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”Jag är inte tjock, jag är gravid!”

Sex gravida kvinnors självbild under graviditeten – en intervjustudie.

Helena Thiger

Abstrakt

Introduktion: Graviditet är en tid som medför att kvinnornas kroppar omformas. Med ett klart 
formulerat kvinnoideal medför detta att de gravida kvinnorna evaluerar sin självbild till följd av att 
förändringen sker i motsats till samhällets utseende trend. Kvinnorna känner sig ful och oattraktiv, 
likväl får barnets hicka och sparkar i livmodern kvinnorna att känna fascination samt stolthet.
Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa hur kvinnor beskriver sin självbild i samband med 
en graviditet.
Metod: Sex kvinnor som var gravid i vecka 28-35 intervjuades med semi-strukturerade öppna 
frågor. Data har analyserats med inspiration från grundad teori.
Resultat: Analysen resulterade i en huvudkategori, fyra kategorier och sexton underkategorier. De 
gravida kvinnorna har till följd av samhällets ideal en generellt dålig självbild. I takt med 
kvinnornas fysiska omformning upplevdes självbilden väldigt negativ, kvinnorna försökte aktivt 
sträva efter en positiv upplevelse genom att använda små hjälpmedel. Magen väcker oönskad 
uppmärksamhet, grad av uppmärksamhet styrs utifrån magen storlek. Kvinnorna uttryckte ett stort 
behov av stöd från partner, familj och vänner för att kunna acceptera samt hantera graviditetens 
påfrestningar. Barnmorskorna erbjöd god medicinsk kunskap men saknade den empatiska förmågan
vilken medförde att kvinnorna upplevde sig nonchalerad.
Slutsats: De gravida kvinnorna har till följd av samhällets ideal en generellt dålig självbild, utifrån 
de gravida kvinnornas relation till den egna kroppen, men tack vare små hjälpmedel kunde 
självbilden accepteras. Stöd från partner och familj var det viktigaste komponenterna som 
medverkade till en god anpassning till graviditeten. 

Nyckelord: Kvinna, graviditet, självbild, upplevelse, kroppsideal, grundad teori.

Intervjustudien har presenterats i enlighet med rådande riktlinjer från ”Journal of Reproductive and 
Infant Psychology”, bortsett från omfång samt språk.



”I´m not fat, I´m pregnant!”

Six pregnant women´s self-image during pregnancy – an interview study.

Helena Thiger

Abstract

Background: A pregnancy forces the female body to change. Today we can identify clearly defined 
feminine ideal, during the time of pregnancy the body change in the direct opposite direction to 
societal trends which causes the pregnant women to question their self-image. The pregnancy 
causes the women to feel ugly and unattractive. However, feeling the baby´s hiccups or kicks make 
women fascinated and full of pride.
Objective: The aim of the present study was to illustrate how women describe their self-image 
during pregnancy 
Methods: Semi-structured open-ended interviews were conducted with a total of six women who 
were pregnant in week 28-35. Data were analyzed inspired of grounded theory. 
Results: The analysis presented one main code, four categories and sixteen subcategories. Pregnant 
women have in general a poor self-image as a result of the society's ideal about the female body. 
Despite the negative feelings towards the body the women actively tried to strive for a positive 
experience with help of small appliances. The women expressed a greater need for support from 
their partners, families and friends to accept and cope with the stressful mental strain that the 
pregnancy creates. The midwives had a good medical knowledge but lacked empathy, which caused
the women to feel neglected.
Conclusion: The pregnant women had in generally a poorer self-image as a result of the body ideal 
in society. Acceptance of the pregnant self-image could be accomplished with a good relation to 
their own body. Also support from partners and families were the main components for a good 
ability to adapt oneself to pregnancy.  

Key words: Women, pregnancy, self-image, body ideal, grounded theory

The interview study has been presented in accordance with current guidelines from the "Journal of 
Reproductive and Infant Psychology", apart from the scope and language. 
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Inledning

Kvinnor kan indela sin levnadstid i tre specifika faser, nämligen barna-perioden, fertila perioden 

och klimakteriet. Den fertila perioden avser den omloppstid då det återfinns möjlighet till 

reproduktion, fasen inleds med den första menstruationen och betraktas som avslutad när 

menstruationerna fullkomligt har upphört, fenomenet benämns menarche respektive menopaus. 

Under den fertila perioden har kvinnor normalt en blödning som cyklist återkommer varje månad, 

fenomenet regleras av ett komplext hormonspel som resulterar i ägglossning. Den cykliska 

menstruationen upphör i samband med en graviditet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2010). Bäckström (2004) och Kaplan (2009) skildrar att en graviditet varar från befruktning till 

barnets födelse, vilket normalt beräknas till 38 veckor. Det är inte alltid självklart när befruktningen 

ägt rum, med hänsyn till det avseendet beräknas alltid graviditeten från senaste normala 

menstruationens första dag (SNM) och motsvarar att en graviditet beräknas till 40 veckor.

I samband med skapandet av en graviditet, återfinns en nybildad organism som antar en 

dominerande roll och utlöser en remarkabel fysiologisk och anatomiskt omställning för 

kvinnokroppen. Omställningen innefattar en omfattande transformation på kroppens insida såväl 

som på kroppens utsida och involverar reproduktionsorganen, urogenitala organen, 

cirkulationsorganen, andningsorganen och slutligen gastrointestinala organen (Grennert, 2011; 

Nisell, 2008; Fridén, Nordgren & Åhlund, 2011). Kapland (2009) belyser att graviditeten vanligen 

gestaltar symtom som illamående, orkeslöshet, ökad aptit, begynnande eller fullständigt utvecklade 

åderbråck, ödem och smärtsamma fogar samt leder. En växande mage och spända bröst betraktas 

dock som den centrala och markerande förändringen. I förhållande till kvinnornas storlek, utgör 

graviditeten en relativt stor belastning för kroppen, detta kan föranleda uppkomst av blåskimrande 

bristningar som efter förlossningen ändrar karaktär och blir vita. Bristningarna är en företeelse som 

kvarstannar permanent på kroppen, till skillnad från övriga yttringar som oftast är övergående. 

Enligt Carter (2010) sker den kroppsliga förändringen stegvis under hela graviditeten, processen 

kan upplevas överväldigande när kvinnorna förlorar förmågan att kontrollera sin egna kroppar. 

Chang, Chao och Kenney (2006) skildrar det fysiska förändringarna är dramatisk till följd av att 

kroppen omvandlas i motsatt riktning förhållande till samhällets krav på den idealiska 

kvinnokroppen.

Kvinnoideal har funnits sedan medeltiden, som förordade en rund mage, runda höfter och stora 
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bröst. De forna idealet ansåg att en kropp med former symboliserade kvinnlighet och reproduktion, 

en vacker illusion som länge bevarades. Under 1900-talet började det kvinnliga idealet förändras, 

den fylliga kroppsformen förlorade sitt värde och ersattes med ett smalhetsideal som ett bevis på att 

kvinnorna tagit kontroll över sina kroppar, ett ideal som kvarstår än idag. De specifika normer som 

återfinns inom kvinnokulturen betraktas som en förstärkning för kvinnornas underlägsenhet och en 

styrka för männens dominans (Frisén, Gattario & Lunde, 2014). Rysst (2010) belyser att män och 

kvinnor i nuläget har samma visualisering på hur den ideala kvinnokroppen bör gestaltas. 

Kvinnokroppen skall till formen bära en skepnad av ett timglas, en vacker siluett med en smalt 

markerande midja, proportionerliga höfter och stora bröst. I nuläget har även en eskalerande 

träningshets identifierats, varpå kvinnokropparna även skall vara fysiskt starka. Murnen, Poinsatte, 

Huntsman, Goldfarb och Glaser (2015) belyser framförallt att kvinnorna inte skall vara större till 

kroppsformen än männen. Gravida kvinnor har tidigare varit förskonade från det kroppsliga idealen 

när vinsten av den reproduktiva funktionen har prioriterats, dock har synen korrigerats och studier 

påvisar att graviditetens symtomatiska omformning inte är accepterad i samma utsträckning. Detta 

medför att kvinnorna under en graviditet evaluerar sin självbild (Skouteris, Carr, Wertheim, Paxton 

& Duncombe, 2005), vilket slutligen kommer inverka på om den omfattande upplevelsen av 

graviditeten är positiv eller negativ (Johnson, Burrows och Williamson, 2004) 

I enlighet med Earle (2003) är varje graviditet unik, därmed är det svårt att på förhand bilda sig en 

uppfattning om hur förändringen kommer påverka självbilden. Vid graviditetens inledning är den 

kroppsliga förändringen tämligen liten, endast individerna själva tillsammans med sina partners kan

särskilja den begynnande omvandlingen, dock beskriver kvinnorna att de upplever sig feta, fula och 

oattraktiva. De bär med sig en uttalad rädsla över att andra människor i samhället skall bilda sig en 

uppfattning om att paret har en ohälsosam livsstil med begynnande övervikt (Johnson et al., 2004; 

Nash, 2014; Skouteris et al., 2005). Nash (2012) belyser att rädslan består tills kvinnorna börjar bli 

synligt gravid. Trots att samhället är medveten om graviditeten, upplever kvinnorna en gnagande 

oro för att bli betraktad som fet, vilket medför att viktuppgången är en central faktor som påverkar 

kvinnornas självbild (Hill, Skouteris, McCabe och Fuller- Tyszkiewicz, 2013). Enligt Kamysheva, 

Skouteris, Wertheim, Paxton och Milgrom (2008) kan antalet kilo som graviditeten genererar 

indirekt sammankopplas med förlust av självkänsla och identitet, ju fler kilo desto sämre självbild. 

