskningskravet, 

vilket innebär att väga värdet av forskningen mot risker för individer (Vetenskapsrådet 

2002). Det finns t.ex. i denna studie ingen anledning att använda personuppgifter som namn 

eller ålder i rapporteringen. Detaljer som kan avslöja identitet kommer därför att undvikas, 

trots att de i sådant fall redan är publika i och med att de står med i tidningen. Att en individ 

samtyckt till att ha sin identitet publik i en tidning, innebär inte för det att de anser samma när 

det gäller att inkluderas i en studie. 

7. Resultat 
 

Ur kodningen, kategoriseringen och tematiseringen utmynnade slutligen sex stycken teman. 

Se figur 1 nedan. Koderna från 1991–1992 och 2016–2017 slogs samman för att bättre kunna 

illustrera dåtid och nutid. Två av de sex teman som dykt upp i materialet är unika för sin tid 

medan de resterande fyra är gemensamma över tid. De gemensamma temana är Graviditetens 

kroppsliga påverkan, Graviditetens mentala påverkan, Möjligheter att påverka graviditetens 

krämpor och Experter. I tidningarna från 1991–92 finns utöver detta även temat Den vuxna 

relationen medan det i tidningarna från 2016–17 istället finns ett tema för Internet. I de 

gemensamma temana Graviditetens kroppsliga påverkan, Graviditetens mentala påverkan och 

Experter återfinns dock skillnader i kategorier. Skillnaderna i de gemensamma temanas 

kategorier kommer att illustreras närmare under respektive rubrik, men först illustreras 

samtliga sex teman i modellen som återfinns i figur 1. 
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Figur 1. Modell över de sex temana 
 

 
 

 
 

Temana illustreras med olika färger. Orange färg i flödesschemat visar att temat återfinns i 

både materialet från 1991–92 och 2016–17, blå färg visa att temat endast återfinns i 

materialet från 1991–92 och grön färg visar slutligen endast det tema som återfinns i 

materialet från 2016–17. Samma färgkodning används konsekvent för hela analysen. 

 

7.1 Graviditetens kroppsliga påverkan 
 

 

Figur 2.1. Modell över temat Graviditetens kroppsliga påverkan 

 

Temat Graviditetens kroppsliga påverkan handlar om de krämpor och förändringar en kvinna 

kan påverkas av under graviditet, se Figur 2.1 ovan. Den kroppsliga påverkan som beskrivs 

rör främst vanliga symptom som illamående, trötthet och sömn samt vanliga förändringar i 

kroppen som hormonförändringar och smärtor i t.ex. rygg och bäcken. Dessa tre områden 

återfinns vid båda tidsperioderna. Beskrivningarna av krämpor som illamående samt trötthet 
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och sömn är informativa och sakliga. Den skillnad man främst ser är att under 2016–17 är 

innehållet kring trötthet och sömn betydligt mer omfattande. 

 

Under 1991–92 skrevs det om utseendemässiga förändringar som är synliga på kroppen som 

t.ex. bristningar, åderbråck och förändrad hårfärg. Dessa lyftes fram som normala och oftast 

ofarliga föränderliga, vilket bl.a. syns i följande utdrag: ”En annan hudförändring, som man 

kan se på magen, är det man kallar bristningar. Huden har inte brustit. Det är en hormonell 

förändring och färgen bleks efter hand” (92:3) och ”Det försämrade blodflödet ökar trycket i 

ådrorna. Dessa utvidgas och kan ge efter så att åderbråck bildas. Vila med fötterna högt och 

använd elastiska strumpor under dagen. Åderbråcken brukar försvinna efter förlossningen” 

(91:4).  När de 1991–92 beskrev dessa utseendemässiga förändringar så gjordes det oftast på 

ett rakt och informativt sätt, men informationen blandades också med beskrivningar av 

förändringar som kunde upplevas som genanta för kvinnan. Exempelvis skildrades åderbråck 

på blygdläpparna som den gravida kan få som generande för henne. Ett annat framträdande 

område här var viktrelaterade förändringar. Dessa beskrivs även de som normala, så länge 

förändringen inte var allt för stor. En för stor viktökning kunde beskrivas på följande sätt: 

“Om du måste stoppa i dig för mycket mat för att hålla illamåendet i schack riskerar du 

tyvärr att gå upp för mycket i vikt. Försök därför att motionera mycket, vilket inte bara är bra 

ur viktsynpunkt utan även för ditt totala välbefinnande” (91:4). Andra beskrivningar av 

viktökning kunde vara “Att kvinnan ökar i vikt upp till 12 kg är helt normalt” (92:3) samt 

“Vissa kvinnor går upp mycket i vikt, ibland över 20 kg.” (92:3). När man under 1991–92 

beskrev viktrelaterade förändringar gjordes det dels genom att lyfta fram dem som vanligt 

förekommande, normalt och övergående, dels samtidigt lyfta fram det som ett personligt val 

att kontrollera sin viktökning.   

 

Denna typ av innehåll kring utseendemässiga förändringar återfinns inte i materialet från 

2016–17. Där skriver man istället på ett mer klinisk sätt om förändringarna som sker i 

kroppen och med fakta om dessa, t.ex. vad förändringar såsom trötthet, illamående, kramp, 

smärtor i rygg och bäcken beror på. Men även vad som är normalt och när man bör oroa sig. 

Detta kan illustreras genom citat såsom: “Trötthet kan bero på järnbrist som är vanligt vid 

graviditet” (16:3) och “I dagligt tal används ofta, och något missvisande, benämningen 

foglossning. Men egentligen handlar det om en uppluckring av ledbanden i bäckenet, och det 

är en följd av hormonpåverkan. Det är helt naturligt och sker för att bäckenet ska vidgas lite 
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till förlossningen. Men det kan ömma och göra ont” (16:4) Som läsare får man både en bild 

av vad som är normalt och när man bör oroa sig. 

 

I materialet från 2016–17 återfinns en kategori som enbart rör flytningar, vilket inte återfinns i 

materialet från 1991–92. Dessa beskrivs även de på ett informativt sätt, där man skriver om 

att förändringar är normala och vanliga, men även att det förekommer att kvinnor inte ser 

några förändringar. I denna kategori ingår också information kring vilken typ av förändringar 

som man bör vara observant på. Som t.ex. “Är det aldrig oroande med flytningar när man är 

gravid? - Så länge de inte ger besvär, inte luktar konstigt och så länge de inte har någon 

konstig färg utan är genomskinliga, vita eller gulaktiga oftast helt normala” (17:7). Vid 

sådana fall gav artikeln ofta råd eller rekommendationer att uppsöka barnmorska vid oro. 

