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Abstract 
Title: To be not too little, not too much – a study on body perception among mothers in 

the postpartum period  

Authors: Sophie Aupeix Persson and Ellen Björnsson 

 

This study intends to gain understanding of how mothers in the two first years 

postpartum feel about and relate themselves to the ideal of thinness. The empirical 

material is based on new mothers’ perceptions and experiences. The data is collected 

through a qualitative method based on interviews. 

 

The study is interpreted by a social constructive perspective and the theoretical 

framework has been objectification theory and Connell’s theory of gender. Some of the 

theoretical concepts we have used to understand the mothers’ experiences are “norms”, 

“normative femininity” and “social stigma”. We also have used the thematic concept 

“the social body”, which is an understanding of the body as a carrier of social meaning 

 

The results of the study show that new mothers have a problematic relation to their own 

bodies. This problematic approach to the body arises from the constant presence of the 

ideal of thinness and comments from the surroundings, as the norms of interpersonal 

relationships are modified during pregnancy and the postpartum period. The bodies of 

the new mothers become objectified by the comments from the surroundings and their 

bodies are therefore under social control.  

 

The ideal of thinness has a big impact on the new mothers’ body perception. We have 

therefore identified four strategies that the mothers use to manage the ideal: 1. With the 

help of clothes the new mothers precede the social pressure that the ideal of thinness 

generates by concealing their bodies that they experience does not comply with the 

ideal; 2. The new mothers adapt their bodies to the ideal by physical exercise; 3. The 

new mothers adapt their bodies to the ideal by diet; 4. The new mothers use cognitive 

strategies to feel more at ease with their postpartum bodies, by thinking kind thoughts 

about themselves and their own bodies.  
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1 Inledning 

I varje samhälle finns sociala och kulturella normer, ideal och värderingar som individer 

förhåller sig till. Vår samtid kännetecknas av ett utpräglat smalhetsideal som förmedlar 

att individer ska vara smala, ha vältränade kroppar och se ungdomliga ut (Bordo 2004). 

Samtidens smalhetsideal kan få konsekvenser för individers självkänsla eftersom 

kroppen är tätt knuten till vår sociala identitet (Bengs 2000:71). En konsekvens av 

rådande ideal är att människor, som av olika anledningar inte kan uppnå idealen, 

riskerar att bli ifrågasatta, mindre sedda och uppfattas ha låg moral och sämre karaktär 

av sin omgivning (Qvortrup 2003:67). 

Vi har alla en kropp att förhålla oss till och vi har alla olika förutsättningar. 

Kroppar kan tillskrivas flera olika sociala attribut, exempelvis ålder, hälsa och utseende. 

Dessa attribut kan tillskrivas olika värde beroende på tid och sammanhang (Eduards 

2012:14f). Extra tydligt blir dessa skilda förutsättningar i samband med en graviditet 

eftersom en förändring av kroppen då är oundviklig. Dock visar forskning att nyblivna 

mödrar utsätts för social press på kroppen likt kvinnor som inte fött barn trots att deras 

fysiska möjligheter inte är desamma (Walker 1998). 

Kvinnor riskerar att ständigt betraktas som ett passivt objekt som är till för 

åskådan och värdering från andra, där kvinnans egna känslor och tankar förbises 

(Eduards 2012:16f). Tidigare studier visar att kvinnor i allmänhet är missnöjda med sina 

kroppar (Markey et al. 2004). Med anledning av de kroppsliga förändringar som en 

graviditet innebär är nyblivna mödrars kroppsuppfattning än mer problematisk 

(Gjerdingen et al. 2009). Det finns få studier som uppmärksammat mödrar som en 

specifik grupp av kvinnor på forskningsfältet om kroppssociologi, således är vårt syfte 

att undersöka hur nyblivna mödrar upplever och förhåller sig till rådande smalhetsideal. 

För att nå upp till vårt syfte ställer vi följande frågor: 

 

 Hur beskriver nyblivna mödrar relationen till sin egen kropp? 

 Vilken betydelse har samtidens smalhetsideal för nyblivna mödrar och vilka 

strategier används för att hantera dessa ideal? 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är kroppssociologi? 