Skouteris et al., (2005) förklarar att kvinnorna regelbundet försöker fokusera på det som är positivt 

med graviditeten och som med tiden kan stärka självbilden. Kroppen betraktas som en fantastisk 
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skapelse med förmågan att kunna bära och livnära ett barn, de gravida formerna är symbol på att en 

blivande moder framträder. Clark, Skouteris, Wertheim, Paxton och Milgrom (2008) belyser att 

kvinnorna kan känna en viss stolthet över sin kropp när de känner barnets sparkar, ändrar läge, får 

hicka eller vid avlyssning av hjärtljuden. Chang et al., (2006) förklarar att kvinnorna återfinner en 

viss acceptans till den gravida kroppen, Sohn och Bye (2015) förklarar att materiella föremål som 

kläder kan användas för att förbättra relationen till den egna kroppen. Beklädnad skapar en 

möjlighet att dölja alternativt kamouflera kroppsdelar som skapar missnöje samt framhäva de 

kroppsdelar som ger tillfredsställelse. Det kan resultera i att kvinnorna kan avspegla sin kropp som 

vacker. De gravida kvinnorna lever trots allt för den dag graviditeten är avslutad, efter en tids 

återhämtning är kroppen åter i kvinnornas egendom.

Definition

Med självbild avser hur kvinnorna ser på sig själva och inkluderar personlighet, utseende och 

förhållande till omvärlden.

Rational

Kvinnoideal har alltid återfunnits, i det nuvarande samhället är vikttyranni och träningshets en 

vardag, vilket skapar dåliga självbilder som resulterar i en förkastlig kvinnohälsa. Under en 

graviditet är de kvinnliga idealen nästintill omöjlig att leva upp till, både kvinnorna och de ofödda 

barnen kan ta skada. Kvinnornas självbild är ett ämne som är högaktuellt, för att kunna tillmötesgå 

individuella behov samt verka som ett stöd under graviditeten är det viktigt att vara medveten om 

kvinnornas känslor och uppfattningar. Information om kvinnornas självbild är kunskap som skulle 

kunna berika barnmorskorna i deras profession, framförallt arbetet inom mödrahälsovården, som 

ombesörjer omvårdnaden av kvinnor och de ofödda barnen. Vården som i nuläget är medicinskt 

inriktad skulle kunna utvecklas och bli mer inkännande.

Syfte

Syftet med examensarbetet är att belysa hur kvinnor beskriver sin självbild i samband med en 

graviditet.
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Metodbeskrivning

I detta examensarbete har en inspiration av grundad teori använts som metod och symbolisk 

interaktionism har använts som ett teoretiskt ramverk. I enlighet med Starrin, Larsson, Dahlgren och

Styrborn (1991) benämns tillvägagångssättet för grundad teori som teorigenerering på empirisk 

grund, intentionen är att utveckla en teori som upptäcker tillika avtäcker grundläggande sociala 

samt strukturella processer med etablerad erfarenhet som utgångspunkt. Grundad teori bygger på 

det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism, vilket innebär att individer i samspel med 

andra människor bygger upp och förändrar sin självbild och hur denna förändrade självbild 

påverkar människors handlande (Trost & Levin, 2010). 

Deltagare

I examensarbetet deltog sex kvinnor som var gravida mellan vecka 28-35, av dessa var fem av 

kvinnorna förstföderskor medan en kvinna var omföderska. Åldern på deltagarna varierade mellan 

22-34 år, samtliga kvinnor levde i en relation med barnafadern. Alla graviditeter var välkomna och 

majoriteten av dem var planerad. För att finna deltagare som kunde delge information som var 

relevant till examensarbetets syfte användes ett strategiskt urval med formulerade 

inklusionskriterier (Hartman, 2001). Individerna skulle vara kvinnor som var gravid i veckan 28-35,

inskriven inom mödrahälsovården och kunde prata samt förstå svenska som språk.

Procedur

Ansvarig avdelningschef samt ansvarig barnmorska för mödrahälsovårdscentralerna i norra 

Sveriges inland kontaktades för att erhålla ett skriftligt godkännande till rekrytering av deltagare 

(bilaga 1). Under pågående föräldrautbildning återfanns möjlighet att möta och informera kvinnorna

om examensarbetet, både skriftligt och muntligt (bilaga 2). De kvinnor som önskade att medverka 

uppmanades att kontakta författaren via e-mail eller telefon. Informerat samtycke inhämtades i 

samband med avstämd sammankomst.

Datainsamling

Insamling av data genomfördes med intervjuer, en öppen metodik användes med ambition att 

erhålla personliga uppfattningar och upplevelser om det fenomen som studerats (Henricson & 

Billhult, 2012). Metoden ansågs lämplig när syftet var att undersöka kvinnors uppfattning om 

självbilden under en graviditet.  Innan intervju initierades inleddes ett vardagligt samtal med 
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kvinnan, därefter erhölls information angående intervjuns procedur, informerat samtycke och 

hantering av data. Syftet var att skapa en god relation med deltagaren och en gemensam 

överenskommelse (Lantz, 2007). Intervjun inleddes med semi-strukturerade öppna frågor (bilaga 3),

därefter användes följdfrågor för att kunna erinra en djupare uppfattning. Intervjufrågorna ändrades 

under intervjun samt mellan intervjuerna. Samtalen genomförde i enskildhet med varje deltagare, 

platsen valdes av den enskilda individen vilket innebar i deltagarens bostad, författarens bostad eller

på en offentlig plats på orten. Tiden för varje enskild konversation varade mellan 30-60 minuter, 

alla deltagare uppmanades att samtal fritt utifrån känslor, tankar och erfarenheter. I detta 

examensarbete användes en diktafon som hjälpmedel vid varje intervju för att kunna säkra 

dokumentation och underlag. Specifik data som inte kan spelas in, mimik och gester, noterades som

minnesanteckning.

Dataanalys

Data har analyserats med en inspiration från grundad teori, med ett systematiskt tillvägagångssätt 

var syftet att induktivt generera en hypotes eller en modell. Datainsamling och analys genomfördes 

parallellt, under hela processen utfördes en konstant jämförelse med ursprungstexten. Dataanalysen 

utgick initialt från tre faser den öppna-, axiala- och den selektiva fasen. I den öppna fasen skapades 

koder av intervjutexterna, i den axiala fasen identifierades samband mellan koderna och i den 

selektiva fasen valdes relevanta koder ut för att slutligen kunna sorteras samt grupperas till 

underkategorier.  Underkategorier som betraktades som likartade sammanfogades till separata 

kategorier (bilaga 4). Utifrån samtliga kategorier bildades slutligen en övergripande huvudkategori 

som avspeglar analysen utifrån ett helhetsperspektiv. En slutlig teoretisk fas med utformning av en 

teoretisk modell utelämnades (Hartman, 2001; Starrin et al., 1991). 

Etiska överväganden

Vid en empirisk studie är det flertalet etiska aspekter som bör beaktas under hela 

forskningsprocessen, förhållningssätt samt principer för etik och moral. Skriftligt godkännande 

erhölls från klinikcheferna vid representerade mödrahälsovårdscentraler. Information angående 

examensarbetets tillvägagångssätt och syfte överlämnades till deltagarna innan informerat samtycke

inhämtades. Det informerade samtycket var en säkerhetsaspekt för informanterna och innebar att 

deltagandet i den empiriska studien var frivilligt och att berörda aktörer utifrån autonomiprincipen 

har de rätt att avbryta, ställa frågor och vägra anförtro information utan risk för påföljd.  

Erfarenheterna som deltagarna delgav var personligt, för att respektera och skydda identiteterna 
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hanterades uppgifterna konfidentiellt. Endast författaren och den berörda handledaren har tagit del 

av data. (Kvale & Brinkman, 2009; Polit & Beck, 2008).

