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1. Inledning 
 
”Kring kroppsideal finns en hel del dubbla budskap. Skönheten 
kommer inifrån, kan man höra ibland. Men man kan också få höra 
att personligheten är det som räknas. Samtidigt får vi veta att det är 
viktigt att lägga pengar och tid på att nå idealet. Tv-serier och 
tidningar visar hur lyckliga människor verkar bli av att göra om 
sig. En annan dubbelhet handlar om kroppsvikt. Samtidigt som 
kroppsidealet fortsätter att vara smalt blir befolkningen allt fetare. 
Det är förvirrande”.1 Citatet ovan illustrerar många kvinnors tankar 
kring vikt och kroppsform.  

 

 

Vi anser att definitionen av kroppsideal, som innefattar vikt och kroppsform, varierar från 

kvinna till kvinna, men på ett eller annat sätt påverkas alla medvetet eller omedvetet av 

budskapet om idealet av hur kvinnor ”ska” se ut. Vid graviditet förändras kroppen vilket 

medför en naturlig och nödvändig viktökning som påverkar kvinnan fysiskt men även till viss 

del psykiskt. En del kvinnor säger sig vara opåverkade av kroppsideal under och efter 

graviditet, vilket kan ses som en paradox då många efteråt genomför diverse 

bantningsmetoder och kurer som utlovar viktminskning.     

 

 Tidigare undersökningar och tidskrifter handlar om budskap om hur kvinnor ska vara vikt 

och kroppsmässigt, hur de ska se ut och vad som är det ”rätta” att eftersträva. Dessa budskap 

benämns ideal, det som intresserar oss och som gör undersökningen sociologiskt relevant är 

fenomenet viktökning vid graviditet, om och hur idealen förändras och hur länge det är det 

legitimt att ”skylla” övervikt på graviditet. Vi upplever att fokuseringen kring kroppen har en 

negativ laddning och att det finns ett missnöje kring den som är svår att tillfredsställa. Vi vill 

studera hur en grupp kvinnor uppfattar sin kropp och om idealet blir extra påtagligt under och 

efter graviditet, då det inte går att finna tidigare forskning kring detta.  

 

Centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen är ”normalt smalt” och ”tjock/övervikt”, 

dessa bidrar till diskursen om hur ideal uppstår och reproduceras via media såsom tidningar, 

tv-program samt bloggar. Definitionen av dessa begrepp ovan får läsaren själv göra då vi 

anser att det är individuellt hur man ser på begreppen. Vi tar inte själva ställning för var 

                                                
1 Jacobsson, M och faktagranskare Johansson, T. (UMO:s hemsida 09.05.05) 
http://www.umo.se/Kroppen/Kroppsideal/ 
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gränserna går för idealvikt. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp nyblivna mammor eller gravida själva 

beskriver egna och andras krav på att de ska återgå till den ursprungliga kroppsformen eller 

det ”ideal” som basuneras ut genom olika budskap via media, efter sina graviditeter. Syftet är 

också att undersöka hur långt kvinnorna i studien är beredda att gå för att uppnå detta 

kroppsideal. 

 

1.2. Frågeställningar 

Budskapet som frambringas genom media i form av tv, webbsidor, bloggar och tidningar 

betonar och fokuserar på träning, kost och hälsa samt kroppsvikt vilket medför att många 

kvinnor anammar budskapet och bär på en strävan efter att uppnå ett kroppsideal. Den 

sociologiska problematiken vi lyfter fram i denna uppsats berör frågor som: vem är det som 

bestämmer hur kroppsidealet ska vara, vad innebär det och på vilket sätt är det viktigt som 

kvinna att efterlikna kroppsidealet?. I denna uppsats fokuseras det på kvinnor som nyligen 

varit gravida eller som för tidpunkten av uppsatsen var gravida, ett tillfälle i en kvinnas liv då 

kroppen i allra högsta grad står i fokus för påverkan och förändringar. Påverkas kvinnornas 

självkänsla och självidentitet av viktuppgången vid en graviditet?  

 

1.3. Disposition 

I denna studie har åtta kvinnor medverkat i tre olika former av kvalitativa intervjuer varav en 

av kvinnorna är nyckelperson då hon till yrket är barnmorska. De kvinnliga informanterna är i 

åldrarna 22 till 35 år. Se vidare i metodkapitlet. Uppsatsen är disponerad så att första delen 

består av bakgrund och teori. Därefter följer metod som övergår till resultat av den insamlade 

datan. Detta sammanställs sedan i en analys som resulterar i våra slutsatser. 
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2. Bakgrund 

Vad handlar egentligen vikt och kroppsideal om? En del kvinnor vill vara smala och slanka, 

några vill bygga muskler medan andra inte verkar bry sig om hur de ser ut kroppsligt. I olika 

delar av världen eftersträvas olika föreställningar om ideal och om ”hur man ska vara” och 

vad som är det ”rätta”. Meurling (2003) beskriver att det existerar otaliga och motstridiga 

budskap om speciellt skönhet, vilket gör att det skapas en inre konflikt med kroppen i fokus. I 

samband med den samtida föreställningen om kropp och identitet skapas en förvirring i 

kombination med kvinnors egen kroppsuppfattning. Går man tillbaka i tiden kan man urskilja 

att olika samhällen har haft bruk för människor och deras kroppar med olika utseenden som 

resulterat i utvecklandet av olika ideal. Genom sekel har idealen förändrats och vissa har varit 

mer framträdande än andra men de har oftast skapats genom olika sociala sammanhang. Även 

idag formas ideal genom olika sociala sammanhang och vissa ideal tycks ha större 

genomslagskraft än andra (Meurling 2003). Qvortrup (2003) har skrivit om hur kvinnor ställs 

till svars för hur deras kroppar ser ut och att detta ses som ett uttryck för deras moral.  

 

Det finns berättelser om en del kvinnor som innan graviditet levt ett hälsosamt och sunt liv 

och som under en graviditet ser möjligheten till att tillåta sig frossa. Alla hämningar som förut 

varit riktlinjer för ett hälsosamt leverne blir åsidosatta och det som förut varit förbjudet att äta, 

äts nu i stora mängder och graviditeten ses som enda tillfället i livet då det är okej med 

viktuppgång. En del kvinnor menar att den viktpanik som kan uppstå i samband med en 

graviditet inte alls har att göra med kroppsideal och hur andra uppfattar dem, utan att det 

främst handlar om den individuella känslan.2   

 

Det kan vara ett hårt slag att som nybliven mamma inse att kroppen förändrats efter en 

graviditet, att inse att man har fått hudbristningar, slapp mage och ett antal kilo för mycket. 

Det är inte alla kvinnor som drabbas, men att få bristningar och hudöverskott är normalt i 

graviditetsprocessen och att återgå till ursprungsvikten efter en graviditet kan ta kroppen 6-12 

månader detta beror på att kvinnor ser olika ut och även graviditeterna ter sig olika vilket 

medför att den kroppsliga återhämtningen är olika. Följande citat beskriver en kvinnas strävan 

efter att gå ner i vikt efter graviditeten: ”Jag ska gå med i viktväktarna nu och ta ett ordentligt 

tag i det här, men jag tänker inte stressa på. Jag vet att jag inte kommer att kunna se ut som 
                                                
2 Jacobsson, M och faktagranskaren Jacobsson, T. (UMO:s hemsida 09.05.05) 
http://www.umo.se/Kroppen/Kroppsideal/ 



 5 

förr men lite lättare tänker jag bli. Det värsta man kan göra (har gjort det själv) är att stirra 

sig blind på kändismammornas slimmade kroppar trots en hög med barn. Bläddra förbi!” (Vi 

föräldrar & barn 2008, nr 6) 

 

2.1. Bloggar och tidskrifter 

I inledningen av uppsatsarbetet sökte vi efter tidigare forskning kring kroppsideal för gravida 

men utan resultat. Forskning, tidigare studier eller arbeten gick inte att finna vilket förde oss 

in i bloggvärlden. Det finns otaliga bloggar på Internet skrivna av kvinnor som intresserar sig 

för ämnet vikt och kroppsideal under graviditet och hur detta präglar dem olika. På bloggarna 

kan man bland annat läsa att kvinnor ser sig under en graviditet som vackra men en del även 

som klumpiga elefanter. Bloggarna och tidskrifterna påstår att de framför kvinnors ”äkta” 

funderingar och tankar kring viktuppgång och förändringar av kroppen samt hur detta 

påverkar och präglar deras tankar om sig själva. Det finns berättelser om kvinnor som är 

nöjda med sig själva trots tjugo kilos viktökning men även kvinnor som inte ens vågar se sig i 

spegeln trots att de inte lagt på sig mycket under graviditeten. Diskursen kommer från och 

bygger på kvinnors tankar och funderingar kring vikt och kroppsideal och blir definierade 

genom dessa. I bloggvärlden är begrepp som tjock, normalviktig och slank något som vi tror 

bidrar till det ideal som kvinnor strävar efter.  

 

Snedvridna ideal skapas bland annat genom kändismammor som visar upp en trådsmal figur 

bara kort tid efter att de fött barn, detta menar Yvonne Linné, läkare på Karolinska 

universitetssjukhuset. Hon argumenterar för att barnet behöver allsidig kost för att utvecklas 

och det är viktigt för mamman att inte banta när hon är gravid. Linné påpekar att det är 

normalt att gå upp i vikt vid en graviditet och menar att barnmorskan har kostråd som en 

gravid kvinna kan följa. Vidare uttrycker tidskriften ”Aftonbladet” angående snedvridna 

ideal: 

”Sarah Jessica Parker var modell sex veckor efter att hon födde. Visst påverkas andra 

kvinnor av att se sånt. Det blir en sjuklig strävan, och en del blir livrädda för att gå upp i vikt 

under en graviditet. Victoria Beckham födde sina barn med planerade kejsarsnitt för att 

behålla figuren. Hon är en av de ”kändismammor” som sänder farliga signaler, menar 

kritikerna”.3 
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En blogg tar upp frågor kring det ideal som sägs vara skapat i media och menar att det är svårt 

att stå emot utseendefixerade budskap. Att kändisar hyllas som hjältar då de alldeles efter 

förlossningen återfått sitt forna jag kan innebära att budskapet om att vara smal hålls vid liv. 

Att kroppsform och viktideal är i hetluften går inte att ta miste på då en tjej som kallar sig 

själv Nattis blev grundare till bloggen ”Riktiga magar”. Nattis menar att alla duger precis som 

de är och det var efter en artikel hon läste som beskriver ”hur mycket det kostar att återställa 

kroppen efter en graviditet” som Nattis bestämde sig för att gå emot strömmen med alla dess 

retuscherade magbilder medier målar upp sjuka ideal med. ”Riktiga magar” är en blogg där 

både gravidmagar och sexpack4, som hon menar, står i kontrast till mediernas sjuka ideal.5  

 

2.2. Gårdagens kroppsideal 

Anna-Karin Larsson (2003), doktorand i historia, skriver om utvecklingen av det nya idealet 

för unga kvinnor från 1800-talet fram till 1920-talet. 1800-talet var en tid som utmärktes av 

skilda roller för män och kvinnor och kvinnorna ansågs klenare i både kropp och karaktär än 

männen. Kvinnorna borde enligt samtida pedagoger uppfostras till ett begränsat och stillsamt 

liv. Detta visades i positioner i samhället och roller som ansågs lämpa sig för kvinnor, men 

också i kläder som gjorde kvinnor begränsade och mindre rörliga. Helst var det endast män 

som skulle röra sig och höras i det offentliga rummet medan kvinnors plats var i hemmet 

(Larsson 2003).  

 

Det nya kroppsidealet som utvecklades var ett hälsosammare ideal som innebar att allt fler 

kvinnor började använda mer praktiska och rörliga kläder framför snörda och stela dräkter 

som hämmade deras rörelser. Under denna tid började även kvinnorna bli mer aktiva då de 

utövade idrott i större utsträckning än tidigare samt hade tillgång till annorlunda och bättre 

kost. En av de främsta skillnaderna mellan unga kvinnor under 1920-talet, och deras mödrar 

under senare delen av 1800-talet, var de unga kvinnors hälsa. Under 1920-talet förknippades 

de unga smala kvinnorna med hälsa och vigör och i och med en ny uppfostringsideologi 

                                                                                                                                                   
3 Lindblom, J. (Aftonbladets hemsida 09.05.11)  
 http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article190401.ab 
4 Sexpack innebär en vältränad mage med rutor. 
5 Klang, B. (Barntotals hemsida 09.05.12) 
http://www.barntotal.se/faktabank_foer_dig_som_har_bebis/haelsa/vikten_efter_foerlossningen/ 
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skapades det en idealbild av kvinnan som frisk, ståtlig och lång. Under 1900-talets två första 

decennier förändrades bilden av kvinnan till en friare, rörligare och ledigare kvinna. Kvinnor 

från alla samhällsklasser fick tillåtelse att röra på sig mer ute i det offentliga och det blev 

tillåtet med nya och då framförallt fysiska aktiviteter (Larsson 2003). Under denna period 

infördes ett friare kropps- och karaktärsideal där kvinnorna erbjöds ett alternativt sätt att leva, 

och det sociala skyddsnätet för kvinnorna från alla samhällsklasser började lösas upp. De nya 

möjligheterna för kvinnorna avspeglades i de nya kroppsidealen som hämtades från Amerika 

där de svenska skribenterna ofta hänvisade till vad som pågick borta i det stora landet i väster 

när det gällde mode, ideal och nyheter. En ökad kroppsmedvetenhet utvecklades i takt med 

fysisk aktivitet, förändring i modet och en dominerade hälsoideologi för kvinnorna under 

denna tid. Under 1900-talet började den yttre och ungdomliga skönheten framhävas i olika 

artiklar av populär karaktär. I en tidning från 1929 uppmanas läsaren till att granska sin kropp 

något som tidigare varit otänkbart. ”Nu ska du ställa dig alldeles naken framför spegeln och 

skarpt iakttaga dig själv. /…/ Tag måttband och mät framför spegeln vidden över bröstet och 

över buken. Är det senare måttet störst, då finns det korpulens” (Berg citerat i Larsson 2003, 

s 60).  