Kvinnan råds att inte försöka lösa besvären själv, t.ex. med överdriven tvätt, då detta kan göra 

besvären värre.   

 

Sammanfattningsvis är det gemensamma för de båda tidsperioderna att ge råd och fakta 

angående kroppsliga förändringar vid graviditet. Den största delen av de kroppsliga 

förändringarna berör vanliga symptom eller graviditetskrämpor. Beskrivningarna kring 

kroppsliga förändringar är mer kliniska 2016–17 än vad de var vid 1991-92 där 

beskrivningarna ofta följdes av värderande ord av hur kvinnan skulle känna inför besvären. I 

materialet från 2016–17 inkluderas även flytningar i förändringar som kan ske under 

graviditeten. Förändringar på kroppen, det vill säga utseendemässiga och viktförändringar, 

var unikt för materialet från 1991–92. 
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7.2 Graviditetens mentala påverkan 
 

 
 

Figur 2.2. Modell över temat Graviditetens mentala påverkan. 

 
Temat Graviditets mentala påverkan innefattar de krämpor och förändringar som kan påverka 

och belasta det psykiska välmåendet under graviditeten. Se figur 2.2 ovan. Detta tema handlar 

till stor del om tankar, känslor och humör. Dels återfanns hormonförändringar som påverkan 

på kvinnan, dels också hur andra delar av eller förändringar under graviditeten kan vara 

mentalt påfrestande. 

 

Temat delas in i kategorierna positiv och negativ påverkan. Positiv påverkan återfinns endast i 

materialet från 1991–92. Inslagen om positiv påverkan innefattar tillfällen där graviditeten 

kan bidra till att skapa upplyftande tankar kring kvinnans kropp men även som kvinna i sig. 

Detta innefattade bland annat att vissa kvinnor inte drabbas av graviditetskrämpor utan istället 

får må bra under graviditeten, vilket relateras till positiva effekter för hennes mentala 

välmående. “Att bli gravid betyder för en del några månader av ovanligt välbefinnande. De 

njuter av varje stund och gläds åt att se sin kropp växa.” (92:3). Ett annat exempel handlar 

om att känna sig sexig eller uppleva en ny form av kvinnlighet under graviditeten. Det kan 

illustreras genom citat som: “Många kvinnor känner sig aldrig så sexuella som när de är 

gravida. Graviditeten förstärker deras kvinnlighet. De känner sig genuint som kvinnor under 

den här perioden, och det blir oerhört positivt för parets sexliv” (91:3) och, “Anna gillar sin 

växande mage. Hon som alltid haft små bröst tycker att de är mysigt när de sväller och blir 

yppigare under graviditeten. Hon njuter av sin nya kvinnlighet och hennes man Olle njuter 

med henne och tycker att hon är sexig och spännande med sin nya kropp” (91:3). 
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Kategorin Negativ påverkan återfinns vid båda tidsperioderna. I denna kategori ingår 

subkategorierna kritiska tankar om sig själv, hur humöret påverkar välmåendet samt 

påfrestande upplevelser och känslor.  Under 1991–92 skrevs det mer om negativa aspekter av 

graviditetens påverkan, än vad det gjorde 2016-17. Subkategorin kritiska känslor och tankar 

om sig själv innefattar 1991-92 mer personliga och negativa beskrivningar av utseende såsom 

att genom graviditeten känna sig ful, plufsig eller tjock. I övrigt handlar denna subkategori om 

exempelvis humörsvängningarnas påverkan på kvinnans tankar om sig själv, som kan 

illustreras av utdraget: “Man får samvetskval för att man hyser andra känslor än idel 

moderslycka, och man undrar hur i all sin dar det ska bli för den framtida familjen med ett 

sådant monster till mamma” (91:4) Detta utdrag beskriver besvärande känslor hos kvinnan 

som endast återfinns i materialet från 1991-92. 

 

Vad som avses i subkategorin humöret påverkar välmåendet är främst hur kvinnans humör 

kan påverka välmåendet för henne, men också vilken påverkan humöret har på andra så som 

barnet i magen, partner och övrig familj. Här handlar det dels om hormonförändringar som 

skapar variationer i humöret, dels om andra aspekter såsom stress och oro under graviditeten. 

I materialet från 2016–17 skriver man mycket om vikten av kvinnans mentala hälsa och hur 

svårt det är för kvinnan stötta och hjälpa andra om hon själv inte mår bra som gravid. Stort 

fokus ligger på att hon ska lyssna på och ta hand om sig själv, våga säga nej till aktiviteter 

som stressar och liknande. Detta kan illustreras genom citat som: “När du flyger går 

flygvärdarna igenom säkerhetsrutinerna och säger bland annat: ‘sätt på dig din egen 

syrgasmask först, sedan kan du hjälpa andra.’ Det är så du ska tänka om ditt egna 

välmående. Ofta placerar vi oss själva långt ner på vår prioriteringslista och låter andras 

behov gå först” (17:4). Detta skiljer sig från materialet 1991–92, där man mer skriver på ett 

sätt som indikerar att kvinnans humör också kan påverka barnet och övrig familj. Fokus ligger 

därmed i större utsträckning på hur hennes humör kan påverka andra. 

 

Påfrestande upplevelser och känslor relaterar till personliga beskrivningar i texterna där 

kvinnor har uttryckt sig kring negativa aspekter av graviditetens påverkan. Det kan vara 

upplevelser av att känna sig oförberedd inför olika delar av graviditeten, att vara stressad och 

känna att man inte räcker till eller att vara missnöjd med mödravården. Det sätt man talar om 

påfrestande upplevelser och känslor skiljer sig något mellan tidsperioderna. I materialet från 

1991–92 handlar en stor del av kvinnans stress om att räcka till för barn och partner. Ett citat 

som beskriver detta kommer från ett debattinlägg skrivet av en höggravid kvinna där hon 
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beskriver sin vardag: ”Han ska iväg och simma i kväll. Jag som hade tänkt städa köket, utan 

barn och inte alltför sent. Där gick det i stöpet. Tårarna kommer, trött och irriterad efter en 

stökig dag.” Denna typ av innehåll återfinns inte under 2016-17, utan där lyfts det mer fram 

hur de kroppsliga förändringarna kan vara påfrestande för kvinnan mentalt. Exempel på det 

kan vara att uppleva smärtan som ett monster, att inte kunna sova på grund av smärtan och att 

uppleva effekter av sömnbrist. Här lyfts även vikten av stöd från andra, däribland mannen 

fram, vilket kan illustreras genom utdrag som “Jag hade aldrig klarat det utan min sambo 

som hjälper mig att stretcha ut vaden försiktigt och då går det över efter några minuter” 

(16:1). 