Examensarbetet är vetenskapligt baserat, det är viktigt att effekterna och konsekvenserna 

utvärderas, produkten skall medföra en större vinst i förhållande till de identifierade 

konsekvenserna. Denna empiriska studie medverkar till angelägen information som kan bidra till att

vidareutveckla omhändertagandet och omvårdnaden på mödrahälsovårdscentralen tillika 

förlossningsavdelningen eller BB. Examensarbetet utgår från deltagarnas personliga erfarenheter 

och upplevelser, det återfanns en risk att mödosamma känslor framkallades under intervjuerna när 

ämnet är känsligt. Under processen för datainsamling var det ingen som gav uttryck för att det var 

påfrestande, de ansåg att värdet av medverkan var viktig för att kunna föra forskningen framåt 

(World Medical Association, 1964). 
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Resultat

Analysen resulterade i en huvudkategori, fyra kategorier och sexton underkategorier (tabell 1). 

Resultatet presenteras nedan i löpande text med illustration av citat från intervjuerna

Tabell 1. Översikt av huvudkategori, kategorier och underkategorier

Subkategorier Kategorier Huvudkategori

Kroppen betraktad utifrån olika 
dimensioner.

Att ha en god relation till kroppen 
understödjer kroppsförändringar.

Att samtala om graviditetens 
förändringar kan vara tabu.

Åtskilliga bilder innefattas i samma 
person.

Jag är inte tjock, jag är gravid.

Viktuppgång frambringar en mental 
stress.

Magen gestaltar oönskad 
uppmärksamhet.

Samhället förordar en smal och stark
kropp.

Kroppen före graviditeten är 
efterlängta.

Okontrollerbara förändringar skapar olust.

Kroppens förmåga är fascinerande.

Framhäva graviditetens kurvor och 
dölja den operfekta kroppen.

Välvårdat utseende ger en bättre 
självkänsla.

Sympatisk partner underlättar för en 
acklimatisering.

Stöd från närstående är oupphörligt.

Återfinna stöd i det som är värdefullt.

Graviditeten betraktas som en 
sjukdom.

Barnmorskan agerar med 
nonchalans.

Barnmorskans medicinska kunskap 
är inte tillräckligt.

Kunskap om graviditetens 
förändring.

Acceptans av kroppen underlättas 
med förståelse.

Ett medicinsk fokus utan empati.

Åtskilliga bilder innefattas i samma person

Graviditet är en period som skall präglas av lycka och glädje, trots att det involverar flertalet 
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påfrestande utmaningar. Under samtalen med det gravida kvinnorna skapas en förförståelse för att 

deras självbild förändras i takt med att graviditeten tillväxer, att dela med sig av det negativa 

egenskaperna är ett oskrivet förbud.

Kroppen betraktad utifrån olika dimensioner

De gravida kvinnorna samtalade om självbilden med hänsyn från sina personliga erfarenheter 

utifrån olika dimensioner. Majoriteten av kvinnorna kunde uttala att graviditeten inte hade påverkat 

dem i någon större omfattning, kroppen upplevdes tämligen normal. I samma stund kunde de uppge

flertalet symtom på graviditeten som medfört en påfrestande omformning på kroppen. 

Förändringarna medförde att kroppen emellertid kunde betraktas som ful och förstörd. 

det har inte hänt så mycket egentligen ja magen har ju vuxit och sen känner man ju att 
man har mer ont i ryggen lite mera ont i höfterna och det är ju först nu egentligen som 
jag har börjat gå upp i vikt (Kvinna 3)

En kvinna uttryckte en avsky mot den forna kroppen, i samband med graviditeten kunde hon 

uppskatta sin kropp och ge uttryck för att den var vacker. En annan kvinna berättade att 

uppfattningarna om självbilden kunde variera utifrån dagsformen, en dag kunde kroppens och 

graviditeten betraktas som fin, nästa dag kunde samma kropp betraktas som fet och ful.

ibland när man har en dålig dag att man bara är eländigt ful och äckligt och man får inte
på sig nå kläder men det är inte så ofta (Kvinna 1)

Att ha en god relation till kroppen understödjer kroppsförändringar

Att etablera en bra relation till den egna kroppen är viktigt. De gravida kvinnorna som hade ett gott 

förhållande till sin kropp upplevde att det var lättare att hantera de fysiska förändringarna som en 

graviditet medförde. Tryggheten vilade i att kvinnorna, trots förändrat utseende, var samma individ. 

Två av de gravida kvinnorna var till åldern äldre än övriga deltagarna, de pratade om att känslan av 

trevnad till kroppen kom med tiden och erfarenheterna. De yngre deltagande kvinnorna var kritiska 

till den egna kroppen vilket medförde att omformningen upplevdes mer dramatisk.

det är bra om man har en bra relation till sin kropp sedan innan graviditeten för då är 
det lättare att hantera att det händer grejer och att man ser annorlunda ut och att man 
inte är sig lik riktigt 100% (Kvinna 3)

Att samtala om graviditetens förändringar kan vara tabu

Att graviditeten skulle påverka kvinnornas kroppar var samtliga medveten om, hur förändringen 

skulle påverka kvinnornas kroppar var okänt när förändringarna är högst individuell. Samtliga 
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kvinnor kände till att kroppen skulle bli tyngre till följd av att magen blir större och ett barn 

tillväxer, det är kunskap som är synlig för allmänheten. Av graviditeten kan det jämväl tillkomma 

andra symtom, en av kvinnorna informerade om tillkomst av åderbråck på benen och på underlivet. 

För kvinnan var fenomenet med åderbråck en ny upplevelse, för att stilla den oro som uppstod 

försökte hon samtala med andra människor om upplevelsen, dock var det ingen individ som var 

öppen med sina personliga erfarenheter och samtalet kändes förbjudet.

 ja men sånna här bekymmer alltså det är väl säkert vanligt att man får de men det är ju 
lite tabu att säga att man fått de känns det som (Kvinna 1)

En annan kvinna förklarade att hon inte vågade samtala om sin graviditet med andra människor, det 

upplevdes skrytsamt. Av den anledningen inleddes alltid samtliga samtal om graviditeten av den 

andre individen.

man vill ju inte skryta för man vet ju själv hur jobbigt man tycker det är när folk pratar 
om sin hundar till höger och vänster till exempel man vill inte ta upp det så mycket själv 
utan man väntar till folk vill höra om det (Kvinna 2)

Okontrollerbara förändringar skapar olust

Att vara gravid medför olika kroppsliga förändringar, vanligen en växande mage, en utfyllnad av 

brösten och viktuppgång. Under intervjuerna var det tydligt att den kroppsliga omformningen, som 

sker i motsats till kvinnornas egen vilja, skapade en stor olust. Kroppen som normalt är kvinnornas 

personliga ägodelar är under nio månader utlånad till ett större mer omfattande syfte

Viktuppgång frambringar en mental stress

Alla gravida kvinnor var enade om att vikten var en essentiell faktor, den kontrollerades hos 

barnmorskorna på mödrahälsovårdscentralerna i samband med varje inbokat besök. Samtliga var 

insatta i att graviditeten skulle generera en viss viktuppgång, ändock var vågen ett föremål som 

skapade känslor som rädsla, ångest och panik. Flertalet av kvinnorna menade att antal kilo 

avspeglade omfattningen på den kroppsliga förändringen, fler antal kilo var förenat med större 

förändring. De gravida kvinnorna kunde redogöra för att vikten kontrollerades i ett medicinskt 

syfte, en av kvinnorna hade dock ett önskemål om att kroppen skulle bedömas utifrån sin helhet och

inte endast utifrån siffrorna på en våg. Viktuppgången var likvärdigt påfrestande för samtliga 

kvinnor oavsett grundläggande kroppsbyggnad, dock uppgav tre av kvinnorna som var överviktiga 

respektive underviktiga att barnmorskorna fokuserade mycket på samtal kring kost och motion. 
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det var ju nästan värst då man skulle ställa sig på vågen och så jag har ju ytterskor på 
mig nu och tjocktröja så ska vi dra av något halvt kilo på det nu (Kvinna 4)

10 kilo som jag gått upp det är ju inte mycket det heller men för mig låter det ju skit 
mycket jag menar 10 kilo men jag har ju inte gått upp det i fett så att det är ju bra 
(Kvinna 5)

Magen gestaltar oönskad uppmärksamhet

Under en graviditet är det den växande magen som utmärker sig främst, de gravida kvinnorna 

redogör för att magen väcker en enorm uppmärksamhet, ett intresse som i regel är oönskad. 