 

Kvinnorna tillägnade sig uppfattningen att kroppen skulle kontrolleras inifrån och då med 

hjälp av kost och tankar om den ofullkomliga figuren. Figuren skulle enligt 1900-talets 

kroppsideal justeras med gymnastik och diet om den saknade de rätta proportionerna. 1920-

talets mode uppmanade till en kontroll och ansning av kilon och oönskat hår då främst genom 

att kvinnan skulle bära korta kjolar, silkesstrumpor och ärmlösa klänningar (Larsson 2003).  

Ovanstående resonemang visar hur det kunde se ut förr och kan därmed ses som en början till 

kroppens fokus och påverkan där ”skulptering” av kroppen nu är utmärkande för många 

kvinnor. 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att söka sociologiska förklaringar till uppsatsens frågeställningar användes teorierna 

Stigma som innefattar begrepp som den avvikandes roll (Goffman 2001), Diskurs (Börjesson 

2008) samt teori kring kroppsideal (Meurling 2003), (Johansson1997). 
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3.1. Stigma – den avvikandes roll och identitet 

Varje samhälle bestämmer vilka medel som används för att dela in människor i olika 

kategorier, dessa kategorier bestämmer också vilka egenskaper som uppfattas som vanliga för 

medlemmarna. Den sociala miljön bestämmer vilka kategorier av människor som vi sannolikt 

stöter på i dessa miljöer. Redan vid första mötet med en främling tillskrivs vi människor 

egenskaper och en kategorisering är utförd. Detta benämner Goffman (2001) som människans 

sociala identitet då det visar på dennes personliga och strukturella egenskaper. När främlingen 

befinner sig i vår närvaro, kan det visa sig att människan har en mindre önskvärd egenskap, 

som skiljer sig från de övriga medlemmarna som tillhör den kategori som hon placeras in i. 

När detta sker reduceras hon i vårt medvetande från en vanlig och fullständig människa till en 

utstött och kastmärkt människa. När en människa stämplas på detta sätt blir hon bärare av ett 

stigma som innebär en skillnad mellan den virtuella och den faktiska identiteten. Skillnaden 

på dessa båda identiteter är att den faktiska identiteten är hur människan själv upplever sig 

medan den virtuella uppstår vid första mötet med en främling där denne tillskrivs egenskaper 

utifrån hur människan ser ut (Goffman 2001). 

 

En stigmatiserad människa kan i vissa fall reagera på sin situation genom att försöka rätta till 

det som hon anser vara orsaken till stigmat. Detta kan t.ex. ske genom att en överviktig person 

tar till plastikkirurgisk operation för att bli av med övervikten. För den stigmatiserade 

människan ligger det nära till hands att utnyttja sitt stigma för att skaffa sig sekundära vinster 

detta sker i form av att hon ursäktar sig för den otur hon av olika orsaker har drabbats av 

(Goffman 2001).  

Den stigmatiserade människan finner ofta andra människor som ställer sig sympatiska 

gentemot henne och som är beredda att acceptera deras inställning mot omvärlden. Sådana 

personer delar även den stigmatiserades känsla av att hon är helt mänsklig och i grunden 

normal även om de kan se annorlunda ut och trots individens egen tvivel på sig själv. De finns 

här en grupp av sympatiskt inställda människor som har samma stigma som hon själv, då de 

av egen erfarenhet vet hur det är att ha detta stigma. En del av sympatisörerna kan ge den 

stigmatiserade handledning i hur hon kan klarar sig med sitt stigma och kan även erbjuda 

henne en krets av jämbördiga som hon kan dra sig tillbaka med för att få moraliskt stöd samt 

få känna sig godtagen som en människa som är som vilken annan ”normal” människa 

(Goffman 2001). Medlemmar av vissa stigmakategorier har en tendens att sluta sig samman i 

små sociala grupper som har en benägenhet att organisera sig inom ett vidare fält. Goffman 
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(2001, s 32) nämner följande om att tillhöra en kategori samt grupp: ”I och med att en individ 

hör till en viss kategori kan vidare sannolikheten öka för att han kommer i kontakt med någon 

annan kategorimedlem, och även till följd härav knyter en vänskapsförbindelse av något slag 

med honom”. Citatet kan vara användbart i bearbetningen med analyserna av intervjuerna då 

många av kvinnorna väljer att tillhöra en viss grupp.  

 

3.2. Dagens kroppsideal 

Sascha Qvortrup (2003), idéhistoriker och sociokulturell analytiker, försöker i en artikel se 

bakom formuleringar i tidningar och tidskrifter från åren 1986-2000 för att komma fram till 

vad det är som driver kostregleringen, där människor reglerar sin kost för att påverka sina 

kroppar. Det är det kvinnliga könet i sitt kroppsliga umgänge som ska kontrolleras både i det 

yttre som det inre, och det är kvinnan som ställs till svars för hur hennes kropp ser ut, då detta 

ses som ett uttryck för hennes moral. Det som ser bra ut anses vara moraliskt korrekt och sunt. 

Qvortrup menar också att kontrollen av kroppen ur hälsosynpunkt är beroende av 

samhällslivet och kulturlivets utveckling. 

Enligt Qvortrup (2003) har kroppen blivit en vara som kan tillskrivas olika värden där 

”människan är det hon äter”. Om människan ska kunna förmedla en positiv bild till 

omgivningen bör hon underhålla kosten och kroppen på fritiden, då det sunda har blivit lika 

med det sköna. Intresset för dietik och kroppsdyrkan är präglade av disciplinering och 

konsumtion. Qvortrup menar att kvinnokroppen har blivit ett investeringsobjekt, inte som 

kroppen hos en mannekäng där det är kläderna som räknas, utan i kroppen som kött och blod. 

Kroppen kontrolleras inte bara genom fysiska aktiviteter utan även genom kontroll av 

födointaget. Intresset för kost och diet har under de senaste femtio åren stigit vilket även 

avspeglas i det stigande antal publikationer på området (Qvortrup 2003). Thomas Johansson 

(1997) legitimerad Psykolog och docent i sociologi, bekräftar det Qvortrup säger då han 

menar att det idag skapas manliga och kvinnliga kroppar som väldefinierade, hårda och 

dynamiska. Detta sker genom modern kroppsteknik och vetenskaplig kunskap om diet, 

träning och livsstil. Vidare menar Johansson att dessa kroppar i sin tur passar in i ett modernt 

levnadssätt där människan är snabb, målmedveten, exakt och stilig. Kroppen är även anpassad 

till mediesamhället och gör sig bra på bild (Johansson 1997).  

 

Den slanka kroppen har företräde framför den korpulenta, inte för att den är sundare utan för 

att den tillskrivs status på grund av sin estetiska kvalitet. Idag är kroppen en del av individens 
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personliga kvalifikationer och ger en signal till omgivningen om vem hon eller han är och den 

smidiga och tunna kroppen blir en signal om att kvinnan har kontroll över sin tillvaro 

(Qvortrup 2003). Då media sänder ut budskap om hur människan ska vara, ses det därför 

viktigt för individerna - mottagna av budskapen - att lägga ner mycket tid på att hålla kroppen 

”i trim” och förhindra att den ser ut på ett annat sätt än vad normen säger. Att kvinnor ska 

kontrollera sin vikt och sitt födointag har blivit ett moraliskt rättesnöre och det fokuseras allt 

mer på fettförbränning och övervikt samtidigt som kvinnoidealet blir allt mer samlare. 

Kvinnokroppen ska se ut på ett visst sätt och det ”investeras” allt mer i kroppen, om kvinnan 

då har bristande kontroll över kroppen leder detta till förlorat anseende, då korpulenta kvinnor 

inte betraktas som likvärdiga. Kvinnoidealet har inte nödvändigtvis något att göra med hälsa, 

utan kvinnoidealet och modet skiftar från tid till tid, dock kopplas ofta budskapet om övervikt 

in i hälsokampanjer som bidrar till att legalisera detta budskap där sundhet och skönhet vävs 

samman. Detta bidrar till att många kvinnor tvingar sig till att gå igenom extrema kurer för att 

kunna leva upp till kraven på slankhet (Qvortrup 2003). Johansson (1997) menar att den 

diskurs som handlar om att ta hand om kroppen, de vill säga hälsoaspekten, ofta kopplas 

samman och resulteras i ett västerländskt skönhetsideal. Enligt Johansson finns det idag en 

stor kunskap om kropp och hälsovård där ett stort antal yrkesgrupper så som dietister, 

sjukgymnaster, gyminstruktörer med mera arbetar med att utveckla nya och olika tekniker 

som kan andvändas för att vårda kroppen och gynna hälsan (Johansson 1997).  

 

Moralen kring vad kvinnan stoppar i sig håller på att omdefinieras, det skapas en diet-etik där 

fetma är i fokus. Fett har blivit en symbol för det överflödiga och en del kvinnor jagar fett 

som om det vore en fiende. Mat och moral är nära förbundet med varandra och det har byggts 

upp ett system som ska se till så att kvinnan ”håller igen” (Qvortrup 2003).  

”Kontrollerar man vad man äter kontrollerar man dessutom vem och vad man är. Genom 

iscensättningen av valet av mat iscensätts en livsstrategi – en identitet” (Qvortrup 2003, s 

74). Detta skulle kunna vara förklaringen till kvinnors strävan efter att efterlikna ett ideal, 

eftersom det kan spela roll för skapandet av identitet och självkänsla. 

Qvortrup menar att de råd och vägledningar om hur kvinnor undviker att bli överviktiga är en 

bidragande orsak till att kvinnor utvecklar ett sjukt förhållande till mat. Detta kan kopplas 

samman med Johanssons (1997) resonemang då människan får lära sig olika tekniker som kan 

användas för att åtgärda de problem som är relaterade till hennes eller hans kropp. Dessa 

kunskaper kan i sin tur användas för att gynna hälsan samt forma en idealkropp. Det handlar 

om de estetiska ideal människor försöker uppnå via den kunskap som finns att hämta hos 
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olika experter i samhället. Det behövs en ytterligare metafor för att förstå människors 

förhållningssätt till fysisk träning, kost och livsstil. Johansson använder metaforen ”kroppen 

som ett konstverk” för att ringa in aspekter av det kroppsliga som handlar om självbekräftelse 

och identitet. För att bedöma kroppen som estetisk tilltalande värderas varje kroppsdel med 

kriterier som är utformade för att visa på hur just den bör se ut. Johansson (1997) menar att 

kroppen betraktas som en maskin där människan kan åtgärda de ”fel” och ändra detaljer som 

stör kroppens funktion.  

 

3.4.  Diskurs – som teori och metod 

Då det uppstår frågor kring varifrån budskapet om vikt och kroppsideal kommer ifrån samt 

vem det kommer ifrån blir begreppen diskurs aktuellt att gå närmare in på. 

Mats Börjesson (2008) professor i Sociologi, hävdar att de materialtyper som används inom 

forskningen har breddats till att utöver enkäter och intervjuer kan materialen också handla om 

så kallad fiktion såsom reklam och tv-program m.m. Vidare menar Börjesson (2008, s 15) att 

”Utgångspunkten har varit att ingen given kunskaps- eller innehållshierarki längre kan 

ställas upp mellan materialtyper”.  ”Verkligheten” kan likaväl speglas i intrigen i en 

dokusåpa som i lagtexten, båda dessa säger något om den kontext de har växt fram ur. För att 

ytterligare förtydliga vad det är Börjesson menar, det är inte säkert att det som sägs i en statlig 

offentlig utredning är mera närmare ”sanningen” än något som står i Svensk Damtidning. 

Både utredningstexten och skvallerartikeln medverkar till att konstruera verkligheten eller 

åtminstone gör båda anspråk på att säga någonting om verkligheten. Diskurs innebär ett 

letande efter ”storyn” som oavsett var den står skriven, blir en del av verkligheten. Enligt 

Börjeson skulle en definition av själva begreppet diskurs innebära att problematisera essensen 

i en företeelse, allt från handfasta ting till sociala kategorier. Bakom begreppet diskurs menar 

Börjesson (2008) att det föreligger en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 

framställsprocedurer. Alltså att historiskt och kulturellt givna regler styr samtalsprocedurernas 

form och innehåll. Vidare förklarar Börjesson (2008) att det handlar om att istället för att 

fråga sig hur vikt och kroppsideal ser ut, kan man fråga sig hur och var dessa blev till och vad 

de innebär i längden.  