 

Sammanfattningsvis när det skrivs om det psykiska välmåendet under de båda tidsperioderna 

är det de negativa påfrestningarna av graviditeten som är gemensamt, även om det skrivs om 

det på olika sätt. Precis som i det föregående temat, Graviditetens kroppsliga påverkan, är 

beskrivningarna från 2016-17 mer kliniska. Där skrivs det mer informativt om vad som kan 

vara mentalt påfrestande, och de lyfter vikten av att upprätthålla sin psykiska hälsa. Under 

1991-92 är kvinnors negativa syn på sig själv som person och mamma mer framträdande, t.ex. 

att känna sig orkeslös och oduglig. Samtidigt så är det endast under 1991-92 som kategorin 

positiv påverkan återfinns, där de upplyftande effekterna av graviditeten beskrivs med 

kreativa och personliga ord. 

 

Förutom att informera och ge råd kring kroppslig och mental påverkan så skriver alla 

tidningar även om vad man som kvinna kan, ska eller inte ska göra för att förbättra sin tillvaro 

under graviditeten, vilket för oss till nästa tema; Möjligheter att påverka graviditetens 

krämpor. 

 

7.3 Möjligheter att påverka graviditetens krämpor 
 

Temat Möjligheter att påverka graviditetens krämpor innefattar till största delen råd och 

förslag gällande aktiviteter, tillskott, mat och läkemedel; samt hur man bäst tar hand om och 

lyssnar på sin kropp; för att kunna förbättra sin tillvaro för under graviditeten. Detta tema 

återfinns under båda tidsperioderna i samtliga kategorier.  

 

Kategorin aktivitet innefattar två subkategorier: stärkande träning och övningar samt 

sysselsättningar med upplyftande effekt på kvinnans välmående. Dessa handlar främst om råd 
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angående träning eller annan aktivitet för att kvinnan själv ska kunna påverka sin graviditet 

och eventuella krämpor. Stärkande träning och övningar är den största delen av denna 

kategori, och berör främst vilka övningar eller träningssätt som bäst lämpar sig till att linda 

graviditetsbesvär eller att stärka kroppen i ett förebyggande syfte. Att röra på sig beskrivs 

under båda tidsperioderna som positivt, men tillvägagångssätten skiljer sig. Under 1991-92 

lyfts främst yoga, lättare motion och gymnastik fram som lämpliga motionsformer under 

graviditeten. Kroppslig aktivitet framställs även kunna lindra en rad graviditetskrämpor, 

såsom förstoppning, hemorrojder, ryggbesvär, kramp i benen, bäckenuppluckring samt för 

högt och för lågt blodtryck. Det beskrivs även att motion och aktivitet ska ses som en del av 

en förberedelse inför förlossningen. Råd kring vilka träningsformer som bör undvikas 

återfanns även i kategorin, där hårdare kroppsövningar som bör undvikas var ridning, tennis 

och badminton. Under 2016-17 benämns kroppslig aktivitet främst som träning, d.v.s. mer 

ospecifik. Kvinnan rekommenderas t.ex. att träna kondition och styrka för att klara 

graviditeten bättre. Här tycks fördelarna med träning vara övervägande och beskrivningarna 

av träning som bör undvikas utgör en mindre del. Vid väldigt påtagliga krämpor ges dock 

rekommendationer kring förändring av träning. Detta kan man se genom citat som “Bra att 

tänka på är att när magen växer är det vanligt att den raka bukmuskeln delar på sig, och då 

är det inte så lämpligt att göra situps; det kan förvärra.” (16:4). I sådana fall rekommenderas 

de fortsätta att träna, men inte den nämnda muskeln. 

 

Den andra subkategorin sysselsättning med upplyftande effekt, handlar om aktiviteter och 

övningar som kan ha en upplyftande effekt för kvinnan och påverka hennes psykiska 

välmående. Vad som inkluderas i detta skiljer sig något för de olika tidsperioderna. Under 

1991-92 berör detta främst yoga och dess positiva effekter för kropp och själ under 

graviditeten och inför förlossning. Detta innefattar främst yogans lugnande effekt som kan 

hjälpa kvinnan med andning och avslappning under graviditeten samt förbereda henne inför 

aktiv förlossning. Detta kan förtydligas genom citat såsom “Till det yttre skiljer sig det fysiska 

yogaövningarna inte mycket från vanlig gymnastik. Det som är annorlunda är att man tränar 

för att hitta sin uppmärksamhet och inre lugn genom att använda andningen mycket” (92:2) 

och “... och framförallt har hon (yogaläraren) hjälpt många av oss att inte vara livrädda 

inför förlossningen” (92:2). Under 2016-17 skapas de upplyftande effekterna främst under 

träning, och det beskrivs hur träning allmänt har positiva effekter på välbefinnandet. Även 

helt andra aktiviteter som inte berör att aktivera kroppen får här ta plats. Detta kan t.ex. vara 

att måla henna på magen eller skriva en-må-bra-lista med saker som får en att må bra.   
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Ett annat framträdande område i temat var kategorin tips, råd och rekommendationer gällande 

mat, medicin och tillskott, som återfinns under båda tidsperioderna. Här ingår bland annat 

allmänna rekommendationer kring mat, som hur den ska vara sammansatt eller hur mycket 

man bör äta. Exempelvis förekommer råd om mat som att fiberrik, nyttig, näringsrik, och 

mager är den bästa maten under graviditeten. Även rekommendationer kring vilken mat som 

lindrar krämpor som illamående eller förstoppning förekommer i materialen. Därefter 

rekommenderas olika kosttillskott, ifall man drabbats av fortsatta problem. Exempel på detta 

kan vara att ta extra järn, kalcium eller vitamin D. Under 2016-17 är inslagen om läkemedel 

större. Här återfinns rekommendationer kring vilka läkemedel som är säkra att använda samt 

hur och när dessa kan användas. Citat som illustrerar detta är t.ex. NSAID läkemedel anses 

inte vara helt säkra” (16:5) och “Undvik läkemedel vid tillfällig smärta” (16:5). 