Majoriteten av kvinnorna har en förförståelse för att magen väcker uppmärksamhet, de medger 

själva att de tittar extra om de ser en graviditetsmage, vilket de anser är en normal reaktion. En av 

kvinnorna uppgav att graviditeten var en del av vardagen och magens existens glömdes bort, 

allmänhetens stirrande blickar blev därmed en väldigt egendomlig upplevelse som medförde att 

kvinnan reflekterade över potentiella felaktigheter innan realiteten återfanns.

jag vet ju själv hur det är om man själv ser någon som är gravid då tittar man ju gärna 
och sen så tänker man ju något i sitt huvud och jag vet inte jag tänker väl att folk tänker 
snälla saker (Kvinna 3)

folk stirrar ju på en och man undrar ju ibland sådär om jag har spillt på mig eller 
någonting men sen inser man ju att just det dom tittar ju på magen (Kvinna 4)

Varenda en av det gravida kvinnorna skildrade att storleken på magen fastställer vilka kommentarer 

som tilldelas. De normalviktiga kvinnorna med runda magar uppger endast positiva kommentarer, 

samhället delar parets glädje över den kommande tillökningen i familjen. De överviktiga kvinnorna 

med en gravidmage som är mindre uttalad, förklarade att kommentarerna som tilldelas är oftast 

negativa, synpunkterna är dock få till antalet som ett resultat av att personer i samhället talar tyst om

sin personliga åsikter. En av de gravida kvinnorna var underviktig, med en graviditetsmage som var 

sparsamt synlig för allmänheten, vilket resulterade i att medmänniskorna i samhället fällde 

kommentarer som efterfrågade om graviditeten överhuvudtaget var levande. Alla kvinnor kunde 

redogöra för att människornas kommentar är svår att negligera, framförallt de negativa 

värderingarna.

sen är det bara en sak jag själv blir så irriterad på och det är att det är en tjej till som är 
gravid på den här arbetsplatsen som till skillnad från jag är en jätteliten spinkig tjej som 
vägt 49 kg så det syns ju mer på henne och alla pratar ju med hon hur fin hon ser ut och 
så sitter man själv bredvid lika gravid men ingen säg lika sånt till mig (Kvinna 2)
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Samhället förordar en smal och stark kropp

Kvinnorna förklarar att det finns ett väl formulerat ideal i samhället. Kroppen ska till utseendet vara

smal och fast med en uttalad god fysik, att vara gravid betraktas inte som en godkänd anledning för 

att avvika från samhällets förespråkade utseende. Magen skall vara perfekt rund till formen. 

Kvinnorna beskriver att de utsätts för kroppslig propaganda dagligen, på tv, i radio, i tidningar och i 

mötet med andra människor. Samhällets ideala krav leder till att de gravida kvinnorna skapar 

personliga intima krav, villkor som skall leda till perfektion men som sammanfattningsvis är helt 

omöjliga att tillfredsställa. 

det är ju aldrig någonting som är jobbigt på sådana bilder och reklaminslag och allting 
är så puttinuttigt och sött men jag menar det är jobbigt att vara gravid (Kvinna 4)

ja men nu är det en stor trend kring vikt och träning att man ska vara smal och stark och 
under graviditeten finns inga undantag och det får många till att må psykiskt dåligt när 
det inte räcker till och kan prestera utifrån alla krav (Kvinna 6)

Majoriteten av kvinnorna beskriver att det finns en förståelse för att den utseendepropaganda som 

florerar i samhället inte är äkta, den perfekta kroppen existerar inte. De kommer till insikt om de tar 

sig tid att faktiskt betrakta medmänniskorna i samhället, nästintill ingen motsvarar idealbilden. De 

gravida kvinnorna upplever vissa svårigheter att stå upp för sig själv och sin kropp, trots att alla 

individer har sina olikheter.

jag ser ju jättemånga människor som är gravida och det är ju bara en bråkdel av dom 
som ser ut som dom in tidningarna så det är väl därför man har blivit lite mer säker i sig 
själv (Kvinna 4)

Kroppen före graviditeten är efterlängtad

Graviditeten varar under nio månader, vilket var kunskap som alla kvinnorna kände till. De 

förklarade att tiden för graviditeten samt olika symtoms omfattning skapade en längtan tillbaka till 

den kropp som var innan havandeskapet. Majoriteten av kvinnorna saknade känslan av att kroppen 

var lätt, hälften av dem var irriterad över att ingen ork i kroppen kunde frambringar och flertalet av 

kvinnorna var utled på smärta från åderbråck, fogar och ligament. Ett par av de gravida kvinnorna 

samtalade lite diffust om att återfå den icke-gravida kroppen med anledning av att återfå ett bättre 

utseende.

det är alltså känslan av att känna sig rörlig och lätt och det har väl lite mer utseendet 
och göra för man vill ju ta på sig snygga (Kvinna 5)
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Återfinna stöd i det som är värdefullt

En graviditet innebär att kvinnorna förändras psykiskt likväl som fysiskt, alla förändringar är inte 

synlig för blotta ögat för partner, familj eller medmänniskor i samhället. Kvinnorna som deltog i 

studien gav uttryck för känslor som kan avspegla hela känsloregistret och behovet av stöd är uttalat.

 

Kroppens förmåga är fascinerande

Flertalet av de gravida kvinnorna har under den pågående graviditeten reflekterar över den 

kroppsliga funktionen.  Det finns en underliggande fascination över kvinnokroppens förmågor, att 

livnära ett barn i livmodern betraktas som en naturlig process vilket de inhämtade som motivation. 

Majoriteten av kvinnorna är glad över sitt kommande barn när det finns en vetskap om att alla 

kvinnor inte erhåller förmågan att kunna bli gravid. En av kvinnorna som var överviktig berättade 

att det återfanns en risk att alltför hög vikt kunde inverka på den reproduktiva förmågan, vilket 

medförde att hon aktivt försökt gå ned i vikt. Paret fick försöka en längre tid innan en graviditet 

tillkom, men glädjen var därmed avsevärt omfattande. 

det var väldigt tungt i början när man fick mens några gånger innan och då fick man ju 
panik över att det kanske var för att man var överviktig för man hade ju läst att det kunde
påverka förmågan att bli gravid (Kvinna 2)

En annan kvinna förklarade att graviditeten kom som en positiv överraskning, hon förklarade att 

flertalet individer inom familjen har av okänd anledning inte kunnat bli gravida, några av dem har 

lyckats bli gravid genom konstgjord befruktning. 

min syster har fått hjälp av hormonsprutor och min andra syster hon kan inte få barn så 
att vi trodde ju inte att vi kunde få barn så det var en positiv överraskning (Kvinna 6)

Framhäva graviditetens kurvor och dölja den operfekta kroppen

Kvinnorna var överens om att den gravida kroppen inte var perfekt, dock återfann dem en tröst av 

att kunna dölja kroppsdelar som skapade ett missnöje genom att framhäva graviditetens kurvor. 

Genom att understryka den gravida kroppen kunde fokus hos dem själva tillika övriga individer i 

samhället omprioriteras. De gravida kvinnorna pratade framförallt om kläder som ett hjälpmedel.

jag fick till exempel köpa en större jacka för magen rymdes inte och som stod ut litegrann
och då kändes det som om man kanske såg mer tjock ut i den än gravid (Kvinna 2)

Välvårdat utseende ger en bättre självkänsla

Samtliga deltagare reflekterar över sitt utseende och har en önskad om att känna sig fräsch. Alla 
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utom en kvinna anser att smink och väl utvalda kläder är ett perfekt hjälpmedel för att kunna 

förbättra den kroppsliga illusionen. Ett välvårdad utseende som är tillfixat med smink och kläder 

medför att kvinnorna kände sig tillfreds med sig själva och kunde därtill uppleva att de i större 

uträckning blev accepterade av individer i samhället. En kvinna skildrade att hon upplevde att det 

dagliga aktiviteterna upplevdes lättare att genomföra om hon visade sitt utseende från sin bästa sida.

ja ska väl inte sitta och säga att jag inte är utseendefixerad för det är jag ju ganska 
mycket jag brukar ju inte fara på stan till exempel och inte vara sminkad och vara ändå i 
mina ögon lite fin (Kvinna 1)

Den gravida kvinnan som avvek från majoriteten ansåg att utseendet var viktigt men endast för sitt 

eget välmående. Hon uttrycker att andra människor får lov att acceptera det utseende som 

presenteras, med eller utan smink eller aktivt klädval. 

idag har jag inget smink alls på mig jag kände bara att nej idag orkar jag inte och det 
bryr jag mig inte heller om men om jag ska va fin då tar man ju nå kläder som man trivs i
(Kvinna 6)

Sympatisk partner underlättar för en acklimatisering

Under graviditeten klargjorde samtliga gravida kvinnor att det var viktigt med en delaktig partner. 