Ett citat ur boken förklarar på ett bra och tydligt sätt hur Börjesson (2008, s 21) förtydligar 

begreppet diskurs ”diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad 

som är socialt och kulturellt accepterat som ”sant”, ”trovärdigt”, ”förnuftigt”, ”gott”, med 

mera. Diskursens gränser eller bopålar visar därmed också vad som inte är möjligt att säga i 
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vissa sammanhang”. 

 

Diskurs innebär att se ett fenomen som någonting. Diskurser uppstår inte av sig själv och det 

kan krävas att forskaren dramatiserar sina observationer för att få fram något intressant. 

Vidare menar Börjesson (2008) att det är upp till forskaren hur varje fenomen ska uppfattas, 

skildras och vinklas då det finns en mängd olika sätt en situation kan fokuseras på. Empirin 

behöver en presentation, en dramatisering och förstås inom ramen för en intressant 

problematisering. Börjesson argumenterar för att det med diskurser skapas sammanhang, 

förståelse och mening. Forskaren blir genom att använda diskurs medverkande till något nytt, 

han fångar det för-givet-tagna i vissa strukturer som är dolt som självklart sant. Olika 

kategorier kan definieras olika beroende på hur forskaren vill vinkla och se det. Exempel på 

detta skulle kunna vara den gravida kvinnan som med viktökning och några kilo extra under 

en graviditet kan klassas och definieras på olika sätt. Många ser sig själva som ”tjocka”, 

osmidiga och fula medan andra ser sig själva som vackra. För att dra en parallell till vad 

Börjesson (2008) beskriver ur boken kan gravida i vissa fall betraktas som ”tjocka” under en 

graviditet vilket under den tiden är legitimt, efter en graviditet ska de ske förändringar snabbt 

då de inte längre är legitimt att vara ”tjock” vilket kan ta sin tid då alla kvinnor är olika. 

”Tjock” är en socialt konstruerad kategori som hör samman med vissa sammanhang, värden 

och moral av vissa slag. Efter en graviditet ska kvinnans kropp snabbt förändras för att återgå 

till den slanka kroppen som budskapet framhäver att en kvinna ska ha. För att dra en parallell 

till exemplet ovan att tjock är inte, det konstrueras med att hjälp av kategorin och dess 

kulturella sammanhang (Börjesson 2008). 

 

Vidare menar Börjesson att det är beroende på forskarens perspektivval och vad forskaren gör 

med materialet vilka effekter detta får. Diskurser skapar nya sammanhangsförståelser och 

logiker och ytterligare en definition av begreppet innebär att diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen. Dock betonar Börjesson (2008) att betoningen ligger på ett bestämt 

sätt som senare kan förändras över tid och rum. 

 

 

4. Metod 

Uppsatsen bygger på bearbetade intervjuer som utförts genom tre olika intervjuformer vilka 
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kommer att presenteras senare i metodkapitlet. Utöver intervjuer inkluderades observationer 

som syftar till att tolka de kvinnliga informanterna.  

 

 4.1. Förförståelse 

Det som Torsten Thurén (2004) kallar förförståelse bygger på att enkla synintryck kräver 

någon form av förkunskap. Vidare förklarar Thurén att förförståelsen innebär att vi inte 

uppfattar verkligheten med enbart våra sinnen, sinnesintryck som anses vara enkla kan 

innehålla stor mängd tolkning. Thurén (2004, s 58) uttrycker: ”förförståelsen präglar vårt sätt 

att se på verkligheten mer än vi ofta tänker på” och menar att individers förförståelse kan 

genom detta leda tanken fel. Ofta har individer redan utstakade tankar och uppfattningar som 

bygger på förförståelse som i sin tur bygger på olika samhällsteorier något som inte alltid 

framställs som medvetet, detta kan leda till uppenbara missförstånd. Dock betonar Thurén 

(2004) vikten av att inneha en förförståelse då det är grunden till det vi hör, ser och tänker. 

 

I inledningen av uppsatsen var hypotesen och förförståelsen kring frågor uppsatsen behandlar 

delade mellan skribenterna. Båda definierade kroppsidealet som slank, hälsosam och 

välmående men det skilde sig åt när det kom till hur viktigt det var för kvinnor att uppfylla 

detta ideal. En av oss ansåg att åldern var en oberoende faktor då det kom till att efterlikna 

ideal medan den andra av oss menade att det var främst yngre kvinnor som strävade efter att 

uppfylla det ideal som existerar. Förförståelsen vi hade kring kvinnor som genomgått 

graviditet och deras tankar kring vikt och kroppsideal, vilket uppsatsen bygger på, innebar att 

många kvinnor ”skyller” övervikt på graviditet. Även uttrycket att ”äta för två” och ”att unna 

sig” var begrepp som bidrog till att uppsatsen var aktuell att genomföra. Ytterligare en 

förförståelse vi delade var att oavsett graviditet så vill kvinnor inte vara ”tjocka” och att det 

finns något som bidrar till att de vill gå ner i vikt snabbt efter förlossning. 

 

4.2. Val av metod – Kvalitativa intervjuer   

Det som utmärker kvalitativa intervjuer är att enkla och direkta frågor kan få innehållsrika 

svar. Som Kvale (2005) hävdar är kvalitativ metod i sökandet efter att försöka urskilja 

mönster samt försöka förstå människors sätt att reagera eller resonera. Det som eftersträvats i 

intervjuerna är att få ta del av kvinnors egna, genuina tankar, funderingar och reflektioner 
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(Kvale 2005). Sammanlagt medverkade åtta kvinnor i studien som delade med sig av 

erfarenheter, tankar och reflektioner kring uppsatsämnet. En av de kvinnliga informanterna 

benämns som nyckelperson, hon är barnmorska, och kunde tillsammans med sitt individuella 

perspektiv även ge en barnmorskas perspektiv på de frågor vi hade formulerat.   

 

4.3. Forskningsetik 

Informanterna upplystes redan vid första kontakten på telefon eller vid intervjutillfället om att 

all information samt det som framkom under intervjun betraktas som strängt konfidentiellt. 

Detta innebär att det som sägs under intervjutillfällena inte kommer att föras vidare, utan det 

informanterna sagt eller gjort stannar mellan informant och intervjuare och stannar inom 

ramen för uppsatsen. Enligt Trost (2005) innefattar tystnadsplikten att ingen utomstående 

kommer att kunna få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas. 

Den anonymitet Trost skriver om innebär att namn och övriga igenkänningstecken inte ska 

nämnas för intervjuaren vilket innebär att i samtliga av intervjuerna i uppsatsen har det inte 

förekommit anonymitet för informanterna då namnen på dessa varit nämnda. Vad som dock 

bestämdes var att fingera dessa namn i avrapporteringen vilket medför anonymitet för läsaren 

(Trost 2005). 

 

4.4. Urval 

I urvalet av informanter valdes en fokusering på kvinnor som inom loppet av tre år varit 

gravida eller som vid tidpunkten för uppsatsens undersökning var gravid, detta för att 

relevansen på uppsatsen skulle uppfylla trovärdighet då vikt de senaste åren liksom i 

diskursen om kvinnokroppens ideal legat och ligger under stort fokus för kvinnor. Åldern på 

de kvinnliga informanterna var orelevant, blandade åldrar ansågs som en bra förutsättning för 

uppsatsens omfattning. För att hitta informanter kontaktades Hilma som blev vår gate-keeper. 

Hon är medlem i en ”mamma-grupp”, ett forum på nätet för mödrar. Genom henne 

upprättades ett kontaktnät med de kvinnor som medverkade i intervjuerna. Genom kontakt 

med Hilma bestämdes att gruppen skulle skriva en kort presentation som sig själva samt 

uppsatsen syfte för att hon sedan skulle lägga ut informationen på ”mamma-gruppens” forum 

på Internet. Då gruppen lade ut informationen på forumet uppstod kontakt med fyra kvinnor 

som ville medverka i gruppintervju som främst innebar öppen diskussion. De övriga 

informanterna kontaktades av oss via bekanta. 
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4.5. Intervjuguide 

I utformandet av intervjuguiden utgick vi från frågeställningarna som legat till grund för 

uppsatsen, detta för att få så uttömmande svar som möjligt av informanterna. Frågorna 

placerades i den ordning de skulle ställas under själva intervjuerna. Det hindrade dock inte 

intervjuarna att hoppa i ordningen om någon av informanterna skulle komma in på ämnen 

som senare under intervjun skulle behandlas. Kvale (1997) nämner att ju spontanare 

intervjusituationen är ju större blir sannolikheten att intervjuarna får spontana, livliga och 

oväntade svar från informanternas sida men även att ju strukturerad intervjuerna är desto 

lättare blir det att analysera och strukturera intervjuerna efteråt. En förhoppning när 

intervjuguiden genomfördes var att frågorna skulle stimulera till ett positivt samspel mellan 

informanterna och intervjuarna, för få samtalet flytande samt att informanten skulle känna sig 

motiverad och tala om sina känslor och upplevelser (Kvale 1997).  

 

Intervjufrågorna som utformades var av olika karaktär och bland annat användes 

introduktionsfrågor där informanterna kort fick berätta vem de var, ålder samt när de hade fått 

barn. Detta gjordes för att vi och läsarna skulle bilda sig en uppfattning kring informanten 

samt för att få en mer avslappnad miljö. I intervjuguiden fanns även direkta frågor (Kvale 

1997) som syftade till att få ett mer uttalande svar, ett exempel på en sådan fråga var: Har du 

något kroppsideal och hur ser det i så fall ut? Denna typ av fråga användes efter att 

informanten svarat på frågor om kroppsidealet i samhället och syftade till att informanten fritt 

skulle tänka kring uppfattningen av sin kropp och på så vis få ett uttömmande svar av 

informanten om hon kände sig påverkad av ett kroppsideal. Vidare användes också mer 

indirekta frågor som exempelvis: Då vi anser att en del kvinnor ”skyller” övervikt på 

graviditet, hur länge är det legitimt att göra det? Denna typ av fråga kunde också ge svar på 

om informanten själv skyllde sin eventuella övervikt på graviditeten samt vad denne ansåg 

om det.  

 

Att ställa mer indirekta frågor görs det möjlighet för informanten att svara på bara mer än den 

direkta frågan och det ges även utrymme för att undvika frågor som kan uppfattas som 

känsliga för informanten. Vidare har informanten här själv möjlighet till att berätta vad hon 

själv vill. Under intervjuerna användes uppföljningsfrågor som hade till uppgift att bekräfta 

det som informanten sa och till en eventuell fortsättning på det. Dessa uppföljningsfrågor 
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kunde ske i form av frågor eller av nickande instämmanden med huvudet. Under intervjuerna 

användes även tolkande frågor (Kvale 1997) för att förstå vad informanten menade. Dessa 

typer av frågor kunde hjälpa oss att tydliggöra det som informanten sagt om svaren kändes 

otydliga och bristfälliga. Två olika intervjuguider utformades eftersom ett av perspektiven var 

yrkesmässigt. 

 

4.6. Tillvägagångssätt 

Insamlandet av empiri har skett genom gruppintervju, personlig intervju samt 

självrapportering via e-post. De medverkande kvinnorna finns beskrivna på en medföljande 

bilaga tillsammans med de två olika intervjuguiderna. Samtliga intervjuer är livsberättelser 

och finns transkriberade. Dessa tre olika tillvägagångssätt presenteras mer ingående och 

utförligt nedan då vi även tar upp för och nackdelar med de olika metoderna. 

 

4.6.1 Gruppintervju 

Denna form av gruppintervju karaktäriseras av att alla informanter driver en diskussion/samtal 

där intervjuaren lyssnar och observerar samt ser till att samtalet inte avviker sig från ämnet. 

Kvale (2005) hävdar att det kan förkomma vissa problem och nackdelar med att använda 

gruppintervju som metod, bland annat nämner han gruppens storlek. I gruppintervjun deltog 

fyra kvinnor vilket Kvale nämner som ett bra antal då det är enkelt att hålla reda på varje 

deltagare och även för deltagarna att hålla reda på varandra (Kvale 2005).   

 

Fördelen med gruppintervjuer är att informanterna får möjlighet att bygga vidare på tankar 

och funderingar som de andra uttrycker samt får nya idéer av de andra medverkande. 

Ytterligare en fördel med gruppintervju är att det kan vara lättare att öppna sig och våga dela 

med sig av egna tankar. Kvale nämner att genom gruppintervju ges det utrymme för 

interaktion i gruppen som kan ge större insikt hos den enskilde. Gruppintervju kan medföra 

att individer som inte är så talförda kan hamna i skymundan, då likaså deras tankar och 

reflektioner. Det är då intervjuarnas ansvar att se till att alla kommer till tals utan att styra 

samtalet eller diskussionen åt något håll. Ytterligare en nackdel som kan förekomma handlar 

om etiska problem, då det inte går att förlita sig på att informanterna under en gruppintervju 

håller den överenskomna tystnadsplikt som en intervjuare alltid måste förhålla sig till. När det 
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endast gäller en intervjuare och en informant blir läget helt annorlunda (Kvale 2005). 