Under 1980-talet började sociologer intressera sig för studier om kroppen och det som 

nu kallas kroppssociologi fick ett stort genomslag (Howson 2015:12). Eftersom 

sociologer intresserar sig för social förändring har kroppen också, i samband med 

utvecklingstendenser som tvingar oss att tänka på den, blivit mer intressant för 

sociologer att undersöka. Detta beror bland annat på att samtiden karakteriseras av 

en ökad medvetenhet och en ny utbredd oro över kroppen (Howson 2015:13). Eftersom 

kroppssociologi som forskningsfält är förhållandevis nytt finns det luckor som behöver 

fyllas. Det finns exempelvis flertal studier inom kroppssociologins fält som undersöker 

kvinnors förhållningssätt till rådande smalhetsideal, dock är kunskapen skral vad gäller 

mödrar och deras relation till den egna kroppen. 

 

2.2 Kroppen under och efter en graviditet 
Under en graviditet ökar hormonpåslaget vilket gör att kroppen förändras både fysiskt 

och psykiskt. Många kvinnor oroar sig för den viktuppgång en graviditet innebär 

(Larsson 2013). Viktuppgången kan emellertid begränsas med hälsosam kost och 

motion. Det finns dock “åkommor” som kan förhindra kvinnan att motionera, exempel 

på detta är vätskeansamling, foglossning, nedsatt immunförsvar eller järnbrist (ibid.). 

Många kvinnor får också bristningar i huden i samband med en graviditet, troligtvis 

beror detta på hormonförändringarna som uppstår i samband med graviditeten (ibid.). 

Detta är en estetisk aspekt som är en betydande del i individens kroppsuppfattning. I 

samband med en graviditet kan dessutom ämnesomsättningen bli lägre (Walker 1998), 

vilket kan bli problematiskt. En lägre ämnesomsättning försvårar exempelvis 

möjligheten att göra sig av med den viktuppgång graviditeten inneburit. 

Knipövningar och stärkande av mag- och ryggmuskulatur är den typ av träning 

samtliga kvinnor rekommenderas göra första tiden efter förlossningen. Övningar för 

mag- och ryggmuskulatur förutsätter att bäckenbottenmuskulaturen stärkts genom 

knipövningar (Schelin 2014). Vidare rekommenderas kvinnor att avstå från mer intensiv 

träning (exempelvis motionsgymnastik) i cirka två månader efter en förlossning. 

Träning som inrymmer mer ansträngande fysiska rörelser (till exempel hopp) är dock 

något som kvinnor rekommenderas undvika under en betydligt längre tid (Nordlund 

2013). För vissa kvinnor återgår kroppen aldrig helt till den form kroppen hade innan 

graviditeten (Stein & Fairburn 1996). 
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3 Forskningsläge 

3.1 Kroppsideal och social kontroll av den kvinnliga kroppen  

I Den skulpterade kroppen beskriver Johansson (1998:190) flera olika faktorer till ett 

ökat intresse för kroppen under senare delen av 1900-talet. Han lyfter fram en ökad 

fokusering på kroppen i media samt reklamens fokus på ungdomlighet som avgörande 

faktorer till denna förändring och menar att dessa är nära sammanlänkade med varandra. 

Individens ansvar för den egna fysiska formen har växt sig starkare under denna period 

och det i sig har bidragit till att många strävar efter – eller åtminstone uppmärksammar 

– den friska och hälsosamma kroppen i vår samtid (ibid.:39).  

Flertalet studier konstaterar att det ungdomliga, fasta och slanka är det 

eftersträvansvärda kroppsidealet (till exempel Bengs 2000; Bordo 1993; Edlund 2003; 

Johansson 1998, 2012; Meurling 2003; Qvortrup 2003; Söderström 1999). Kvinnors 

kroppar tenderar att vara än mer problematiska, varugjorda, kontrollerade och mer 

mottagliga för sociala och kulturella normer än mäns (Bengs 2000:72). Bengs 

(ibid.:181f) har identifierat att flickor internaliserar en problematisk hållning till sin 

egen kropp redan i tidig ålder. Dessutom tenderar kvinnoidealet att bli tunnare och 

tunnare. Detta i kombination med stort fokus på viktkontroll resulterar i repressalier för 

de kvinnor som inte lever upp till rådande ideal, genom att från sin omgivning riskera 

förlora sitt anseende eller bli sedd som någon med låg moral (Qvortrup 2003:71f). 