De kvinnor som hade besvärande symtom av graviditeten upplevde det extra viktigt med en 

närvarande partner som visade sympati för vad kvinnan var tvungen att genomlida. En av kvinnorna

var omföderska, vilket medförde att hon hade en dotter i ung ålder som efterfrågade mycket 

uppmärksamhet. Kvinnan hade dessutom besvär med foglossning som belastade det fysiska 

rörelsemönstret, detta resulterade i att sambon tog ett större ansvar över dottern samt det fysiska 

hushållsarbetet för att kunna underlätta vardagen för sin gravida kvinna. En annan deltagare som 

hade omfattande besvär av åderbråck i underlivet tvingade sin sambo att skönja besvären trots hans 

uttalade motvilja, kvinnan önskade att han skulle få en inblick i erfarenheterna med smärtsamma 

och bultande åderbråck.

ja sambon han har ju sagt det att han inte vill se men jag har sagt det att du måste bara 
titta alltså du ska bara få se hur hemskt de se ut så jag tvinga han (Kvinna 1)

Stödet från närstående är oupphörligt

Förutom en närvarande och sympatisk partner så uttryckte de gravida kvinnorna ett behov av att ha 

en presentabel familj och vänskapskrets. Flertalet av familjemedlemmarna och vännerna hade 

erfarenheter av olika graviditeter som de villigt distribuerade för att underlätta och motivera 

kvinnorna under deras pågående graviditeter. Deltagarna uttryckte att familjen och vännerna alltid 
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fanns tillgänglig för stödinsatser när perioder av tvekan angående graviditeten uppkom. De ansåg att

frågor om graviditeten normalt skulle besvaras av barnmorskorna, dock var familjen och vännerna 

mer lättillgängliga än barnmorskorna i deras profession.

hennes brors tjej hade haft precis likadant på både i underlivet och benen och hon sa ju 
att det försvann på henne efter typ en vecka så det kändes som om ja fick lite mer hopp 
(Kvinna 1)

Två av kvinnorna uttalade att föräldrarnas närvaro var viktigt, framförallt modern. Hon var en 

förebild som de gravida kvinnorna försökte leva upp till och eftersträva i den kommande rollen som

blivande mödrar. Samtidigt kunde de uppleva en nybildad samhörighet, mödrarna har själv 

genomgått egna graviditeter och kan därmed sätta sig in i den gravida kvinnans upplevelser och 

utmaningar.

Ett medicinskt fokus utan empati

Att vara gravid skall vara ett naturlig förlopp i kvinnornas liv, dock är det väl känt att en graviditet 

är förenat med flertalet risker som noggrant övervakas av barnmorskorna på 

mödrahälsovårdscentralerna. Under konversationen med de gravida kvinnorna framkommer det 

tydligt hur graviditeten blivit en medicinsk åkomma istället för ett naturligt fenomen. Kvinnorna 

bakom graviditeten står i skuggan av sin mage.

Graviditeten betraktas som en sjukdom

Kvinnorna uttryckte att de regelbundet, oavsett paritet, kontrollerade sin graviditets utveckling och 

välmående hos barnmorskorna på mödrahälsovårdscentralerna. Alla deltagare berättade att 

barnmorskorna hade stort fokus på blodtryck, urinprov och viktuppgång i förhållande till kvinnans 

genomlevda upplevelser och eventuella frågor om havandeskapet. Företeelsen skapade en stor 

irritation, ett par av kvinnorna upplevde att besöken hos barnmorskorna inte fyllde något högre 

syfte när exempelvis blodtrycket kunde kontrolleras i hemmet. Graviditeten är viktig, deltagarna 

förstod den bakomliggande medicinska oron, men ogillade att personen med många känslor samt 

flertalet frågeställningar, som återfinns bakom den gravida magen, glömdes bort. Tiden som 

kvinnorna spenderade med barnmorskorna var uppskattat, det stillade en oro som återfanns för 

stunden, men endast för en kortare period.

ibland känns det inte riktigt lönt att gå dit för jag kan lika gärna kolla blodtrycket hemma
för det ger mig ingenting men då ibland så känns det bra men jag tycker inte att man får 
svar och att oron blir mindre (Kvinna 2)
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De kvinnor som var överviktig respektive underviktig upplevde att graviditeten i större utsträckning

hade ett medicinskt fokus i jämförelse med en kvinna som var normalviktig och gravid. 

Barnmorskorna informerade vid varje besök om eventuella risker och vilka åtgärder som var viktiga

att beakta för att den blivande modern och barnet skulle upprätthålla en god hälsa. Barnmorskornas 

upprepade information och förhållningssätt upplevdes påfrestande. En kvinna berättade att hon 

endast lyssnade och gav barnmorskan uppmärksamhet under den inbokade tiden, för att inte bli 

ledsen och uppleva graviditeten som negativ valde hon att inte tillåta sig själv påverkas av 

barnmorskans hårda ord och önskade åtgärder.

jag har inte lyssnat allt på vad hon har sagt för man vill liksom inte höra för att just 
kanske skydda mig själv för jag vill ju inte bli nedtryckt (Kvinna 2)

Barnmorskan agerar med nonchalans

Flertalet kvinnor skildrade att barnmorskorna upplevdes nonchalant och ointresserad av fenomen 

som inte kunde relateras till det medicinska aspekterna av graviditeten. Framförallt var det en 

kvinna som beskrev att hon vid ett par tillfällen fick argumentera för sina känslor som upplevdes 

påfrestande, den ansvarige barnmorskan svarade med att dra paralleller från personliga erfarenheter 

som förmodades vara mycket sämre istället för att professionellt informera om fenomenet med 

vetenskapliga kunskaper. 

hon brydde sig som inte så hårt kändes det som hon sa bara att hennes syster hade haft 
värre när ja berättade det där (Kvinna 1)

Barnmorskan medicinska kunskap är inte tillräcklig

Samtliga av de gravida kvinnorna uttryckte att det fanns en känsla av förtroende för barnmorskorna,

till följd av de grundläggande medicinska kunskaperna som återfinns inom vetenskapen. Kvinnorna 

uppgav att barnmorskorna uppmanat dem att söka kontakt om det fanns frågeställningar eller 

osäkerhet runt graviditeten, vilket kunde förekomma relativt ofta. Deltagarna förklarade att de 

själva saknade den medicinska kompetensen. Flertalet av kvinnorna uppgav att de kunde känna sig 

lugn och trygg i sin graviditet till följd av att barnmorskorna utstrålade ett lugn och en trygghet. De 

förklarade att den dagen då barnmorskorna påvisar sig stressande är situationen av en allvarligare 

art.

sen har det varit en trygghet att barnmorskan verkar tycka att allting har varit bra så då 
är det ju det då får man ju liksom lita på den som kan (Kvinna 3)

15



när man varit där på koll då säger hon bara att jag måste ringa om det är något som när 
jag har känt ja men till exempel att kisseriet har varit någonting fel med då har hon 
förklarat att det är ganska vanligt (Kvinna 6)

Samtliga kvinnor värderade barnmorskornas kompetens samtidigt som de gav uttryck för att det inte

var tillräckligt, de önskade att de kunde bli mer betraktad för personen som återfinns bakom 

graviditeten och inte endast för graviditeten. 

Acceptans av kroppen underlättas av förståelse

Hälften av de gravida kvinnorna uppgav att de på förhand hade sökt kunskap om olika symtom och 

olika förändringar som en graviditet kunde förorsaka. De övriga gravida kvinnorna uppgav att det 

varit lite naiva och inväntat de kroppsliga förändringarna innan de eftersökt kunskap. Kunskap om 

en graviditet och olika fenomen som yttrar sig i samband med havandeskapet medverkar till att den 

nyförvärvade kroppen kan accepteras. Acceptansen skapas av den förförståelse som förvärvas av 

grundläggande vetenskap. De kvinnor som var mentalt förberedda på förändring var lugn i 

förhållande till de kvinnor som blev varse om förändringarna med tiden. 

men jag hade så svårt i huvudet att fatta att jag var gravid för jag trodde det var någon 
tumör och allt möjligt vad man hann tänka att det var (Kvinna 2)

första gången var jag väldigt naiv och tänkte väl inte på någonting så då vart man ju som
förvånad varje gång det hände någonting så att man liksom jaha oj då (Kvinna 4)

Diskussion

Syftet med denna intervjustudie var att belysa hur kvinnor beskriver sin självbild under en 

graviditet. Graviditeten varar ungefärligen i nio månader, en tid då många ofrivilliga samt 

omedvetna förändringar sker och som påverkar kvinnornas självbild positivt eller negativt. Att 

kroppen förändras under en graviditet är en naturlig process, i denna intervjustudie var det flertalet 

av kvinnorna som uppgav att de inte upplevde sig förändrade, under samtalet gång med ett djupare 

fokus framkom att kvinnorna ansåg sig feta och fula, dessutom ansågs även kroppen vara förstörd. 

De kvinnor som upplevde sin kropp relativt oförändrad, tycktes ha en mer god relation till sin kropp

långt innan graviditeten som därmed underlättade acklimatiseringen till den gravida kroppen.

I resultatet av denna empiriska studie skildrade kvinnorna tydligt att samhället förespråkar en smal 

och stark kvinnokropp, att vara gravid är inte accepterat som ett undantag. Att bibehålla en slank 
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och smal kropp är nästintill omöjligt och samtliga deltagare uttryckte en uttalad rädsla för 

viktuppgång. I en studie skiven av  Loth, Bauer, Wall, Berge och Neumark- Sztainer (2011) 

framkommer det att det finns kvinnor som kan känna sig nöjda med den egna kroppen och 

utseendet som gravid i jämförelse med icke-gravid, trots att viktuppgången är psykiskt påfrestande. 

Författarna förklarade att en anledning till varför fenomenet förekom var att kvinnorna upplevde sin

grundläggande kropp och sitt grundläggande utseende olika, de som var missnöjda med sin icke-

gravida kropp kunde känna sig vacker under graviditeten medan kvinnorna som var nöjd med den 

icke-gravida kroppen i högre grad upplevde ett missnöje under havandeskapet. 