Rekommendationerna kring läkemedel handlar främst om hur de kan påverka och lindra 

krämpor, samtidigt som det till stor del lyfts fram varningar kring dessa för att inte skada 

barnet. 

 

Slutligen innefattar temat även kategorin lyssna på och ta hand om kroppen. Denna handlar 

till stor del om att lyssna på signaler från kroppen, ta graviditetskrämpor på allvar och 

rekommendationer kring hur kvinnan bör ta hand om sin kropp under graviditeten för att må 

bra. Det kan handla om allmänna råd kring att ta hand om kropp och krämpor, lyssna på 

kroppen för att undvika svåra smärtor och liknande. Under både 1991-92 och 2016-17 utgör 

dessa slags allmänna råd kring att lyssna på kroppen och att känna efter en stor del av 

materialet. I materialet från 2016-17 handlar det till stor del om att lyssna på kroppens 

signaler och att prioritera sig själv för att värna om den psykiska hälsan, såsom att undvika 

stress och utmattning. Exempel på utdrag som illustrerar detta är: “Du behöver inte göra allt 

som folk ber dig om eller bjuder in dig till. ‘Vad vill jag?’ är en bra fråga att ställa sig då och 

då” (17:4) och “Är du stressad behöver du en plats där det är alldeles lugnt och stilla” 

(17:4). Dessa inslag har stort fokus på kvinnan och hur hon själv bör placera sig högt upp på 

sin prioriteringslista för att orka med graviditeten och alla vardagssysslor. Stress och psykiskt 

välmående är inte ett inslag i materialet från 1991-92, där man mer fokuserar på kroppsligt 

välmående såsom hur massage, stödstrumpor och tupplurar kan hjälpa. 

 

Temat Möjligheter att påverka graviditetens krämpor har sammanfattningsvis stora likheter i 

innehåll, men som vid tidigare teman skiljer det sig hur man talar om eller beskriver vissa 
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aspekter. Exempel på detta är hur träningsformer och rekommendationer har förändrats över 

åren, vilket gör att framställningarna i tidningarna skiljer sig. 

 

7.4 Den vuxna relationen 

 
Något som var helt unikt för materialet 1991-92 var temat Den vuxna relationen, som inte 

återfanns i tidningarna från 2016-17. Detta tema handlar främst om den gravida kvinnan i 

relation till en partner och berör aspekter som sexliv, sexlust, deltagande, omtanke och syn på 

kroppen. 

 

Kategorin sex handlar om hur sexlivet eller sexlusten i vissa fall kan förändras vid en 

graviditet. Exempel på förändring är beskrivningar av hur sexlusten kan variera mellan 

kvinnor och par. Här ges lugnande ord om att alla är olika och vikten av att, oavsett 

förändringar i sexlivet, arbeta aktivt med den vuxna relationen. Att känna både mer eller 

mindre sexlust beskrevs som vanligt under graviditeten, och i båda fall gjordes kopplingar till 

partnern och dennes känslor och upplevelser. En kvinna kände sig mer sexuell och sexig som 

gravid vilket gav en ökad sexlust och förbättrat sexliv, där hennes partner tyckte att hon var 

sexig och spännande med sin nya kropp. Nästa stycke i artikeln efter detta handlade om en 

kvinna som mådde illa, hade problem med åderbråck och kände sig plufsig, tjock och ful och 

definitivt inte hade någon lust för sex. Hennes partner var dock sugen men kände sig avvisad: 

“När hon fortsätter att vara avvisande slutar han att försöka. Han blir lite ledsen, men tänker 

att de blir bättre när barnet är fött” (91:3), vilket illustrerar ett fokus på mannens känslor 

kring sexlivet. Exempel på detta är även råd kring hur mannen bör ”bjuda på det” om kvinnan 

vill undvika samlag. 

 

Kategorin partner berör partnerns deltagande, omtanke och syn på den gravida kvinnans 

kropp. Något som var framträdande i materialet 1991-92 var att en partner i stort sett alltid 

benämndes som en man eller make, och kvinnan ofta som mamma och/eller fru. Relationen 

rubriceras vid ett tillfälle också som den ”äktenskapliga samvaron”. Detta skiljer sig från 

tidningarna 2016-17 där tidningen vänder sig till den gravida kvinnan eller ett ni som 

föräldrar. En partner beskrivs som just en partner och sällan med referens till kön. 

 

Under kategorin deltagande ingår olika aspekter och beskrivningar av hur partnern kan vara 

deltagande och stötta kvinnan, eller hur denne inte är eller gör det. Övervägande innehåll 
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berör hur partnern kan delta i kurser, hur paret kan stötta varandra inför förlossning, och hur 

partnern då kan vara till hjälp. Ett citat från en höggravid läsares debattinlägg lyder “Ibland 

önskar jag att jag var en man. En man som jobbade heltid på fabrik, kontor eller någon 

annanstans för att försörja sin familj. En man till en kvinna som ’bara gick hemma’ hela 

dagarna och skötte hem och två små barn...” (92:1). Detta visar på upplevda situationer där 

en partners frånvaro beskrivs som påfrestande för den gravida kvinnan och där hennes dagliga 

arbete inte räknas som ”riktigt” arbete. Subkategorin omtanke handlar om partnerns omsorg 

för den gravida kvinnan, vilket berör aspekter såsom hur maken kan eller bör visa omtanke till 

kvinnan genom att vara engagerad och hjälpa henne vid krämpor. T.ex. ge henne något att äta 

vid illamående för att förbättra hennes välmående. 

 

Slutligen ingår syn på kroppen i temat vilket syftar till partnerns syn på kvinnans gravida 

kropp. Detta var inte så framträdande, men området berörde beskrivningar av åsikter som att 

finna kvinnan attraktiv trots förändringar av hennes kropp, eller beskrivningar av hennes 

kropp som ny, sexig och spännande. Här ligger fokus på mannens syn på kvinnans kropp. 

Under hela temat utgår man som tidigare nämnt främst från att relationen är heterosexuell. 

De teman som hittills har presenterats har haft stora inslag av råd och rekommendationer. I 

nästa tema Experter presenteras vilka dessa kommer ifrån. 