Smalhetsidealets utformning beror på dess sociala sammanhang och kan inte förstås 

utan dess sociala och historiska kontext (Meurling 2003:9). Givet detta är kroppen 

under någon form av social kontroll. Den sociala kontrollen av kvinnokroppen har rört 

sig från att vara fysisk, i form av korsetter, till att bli mental och osynlig. Kontrollen av 

kvinnor har således inte försvunnit, den har enbart genomgått en förändring och kvinnor 

brottas än idag med denna inre kontroll (Larsson 2003:61f). 

Tidigare forskning visar att det finns tre faktorer som påverkar den egna 

kroppsuppfattningen: kroppslig, social och generell attraktionskraft (Nezlek 1999). 

Föreliggande studie fokuserar på hur vardaglig interaktion påverkar mödrars 

kroppsuppfattning, således tar vi fasta på den sociala aspekten. Kvinnors trygghet i och 

inflytande över vardaglig interaktion påverkar deras syn på sin sociala attraktionskraft 

(hur kvinnan tror att andra uppfattar henne), som i sin tur påverkar den egna 

kroppsuppfattningen. Vid upplevd trygghet och inflytande i vardaglig interaktion 

tenderar synen på den sociala attraktionskraften att vara mer positiv och vice versa 

(ibid.).  
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Markey et al. (2004) studie är ytterligare ett exempel på att den sociala 

attraktionskraften är betydelsefull. De har studerat kroppsuppfattning i en 

familjekontext, i termer av heterogena äktenskap. Vad som undersöktes är vilken roll 

mannen spelar för kvinnans kroppsuppfattning. Studien visar att mannens uppfattning i 

sig påverkar kvinnans syn på sin egen kropp även i de fall kvinnans uppfattning om vad 

mannen tänker om hennes kropp är felaktig. Detta stärker Bordos (1993:13) 

resonemang om att kvinnor är betydligt mer benägna än män att uppfatta sig själva som 

“för tjocka”. Studierna ovan tyder på att social kontroll även förekommer i mindre 

grupperingar (exempelvis inom familjen) trots att relationerna inom den gruppen är av 

ett annat slag än i andra sammanhang. Bordo (1993:13; 2003:204) poängterar också att 

män i större utsträckning än kvinnor lägger mycket stor vikt vid att deras partner är 

slank. Vad studierna ovan visar är att kvinnokroppen är socialt kontrollerad och att 

denna kontroll kan visa sig på olika nivåer. 

Erbil et al. (2012) identifierar flertalet sociala faktorer som också påverkar 

mödrars kroppsuppfattning, till exempel ålder, antal barn, utbildningsnivå, om 

sjukvården informerat om kroppens tillstånd efter en graviditet, samt männens, men 

även den egna, attityd till olika kroppsstorlekar. Författarna menar att resultatet speglar 

kulturella fenomen och att det på så vis kan hjälpa oss att förstå kvinnors 

kroppsuppfattning efter en graviditet som något kulturellt betingat. Ytterligare en studie 

som pekar på en kulturell förståelse av skillnader i kroppsuppfattning är Jordan et al. 

(2005). Likt Eduards (2012:14f) konstaterar författarna att känslorna inför kroppens 

förändringar kan skifta i olika kontexter. I en trygg social miljö kan till exempel oron 

inför kroppens förändrade form under en graviditet minska, eller helt försvinna. Likaså 

menar författarna att den samtida kulturella kontexten är betydande för den riktning 

känslorna kring kroppen tar (Jordan et al. 2005:29). Kroppsuppfattning bör därför 

förstås i relation till sin samtid. 

 

3.2 Kroppen som projekt 
Konsumtionssamhället och dess framväxande fokus på reklam har bidragit till en mer 

kritisk hållning till kroppen. Individer påverkas och ifrågasätter sina kroppar i 

förhållande till den idealiserade bild som reklamen framställer (Featherstone 1994:109). 