 

4.6.2. Personlig intervju 

De två djupintervjuerna som utfördes var personliga intervjuer, en blandning mellan 

semistrukturerande och ostrukturerade intervjuer, som utgjordes av ett möte mellan forskare 

och informant (Denscombe 2009). Vi använde en mall med vissa bestämda frågor inom ämnet 

som informanten förväntades besvara. Intervjuaren var flexibel, ställde följdfrågor och 

informanten kunde fritt berätta om tankar och funderingar som dök upp. Anna benämns som 

nyckelperson då hon utöver att vara trebarnsmamma även är utbildad barnmorska vilket gav 

erfarenheter från två håll kring uppsatsämnet. Kontakten med informanterna skedde först via 

telefon och därefter bestämdes tid och plats för intervjutillfället.  

 

Denscombe (2009) hänvisar till vissa fördelar med att välja personlig intervju som modell för 

en intervju, detta är bland annat att det som sägs och uppfattas kommer från en enda person, 

alltså endast en källa till detta finns. Till skillnad från gruppintervjun går det att vid personlig 

intervju hänvisa och peka på exakt vem som sade vad, vilka uppfattningar och synpunkter 

som uttrycktes och ytterligare en fördel är att det vid personlig intervju är lättare att 

kontrollera situationen då det bara är en informant i fokus (Denscombe 2009).  Detta bekräftas 

då de personliga intervjuerna dels var lättare i arbetet med transkriberingarna samt att det inte 

blev lika rörigt som det vid vissa stunder kunde bli under gruppintervjun. Att vara informant 

under en personlig intervju skulle kunna medverka till en känsla av utsatthet trots att 

intervjuaren ser detta som ett bra tillfälle att endast ha fokus på en informant.  

4.6.3. Självrapportering 

En komplettering till gruppintervjun och de personliga intervjuerna innefattade 

självrapportering av två kvinnor via e-post. Kvinnorna kontaktades först via telefon för en 

förfrågan angående intresse 

 

Vi var vid valet av självrapporteringar via e-post väl medvetna om, det Denscombe (2009) 

benämner som viktiga komponenter som finns under traditionella intervjuer, går förlorad när 

e-post används. Uppsatsskribenterna får inga visuella ledtrådar då intervjuaren och 

informanten inte kan se varandra och det kan även vara ett betydande tidsavstånd mellan 

frågan och svaret, något som man vid intervjuer ansikte mot ansikte uppmärksammar. Det kan 
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även vid frånvaro av visuella ledtrådar hindra skribenterna från att uppmärksamma viktiga 

ansiktsuttryck och annan icke-verbal kommunikation, som exempelvis nickningar, som skulle 

kunna vara värdefulla för förståelsen av informantens tankar. Dock kan självrapporteringar 

via e-post reducera intervjuareffekten då informantens uttalande, i frånvaro av visuella 

ledtrådar, blir mindre påverkad av statusfaktorer som är kopplade till informantens och 

intervjuarens ålder, kön och social klass. Att inte ha kontakt ansikte mot ansikte hjälper också 

informanten med att bli mindre obehaglig till mods när hon besvarar frågor om känsliga 

ämnen. Självrapporteringar via e-post ger även informanten mer tid till att reflektera över 

frågan och kan på så vis förbättra kvaliteten i svaret (Denscombe 2009). Något som vi 

uppmärksammade under användningen av denna metod var att svaren var mer välformulerade 

och verkade vara mer genomtänkta, något som skulle kunna bero på att informanten hade mer 

tid att besvara frågorna. Vi anser att trots att det visuella saknas i denna metod var svaren mer 

djupgående, vilket skulle kunna bero på att ämnets känslighet minskar när informanten inte 

tvingas vara ansikte mot ansikte med intervjuaren. 

 

4.7. Fältanteckningar och ljudupptagning 

Under introduktionen av intervjuarna och uppsatsens syfte framfördes en förfrågan om det 

fanns möjlighet för bandinspelning för att lättare ha tillgång till att gå tillbaka till materialet 

för att inte missa något, vilket respekterades av alla informanter. Fältanteckningar fördes som 

komplement upptill ljudinspelningarna under de tre intervjuerna. Anledningen till 

användandet av kompletterande fältanteckningar grundade sig i att anteckna fenomen som 

inte kunde visas eller framträda på en ljudinspelning, eller då någon informant talade tystlåtet. 

Att anteckna dessa observationer var en förutsättning för att kunna komma ihåg dem och för 

att kunna återgå till dem och friska upp minnet. Ytterligare en anledning till användandet av 

fältanteckningar var för att eventuellt klimat och icke-verbal kommunikation kunde vara 

relevant för utformningen av resultatet av intervjun och som inte var möjlig att återuppta med 

ljudupptagning. Denscombe (2009) nämner ljudupptagning som fördelaktigt då det inte 

innebär någon störning i intervjusituationen samt att materialet går att återgå till ordagrant för 

att inte missa något. Denscombe har rätt i det han menar med att ljudupptagning inte är någon 

störning i intervjusituationen dock var informanterna lite försiktiga innan de kommit in i 

diskussionen då de sedan glömde bort att ljudupptagning utfördes. Användandet av 

fältanteckningar var speciellt fördelaktig under intervjuerna då en av informanterna under 

gruppintervjun var tystlåten. 
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4.8. Observationer och kommentarer 

I alla intervjuer skapades en öppen dialog där ordet var fritt trots de redan uppstaplade 

intervjufrågorna. Vi var noga med att understryka att det var informanternas egna tankar och 

reflektioner som eftersträvades och inte vad deras uppfattning om omgivningens tankar var. 

Stämningen under gruppintervjun var lugn, trygg och avslappnad, dock urskiljde sig ett par 

personer något mer än de övriga då genom att prata mer. Platsen för gruppintervjun valdes då 

informanterna hade medföljande barn och blev därmed på ett café i närheten av centrum. Att 

tankar kring vikt och kroppsideal existerade och påverkade dessa kvinnor i mer eller mindre 

utsträckning framträdde tydligt då en viss känslighet kring detta visades under intervjun 

genom bland annat tystnad. En del av kvinnorna var synligt påverkade av sitt yttre och blev 

något stressade av vissa frågor som rörde vikt och kroppsideal. Att barn befann sig med under 

intervjun medverkade till att miljön blev något stökig men trots allt inte såpass så att intervjun 

eller informanterna stördes av detta. 

 

Under djupintervjun med Johanna bestämdes plats efter informantens behov då hon nyligen 

fått barn. Efter telefonkontakt bestämdes att intervjun med henne skulle genomföras i en av 

skribenternas bostad. Vi presenterade oss, uppsatsens ämne och dess syfte och även vilka 

tankar och reflektioner vi eftersträvade. Johanna uttryckte viss nervositet vilket tydligt visade 

sig då hon gång på gång upprepade att hon avvek från frågan och bad att få höra frågan igen. 

Ytterligare en bekräftelse på hennes nervositet visades då hon med några minuters mellan rum 

reste sig från soffan för att vagga barnvagnen trots att barnet var sovande. Till sist återvände 

hon inte till soffan utan svarade stående vid barnvagnen på resterande frågor. Trots att 

informanten gavs möjlighet att fritt prata kring ämnet och att avvikandet från frågorna inte var 

avgörande för resultatet av intervjun hade hon något svårt att fokusera. Slutsatsen vi drog av 

hennes reaktion var känslighet inom och kring ämnet. 

 

Anna som var nyckelperson kontaktades via telefon och intervjun genom fördes på ett café i 

centrum. Även här presenterade vi oss och uppsatsen ämne. Hon talade mycket fritt och 

självmant om kroppsideal och påverkan ur sin egen och sitt yrkesmässiga perspektiv. 

Stämningen under djupintervjun var lugn och avslappnad och hon kändes trygg och social i 

sig själv något som kan ha påverkat detta var den lugna stämningen på caféet.  
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Då varje intervju avslutats och den insamlade empirin befann sig på ljudupptagning fortsatte 

diskussionen häftigt. Det var uppenbart att frågor kring vikt och kroppsideal startade tankar 

och funderingar hos alla och där det specifikt under gruppintervjun fanns möjlighet för de 

medverkande att utbyta dessa tankar och funderingar och eventuellt få frågor och svar på 

något, samtidigt som nya funderingar uppkom. Ytterligare något som var framträdande på 

både gruppintervjun samt de enskilda intervjuerna var hur ämnet vid start var känsligt att tala 

om och där tankar och funderingar var svåra att sätta ord på, detta var dock något som 

förändrades allt eftersom diskussionen fortskred och det blev mer accepterat för de tankarna 

och funderingarna som fanns långt in, att krypa fram. Innan diskussionen kring ämnet riktigt 

kommit igång var det som om de medverkande i intervjuerna ville säga det som förväntades 

och inte det de egentligen tyckte och tänkte, även detta förändrades under intervjuernas gång. 

 

5. Resultat 
 

5.1. Presentation av material 

Presentationen nedan är tematisk, sammanställd mellan de olika intervjumetoderna 

självrapportering, personliga intervjuer och gruppintervju, därefter följer en sammanfattande 

analys av den insamlade empirin. Kvinnorna har tidigare presenterats (i en bilaga), nedan 

följer resultatet av intervjuerna med de fingerade namnen på informanterna. 

 

5.1.1. Viktökningens påverkan på självkänsla och identitet 

 Karin och Pia hävdar att självkänslan och identiteten inte påverkades vid viktökningen under 

deras graviditeter, en av dem berättar att hon kände sig snygg trots att hon hade en viktökning 

på 20 kilo. Karin och Pia anser att man utöver fysisk påverkan även kan påverkas psykiskt av 

viktuppgång vid graviditet, de var dock överrens om att de själva var opåverkade. De ansåg 

att många kvinnor kan bli stressade av tanken på att veta att man i regel går upp ca 13-15 kilo. 

Inte heller de kvinnor som deltog i gruppintervjun ansåg att deras självkänsla eller identitet 

påverkades av viktökning under graviditeterna. Hilma menade dock att hon hade lärt sig, från 

första graviditeten, att hon inte längre kunde skylla allt på att hon var gravid då det efter 

graviditeten skulle ge bakslag i de extra kilon hon fick av den första graviditeten. Bettan 

berättade att hon fick all sin övervikt under sin första graviditet då hon råkade ut för 

havandeskapsförgiftning och genom det gick upp 30kg i vätska. Vidare medger hon att de 
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kilon som var kvar inte går att skylla på graviditeten.  

Johanna och Anna var inte överens om huruvida självkänslan och identiteten påverkas vid 

viktökningen under graviditeten. Johanna menar snarare att hon fick mer självkänsla under 

graviditeten och uttrycker sig ”just för mig var det så att jag tyckte att jag fick mer 

självkänsla, jag kände mig otroligt vacker på något sätt...och uppmärksammad, tror jag. 

Alltså man kände sig väldigt att man stod i centrum och sådär”. Johanna menar att hon till en 

början var rädd att vikten skulle dra iväg men att hon tyckte de gick riktigt bra. Hon nämner 

även andra psykiska påverkningar i den bemärkelsen att hon funderade en del kring hur allt 

skulle bli efter graviditeten. Johanna hade tankar och funderingar på att hennes kropp skulle 

bli slapp och hon var medveten om att kroppen aldrig kanske skulle bli som den var innan och 

hon funderade även hur hennes pojkvän skulle ta det. Efter graviditeten medger hon dock ”nu 

såhär i efterhand så tycker jag nästan så att jag tycker att jag är finare, nä ja vet inte...jag är 

bara lite slappare men inte gör det något”.  

 

Tvärtemot Johanna menar Anna att: ”självklart så påverkas man och hur man ser på sig själv 

ja...”. Vidare uttrycker hon sig att ”man blir nog aldrig nöjd”, vilket grundar sig i att hon har 

haft tre olika typer av graviditeter som även inneburit tre olika typer av viktuppgångar och 

känslor tillhörande dessa. Anna menar att i och med en graviditet vet man att det är av en 

anledning vikten ökar och under någon av sina graviditeter har hon känt sig vackrare än vid 

den andra. Hon menar att processen vid en graviditet bidrar till att man ser kroppen på olika 

sätt att den genomgår många olika stadier, som innefattar dels att man känner sig vacker men 

även som en klumpig elefant vid vissa tillfällen. Anna förklarar att man på alla sätt påverkas 

psykiskt av en graviditet många både positivt och negativt, att man tvingas bli mer medveten 

om vad man tycker, tänker och känner om saker och ting. 

 

5.1.2. Kroppsidealet och dess härkomst 

Frågan kring kroppsideal, var det kom ifrån och om informanterna påverkades av detta 

besvarades snarlikt av Pia och Karin då de gemensamt ansåg att det fanns ett kroppsideal i 

samhället men att ingen av dem påverkades i större utsträckning av detta. Pia menar att det till 

större del påverkar yngre tjejer och medger själv att hennes kroppsfixering var större då hon 

var yngre. Både Karin och Pia argumenterar för att de är nöjda med hur de ser ut och Pia 

uttrycker: ” tycker man ska skaffa sig ett eget ideal. Tänk vad tråkigt om alla såg likadana ut, 

skulle alla va snygga då eller fula?”.  
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I kontrast till detta har Pia svarat att hon till viss del har ett kvinnligt ideal som hon ibland 

jämför sig med och som hon tycker ser bra ut, samt att hon ibland önskar att hon var både 

längre och hade större byst. I nästa stund säger hon ”men sedan tänker man till och kommer 

fram till att man inte hade varit lyckligare”. I jämförelse med Pia uttrycker Karin: ” jag är 

stolt över min kropp idag. Visst, jag har fortfarande lite mage, men det gör mig ingenting, när 

jag tänker på att min kropp har gett mig två fantastiska barn”. 