 

 

 7.5 Experter 
 

 
 

Figur 2.3. Modell över temat Experter 

 

 

Temat Experter innefattar uttalanden och råd från de individer tidningen vänt sig till för att 

kunna ge, så som de själva uttrycker det, “korrekt och uppdaterad information” (Viforaldrar, 

2016). Experterna som tidningarna vänt sig till är främst personal inom vårdyrken som 
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barnmorskor och läkare men även övriga sakkunniga som exempelvis yogalärare och 

personer från forskningsinstitut, se figur 2.3 ovan. När man använder sig av experter är det 

främst i frågespalter men de återfinns i de flesta artiklar där man vill få med eller styrka råd, 

åsikter eller fakta. 

 

I kategorin Vårdpersonal ingår de experter som på något sätt har en koppling till vård och 

omsorg. Exempel på dessa är barnmorskor, privatpraktiserande gynekologer, fysioterapeuter, 

psykologer och dietister. Här framkommer inga större skillnader mellan tidsperioderna kring 

vilka slags experter tidningen har vänt sig till. Något som framträder är främst att 1991–92 var 

majoriteten av de experter som tidningen vände sig till barnmorskor. Exempel på uttalanden 

från dessa experter, förutom råd kring krämpor och förändringar, var åsikter om att det 

forskas för lite kring graviditetskrämpor, diskussioner kring huruvida graviditet betraktas som 

en sjukdom eller inte samt synen på sex och avhållsamhet. 

 

Kategorin övriga sakkunniga innefattar t.ex. uttalanden från experter som tillhör 

läkemedelsverket, livsmedelsverket och socialstyrelsen samt mer enskilda personer som är 

journalister, yogalärare och professorer. Dessa uttalade sig främst kring läke- och livsmedel, 

träning och yoga samt forskning om stress. I materialet från 1991–92 ingick också 

debattinlägg från läsare i denna kategori. Dessa har fått plats i temat Experter trots de inte är 

på samma nivå som övriga experter, men de bidrog med värdefull information om deras egen 

verklighet, där kvinnorna själva kan ses som experter. Debattinläggen berörde bland annat 

åsikter kring mödravården, syn på sin egen situation kring graviditeten, och påfrestande 

upplevelser om livet som hemmafru. 

 

Kategorin fakta om vården berör beskrivningar av vård och fakta kring Mödra- och 

Barnavårdscentralen. Denna återfinns endast i materialet från 1991–92 och berör bland annat 

besparingar inom vården och dess effekt på barnmorskor och patienter. I artikeln - Var är 

mödravården bäst? kartlägger tidningen den svenska mödravården. I den visas exempel på hur 

en större arbetsbörda för personalen innebär mindre tid per mamma, vilket skapar stress och 

oro för samtliga parter. Ett citat från en barnmorska i Stockholm som illustrerar detta är: “Året 

innan började hon med kurser i förlossningsförberedelse i privat regi och märkte snart att 

många kvinnor var missnöjda med mödravården. - Det var för stressigt och många sa att de 

mådde sämre efter MVC-besöket än före.” (92:4).  
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Sammanfattningsvis är experterna tidningarna vänt sig till för att kunna informera sina läsare, 

relativt lika mellan de båda tidsperioderna. Tidigare var dessa främst barnmorskor, men i 

nutid verkar synen på experter, sakkunniga personer och myndigheter ändrats vilket breddat 

tidningarnas urval av experter. 

 
7.6 Internet 
 

Temat Internet, berör graviditet och internet på olika sätt och återfinns endast i 2016–17, av 

den naturliga anledningen att internet inte var tillgängligt för vardaglig användning under 

början av 90-talet. Detta tema innefattar olika slags sociala medier där kvinnor uppmanas att 

söka information, råd och stöd rörande graviditeten på olika onlineforum. Det kan röra sig om 

att finna stöd i andra gravida kvinnor på nätforum, vilket kan illustreras med citatet “En ny 

värld öppnade sig; en varm, anonym kvinnovärld…” (17:1). På internetforum beskrivs 

kvinnor kunna hjälpas åt, stötta och peppa varandra inför, under och efter graviditeten. Detta 

innefattade bland annat saker som att tillsammans tolka blodspår, flytningar och krämpor. I 

kategorin sociala medier ingår även råd kring hur man kan söka hjälp vid träning och hitta 

övningar via internet såsom: “Ibland är det svårt att på egen hand slappna av, då kan du 

lyssna på guidade meditationer på nätet. Googla och leta dig” (17:4). Det visar på att internet 

har ett brett användningsområde. 

 

En annan del av temat handlade om hur trender, specifikt hennamålade gravidmagar, är stort 

på internet. Här gjordes hänvisningar till bild- och fotodelningsappliktioner som Pinterest och 

Instagram. I dessa kan man finna inspiration till hur man själv kan utsmycka gravidmagen, 

men också beskrivningar av hur kändisar och paparazzibilders spridning på internet har 

påverkat trenden för vanliga kvinnor. 

8. Diskussion 
 

Här kommer vi att diskutera de mest centrala fynden i relation till tidigare forskning och teori. 

Avsnittet är strukturerat utifrån framställningen av kroppen samt beskrivningen av 

välmående. 

 

8.1 Hur ser framställningen av den gravida kroppen ut? 
 

Analysens resultat visar att den gravida kroppen i Vi Föräldrar Gravid tycks vara en period av 

undantag från den annars så utseendefixerade kroppshets som omger den kvinnliga 
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framställningen i media (Cole & Henderson Daniel 2005). I analysen framkom det tydligt att 

graviditetens påverkan på kropp och hälsa är det mest centrala. Detta handlar främst om olika 

vanligt förekommande kroppsliga krämpor som i sin tur kan påverka kvinnans fysiska, men 

även hennes psykiska, välmående. I de delar av tidningarna som berör exempelvis träning så 

beskrivs träning som viktig främst för kvinnans välmående, och inte i första hand för 

utseende- eller viktrelaterade anledningar. Samma sak gäller vid inslagen om mat, där den 

största delen berörde råd angående mat som bör undvikas för att inte skada barnet eller för att 

lindra krämpor som t.ex. illamående; och inte av utseende- eller viktrelaterade anledningar. 

Detta resultat går i linje med Boepple och Thompsons (2016), samt och Roth Homer och 

Fenwick’s (2012) studier som även de illustrerar graviditeten som ett undantag. Vikt och 

andra utseenderelaterade inslag ingår ofta även i graviditetstidningar, men det utgör inte den 

viktigaste aspekten, vilket det gör för den post-gravida kroppen. Hade vi undersökt även post-

gravida kroppar i svenska tidningar, hade troligtvis resultaten sett annorlunda ut. 