Owen och Spencer (2013) belyser i sin studie att kvinnor som betraktar smala hälsosamma 

modellkroppar ställer högre krav på sin egen självbild medan kvinnor som beskådar normalviktiga 

modellkroppar kan reflektera över den ideala kvinnokroppen och likväl känna sig tillfreds med sin 

nuvarande kropp. Samma studie belyser också hur omedvetet påverkad kvinnor blir av den 

skönhetspropaganda som återfinns i samhället, på tv, i radio, i dagstidning samt vid interaktion med 

andra människor. I detta examensarbete påvisar resultatet att kvinnorna dagligen exponeras för 

kvinnliga ideal i media och i mötet med andra personer i samhället. Bilder av perfekt formade 

kvinnor i media medverkade till att kvinnorna upplevde krav på efterlikna idealet. De individer som

florerar i media är oftast välkända personer, förebilder för människor i allmänheten, dock 

konstaterade Gow, Lydecker, Lamanna och Mazzeo (2011) i sin studie att även välkända individer 

har ett uttalat besvär med självbilden, de förespråkar att en smal och graciös kropp under 

graviditeten förbättrar välmåendet. En blivande mor som blir fixerad vid sin vikt, kan slutligen 

försätta sitt eget liv samt barnets liv i fara, vilket kartläggs i en studie skriven av Ojha, Robinson, 

Symonds och Budge (2013). Författarna förklarar att en kvinna, som under sin graviditet, arbetar 

hårt för att bibehålla sin grundvikt alternativt försöker uppnå en viktnedgång skapar konsekvenser 

för det ofödda barnet, exempelvis tillväxthämning. 

Under en graviditet är kvinnornas kroppar annorlunda till utseendet, graviditetens former väcker 

uppmärksamhet från människor i omgivningen. I resultatet av detta examensarbete förklarade 

kvinnorna att uppmärksamheten var ett oönskat fenomen och att graden av uppmärksamhet var 

styrd utifrån magens storlek. De gravida kvinnorna som hade en normalbyggd kropp och en lagom 

graviditetskula fick mycket positiva synpunkter som stärkte individernas självbild. De deltagare 

som var överviktiga alternativt underviktiga med en stor respektive liten graviditetskula fick 

negativa synpunkter som försämrade kvinnornas självbild. Informanterna i examensarbetet var 
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enade och förklarade att en graviditet är en stor utmaning i sin helhet, att därtill behöva dela den 

intima kroppen med allmänheten var mödosamt. De hade en förståelse för att personer i samhället 

reagerade, dock ansåg de att personliga synpunkter inte behövde uttryckas öppet i allmänheten. I en 

studie konstruerad av Clark et al., (2008) framkom det att människors synpunkter och kommentarer,

framförallt från främlingar påverkar de gravida kvinnornas självkänsla negativt. De utgivna 

kommentarerna kunde inte förbises under några omständigheter och lämnade spår som medföljde 

under hela graviditeten. 

Enligt resultatet i denna intervjustudie var stödet från partner, familj och vänner en viktig aspekt, till

följd av att det gravida kvinnorna hade någon de kunde dela den fysiska, psykiska samt sociala 

belastningen som havandeskapet alstrade. Partner och familjen kunde genom en förförståelse 

underlätta kvinnornas anpassning och acceptans av graviditeten. För de gravida kvinnorna hade det 

med fördel underlättat ytterligare om graviditeten fysiskt kunde delas med partnern, företeelsen 

återspeglas i studier skrivna av Darvill, Skirton, och Farrand (2010) tillika Byrd-Craven och Massey

(2013). Enligt författarna till dessa studier uttrycker kvinnorna vanligen en känsla av ensamhet 

under en pågående graviditet med anledning av att respektive partner aldrig riktigt kunde förstå hur 

det var att genomleva varje dag som gravid. Framförallt när graviditetens symtom var belastande. 

Studierna exponerade även att kvinnorna kunde uppleva att deras partners var likgiltiga och endast 

rullade på ögonen istället för att försöka vara delaktig. Parrelationen under en graviditet är belastad 

och får utstå flertalet utmaningar, Kowlessar, Fox och Wittkowski (2014) skildrar i sin studie att 

partnern, med andra ord de blivande fäderna, upplever sig utanför under hela graviditeten. Flertalet 

av de män som medverkade i studien uppgav att det återfanns en stor irritation över att de 

kroppsliga funktionerna med anledning av de aldrig kan få möjlighet att känna fullständig 

delaktighet under graviditeten. De blivande fäderna förklarade även att personalen inom 

mödrahälsovården tillika förlossningsvården hade ett strikt fokus på kvinnan, de återfick aldrig 

något användbart redskap för att kunna underlätta upplevelsen av utanförskapet och försöka vara 

delaktig med sin kvinna i graviditeten.

I resultat av detta examensarbete framkom att kvinnorna varje dag lever med en förhoppning och en

förväntan på att återfå den icke-gravida kroppen. De eftersträvande att återfå känslan av att vara lätt 

i kroppen och fysiskt rörlig utan begränsningar. I enlighet med en studie författad av To och Wong 

(2009), återfår majoriteten av kvinnorna den normala kroppsvikten inom ett fåtal månader efter 

förlossningen. Jenkin och Tiggermann (1997) beskriver i sin studie att vikten efter förlossningen är 
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en viktig faktor, antalet kilo är sammanfogat med kroppslig tillfredsställelse, vilket resulterade i att 

ju längre kvinnorna var ifrån den normala kroppsvikten, desto större risk återfanns för kroppsligt 

missnöje. Kroppsligt missnöje kan ge konsekvenser, Brown, Rance och Warren (2015) förklarar i 

sin undersökning att kvinnor som har en sämre självbild väljer aktivt bort amning alternativt ammar

under en kortare period för att istället använda konstgjort bröstmjölksersättning. I en studie skriven 

av Jarlenski, Bennett, Bleich, Barry och Stuart (2014) skildras att kvinnor som ammar sina barn har 

en mer uttalad viktnedgång i jämförelse med kvinnor som väljer att inte amma sina barn. Amning är

därmed bra för både barnet och modern.

I denna intervjustudie belyser resultatet att kvinnorna aktivt försökte återfinna positiva aspekter i 

graviditeten för att vardagen inte skulle upplevas destruktiv. De gravida kvinnorna valde att hantera 

den fysiska kroppsförlusten med att framhäva de tilltalade kroppsliga egenskaperna och dölja 

ogynnsamma kroppsdelar. Som hjälpmedel utnyttjade kvinnorna kläder och smink. Tiggemann och 

Lacey (2009) förklarar att sin studie att det är ett vanligt förekommande fenomen att kvinnor i 

allmänhet vill uppvisa de bästa delarna av den egna kroppen och personligheten. Smink och kläder 

ger kvinnorna, oavsett gravid eller icke-gravid, möjlighet att smickra figuren. Fenomenet 

resulterade i att kvinnorna erhöll ett bättre självförtroende och en bättre självbild för just den 

specifika tidpunkten, men det ansågs inte vara någon långsiktig lösning. Johnston, Reilly och 

Kremer (2004) påvisar som författare i en studie att den enda konkreta långsiktiga lösningen är att 

återfinna acceptans till den egna kroppen och självbilden, likafullt försvinner aldrig behovet av att 

uppvisa ett fullkomligt utseende. I studien förklarar författarna att kvinnorna vanligtvis erhåller ett 

personligt godkännande till den egna kroppen med åldern, vilket även framkommer i resultatet av 

denna empiriska studie som presenterade att de äldre deltagarna upplevde att en trevnad till kroppen

växte fram med tiden, de yngre deltagarna var kritiska. I resultatet av denna studie framkommer 

även att kvinnorna upplever det problematiskt, nästintill förbjudet, att samtala med andra människor

om sina personliga upplevelser om graviditeten och graviditetsrelaterade symtom. I en studie av 

Kazmierczak och Goodwin (2011) skildras att den kroppsliga upplevelsen baseras på olika faktorer, 

trots att flertalet kvinnor anser att graviditeten är en påfrestande period med ett tilltagande 

självförakt återfinns det kvinnor som bibehåller en god relation till sin kropp och trivs med att vara 

gravid.