 

Som ovan nämnts medger både Karin och Pia att det existerar ett kroppsideal som genom 

olika budskap präntats in i deras samt i många andra kvinnors medvetande. Detta kroppsideal 

anser de framträder mestadels genom media och reklam och båda är överrens om att 

budskapet främst når ut och påverkar yngre tjejer. De menar båda två att media är den främsta 

källan till uppkomsten av detta ideal som många strävar efter och menar att många av bilderna 

media visar är retuscherade och till viss del ger en felaktig bild. Vid frågan om det var viktigt 

att återgå till den ursprungliga kroppsformen eller sitt ”ideal” skiljde det sig i svaren då Pia 

påpekade att hon självklart skulle vilja bli sitt gamla jag igen, men menade att de kanske man 

inte alltid lyckas med. Vidare uttrycker hon: ”Säger ofta att jag både vill operera brösten och 

fettsuga magen, men skulle nog aldrig göra det. Dels kostar det för mycket och gör nog jävligt 

ont”. Eftersom Karin inte gick upp så mycket i vikt under sina graviditeter hade hon 

svårigheter att ta ställning till denna fråga. 

 

Till skillnad från Karin och Pia ansåg kvinnorna i gruppintervjun att det finns ett budskap om 

kroppsideal och att de allihop påverkades av det i mer eller mindre utsträckning. Matilda 

uttrycker sig så här, när det gäller frågan om hon påverkas av kroppsidealet:  

”Ja, fast det är väl lite olika det är väl mer framträdande när man umgås med mammor än 

när man umgås med kompisar som inte har barn. Jag känner mig mycket mer bekväm nu än 

om jag skulle ha umgåtts med mina jämnåriga kompisar som inte har barn”.  

Hilma kommenterar Matilda och menar vidare att det är media och dess kändismammor som 

skapar ett kroppsideal för kvinnor som väntar eller som har fött barn och kontrar: 

”nu finns det så mycket kända gravida… så risken är liksom att många tar det som en del när 

man är gravid istället för att försöka få dem som är smala och inte gravida så tar man dem 

som är smala och gravida. Och det är klart att man undrar hur sjutton dem lyckas se ut sådär 

fast dem är gravida. Inga får bristningar och inga får…det klart man undrar”. Bettan håller 

med Hilma om att det är media som är den bidragande orsaken till att budskap om kroppsideal 

existerar men tror dock att de är framför allt kvinnor med dålig självkänsla som påverkas mest 
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av detta. Hon förklarar det så här:  

”Nä, men man påverkas av det…det är så…hela den här Hollywood påverkan som finns på 

media…alla dem här paparazzi…alla som tar kort…det pumpas ju ut sådana bilder i 

media…Aftonbladet det är världens skvallerblaska för det är bara massa bilder på vem som 

är senast gravid och 3 veckor senare är hon smal igen…men jag tror att om man har dålig 

självkänsla så påverkas man nog mer av det, än om man är trygg i sig själv och det har ju 

inget med ålder att göra utan det har ju att göra mer med person att göra /…/”.  

Hilma uttrycker genom ett citat att de inte är enbart media budskapet kommer ifrån utan även 

en stark påverkan av omgivningens åsikter då hon menar: ”Alltså jag hade…en av mina 

morötter för att gå ner i vikt var att mina barn inte skulle råka ut för de här att jag var den 

här tjocka mamman liksom. Det är mest för deras skull, jag ville ju gå ner innan dem…nu vet 

jag inte om de är så, men jag vill inte vara den tjocka mamman /…/”.  

 

När det gällde frågan om det var viktigt för Bettan, Hilma, Lena och Matilda att efterlikna 

detta ideal eller vad deras ”ideal” innebar svarade alla att de hade egna ideal som de ville 

efterlikna. Lena och Bettan förklarade sina ”ideal” med att återgå till den kroppsstorlek som 

de hade innan första graviditeten. ”Jag vill ner till det som jag var innan jag fick mitt första 

barn…då var jag liksom inte…absolut inte trådsmal på något vis, men helt normalviktig, inga 

liksom jätte konstiga kroppsformer med jätte…alltså jag såg väldigt normal ut kan man säga. 

Det är väl det…storlek medium” (Bettan). Hilma visade att det finns en viss påverkan av 

medias budskap då hon påpekade att hennes idealkropp var sångerskans Pinks kropp. ”Jag 

tycker Pink har snygg kropp. Jag tänker alltid på det…men hon har alltid så coola kläder som 

sitter bra på henne. Men hon är inte trådsmal…det är hon inte” (Hilma). 

Matilda berättade att hon efter sin andra graviditet hade gått ner mer i vikt än vad hon vägde 

innan. Nu väntade hon sitt tredje barn och hennes idealkropp var att återgå till den kropp och 

vikt som hon hade efter sin andra graviditet då hon anser att hon orkar göra mer saker med 

barnen. Hon ville helt enkelt inte känna sig ”klumpig” på något vis.  

 

Under frågor kring kroppsideal kom kvinnorna i gruppintervjun in på hur viktuppgången 

under en graviditet kan påverka möjligheten att inhandla mammakläder då Bettan uttrycker: 

”Det påverkar ju också, som du säger. Just det här, mammakläder finns ändå bara upp 

till…sen får man ändå gå över till…och sen så säger dom också att behålla din vanliga 

storlek fast då i mammakläder men då är de ju ändå inte de. Har du redan XXL till exempel 

så, vad ska man göra då liksom”. Hilma fortsätter resonemanget genom att tillägga: ”Nä, för 
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dom är designade så att man bara ska gå upp på magen, det är inte meningen att du ska har 

höfter och bröst och armar och dubbelhaka”. 

 

Även Johanna och Anna menar att det finns existerande budskap om kroppsideal och detta får 

Anna att uttrycka: ”har inte alla de!!”. Vid denna fråga är båda överens och bestämda vid att 

det existerar ett kroppsideal men att de har svårigheter att dels uttrycka hur det ser ut och dels 

vad det innebär. Anna berättar att hon tränar nästan fyra till fem gånger i veckan och då dels 

med en personlig tränare som ska få henne att uppnå de mål hon vill med sin träning. Vidare 

berättar hon att målet med hennes träning innebär att ”jag vill kunna sitta ner och inte känna 

att jag ska behöva hålla in magen för att liksom...ehh ja, jag ska känna mig bekväm i min 

kropp”. Annas andra mål är att kunna köpa kläder utan att behöva bekymra sig för att de inte 

ska passa eller för att hon ska se ”tjock” ut i dem och påpekar att det är viktigt för henne hur 

barnen ser på henne och att hon vill visa dem ett sunt levnadssätt och uttrycker: ”jag vill må 

bra och visa min son liksom att man behöver inte vara anorektisk och pinnsmal för att vara 

fin och känna sig fin och trivas med sin kropp”. Vidare anser Anna liksom många av de andra 

kvinnorna att budskapet om kroppsideal framkallas främst via media och menar ”att man ska 

vara så himla smal och vacker och det är liksom ett likamedtecken mellan smal och då är 

man vacker och framgångsrik och gud vet allt liksom”. I liten dos påverkas även Anna själv 

av detta budskap men hon har inte målet att bli jätte smal då hon efter tre barn säger sig ha 

både höfter och former. Anna förklarar att det är kvinnligt och vackert med höfter, bröst och 

rumpa och ser det inte attraktivt, att som hon uttrycker det, vara underviktig. 

Johanna tycker frågan angående hennes kroppsideal är svår men svarar att hon är nöjd med 

sin kropp trots att hon ibland skulle vilja träna, hon är bestämd med att anse att det finns ett 

budskap om ett ideal att vara smal. Johanna menar vidare att många strävar efter att vara 

”normalt-smala” och även hon anser att det är media och tidningar som basunerar ut 

budskapet. Hon menar att det är just genom reklam, modeller, tv-kändisar som detta budskap 

levereras genom och uttrycker ”om man tittar på hur det var förr i tiden, då var ju kvinnorna 

jätte kurviga och det var så himla vackert och fint...idag ska du ju vara så smal som möjligt 

och sticka ut och du ska ha stora bröst och...”. Johanna anser att hon individuellt påverkas av 

det då hon tidigare haft ätstörningar men menar också att hon har många väninnor som 

påverkas av budskapet att vara smal. Hon berättar att hon ibland kan se snygga tjejer och 

tänka att hennes pojkvän också ska tycka de är snygga, vilket medför att hon ibland inte 

känner att hon räcker till eller duger.  
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Vid frågan om det är viktigt att återgå till den ursprungliga kroppsformen eller det ideal efter 

en graviditet menar både Johanna och Anna att det finns ett bakomliggande mål att 

någonstans gå ner mestadels av det man gick upp. De är dock överrens om att det till största 

del handlar om att må bra i sig själv efter graviditeten, vilket Anna gjorde med träning så snart 

hon hade möjlighet efter graviditeten för att må bra och trivas med sin kropp. Anna fick sitt 

första barn i väldigt tidig ålder och enligt henne själv har hon nu fått sitt tredje och sista barn 

och känner att hon nu vill komma i form igen och inte gå miste om tiden, då hon menar att det 

blir svårare när man är äldre. Anna menar att träningen får henne att må bra, bli piggare och 

gladare och hon strävar efter att få känna sig fin och kunna uppleva saker med sina barn och 

sin man utan att det ska vara ansträngande pga. vikten. ”Jag vill liksom känna att min man 

kan gå ut med mig. Jag menar vi är unga, jag vill känna att vi kan åka utomlands och vi kan 

gå på stranden. Jag vill inte känna att jag har magen här ute eller rumpan överallt, utan att 

jag kan känna att jag är fin” (Anna). 

 

5.1.3. Kvinnornas inställning till kost och träning 

Varken Karin eller Pia hade inställningen ”att man får passa på nu” under deras graviditeter, 

inte heller deras fysiska aktiviteter påverkades då ingen av dem påpekade att de varit speciellt 

fysiska med träning innan, dock nämner Karin: ”men skulle inte heller börja äta för två”. Vid 

frågan om de anser att man påverkas av olika bantnings metoder och träning vid graviditet 

hävdade Karin: ”jag tror nog att många gör det ett tag efter att man slutat amma”, dock 

menade hon att det inte påverkade henne personligen. Pia svarade likadant då hon inte 

personligen påverkades av det. Karin och Pia påstod sig vara opåverkade av andra kvinnors 

viktuppgång eller hetsen mellan tjejer som kan förekomma, Pia berättade dock att hon hade 

haft en väninna som under hela sin graviditet tränat hysteriskt samt haft väninnor som ätit för 

två och vågen sedan stannat på över 100 kilo, inget som hon själv ansåg att hon skulle göra. 

Vid frågan hur länge det var legitimt att ”skylla” övervikt på graviditet resulterade i två olika 

svar då Pia uttrycker sig ”önskar man kunde skylla på det hela livet”. Men jag anser att efter 

man slutat amma så max sex månader”. Ett annat perspektiv kom från Karin då hon 

uttrycker: ”jag tycker att det beror på hur många kilo man gick upp under graviditeten. Gick 

man upp mer är tjugo kilo så har man nog tänkt att: ”Är jag gravid så kan jag äta för två” 

men så fungerar det inte”. Till skillnad från sex månader menar Karin att det i alla fall är 

legitimt att ”skylla” övervikten på graviditeten i ca ett år efter barnet kommit. 
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Hilma står i kontrast till Karin och Pia då hon menade att hon släppte mer fokus på kosten och 

träningen under första graviditeten än vad hon gjorde under sin andra. Hon uttrycker det så 

här: ”alltså jag står fortfarande fast vid det, alltså första gången skyllde man ifrån sig hela 

tiden. Jag kan äta precis vad som helst jag kan sitta här och bli fet, jag har rätt att bli det. 

Men sen lärde man sig det att det inte var smart att tänka så. Jag skulle ju tvunget gå ner det 

jag hade gått upp och lite till innan jag blev gravid igen /…/ det var ju jätte vikigt att inte va 

så stor andra gången”. Vidare menar Hilma att hon också tänkte mer på vad hon åt under 

andra graviditeten än vad hon hade gjort under sin första. Vi frågade kvinnorna i 

gruppintervjun om de tänkte mer på vad dem åt under graviditeterna eller om det var så att de 

tänkte mer på det när de inte var gravida då Hilma återigen uttrycker sig och menar: 

”personligen så har det ju blivit någon sjuk grej, att jag tänker på det hela tiden i och med att 

man måste…nä men alltså faktiskt…jag här ändå gått ner 40 kg och det är ju liksom blivit en 

livsstil att gå ner i vikt /…/”. Matilda som under tidpunkten för gruppintervjun var gravid 

räknade kalorier till vardags men menade att det var vikigt att inte räkna kalorier under 

graviditeten utan att hon istället tänkte mer hälsosamt för att inte lägga på sig så mycket i vikt. 

 

Vi frågade Matilda och Hilma om kaloriräknandet hade att göra med det kroppsideal som 

media pumpade ut, och Hilma uttryckte det så här: ”förmodligen, alltså jag vet inte…rätta 

mig om jag har fel nu, ni som är lite över trettio, men på något sätt känns det, i och med att 

man är så ung så känner man mer press på sig på något sätt, jag är faktiskt fortfarande, alltså 

jag kan fortfarande liksom skärpa till mig, min hud hänger fortfarande…jag måste liksom 

lägga upp det så det är mycket det här /…/ man ska vara ung och snygg liksom /…/”.  