 

När det kommer till de existerande utseenderelaterade inslagen angående vikt i materialet så 

återfanns detta endast i tidningarna från 1991–92. I de mer nutida tidningarna från 2016–17 

förekom inga sådana inslag om vikt, utan där ingick andra former av utseenderelaterade inslag 

såsom magtrenden, där de tog upp en trend som främst synts på sociala medier, kring 

hennatatueringar på den gravida magen. De utseenderelaterade inslagen och de övriga råd, 

tips och allmänna rekommendationer kring t.ex. lindring av krämpor som tidningarna visar 

kan knytas till Giddens och Becks beskrivning av det senmoderna samhället som reflexivt. En 

del i detta berör kroppen som ett reflexivt projekt (Giddens 1991). I tidningarna uppmanas 

kvinnan att ständigt arbeta med kroppen och välmåendet, främst genom att på olika sätt 

behandla och försöka lindra de krämpor som graviditeten medför. Här tycks kroppen och det 

fysiska välmåendet styras dels av henne själv, dels även av ideal och normer. I materialet 

nämndes viktuppgång som en risk om kvinnan äter för mycket mat vid illamående, formandet 

av kroppen framställs som ett personligt val, men även som styrt av krämporna som kvinnan 

drabbats av.  

 

När det kommer till hennamålningen berör detta ett mer estetiskt formande av kroppen som 

mer uttryckligt syftar till utsmyckning. Att som individ kunna sätta en personlig prägel på sin 

kropp, som en slags hyllning, kan uppfattas som en stärkande eller rolig aktivitet under 

graviditeten. Troligen är detta inte fallet för alla kvinnor. De bilder som visas med 

hennamålning är i tidningen släta, runda magar utan bristningar. En kvinna som inte liknar 
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dessa bilder, t.ex. någon med mycket bristningar på sin gravidmage, kanske inte upplever 

denna trend som positiv. Sett till Social Comparison teorin finns det här olika sätt hur kvinnor 

skulle kunna jämföra sig med ovan diskuterat innehåll i tidningarna. Här kan man t.ex. 

jämföra sig med beskrivningar av kvinnor som tacklar graviditeten bättre eller sämre än en 

själv, varav en uppåt- eller nedåt-jämförelse kan ta plats. En jämförelse med innehållet i 

tidningen, som Chrisp och Turner (2014) beskrev det, kan tolkas som en jämförelse med ett 

idealt själv eller med samhälleliga normer, vilket inte möjliggör en validering av egna känslor 

och tankar kring detta. Om man inte känner igen sig eller om man upplever att de i tidningar 

är bättre än en själv kan det leda till sämre självförtroende. Då Vi Föräldrar finns på andra 

plattformar, så som olika sociala medier, möjliggör det att kvinnor kan mötas och 

kommunicera online. Det kan bidra till en mer objektiv syn av graviditeten, kroppen och 

hälsan då man i utbytet med andra kan få validering på sina upplevelser eller känslor. Med 

andra ord, kan kvinnorna få stöd via andra genom en sådan typ av kommunikation och 

därmed må bättre då känslor valideras. 

 

Socialstyrelsens (2014) statistik kring graviditeter, förlossningar och nyfödda barn under 

perioden 1973 till 2013, visar att vikten hos gravida kvinnor har ökat under de studerade åren. 

Detta är intressant i relation till materialet då det 1991–92 skrevs om vikten av att som gravid 

inte äta för mycket, eller vikten av att man inte behöver äta för två. Under denna tidsperiod 

var andelen gravida kvinnor med övervikt mindre än vad det är idag, men något liknande 

innehåll angående risker med viktökning återfinns inte i materialet från 2016–17. Att ha stor 

övervikt under graviditeten ger en ökad risk för komplikationer och sjukdomar, för såväl 

kvinnan som barnet i magen, vilket gör att det är viktigt att inte gå upp alltför mycket i vikt 

under graviditeten (Socialstyrelsen 2014). Trots att BMI stadigt ökat sedan 90-talet är vikt 

relaterat till hälsa ingenting det skrivs om i de mer nutida tidningarna.  

 

Resultaten av analysen visar hur tidningarna överöser den läsande kvinnan med 

valmöjligheter, råd och rekommendationer angående hur hon ska kunna tackla graviditeten 

och förbättra sitt välmående. Ett stort utbud av olika former av valmöjligheter menar Beck 

(1986) är en effekt av moderniseringsprocessen. Giddens menar också att detta även ökar 

risker och faror i livet (Giddens 1991). Som gravid kvinna i ett senmodernt samhälle kan 

upplevelsen av faror och risker för både sin, och barnets hälsa uppstå. Denna upplevelse kan 

komma från media och tidningar där olika slags faror framställs med t.ex. mat, motion och 

läkemedel. Genom den ökade individualiseringen ifrågasätter vi oss själva och våra val, vilket 
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leder till att vi möts av nya svar, motfrågor och förslag från en växande marknad av experter 

(Beck 1986). Tidningarnas främsta källa till information kom från olika slags experter och 

sakkunniga personer. I artiklarna ingick mer ofta än sällan expertutlåtanden om olika aspekter 

av graviditeten, främst berörde dessa dock olika slags krämpor. På Vi Föräldrars hemsida kan 

man läsa: “Målet med tidningen är att kunna ge föräldrar och gravida korrekt och uppdaterad 

information; som en motvikt till andra åsikter och tyckande som ofta omgärdar 

barnuppfostran och barn. Svaren får de genom att vända sig till Sveriges främsta experter” (Vi 

Föräldrar 2016). Detta kan bidra till att förstärka tilliten till tidningen som någon form av 

expertsystem, där man som läsare kanske inte alltid ifrågasätter innehållet i tidningen utan 

litar på att rekommendationerna är legitima och riktiga. Under 1991–91 fanns det i tidningen 

en sektion för insändare, vilket inte fanns 2016–17. Att man tagit bort chansen för vilken 

kvinna som helst att skriva in till tidningen och dela av sig av sina tankar och åsikter, kan vara 

ett tecken på att synen på vems uttalanden som räknas tillitsfulla förändrats. Kanske tänker 

man sig att det lugnar mer att höra från en överläkare, än en erfaren mamma, att de symtom 

man upplever är normala. Samtidigt visar materialet att kvinnor idag använder sig av 

anonyma internetforum för att söka svar från likasinnade, där de enda experterna är kvinnorna 

med deras varierande upplevelser och erfarenheter snarare än någon exakt vetenskap. 