Mödrahälsovården är den instans som omhändertar kvinnan och det ofödda barnet under 

graviditeten. I resultatet av denna studie skildras att kvinnorna, oavsett paritet, regelbundet besökte 
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sina barnmorskor för kontroll av graviditetens tillväxt och nästintill samtliga deltagare ansåg att det 

inbokade besöker var för medicinskt inriktat. De gravida kvinnorna värderade barnmorskornas 

medicinska kunskaper med anledning av att endast dem skulle kunde upptäcka om någonting avvek 

från vad som ansågs normalt. Däremot uttryckte deltagarna att barnmorskorna inte ville samtala om 

upplevelserna och utmaningarna som graviditeten förorsakade, majoriteten beskrev barnmorskan 

som nonchalant och de frågeställningar som kvinnorna önskade svar på förblev obesvarade. För 

några av kvinnorna var graviditeten en tid som var förenad med ovisshet, företeelsen är tämligen 

okänd vilket ofta skapade oro. Seefat-van Teeffelen, Nieuwenhuijze och Korstjens (2009) kan med 

sin undersökning stärka föreställningen om att kvinnorna genomgår stora förändringar och har 

därmed ett uttalat behov av barnmorskorna för att kunna skapa en roll som blivande moder samt 

bibehålla sin identitet som kvinna. Med medicinska kontroller i kombination med aktivt 

återkommande information kunde kvinnornas behov tillfredsställas. I samma studie förklarade 

författarna att kvinnorna egentligen vill ta eget ansvar över sina graviditeter, det ansågs dock 

problematisk när erfarenheterna omkring graviditeten var ny och okänd.

Implikationer

Kunskaper påvisar att det återfinns mycket vilja, vilket genomsyrar omfattande delar av 

examensarbetet när kvinnorna tar egna initiativ för att medverka till att graviditeten slutligen skall 

bli en bra upplevelse trots att det finns flertalet identifierade faktorer som verkar i motsatt riktning. 

Att vara kvinna och gravid i det nuvarande samhället är en utmaning, kroppen omformas oberoende

av den egna viljan och dessutom i motsatt riktning till vad som är accepterat av allmänheten. 

Kvinnorna skall dessutom utvecklas genom att alstra en roll som blivande moder och samtidigt 

försöka bibehålla sin identitet som kvinna. Neiterman (2012) skildrar att samhället anser att alla 

kvinnor kan betraktas som potentiellt blivande mödrar, dock anses vissa vara mer passande för 

rollen. Författaren belyser att det finns en klar hierarki i samhället och beroende på klasstillhörighet 

betraktas de gravida kvinnorna som bra mödrar alternativt som mindre bra mödrar och deras 

kommande barn anses vara välkommet respektive mindre accepterat. Fenomenet belyser att 

kvinnosynen är väldigt snäv, alla krav, riktlinjer och tillhörigheter påverkar kvinnornas syn på sig 

själva. Hocking (2011) samt Paquette och Raine (2004) förklarar i sin studie att kvinnor och 

kvinnlighet påverkas tillika skapas av partners, familjer, vänner, sjukvårdspersonal och människor i 

samhället. Företeelsen kan sammankopplas med symbolisk interaktionism för förklarar att 

samhället består av sociala objekt, människor, som förenas med ett nätverk och interagerar med 

varandra. Män och kvinnor, skapar samt omskapar i relation till varandra och mellan varandra 

företeelsen av vad som är manligt och kvinnligt och därmed vad som är accepterat tillika 
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oacceptabelt. Symbolisk interaktionism kan därtill förklara omständigheterna till den varaktiga 

utvecklingen av ideal, det är människorna som är den grundläggande orsaken till dåliga självbilder, 

således är det bara ”vi” människorna som kan omvärdera och skapa bättre förutsättningar för alla 

individer, inkluderat gravida kvinnor.

Inom barnmorskeyrket är en av det vedertagna uppgifterna att arbeta för att kvinnorna skall uppleva

en god hälsa. För att kunna förbättra kvinnohälsa är det viktigt att kommunicera, exponera alla 

problem och förtydliga att känslor inte är tabu. I nuläget återfinns en fasad som återspeglar att 

graviditeten är en dans på rosor, de kvinnor som kan leva upp till den erfarenheten är väldigt få till 

antalet. Alltid finns någonting, under någon tidpunkt under graviditeten som är mödosam. Genom 

att belysa graviditeten utifrån samtliga aspekter, illamående och dagliga kräkningar, åderbråck, 

hormoner som påverkar hela känsloregistret, vaginala flytningar eller komplikationer som 

havandeskapsförgiftning, diabetes, blodproppar, skulle förmodligen medföra att kvinnorna kunde 

betrakta sin kropp och sin självbild från ett nytt perspektiv. Faktum är att det även skulle kunna 

medföra att samhället kunde betrakta kvinnorna från ett nytt perspektiv. Om inte ett nytt perspektiv 

kan anammas återfinns risk för att kvinnorna, försätter sina liv tillika sina kommande barns liv på 

spel för att försöka uppnå krav som är ouppnåeliga, allt i egenskap för att tillfredsställa samhället 

som slutligen tillfredsställer det egna jaget.

Det är relativt tydligt att de gravida kvinnorna längtar efter den icke-gravida kroppen, dock finns det

ingen riktig vetskap som kan garantera att kroppen återgår till exakt samma kropp som den en gång 

varit, vilket kan bli en stor besvikelse. Desillusionen över kroppen kan dessutom föranleda till 

ytterligare sämre självbild, fenomenet medför att det är viktigt att kvinnorna blir medveten om att 

kroppens återhämtning kräver tid. Om inte tid ges till den nyblivna modern och barnet återfinns risk

för sämre anknytning samt sparsam mjölkbildning.

Barnmorskor besitter kunskap, kunskap som skulle kunna användas som ett redskap, vilket innebär 

att vi tillsammans har en stor makt och möjlighet att kunna förbättra möjligheterna för de gravida 

kvinnorna och deras partners. Min vision är att erbjuda kvinnorna en möjlighet att välja, att utgå 

från samhällets ideal och skapa en negativ självbild eller att utgå från kunskapen och skapa en 

positiv självbild. De flesta kvinnor kan identifiera att idealen är endast ideal, men det återfinns 

ingen annan individ som lyckats skapa en naturlig bild av hur det är att se ut och leva som kvinna. 
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Som blivande barnmorska tillsammans med barnmorskekollegor skall vi verka för att skapa en 

genuin kvinnobild som kan leda till bättre självbilder och bättre kvinnohälsa. . Som blivande 

barnmorska tillsammans med barnmorskekollegor skall vi verka för att skapa en genuin kvinnobild 

som kan leda till bättre självbilder och bättre kvinnohälsa. 

Metoddiskussion

Grundad teori eller teorigenerering på empirisk grund är en forskningsmetod som är väl utvecklad, 

tillvägagångssättet återfinns med systematisk beskrivning som kan förvärva informativ data, vilket 

medfört att det är en teknik som idag är accepterad inom hälso- och sjukvården (Thorén-Jönsson, 

2012). Metoden ansågs passande när syftet var att undersöka hur kvinnorna beskriver sin personliga

självbild under en graviditet. Grundad teori har grundläggande systematiska förklaringar till 

samtliga steg, likväl förklarar Polit och Beck (2006) att metoden inte är disciplinbunden. Inom 

vetenskapen betraktas det som en styrka att leva ut och skapa nya strategier. I denna intervjustudie 

har forskaren använt en inspirerad version av grundad teori genom att ett steg har uteslutits. 

Forskaren har dock bearbetat övriga steg med professionalism. 

Ett strategiskt urval med inklusionskriterier användes för att rekrytera deltagare, de gravida kvinnor 

som önskade att delta uppmanades att kontakta vederbörande författare enligt direktiv. Förfarandet 

medförde att författaren inte har kunnat påverka urvalet när ett stort antal kvinnor erhöll 

information, vilket kan betraktas som en av studiens styrkor. Slutligen var det sex kvinnor som blev 

intervjuade, antalet deltagare kan vid första ögonblicket betraktas som litet. Sandelowski (1995) 

beskriver dock att antalet deltagare i en kvalitativ studie inte är väsentligt, det som är betydelsefullt 

är att återfinna deltagare som kan återge data som är möjlig att analysera för att kunna presentera ett

berikande resultat. I examensarbetet har datainsamling och dataanalys skett parallellt vilket medfört 

att författaren har haft kontroll över det inkomna materialet, deltagarantalet har inte begränsat 

intervjustudien. 

Inom grundad teori skall forskaren eftersträva att genomföra datainsamling tills materialet inte 

genererar någon ny information som kan berika resultatet (Starrin et al., 1991). Data inhämtade 

genom semi-strukturerade öppna intervjuer, vilket medförde att forskaren hade möjlighet att 

experimentera samt anpassa frågorna under varje pågående intervju alternativt mellan intervjuerna. 

Metoden föranledde att de gravida kvinnorna fick möjlighet att samtala friare utifrån sina egna 

erfarenheter. Data insamling avslutades när intervjuerna inte renderade någon ny information i 
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relation till studiens syfte. Lanz (2007) förklarar att öppna intervjuer erinrar data med kvalitet, 

vilket bör betraktas som en styrka. För att data inte skulle gå förlorade spelades samtliga intervjuer 

in, Glaser (2010) förklarar dock att inspelning inom grundad teori inte är nödvändigt till följd av att 

det erinrar onödigt mycket data. Mycket data kan resultera i att analysen blir svårbearbetad och 

viktiga kategorier blir svåridentfierade. Utifrån denna aspekt kan de inspelade intervjuerna betraktas

som en svaghet, vid användning av endast traditionella anteckningsblock hade förmodligen 

resultatet varit lite mindre omfattande.