Bettan kontrar Hilma med att säga: ”Jag kan säga så här för min egen del, jag har ändå levt 

ett liv och fött 4 barn och jag kan säga att för varje år som har gått och för varje barn jag har 

fått, har jag liksom blivit mer och mer…okey jag skiter i hur jag ser ut huvudsaken är att 

allting har gått vägen och att jag har friska barn…det finns alltid tid att ta tag i det sen. Det 

är väl ändå lite mer accepterat att vara överviktig som fyrtioåring än som tjugotreåring /…/”.  

 

Varken Bettan, Matilda, Lena eller Hilma hade någon tidsperiod för hur lång tid det skulle ta 

att nå den ursprungliga kroppsformen utan menade att det var viktigt att känna att de mådde 

bra. Bettan förklarade i följande citat om att de främst handlar om en hälsoaspekt:  

”/…/ framförallt handlar det om den här hälsoaspekten att man gör det för att orka 

med…man gör det för att liksom barnet ska ha sin mamma i livet liksom…det är det, det 

handlar om, för med övervikt kommer det massa följd sjukdomar som man kan råka ut för, 
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blodpropp, hjärt-kärl- sjukdomar och sådana saker, så det är ju liksom en tanke på familjen 

också. Men självklart för sin egen del också, ingen vill ju gå upp hela livet liksom”. 

 

Vid frågan om kvinnorna påverkades av olika bantningsmetoder i tidningar och dylikt för att 

gå ner i vikt blev det olika svar då det framgick att Lena, Hilma och Matilda var de som 

använde sig av olika metoder för att gå ner i vikt. Matilda menade: ”jag har sådär jättesvårt 

för sådana dieter eller va man säger, alla tidningar eller träningstidningar allting. Däremot 

räknar jag kalorier och undviker det som innehåller mycket kalorier, det som innehåller 

mycket fett och mycket socker och sen räknar du kalorier blir det ganska direkt så att du får 

äta mycket mer grönsaker än du får äta socker å då blir det ju automatiskt att du väljer det”.   

Lena var medlem i ViktVäktarna mellan graviditeterna och uttryckte: ”jag gick ju med i 

ViktVäktarna, det hade jag provat innan och då gick jag ner och då tänkte jag att det gör jag 

nog denna gången också”.  

 

Bettan höll vid tidpunkten för gruppintervjun inte på med någon metod för att gå ner i vikt 

och berättar att det är en helt annan hysteri kring vikt idag än vad det var för tio år sen när hon 

fick sitt första barn. ”Alltså det här med att räkna kalorier och BMI och allt det här, det är ju 

någonting som är mer…alltså man pratar ju mycket, mycket mer om det i dagens samhälle än 

vad man gjorde för tio år sen när jag fick mitt första barn, då var det inte…alltså ibland är 

det nästan att det blir hysteri över det. Sen nästan varenda tidning man köper så stor det om 

att, gå ner två kilo på två dagar” (Bettan).  

 

Matilda menar att det i vissa sammanhang inte behövs förklaringar till hur hon ser ut och 

utrycker: ”Men å andra sidan är det bristningarna i omklädningsrummet, det behöver man 

inte förklara för någon för det fattar alla…och ännu mer om du har ett ärr efter kejsarsnitt, 

det behöver du inte förklara för någon”. 

 

Vid frågor som rör träning och kost har Johanna och Anna något delade åsikter då Johanna 

som nyligen fått sitt första barn menar att ”nu jäkla ska jag unna mig, jag tänkte verkligen 

så”. Trots den inställningen var Johanna medveten om att hon inte kunde släppa för mycket 

då det kan vara svårare att bli av övervikt än att lägga på sig det. Vidare berättar hon om ”nio 

månaders fika” som hon i vanliga fall oftast stod över men hade graviditeten som en ursäkt 

för att kunna ”unna” sig det. Att Johanna efter graviditeten skulle ha påverkats av 

bantningsmetoder eller träningstips för att gå ner i vikt snabbt förnekar hon då hon berättar att 
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hon tidigare provat det mesta men att de där med att exempelvis sluta äta kolhydrater är inget 

som fungerar för henne.  

 

Vidare menade Johanna att hon upplevde informationen på BB som att fyra veckor efter 

graviditeten kan man ”börja snygga till sig” men att det främst handlade om att återuppbygga 

magmusklerna. Dock uttrycker hon att hon upprepade gånger sagt till sin pojkvän att hon ska 

börja träna och gå ner i vikt men att det för honom då varit helt oviktigt. Trots hans 

synpunkter menar Johanna att det är viktigt för henne vad både han och andra tycker och att 

hon ibland kan känna sig skyldig på något sätt. Hon förklarar att hon tidigare varit stor och fet 

och att hon då behövde ”fixa till sig”. Johanna medger vidare att hon känner sig kluven kring 

frågor om träning och kost. I slutet nämner hon återigen att hon tänker på vad andra ska tycka 

och att hon vill att andra ska tycka hon är fin. 

 

Till skillnad från Johanna hävdar Anna att hon sett saker ur olika perspektiv beroende på 

hennes tre olika graviditeter. Under hennes första graviditet hade hon en viktuppgång på 30 

kilo men mådde jätte bra och brydde sig inte om det medan hon vid tredje graviditeten hade 

en medvetenhet om att man faktiskt ska bli av med övervikten efteråt också. Även Anna 

medger att graviditeten har använts som ursäkt vid vissa tillfällen för att kunna ”unna” sig och 

äta lite mer dels mat men även sötsaker, ”jag kan äta den kakan med för att jag är med 

barn”. Vid frågan om bantningsmetoder och om det påverkar Anna menar hon att ”alltså jag 

skulle väl önska att det fanns nåt underbart piller som kunde liksom få allt mitt över...ja, 

kvarvarande fläsk att försvinna men jag har ju fått lära mig att de är bara hårt arbete som 

gäller, och det är å sluta äta kakor”. Anna menar att i hennes fall vill hon inte sluta äta 

sötsaker och väljer därför att träna mer än kanske någon annan. Trots det erkänner hon att hon 

via tv-shop inhandlat saker i hopp om bra resultat vilket hon senare insett varit ”korkat”. Anna 

menar att hon är mer kroppsmedveten idag än vad hon var vid tidpunkten av hennes första 

graviditet och menade att hon inte blir lika påverkad nu som då.  

 

Frågan som rörde huruvida man påverkas av andra kvinnors viktuppgång vid en graviditet 

resulterade i snarlika svar från både Johanna och Anna då de menar att en viss påverkan 

förekommer. De nämner att de under graviditeten jämförde sig med andra till storleken och 

hur de sedan efter en graviditet kunde svära över hur exempelvis kändisar redan efter två 

veckor är tillbaka till ursprungsvikten och i princip ser oförlösta ut. Anna nämner att en del 

kommentarer från omgivning kan medföra större påverkan än andra, såsom ”du måste väl 
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nästan vara förlöst och så har man fyra månader kvar”. Vidare menar Anna att kvinnor har 

olika fysik och ser olika ut vilket bidrar till olika viktuppgångar och kroppsförändringar under 

graviditet. Hur länge Johanna och Anna ansåg att det var legitimt att ”skylla” övervikt på 

graviditet får Johanna att uttrycka: ”alltså när man är gravid kan man ju skylla på allt de har 

jag ju märkt nu i efterhand”. Anna uttrycker något snarlikt att: ”jag skyller fortfarande vissa 

kilo på min förstfödda, alltså de har blivit en sån grej och de är ju så, ja har ju kvar vissa 

kilon från min första graviditet”.  

 

Johanna berättade att redan efter två månader var hon nära sin ursprungsvikt medan Anna 

påstod sig fortfarande bär på kilo från första graviditeten och berättar också att hon efter andra 

graviditeten hamnade i en depression då vikt inte var en viktig fråga. Däremot menar Anna att 

hon inte kan skylla sina extra kilon på graviditeterna och uttryckte: ”dem borde varit borta nu 

om jag inte hade ätit som jag gör”. Till sist menar Anna att ett halvår efter graviditeten borde 

man inte kunna skylla övervikt på graviditeten, men att de får stå för var och en. 

 

5.2. En barnmorskas perspektiv 

Utöver det individuella perspektiv av uppsatsens ämne gav Anna även sitt yrkesmässiga då 

hon är utbildad barnmorska och arbetar som timanställd på mödravården. Denna informant 

valde vi att benämna som nyckelperson. Empirin som insamlats under denna intervju kommer 

att presenteras nedan men kommer inte att användas i analys och slutsats då vi anser att 

materialet blir otillräckligt med endast en informant från yrket. 

 

5.2.1. Barnmorskan om viktökning, självkänsla och identitet 

Här menar Anna att hon inte trodde att någon genomgår en graviditet opåverkad, framförallt 

inte kroppsligt. Vidare anser hon att det kan vara den största förändringen man gör i livet och 

även det största man kan göra överhuvudtaget. Inom yrket är det inte ovanligt att se hur 

kvinnor kommer hit till mödravården och är besvikna när deras mamma, kompis eller svärmor 

påpekar att magen antingen är för stor eller liten vilket skulle kunna medverka till en psykisk 

påverkan. Anna uttrycker sig yrkesmässigt ”alla kvinnor bär barnen olika liksom, vissa får 

väldigt stor mage, vissa bär barnen in mot ryggen å blir kanske inte så stora och...det är inget 

av de som behöver vara fel det är bara det att när någon kommer och säger ”va liten mage 
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du har” eller ”du måste väl nästan va förlöst” å så har man fyra månader kvar...alltså 

självklart blir man påverkad av det”. Vidare nämner Anna även att kvinnor påverkas av detta 

vare sig de vill eller inte, att det är svårt att undkomma det. 

 

Vid frågan om många kvinnor kommer till mödravården och är oroliga för den kroppsliga och 

viktmässiga förändringen, svara Anna att de aldrig säger till en blivande mamma oavsett vikt 

och kroppsform att ”du får inte gå upp”. När en blivande mamma kommer in väger de henne 

varje gång främst för att ha kontroll vid eventuell sjukdom, samt samtalar med dem kort. 

Normalt är det legitimt att gå upp tolv kilo men hon menar att även detta är individuellt bland 

kvinnor. Anna berättar att många gravida kvinnor fortfarande intalar sig att man ska äta för 

två, vilket det inte finns någon anledning till. Vidare uttrycker hon ”om det kommer in en 

kvinna som väger 110 kilo så säger jag inte till henne att gå upp tolv kilo för det finns ingen 

anledning till henne att göra, hon mår kanske...mina råd till henne är kanske att hon ska 

behålla den vikten som hon har”. Information om kost är en av sakerna kvinnor får på 

mödravården, t.ex. att det inte är nödvändigt att äta för två. Vidare berättar Anna om de ökade 

riskerna vid en graviditet om kvinnan är överviktig och att vid ordentlig övervikt är kvinnorna 

tvungna att åka till ett annat sjukhus och förlösa barnet då sängarna vid kejsarsnitt inte är 

tillräckligt hållbara. Hon berättar även att det kommer in kvinnor som efter halva graviditeten 

är oroliga om de gått upp åtta kilo och fortfarande tränar hårt för att undvika en större 

viktökning.  

 

5.2.2. Barnmorskan om kroppsideal  

När vi kommer in på frågor kring kroppsideal uttrycker Anna spontant ”har inte alla de!?” 

och påpekar att hon i sitt yrke möter många gravida kvinnor som har svårigheter med vikt och 

med att äta. Vidare menar hon att de pratar mycket om det här med att vara smal och att smal 

innebär att man är snygg och det blir som en ond cirkel där många blir påverkade. Samtidigt 

nämner hon återigen att det är svårt att generalisera då alla är olika men budskapet om detta 

ideal menar hon främst kommer från media såsom tv och tidningar och att det främst påverkar 

yngre kvinnor men även äldre. Hon nämner att hon under sin utbildning till barnmorska såg 

andra risker utöver viktproblem, men att hon ändå hade en medvetenhet om att man faktiskt 

ska bli av med övervikten efter graviditeten vilket medförde att hon själv tänkte på vad hon åt 

samt tränade under sin tredje graviditet. 

 



 31 

5.2.3. Barnmorskan om kvinnors inställning till kost och träning 

Vid frågor kring träning och kost menar Anna att det finns alla typer även här och att hon som 

barnmorska möter kvinnor som tränar väldigt mycket samt möter kvinnor som väger 120 kilo 

i ingångsvikt vid en graviditet och att det är väldigt olika. Hon berättar att ”vi har 

eftersamtalen på mödravården efter...vad är det, är de tio till tolv veckor och då frågar vi 

om...om, hur många kilo, alltså vi väger dem, vi tar en vikt på dem, det är någon sån här 

enkät, någon statistik som man gör och då frågar man dem alltså om dem har gått ner till 

ursprungsvikt”. Vidare berättar Anna att det inte är många kvinnor som efter tio veckor har 

gått ner till ursprungsvikten men att det ändå inte är omöjligt. ”Men jag tror att det som 

hindrar folk, alltså någon som vill gå ner i vikt, alltså de enda som hindrar dem från att göra 

de är dom själva. Folk är så medvetna om vad det är dem behöver göra”.  Hon menar att 

kvinnor vet vad det är som behövs göras för att gå ner i vikt, att de har ett val och att det 

enbart är upp till dem själva att välja vilken väg det ska gå. Men trots att kvinnor vet vad det 

är som behövs göras så väljer många att inte göra det och istället äta skräpmat, kakor och 

godis. ”Alla kan gå ut och promenera i en timme om man är mammaledig, det kan man”. 