 

Sett över tid är fakta och råd kring graviditetens påverkan angående krämpor relativ lika. Som 

ett expertutlåtande i tidningen från 1992 konstaterade; det forskas inte mycket om 

graviditetskrämpor, vilket gör att det troligtvis är därför det ser lika ut trots att det skiljer cirka 

25 år mellan tidningarna. 

 

8.2 Hur talas det om välmående? 
 

När det kommer till välmående visar analysen, precis som när det gällde kroppens 

framställning, att detta handlar främst om hur kvinnan ska göra för att klara graviditetens 

krämpor. Hon måste skapa sitt egna välmående, inte förvärra eller utsätta sig eller barnet för 

risker, vilket kan ses som ett uttryck för reflexivet. Vi skapar och återskapar ständigt oss 

själva och våra liv, och därmed även kroppen och välmåendet. Resultaten kring välmående 

kan delas upp i det fysiska och psykiska välmåendet. Vikten av det psykiska välmåendet 

återfanns inte i tidningarna från 1991–92. Däremot var det tydligt hur stora krav på den 

gravida kvinnan skapade ett sämre psykiskt välmående. I de mer nutida tidningarna från 

2016–17 beskrivs vikten av att prioritera mental hälsa där känslor som oro, stress får ta plats. 
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Detta lyfts fram som viktigt för att värna om och bibehålla det psykiska välmåendet, vilket 

skapar en målande bild där framställningen av den gravida kvinnans välmående har förändrats 

radikalt. I de mer nutida tidningarna rekommenderas kvinnorna att prioritera sig själva högt, 

vilket är en stor förändring från 1991–92 där mammans negativa påverkan på man och övrig 

familj var ett närvarande orosmoln.   

 

Förändringen i framställningen av välmående kan tänkas höra ihop med det faktum att 

kvinnans roll och femininitet gestaltas på ett annat sätt under 1991–92 än det gör idag idag. 

Under 1991-92 benämndes kvinnan återkommande som främst mamma men även fru. Även 

temat Den vuxna relationen var unik för den tidigare perioden, där mannens syn på kvinnan 

och hennes kropp fick ta plats. Idag kan man se att individualiseringen är mer framträdande. 

Kvinnan kan själv välja att vara mer än en fru och mamma, hon relateras inte heller alltid till 

en man i tidningarna från 2016–17. Detta kan kopplas till hur Beck och Giddens beskriver 

förändringar i relationsformerna, som tidigare var präglade av kvinnans underordning 

(Gottzén 2014). Tidigare var livet mer förutbestämt efter vilket kön man tillhör, men i och 

med moderniseringsprocessen har vi inte bara mer möjligheter, utan även krav på att göra fler 

val (Beck 1986). 

 

I själva relationen mellan föräldrarna var den typ av relation som bygger på mannens 

överordning mer framträdande i tidningarna från 1991–92 än de från 2016–17. Fokus i 

tidningarna låg ofta på mannens blick av kvinnan kropp, sexualitet eller andra åsikter han 

hade kring aspekter som rörde henne. I tidningarna från 2016–17 tycks nära och intima 

relationer ha förändrats. Här är föräldrarnas delade ansvar mer framträdande, och tilltalet ni 

till föräldrar var vanligare, istället för främst till kvinnan som mamma. Ett sådant sätt att 

bemöta båda föräldrarna talar för en förändring mot mer jämställda relationer där delar i livet 

som berör graviditet och barn är något som är relevant för båda parter. Giddens menar att den 

rena relationen bygger på att paret skriver sin historia tillsammans, vilket är något som 

framträder ur materialet från 2016-17. I och med en mer jämställd och ren relation, där 

kvinnans lass inte blir lika stort att dra och förhållandet varar så länge båda parter vill, kan det 

skapa möjligheter för kvinnan att värna om sitt egna psykiska välmående. Då den rena 

relationen bygger på frihet att förverkliga sina egna reflexiva identitetsprojekt, får även 

kvinnor chans att prioritera sig själv och utveckla sina mål i livet (Gottzén 2014).  
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I tidningarna från 1991–92 utgick man i större utsträckning från att relationen var 

heterosexuell. Ord som mamman och pappan förekom ofta, liksom mannen och frun. I de 

nutida tidningarna från 2016–17 användes oftare begrepp som partnern och föräldrarna, vilket 

öppnar upp för ett inkluderande av andra sorters relationer och läggningar än de 

heterosexuella. Detta går i linje med att det utifrån den rena relationen inte längre är lika 

självklart hur relationen ska utformas. Homosexualitet har enligt Giddens blivit allt vanligare 

genom de rena relationerna, som en följd av att sexualitet i större utsträckning har skiljts från 

att endast relatera till fortplantning och giftermål (Gottzén 2014). 

 

När tidningen beskriver alla de krämpor gravida kvinnor kan få och då måste hantera, både 

fysiskt och psykiskt, är det svårt att se hur det skulle finnas utrymme kvar till en massa sexiga 

känslor (vilka berörs under 1991–92.) Detta skapar väldigt stora kontraster, vilket å sin sida 

även blir mindre framträdande av att de under 1991–92 även skriver om positiva aspekter av 

graviditeten; så som att känna sig sexig på grund av att brösten blir större. Men i jämförelse 

kan detta tyckas vara en liten och obetydlig del för kvinnans välmående. Att få större byst 

känns som en liten tröst och hjälper inte mot illamående, kramper, åderbråck och andra 

krämpor en gravid kvinna får hantera. Även detta berör det sätt vilket kvinnan och femininitet 

gestaltades i tidningarna från 1991–92. Då relationerna tycks bli mer och mer rena, har vi nu 

allt mer rört oss bortom den typ av sexuella passivitet såsom t.ex. från tidningarna 1991-92, 

där mannen rekommenderades att bjuda på det om kvinnan inte kände sexuell lust under 

graviditeten. Likt hur Giddens framställde det har kvinnor genom moderniseringsprocessen 

kommit att kunna kräva mer rättigheter och sexuell frihet (Gottzén 2014). Kvinnor ställer 

idag, med all rätt, högre krav på relationer och sexlivet. 

 

Under 90-talet fanns, förutom vad som tidigare diskuterats, även återkommande långa 

reportage i tidningarna om kriser och nedskärningar i mödravård och på 

förlossningsavdelningarna. Det skrevs om barnmorskornas pressande arbetssituation som gav 

mindre tid för varje mamma, och om blivande mammor vars psykiska välmående försämrades 

efter besök hos stressade barnmorskor. Även risker samt en känsla av otrygghet och oro bland 

både vårdpersonal och gravida skildrades. Denna negativa utveckling tycks sen dess bara ha 

fortsatt runt om i Sverige. År 2001 rapporterade Aftonbladet att hälften av landets BB-platser 

har försvunnit de senaste 10 åren trots att antal födslar ökat (Gemzell & Mårtensson 2001). 