Kvale (2009) förklarar att tolkning inom vetenskapliga processer bör ske individuellt och objektivt, 

samtidigt beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att kvalitativa studier medför att 

forskaren alltid blir delaktig till följd av att intervjuer innebär interaktion och sampel mellan två 

individer. I denna empiriska studie återfinns endast en forskare, vilket innebär att datainsamling 

samt analys är utförd av samma individ, vilket kan betraktas som både en styrka samt en svaghet. 

Med en forskare återfinns inga risker för felaktiga tolkningar, emellertid hade en extra forskare 

kunnat bidra med ett annat perspektiv som möjligen kunnat berika den slutgiltiga produkten 

ytterligare. Produkten av analysen presenteras som resultat i detta examensarbete, för att öka 

intervjustudiens styrka användes citat från informanterna med syfte att stärka presentationen. Polit 

och Beck (2009) förklarar att citat kan medverka för att förbättra studiens trovärdighet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förklarar att det finns tre viktiga begrepp inom 

kvalitativa forskning, nämligen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Varje studie bör granskas

individuellt, det återfinns nämligen inga generella vetenskapliga kriterium som kan användas för att 

underlätta eventuell bedömning. I detta examensarbete har en tillförlitlig metodik använts som är 

vedertagen inom hälso- och sjukvården. Författaren har arbetat aktivt med att avgränsa materialet i 

studien utifrån det specifika syftet med fokus att inte andra fenomen. Självbild är likväl ett område 

som är tämligen svår att definiera till följd av att alla människor har sin egen tolkning. Kvinnors 

självbild är ett ämne som alltid är aktuellt, vid den inledande artikelsökningen noterades flertalet 

nationella studier och väldigt få internationella studier, vilket medförde att det återfanns en tydlig 

kunskapslucka. Resultaten bör kunna överföras till andra kvinnor, till följd av att deltagarna var 

kvinnor som hade olika förutsättningar i livet men ändock samtalade om liknande fenomen. 

Däremot rekommenderas ytterligare forskning, för att kunna vidareutveckla bestående resultat samt 

fylla eventuella kunskapsbehov. 
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Konklusion

De gravida kvinnorna i aktuell studie har till följd av väl exponerade kvinnoideal en generellt dålig 

självbild. En graviditet kan föranleda att självbilden förändras negativt och i vissa undantagsfall 

positivt, kvinnornas grundläggande relation till den icke-gravida kroppen är den avgörande faktorn. 

Upplevelsen av graviditeten styrs i hög grad av graviditetsmagens storlek samt övriga 

graviditetsrelaterade symtom. Stöd och motivation från partner och familj utgjorde den viktigaste 

komponenten för att kvinnorna skulle kunna genomleva graviditeten och finna en acceptans till den 

nya föränderliga kroppen. Barnmorskorna omhändertog kvinnorna och graviditeten utifrån ett 

medicinskt perspektiv men glömde betrakta den kvinna som återfanns bakom graviditeten. Denna 

intervjustudie genererade viktig information som kan användas för att vidareutveckla omvårdnaden 

av kvinnor och deras ofödda barn på mödrahälsovårdscentralerna. Barnmorskorna berikas med 

vetenskaplig kunskap som kan medför att omvårdnadsåtgärderna bibehåller ett medicinskt fokus 

med tillägg av en känslomässig inriktning, för att kunna tillgodose kvinnornas samtliga behov som 

kan resultera i att kvinnorna får vidkännas en bättre självbild. Utifrån rådande kvinnoideal, som 

ständigt utvecklas, rekommenderas fortsatta vetenskapliga studier inom området för att kunna 

vidareutveckla kvinnohälsan. Utifrån ett bredare perspektiv kan vidare forskning föranleda att 

kvinnornas självbild förbättras och att samhället kvinnoideal blir mindre uttalat.
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Bilaga 3 – Intervjufrågor
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Bilaga 4 – Analys (exempel)

Intervjutext Öppen Kodning Axial kodning Sorterade koder Subkategori Kategori

Jag tyck att egentligen så så 
ser ja mig inte så så vad ska 
man säga konstig eller 
förändrad så förutom att jag 
fått en ganska stor mage

Ser sig inte förändrad i 
kroppen förutom en större 
mage

Liten förändring, större 
mage

Liten kroppslig förändring Kroppen betraktad utifrån 
olika dimensioner

Åtskilliga bilder innefattas i
samma person

du behöver bara se en gång 
också så här att du inte 
behöver titta ja liksom såhär
rakt in utan utan bara 
framifrån också han bara ja 
okej då bara en gång också 
när ja visade honom alltså 
han bara tittade på mig 
också bara har någon titta på
det där så sa ja att nej ingen 
ha tittat på det alltså han 
menade väl någon doktor 
eller någon sjuksköterska 
och han typ bara alltså jag 
tror du behöver visa upp det 
där för det där ser inte ja det
där ser inte bra ut

Övertalar sambo att se, 
sambo blir skrämd, tycker att
det är hemskt, ger förståelse 
och sympati för kvinnans 
besvär

Tvingar partner till 
delaktighet, bördan är lättare 
att bära med förståelse

Tvingar partner till 
delaktighet, underlättar 
anpassningen genom 
förståelse

Sympatisk partner 
underlättar anpassningen till 
graviditeten

Återfinna stöd i det som är 
värdefullt

jag sa att jag är inte orolig 
och hon sa det att nej jag ser
att du inte är det och så men 
när dom håller på och får 
man höra hela tiden att den 
är liten och är du verkligen 
gravid och så och dom 
menar väl inget illa men 
tillslut så börjar man ju 
fundera men alltså ska det 
vara så här då men jag har ju
inte växt för att jag har ätit 
mer det har jag

Inte orolig egentligen men 
återkommande kommentarer
skapar oro, tvivlar på 
kroppen förmåga. Tror inte 
människorna menar illa, men
väcker ändå misstankar.

Återkommande 
kommentarer om magen 
medför att kroppens funktion
ifrågasätts. 

Återkommande 
kommentarer om magen 
skapar oro

Magen gestaltar oönskad 
uppmärksamhet

En okontrollerbar 
förändring skapar olust



jag vill känna mig lätt igen 
det är mest det alltså känslan
av att känna sig rörlig och 
lätt och inte ja det är ju det 
för det har väl lite mer 
utseendet och göra för man 
vill ju ta på sig snygga 
kläder för det är sommar 
och bikini och diverse men 
mest den där känslan av att 
vara lätt

Längtan till att känna sig 
kroppsligt lätt, kunna bära 
upp kläderna på rätt sätt, visa
sig från sin bästa sida.

Längtan att återfå en normal 
kropp, bättre utseende

Förhoppning om att återfå 
livet efter graviditeten.

Kroppen före graviditeten är 
efterlängtad

Okontrollerbara 
förändringar skapar olust

men alltså det har ju inte 
varit allvarligt alltså då hade
jag ju säkert sagt det det kan
ju bara vara som nå små 
skitsaker för mig så  det är 
väl kanske därför och så 
men ja sist frågade jag ju 
om man kunde läka 
fostervatten och då sa hon 
bara att det gör inte du och 
då sa jag att det käntes som 
om jag gör det men då sa 
hon nej jag tror inte att du 
gör det men då var det också
så att ja men tänk om jag 
faktiskt gör det då du kanske
ska kolla nej men jag vet 
inte det känns som om 
allting ja säger är liksom äh 
det är inte så farligt så länge 
blodtrycket är okej

Besvären har inte varit av 
allvarlig grad, om det hade 
varit det hade en större 
anstärngning gjorts för att 
prata om det. Försökte 
efterfråga om läkage av 
fostervatten, fick svar från 
barnmorskan att hon inte 
gjorde det, utan någon vidare
disskution eller kontroll. 
Upplever att barnmorskan 
inte anser att hennes besvär 
är någor av värde så länge 
blodtrycket är bra

Barnmorskan lyssnar inte till
kvinnans oro för upplevde 
besvär. Argumenterar mot 
barnmorskan om situationen 
är allvarlig.

Barnmorskan upplevs 
nonchalant, argumentar för 
sina känslor

Barnmorskan agerar med 
nonchalans

Ett medicinskt fokus utan 
empati

det är väl kanske lättare att 
man är så trygg i sig själv 
men just det här med det där
fasaden det tycker jag inte 
om att det liksom ska vara 
en fasad 

Lättare att möta krav om 
man är trygg med sin kropp. 
Tycker inte om att det skall 
vara en fasad, förespråkar 
genuin

Lättare att möta kraven med 
god relation till sig själv, själ
och kropp

Bra relation till kroppen 
underlättar anpassningen, 
positiv upplevelse

Att ha en god relation till 
kroppen understödjer 
kroppsförändringar

Åtskilliga bilder innefattas i
samma person
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