 

 

6. Analys av intervjuer 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur idéer om hur viktigt det är för en nybliven 

mamma att återgå till den ursprungliga kroppsformen eller det ”ideal” som basuneras ut 

genom olika budskap via bland annat media, efter en graviditet och hur långt kvinnorna i 

studien är beredda att gå för att uppnå detta ”ideal”. Den sociologiska problematiken låg i att 

undersöka vem eller vad det är som bestämmer hur kroppsidealet ska vara, vad det innebär 

och hur viktigt det som kvinna är att efterlikna detta? Resultatet av intervjuerna kommer 

nedan att sammanställas och analyseras med hjälp av de tre utvalda teorierna Stigma 

(Goffman 2001), kroppsideal (Larsson och Qvortrup 2003), (Johansson 1997) och diskurs 

(Börjesson 2008).  

 

6.1. Kvinnligt kroppsideal och dess förändring över tid 

Något som framkom under de olika intervjuerna var ålderns betydelse och att ideal skiftar 
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över tid (Qvortrup 2003). ”Det är väl ändå lite mer accepterat att vara överviktig som 

fyrtioåring än som tjugotreåring /…/” (Bettan). De yngre kvinnorna visade sig mer påverkade 

av dels vikt samt frågor kring kroppsideal och var dem som var mest strävande efter att nå ett 

ideal. De yngre kvinnorna upplevde även ett större tryck från omgivningen och brydde sig 

mer om vad de tyckte än hur de själva kände sig. De äldre kvinnorna bekräftade detta genom 

att medge att de som yngre varit mer vikt och kroppsfixerade, i deras fall var hälsoaspekten en 

viktigare del och att kunna leka och röra sig fritt med barnen.  

  

Anna medgav att hennes fysiska träning var en stor och viktig del i hennes liv och att hon 

hade ”förmånen” att kunna nyttja denna fyra till fem gånger i veckan då hennes man tog hand 

om familjen. Detta kan härstamma från det Larsson (2003) syftar på då kvinnor och män 

under 1800-talet hade olika roller där mannen var starkare i både kropp och karaktär. Men 

från att ha haft sin plats i hemmet blev kvinnan mer rörlig, ledig och friare. Tidningar under 

1920- talet framhävde både yttre och ungdomlig skönhet och bidrog till en uppfattning om att 

kvinnorna skulle kontrollera kroppen inifrån och då med hjälp av bland annat kosten till 

skillnad från hur de var innan. Det skulle kunna vara under den här tidsepoken och inflytandet 

från Amerika som startade den vikt och kroppspanik som många kvinnor kämpar med och 

som upprätthålls genom att ständigt sända ut nya budskap om hur man ska se ut och hur man 

ska göra för att uppfylla budskapet. Det gamla kvinnliga ideal, med former och byst, utbyttes 

till smal, slank och med en ökad kroppsmedvetenhet som medverkar till nuvarande 

konstruktionen av kroppen (Larsson 2003). Detta visar att inte enbart de kulturella har 

betydelse, utan även det historiska påverkar kvinnorna då Johanna anser att den bystiga 

kvinnan med höfter och former var vackrare än det ideal som framställs idag, trots att hon 

själv går efter det existerande budskapet om den smala och slanka kvinnan (Larsson 2003). 

 

6.2. Konstruering av kroppen, media och omgivningens påverkan 

För många kvinnor sätts kroppen in i ett modernt levnadssätt där den blir snabb, 

målmedveten, stilig och anpassad till mediesamhället där den gör sig bra på bild (Johansson 

1997). En dold sanning i detta är att kvinnorna vill se bra ut kroppsligt både för sig själva och 

för omgivningens skull. För många av informanterna var det viktigt att försöka hålla kroppen 

i ”trim”, och det kunde ske i form av fysisk träning eller genom olika typer av kostreglering. 

Genom fysisk träning bidrar kvinnorna till att konstruera kroppen, för att uppfylla krav från 
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dels sig själva men även med påverkan från omgivningen. Deras kroppar blir ett konstverk 

som visar kvinnornas självbekräftelse och identitet. Varje kroppsdel på kvinnorna blir 

värderade utefter kriterier som visar på hur just denna kroppsdel ska se ut och genom träning 

kan kvinnorna rätta till det som de anser vara ”fel” på sina kroppar, vilket innebär de 

överblivna graviditetskilona för kvinnorna i studien (Johansson 1997).  

 

Otaliga budskap basuneras ut från media där det ständigt kommer nya råd och tips om hur du 

bäst formar din kropp. Upptill det sänds också budskap ut om nya mirakelmaskiner och dieter 

som ska se till att du blir av med just det område på kroppen som du inte är nöjd med.   

Budskapet som idag når kvinnor handlar mycket om föreställningen att ”man är vad man äter” 

och att det är upp till varje kvinna hur man väljer att konstruera sin kropp.  Informanternas 

medvetenhet om att det efter en graviditet tappar sin legitimitet att vara överviktig och att det 

är snabba förändringar som måste ske visar att det sunda har blivit identiskt med det sköna 

(Qvortrup 2003). Hälften av de kvinnliga informanterna har använt sig av olika metoder för 

att gå ner till den ursprungliga vikten efter graviditet, för att vinna individuell eller andras 

respekt. En del av kvinnorna upplevde sig vackra under graviditeten men så snart graviditeten 

var över tog de till metoder för att återgå till ursprungskroppen, vilket ytterligare stärker teorin 

om att det sunda blivit identiskt med det sköna och att många kvinnor strävar efter den 

skönheten.  

Hälften av informanterna hävdar att omgivningens syn och tankar om dem är av stor vikt, då 

förhållandet till kosten har blivit viktigt och där kvinnan ställer sig själv till svars för hur 

hennes kropp ser ut, den ses som ett uttryck för hennes moral. En slank kropp har högre status 

på grund av sin estetiska kvalitet vilket informanterna visar genom sin strävan efter att nå sina 

ideal, som ibland kan härledas till framgångsrika kändisar och deras kroppar (Qvortrup 2003). 

Många av de kvinnliga informanterna lekte med tankar om vilka kändisar de kroppsligt skulle 

vilja vara, vilket är ett tecken på en strävan som många kvinnor har men som kan vara svår 

eller bisarr att erkänna för andra och framför allt för sig själv. Ett citat från Pia pekar på den 

dubbelmoral hon känner inför kroppen: ”Säger ofta att jag både vill operera brösten och 

fettsuga magen, men skulle nog aldrig göra det. Dels kostar det för mycket och gör nog jävligt 

ont” för att i nästa stund berätta att hon är nöjd med sin kropp idag och att kroppsfixering 

påverkade henne mer då hon var yngre.  

 

Gravida kan betraktas som ”tjocka” under en graviditet vilket under den tiden är legitimt, efter 
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en graviditet ska de ske förändringar snabbt då de inte längre är legitimt att vara ”tjock”. En 

stark ståndpunkt kom från Hilma då hon menar att hon inte vill vara den tjocka mamman utan 

vill ha möjlighet att leka med sina barn utan att de ska behöva skämmas över henne. ”Tjock” 

är en socialt konstruerad kategori som hör samman med vissa sammanhang, värden och moral 

av vissa slag. Efter en graviditet ska kvinnans kropp snabbt förändras för att återgå till den 

slanka kroppen som budskapet framhäver att en kvinna ska ha. Bettan anser sig inte vara 

”stor” om hon jämför med kvinnorna i USA vilket visar att benämningen tjock konstrueras 

via kulturella sammanhang och inom den kategori man befinner sig i (Börjesson 2008).  

 

Genom diskurs kunde vi urskilja att kvinnorna sökte respekt och uppskattning från andra 

genom sitt utseende, och den dramatisering som ibland behövs göras på observationer, var 

inte nödvändig då vi tydligt kunde läsa mellan raderna och insåg att den äkthet vi var ute efter 

till viss del saknades (Börjesson 2008). Ett perspektiv informanterna hade gemensamt var att 

diskursen om kroppsideal och var detta kommer ifrån. De var alla övertygade om att media är 

den största upphovskällan då det ständigt, dels i tidningar men även via tv, sänds ut budskap 

om hur kvinnor ska se ut. Källor så som Internet-bloggar sänder också ut budskap som många 

gånger är oundvikliga för kvinnor att bli påverkade av. Det här är diskursen om hur kvinnliga 

kroppsideal skapas. Vi vill hävda att vi kunde se tecken på att alla kvinnor i studien 

eftersträvar ett kroppsideal och att ingen av kvinnorna undkommer det budskap om ideal som 

existerar. Det gick att urskilja en dubbelmoral då informanterna å ena sidan var nöjda med sin 

vikt och kroppsform men å andra sidan nämner en känd kvinna de finner vacker och vill 

efterlikna. Detta kan ytterligare förklaras då Pia uttrycker: ”/…/ Vissa dagar skulle jag vilja 

vara lång och smal och större byst. Någon som är väldigt snygg är Teri Hatcher /.../. Denna 

påverkan Pia uttrycker påverkar henne genom tv och tidningar där kändisar uppvisar idealet, 

som de ofta genom personlig träning och dietisthjälp haft möjlighet att nå upp till. Detta 

skickar ut budskap till omvärlden att ”det är så här man ska se ut”. Många kvinnor lyssnar på 

detta, genom att vara känd och smal konstruerar kändisarna en värld som innebär rikedom, 

makt och att de helt enkelt är lite mer värda. Ett val mellan att lyssna till en tjock kvinna eller 

smal genererar oftast i att den smala kvinnan tas mer på allvar. 

 

De kroppsideal som framträdde handlade mest om att kvinnorna ville återgå till den 

ursprungliga kroppsformen efter graviditet och att hälsoaspekten hade stor fokus. Att några av 

informanterna eftersträvar kroppsliga ideal såsom Pink eftersom hon är vältränad och ”inte för 
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smal” innebär att idealen reproduceras. Kvinnokroppen har ett kulturellt samband som 

uppmanar kvinnor till vilka regler och normer som styr hur dagens kvinnor ska se (Börjesson 

2008). Kroppen ses som en del av individens personliga kvalifikationer och därmed ger en 

signal till omgivningen vem hon är, vilket kan bli snedvridet då media ofta framhäver slanka 

och framgångsrika mödrar. Paralleller kan dras till kändismammor som Victoria Beckham 

och Sarah Jessica Parker som strax efter en förlossning uppvisar ursprungskroppen, vilket 

bidrar till att budskapet om att det smala idealet lever vidare, genom att hålla sin kropp i trim 

upprätthålls normen om hur man ska vara (Qvortrup 2003).  

 

De kvinnor som hade specifika kroppsideal innebar ofta kända, slanka och framgångsrika 

mödrarna som finns i åtanke vilket förstärker bilden av att den slanka kroppen har företräde 

jämförelsevis mot den ”tjocka”. Vi vet att kvinnoidealet och modet skiftar under tid men 

menar även att hälsokampanjer bidrar till att sundhet och skönhet vävs samman, och vid 

bristande kontroll förlorar kvinnorna anseende vilket informanterna beskriver när de inte 

längre är gravida. Detta i sin tur medför att kvinnorna tvingas genomgå diverse kurer, ibland 

extrema, för att uppnå slankhet. Matilda visar denna påverkan som beskrivits: ”Jag hade jätte 

svårt för sådana dieter eller vad man säger, alla tidningar eller träningstidningar allting. 

Däremot räknar jag kalorier och undviker det som innehåller mycket kalorier, det som 

innehåller mycket fett och mycket socker /.../. Citat syftar på ett snedvridet ideal eftersom 

Matilda är en tjej på 23 år och har gått ner mer i vikt än vid första graviditetstillfället och var 

vid tidpunkten för intervjun redan slank, detta visar tecken på ett ideal där kvinnan aldrig blir 

nöjd. Vidare bekräftar hon genom sina olika synpunkter och funderingar att mat och moral är 

nära förbundet med varandra och att det har byggts upp ett system som ska se till så att 

kvinnan ”håller igen” (Qvortrup 2003).  Fetma hamnar i fokus och jagas som om det vore en 

fiende, vilket informanten ovan beskriver då hon ständigt räknar kalorier för att inte få i sig 

för mycket fett eller socker. Genom att använda diskursanalys upptäcks gemensamma 

mönster mellan kvinnorna då ett tydligt gemensamt drag visar att få av kvinnorna är nöjda.  

 

Anna gick på gym flera gånger i veckan för att kunna tillfredsställa sitt sockerbehov utan att 

gå upp i vikt, hennes medvetenhet om kroppen gör att hon för att kunna ”unna” sig känner ett 

behov av denna träning. Detta syftar till att den tunna och smidiga kroppen blir en signal om 

att kvinnan har kontroll över sin kropp. Bland annat Anna konstruerar och skulpterar sin 

kropp med fysisk aktivitet såsom gym vilket medför kontroll av kroppen. Denna konstruktion 

internaliseras sedan av andra kvinnor och bidrar till skapandet av en identitet (Johansson 



 36 

1997). Många av de kvinnliga informanterna hävdade att de tappat denna kontroll under 

graviditeterna då bland annat Hilma menar: ”jag kan äta precis vad som helst jag kan sitta 

här och bli fet, jag har rätt att bli det”. Efter en graviditet var kvinnorna väl medvetna om att 

den legitima övervikt som funnits under graviditeten försvann så snart barnet var förlöst vilket 

i sin tur bidrar till ett tryck på snabba förändringar av kroppen för många av kvinnorna. 