Idag pågår fortfarande enorma nedskärningar och nedläggningar av förlossningar runtom i 

landet. Trots att denna utveckling fortsatt sen 90-talet är detta ingenting som Vi Föräldrar 



 34 

Gravid skriver om idag. Tidningarna som analyserats från 2016–17, som trots allt är riktade 

till blivande föräldrar, skriver ingenting om denna oroande utveckling. 

 

Den individualisering som skett i dagens moderna samhälle har enligt Beck lett till ökade 

valmöjligheter. Som tidigare nämnt har modernitetsprocessen inte bara skapat möjligheter 

utan även krav att göra fler val, vilken även innefattar graviditet och förlossning. Säkerligen 

oroas många blivande föräldrar av hur nedskärningarna i vården kommer påverka dem. I det 

vill vi göra bästa möjliga val, vilket inte alltid är så lätt att veta vad det är; vilket i sin tur leder 

en till att söka råd hos de som anses vara mer kunniga än oss själva. Med andra ord förlitar vi 

oss i högre utsträckning på olika experters åsikter vilket i sig skapar risker (Beck 1986). Vi 

vill tro att sjukvården fungerar och tar hand om en i en så utelämnad situation som under 

graviditeten och förlossning. Det kan ses vara ett exempel på tilliten till expertsystem. 

Giddens menar att det inte är konstigt att vi i ödesdigra ögonblick ställs inför expertsystem 

som fokuserar på rekonstruktionen av självidentiteten, där rådgivning genom bl.a. tidningar 

av detta slag spelar en viktig del (Giddens 1991).  

 

I likhet med kroppen som ett reflexivt projekt, kan detta illustrera den inställning många 

mammor tycks förväntas ha under graviditeten. I tidningarna som analyserats råds de blivande 

mödrarna ta hand om kropp, själ och krämpor, och då även också under förlossningen. I 

tidningarna från 2016–17 rör tipsen även att hålla sig lugn, andas, inte stressa etc., vilket kan 

ses som en del av livets reflexiva projekt där de gravida får välja vilken typ av kvinna de vill 

vara; den som tar hand om sig själv eller den som slarvar. 

 

9. Sammanfattning 
 

Den gravida kroppen framställs i Vi Föräldrar Gravid som påverkad av de krämpor och 

förändringar som kan påverka en kvinna under graviditet. När det kommer till välmående så 

berör dessa inslag främst expertutlåtanden om hur kvinnan själv måste värna och påverka sitt 

välmående för att kunna må bra, genom att på olika sätt tackla de graviditetskrämpor hon 

möts av. Resultaten visar även att den gravida kroppen i stor utsträckning, i linje med tidigare 

forskning, är ett undantag från den övriga utseende och kroppshets som annars omger 

framställningen av kvinnan i media. 
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Förutom detta har resultaten också visat på att det finns skillnader i framställningen av den 

gravida kvinnan, kropp och hälsa mellan de båda tidsperioderna. Från materialet verkar 

kvinnan idag ges större utrymme att utveckla och fokusera på sig själv än vad som framgick 

1991-92. Främst har en förändring skett som bidragit till en mer framträdande 

individualisering för kvinnan, där hennes mentala hälsa utöver den fysiska också anses viktig. 

Framställningen av kvinnan i relation till en partner och ev. övrig familj har även den 

genomgått en förändring, där patriarkala strukturer i familjelivet blivit mindre framträdande.  

 

Slutligen fördes en diskussion kring de delar i materialet som berörde Mödravården och 

nedskärningar inom dessa. Här kan man se att det i övriga media rapporteras om 

nedskärningar, men inte i Vi Föräldrar Gravid 2016–17. Detta gjordes bara under 1991–92, 

trots att den oroande utvecklingen inom mödra- och förlossningsvård fortsatt. Detta kan ses 

som oerhört problematiskt, då det är målgruppen för Vi Föräldrar Gravid som drabbas av 

nedskärningarna, ett aktuellt innehåll kring läget i Sveriges förlossningsvård skulle kunna 

vara ett lämpligt komplement till resterande innehåll. Att vi inte sett denna form av diskussion 

från materialet i 2016-17 kan bero på vårt begränsade urval. Denna begränsning har främst 

berott på uppsatsmomentets omfattning och tidsram. Materialet består endast av fyra nummer 

vilket kan göra att vissa resultat beror på att en viss aspekt är unik för just det numret och inte 

för tidsperioden i sig. En annan nackdel är att en uppsats som denna inte kan berätta något om 

de faktiska reaktionerna eller påverkan av media hos gravida kvinnor då intervjuer inte 

utförts. Vi kan inte heller göra kopplingar mellan den mediala framställningen av kvinnan och 

t.ex. kroppsmissnöje, då vi inte kombinerat olika datainsamlingsmetoder/analyser. 

 

 9.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna process har varit väldigt intressant och vi har haft stort nöje att följa det som kommit 

fram ur materialet. Därför rekommenderar vi starkt att fortsätta utforska detta ämne på olika 

sätt. En liknande studie med ett större material skulle kunna göras, för att då öka 

möjligheterna att generalisera resultaten från studien. Vi tänker också att det hade varit 

spännande att studera vilket utrymme mannen får i graviditetstidningar, då dessa tidningar, så 

som Vi Föräldrar, påstår sig vara riktade till båda föräldrarna och inte bara kvinnan. En 

jämförelse av olika slags tidningar riktade till gravida är ett annat förslag, som tidigare 

uppmärksammats har t.ex. tidningen MAMA ett annat fokus än Vi Föräldrar. Att undersöka 
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hur ”vanliga” tidningar så som kvällstidningar och s.k. skvallerblaskor framställer gravida 

hade även det varit ett intressant område att titta närmare på. 

 

Media är en plattform i ständig utveckling. Framtida forskning hade också kunnat utforska 

andra former av media. Som vi tidigare nämnt består Vi Föräldrar av ett antal delar, bland 

annat appar, internetsidor och andra sociala medier. Här kan läsaren vara delaktig på ett annat 

sätt, och ett sådant utbyte mellan tidning och läsare vore en intressant utveckling av 

forskningen. 
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