Lösningarna på detta anser många av informanterna är antingen träning, bli medlem i 

ViktVäktarna eller genom att räkna kalorier. Uppfyller inte kvinnorna dessa krav som finns 

kring vikt och kropp kan detta medföra en form av stigmatisering. 

 

6.3. Stigmatisering, påverkan av självkänsla och identitet 

De extra kilon efter en graviditet kan ur sociologisk synvinkel bli ett stigma eftersom de 

kopplas samman med egenskaper som hör till övervikt. När kvinnan har fött sitt barn är det 

inte längre legitimt att skylla på en tidigare graviditet om inte kvinna har barnet i närheten av 

sig själv. Detta skulle kunna innebära att kvinnan kategoriseras in i en annan grupp som 

exempelvis en kvinna som är överviktigt istället för nybliven mor. Kvinnorna i studien 

upplevde ett behov av att förklara för andra att deras kropp genomgått en graviditet och därav 

deras vikt och kroppsform. Kvinnorna menade dock att de inte behövde förklara att de 

genomgått en graviditet om barnet/barnen var i sällskap då detta föll som en självklarhet. På 

så vis blir några extra kilon mer accepterat, det blir inget stigma, eftersom de nyligen varit 

gravida. I vissa situationer menade kvinnorna att andra kunde se att deras övervikt och andra 

tecken så som bristingar berodde på en graviditet och att de då blev mer legitimt. Matilda 

uttryckte det så här: ”Men å andra sidan är det bristningarna i omklädningsrummet, det 

behöver man inte förklara för någon för det fattar alla…och ännu mer om du har ett ärr efter 

kejsarsnitt, det behöver du inte förklara för någon”. Många kvinnor utnyttjade sitt sigma för 

att skaffa sig sekundära vinster när de använde graviditet som en ursäkt för att bland annat få 

äta. Att äta för två aktualiseras för många och gör det legitimt att slippa ursäkta sig för 

viktuppgång vid graviditet (Goffman 2001).    

 

 

Hälften av de medverkande kvinnorna i uppsatsen kunde känna sig stigmatiserade på grund av 

graviditet, Matilda påpekade att hon inte kände sig lika bekväm med sin kropp om hon 

umgicks med andra kvinnor som inte hade varit gravida.  

”/…/ det är väl mer framträdande när man umgås med mammor än när man umgås med 
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kompisar som inte har barn. Jag känner mig mycket mer bekväm nu än om jag skulle ha 

umgåtts med mina jämnåriga kompisar som inte har barn” (Matilda). Föregående citat kan 

härledas till att varje samhälle delar in människor i olika kategorier, som i sin tur bestämmer 

vilka egenskaper som uppfattas som ordinära för varje medlem inom varje kategori. Om 

kvinnan då visar på att hon sitter på någon mindre önskvärd egenskap, som skiljer sig från de 

övriga medlemmarna tillskrivs hon ett stigma som i sin tur skiljer sig från hennes faktiska 

identitet (Goffman 2001). Majoriteten av kvinnorna kände sig påverkade av vad andra, 

framförallt, kvinnor skulle tycka om dem, nu när det inte längre var gravida och fortfarande 

bar på extra kilon från graviditeten. Då Anna bekräftar detta genom att uttrycka att hon vill 

känns sin fin inför sina barn och sin man då hon inte vill att de ska skämmas över hennes 

kropp. Vi tolkar det som att Anna och många andra kvinnor är rädda för att bli stigmatiserade 

i en grupp som de känner att deras faktiska identitet inte passar in i. Skillnaden mellan 

faktiska identiteten från den virtuella innebär att den virtuella består av tillskrivningar som 

sker vid första mötet med en främling beroende på utseende (Goffman 2001). De 

medverkande kvinnorna i gruppintervjun utryckte detta, då Bettan kom in på att det i dagens 

klädbutiker är svårt att finna mammakläder i större storlek än XL vilket i sin tur reproducerar 

stigmatiseringen då de hamnar utanför och får vända sig till butiker med specialstorlekar. 

Resonemanget blir en paradox då människor utanför gruppen kategoriserar in gravida i en 

kategori med egenskaper. Har då inte de gravida kvinnorna alla dessa egenskaper skapas en 

ny kategori som kan innefatta andra egenskaper som medför en stigmatisering av kvinnorna. 

Kvinnorna i den nya kategorin uppfattas som ”tjocka” istället eftersom de saknar någon av 

dessa egenskaper, exempelvis mammakläder.  Denna typ av kategorisering gäller även efter 

en graviditet då kvinnorna tillskrivs nya egenskaper och kategoriseringsgrupp, beroende på 

hur mycket de har gått upp i vikt, hur snabbt de går ner i vikt efter graviditeten och hur väl 

kvinnorna sköter sin kropp.  

 

Stigmatiserade kvinnor sluter sig ofta samman med likasinnade som delar samma stigma som 

de själva. Denna grupp erbjuder en krets av jämbördiga som kvinnorna kan drar sig tillbaka 

med för att få moraliskt stöd och få känna att dem är som vilken annan ”normal” människa 

(Goffman 2001). Detta kan vara en förklaring till att kvinnorna som medverkade i 

gruppintervjun valt att ingå i en ”mammagrupp” där de träffas och utbyter tankar kring sina 

graviditeter. Matilda påpekar att hon trivs bäst i sällskap med andra kvinnor som genomgått 

graviditet då hon inte behöver förklara sig, vare sig det kommer till vikt eller kroppsform. 

Andra liknande sammanslutningar där kvinnorna virtuellt samlades var även Internet-forum 
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där samma typ av erfarenheter utbyttes.  

 

En stigmatiserad person kan reagera på sin situation genom att försöka rätta till det som hon 

anser vara den objektiva orsaken till stigmat (Goffman 2001). Detta kan ske genom att den 

stigmatiserade tar till plastikkirurgisk operation för att bli av med sitt stigma. Pia förstärker 

bilden av att använda denna metod då hon beskriver att hon har tänkt på att ”rätta till” sin 

kropp med hjälp av plastikkirurgisk operation för att återfå den kropp hon hade innan 

graviditeterna.  

 

7. Slutsats 
Vi hävdar att diskursen om kvinnokroppens ideal som framställs via media innebär att 

kvinnor förväntas vara slanka, träna, ha bra kostreglering och se hälsosamma och välmående 

ut. Stor fokus ligger på en vältränad och sund kropp, att vara så kallat ”normalt-smal”. Medias 

ideal står i kontrast med hälsoaspektens som en del av kvinnorna gick efter. Föreställningar 

om ideal föds och reproduceras via media såsom tv-program, tidningar, webbsidor, bloggar 

samt genom omgivningens åsikter. Kvinnor med övervikt, så även efter en graviditet, kan 

tillskrivas vissa egenskaper. Den överviktiga tillskrivs inte bara ett antal kilo för mycket utan 

även egenskaper som lat, onyttig och ohälsosam etc. Att bära på överblivna graviditets kilon 

innebär att dessa egenskaper enkelt kan aktualiseras vilket bidrar till stigmatisering. Idag, här 

och nu, blir stigmat inte respekterat vilket bidrar till att alla medel används för att dölja eller 

bli av med det. Det handlar om status och estetiskt tilltalande där de smala har företräde. 

”Enkla” träningstips för att få den ”perfekta” kroppen samt kostråd till den ”perfekta” kroppen 

finns överallt omkring oss dagligen, fett och övervikt jagas som om det vore en fiende. 

Uppfyller kvinnor inte dessa riktlinjer för hur man ska se ut uppstår en stigmatisering och 

kvinnorna drar sig till likasinnade som exempelvis mamma-grupper för att hitta gemenskap.  

 

Hälften av kvinnorna medgav att de hade ett kroppsideal men att det inte förändrades vid en 

graviditet, snarare blev det något mer påtagligt efteråt då de ville tillbaka till ursprungsvikt 

och kroppsform. Att som kvinna uppfylla kravet på medias kroppsideal kan innebära 

påtryckningar att efter en graviditet direkt återgå till den ursprungliga kroppsvikten och 

kroppsformen, vilket kan ta tid eller i vissa fall vara omöjligt. Detta medverkar till en 

påverkan av självkänslan och identiteten hos kvinnorna. Media målar upp berättelser om 
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kändisars kroppar och graviditeter och att det är ”busenkelt” att efter ett par veckor ha en 

kropp som inte visar några tecken på en genomförd graviditet. Detta anser vi påverkar kvinnor 

medvetet eller omedvetet i en strävan efter att ”bli som förut”. Omgivningens påverkan på 

kvinnor angående vikt och kroppsform var betydligt starkare än förväntat. Kvinnor investerar 

i kroppen genom olika metoder för att institutionalisera det ideal som existerar kring kroppen. 

 

Det finns en påtaglig påverkan för kvinnor under graviditet att ”tillåta” sig att använda 

graviditet som ursäkt för viktuppgång utöver den naturliga. Att äta för två resulterar dock i att 

ursprungsvikten och kroppsformen förväntas bli återställda med hjälp av olika 

bantningsmetoder vilket visar att legitimiteten för övervikt snabbt förloras. Vi undrar om det 

verkligen är för de nyblivna mammornas egen skull dessa metoder används eller om det är 

omgivningens påverkan om det existerande budskap om kroppsideal som styr? Dessa 

funderingar grundar sig i informanternas svar på frågorna. Att gå ner i vikt och återgå till 

ursprungskroppen ansåg kvinnorna handlade om hälsoaspekter och för att orka med, medan vi 

upptäckte en dold sanning som innebar att kvinnorna underförstått blir påverkade av 

omgivningen när det kommer till ideal. Det var viktigt för dem att se unga och snygga ut och 

en del av kvinnorna kände en skyldighet gentemot omgivningen. Resonemanget angående 

vikt och kroppsform och den hysterin kring detta har sitt ursprung långt tillbaka i tiden och 

idealet förändras ständigt över tid och rum. Samhällslivet och kulturen har att göra med den 

hysteri som råder kring vikt och kroppsfrågor. Kroppen står i centrum och den negativa 

laddning den kan inneha är svår att komma ifrån som det ser ut idag. Enligt kvinnorna i 

studien är det dock mer accepterat med övervikt ju äldre de blir och ålderns rätt resulterar i att 

kroppsfixeringen med åren minskar medan den i de yngre åldrarna har fullt fokus och kanske 

till och med ökar. Det är det ”normalt smala” som är idealet men graviditeter kan bidra till 

ursäkter för att tillfälligt komma undan det.  

 

8. Sammanfattade reflektioner 

Att genomföra intervjuer med kvinnor som varit eller som är gravida utifrån ämnet vikt och 

kroppsideal kan vara känsligt och kräver informanter som är öppna med att prata om sina 

upplevelser kring detta. Det var viktigt att påpeka för informanterna att det inte fanns några 

rätt och fel och att det var informanternas egna genuina upplevelser och tankar om uppsatsens 
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ämne och inte vad de trodde var det ”rätta” som eftersträvades, detta tror vi dock inte 

framkom fullt ut. Ett vanligt förekommande problem med uppsatser som även vi upplevde, 

var svårigheter med begränsningar som kunde ha genererat i ostruktur och oreda med 

uppsatsen syfte och utformning, något vi insåg och löste på vägen. Det skulle även kunna 

innebära en svårighet att vi bar på olika förförståelser, tankar och hypoteser om vad uppsatsen 

skulle resultera i, men detta var också en förutsättning att kunna bredda diskussionen. Ingen 

av oss hade erfarenheter av graviditet och medföljande viktuppgång samt övrig kroppslig 

påverkan. Detta såg vi dock inte som ett problem utan som en utmaning då nya erfarenheter 

förvärvas och blir förståliga under uppsatsens gång.  

 

Även dynamiken mellan oss var en viktig förutsättning för att kunna prestera en bra uppsats, 

vilket har fungerat utan anmärkning. En underlättande faktor under uppsatsens gång var 

planeringen av delmål som till slut sammanställdes i en slutgiltig uppsats. Varje vecka 

planerades med uppsatta mål som skulle genomföras vilket bidrog till att tidspressen inte har 

varit lika påtaglig. Dock fanns det ett moment i uppsatsprocessen som skapade en del stress, 

det handlade om urvalet av informanter som skulle medverka i undersökningen. Genom bättre 

planering av tiden hade urvalet av informanterna kunnat vara klart för undersökning när 

uppsatsen sattes igång. Med facit i hand var nyckelpersonen i detta sammanhang orelevant, då 

vi anser att det hade behövt fler informanter med samma yrkeserfarenhet för att få ett rättvist 

perspektiv från det hållet. Vi valde därför att utesluta materialet från nyckelpersonen i 

analysen. 

 

Sammanfattningsvis har arbetsprocessen genom uppsatsen fungerat mycket bra och resulterat 

i en uppsats som givit oss ny kunskap samt en inblick i hur graviditet påverkar kvinnors vikt 

och kroppsideal. 
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