Det ökade intresset för kroppen grundar sig också på nya tekniska möjligheter för 

kroppsförändring. Bantningsmetoder, kirurgi och förändrade träningsmetoder är de 

främsta förändringarna bland kroppstekniker (Johansson 1998:190; Shilling 1993:6f). 
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Kroppen har i alla tider behandlats som ett estetiskt objekt som utsmyckats på alla 

möjliga sätt men det är först på senare tid som teknikerna tagit över kroppen. Med hjälp 

av dessa tekniker är det nu möjligt att fullständigt förändra människokroppen och dess 

fysik (Johansson 1998:241). Förutsättningarna för att leva upp till rådande ideal ser 

olika ut för olika människor, menar både Bordo (1993:3, 12) och Qvortrup (2003:71f). 

Därför blir samtidens krav på smalhet problematiskt för de som försöker leva upp till 

detta smalhetsideal. Detta kräver ibland extrema metoder, likt de tekniska möjligheter 

för kroppsförändring som Johansson (1998:190) tar upp. Kroppen i allmänhet och 

kvinnokroppen i synnerhet är objektifierad och används allt oftare som ett 

konsumtionsobjekt. Qvortrup (2003:71f) menar att objektifieringen bidrar till att 

kroppen blir något som kvinnor investerar både tid och pengar i för att omforma. 

Särskilt svårt blir då detta för mödrar, då moderskapet i sig utgör ett hinder för fysisk 

aktivitet, i form av förändrade möjligheter, både gällande kropp och tid (Verhoef & 

Love 1994). Detta är något som i sig bekräftar att det råder olika förutsättningar för att 

leva upp till smalhetsidealet. 

Upton & Han (2003) studerar hur idén om att få kroppen tillbaka är ständigt 

närvarande för amerikanska mödrar. Studien undersöker hur mödrarna sätter upp 

strategier för att återställa sin fysiska form efter en graviditet. Mödrarna i studien 

uttrycker frustration över att inte veta när den fysiska formen är återställd, då 

smalhetsidealet hela tiden är närvarande och präglar deras känslor kring kroppen. 

Arbetet med att forma kroppen är ständigt närvarande både innan, under och efter 

graviditeten. Författarna konstaterar att kvinnokroppen i allmänhet och gravidkroppen i 

synnerhet är ett ständigt aktivt arbete som både individen och samhället formar. Likaså 

menar Dworkin & Wachs (2004) att den efter-gravida kroppen är än mer utsatt för den 

press som smalhetsidealet skapar eftersom kroppen nyligen genomgått en förändring. 

 

3.3 Förväntningar på den egna kroppen tiden efter en graviditet 

Flera studier berör mödrars förväntningar på den egna kroppens återhämtning efter en 

graviditet (se till exempel Rallis et al. 2007; Gjerdingen et al. 2009). Det gemensamma 

intresset i dessa studier är hur kvinnors kroppsbild kan förändras under det första året 

efter en förlossning. Båda konstaterar att kroppsbilden förändras under denna period och 

båda framhåller att den negativa inställningen till kroppen startar först efter en tid. Vad 

som skiljer studierna åt är att Rallis et al. (2007) menar att den negativa 

kroppsuppfattningen infaller omkring sex månader efter förlossningen medan 
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Gjerdingen et al. (2009) konstaterar att det sker omkring nio månader efter 

förlossningen. Oavsett tidsramar är det dock tydligt att mödrar som upplever 

kroppsmissnöje får dessa känslor när det är fysiskt möjligt att få tillbaka den kropp som 

kvinnorna hade innan graviditeten. Tankarna att komma tillbaka kommer dels från 

modern själv men också från omgivningen. Rallis et al. (2007) konstaterar även att 

kvinnors missnöje med sin kroppsbild är större efter graviditeten än under. 

Förväntningar kvinnan har på sig själv efter en graviditet kan leda till 

viktrelaterad ångest och oro (Walker 1998). Walker (1998) menar att negativa känslor 

kring den egna kroppen hänger nära samman med de förändringar i ämnesomsättningen 

som en graviditet kan innebära. Däremot konstaterar hon att näringsriktig kost och 

fysisk aktivitet inte förändrar känslorna om kroppen, i de fall ämnesomsättningen blivit 

lägre. Detta är något hon menar tyder på starka normer kring kroppen, och att den 

önskvärda kroppen inte garanteras ens i de fall kvinnorna gjort aktiva val för att 

förändra den. Walker drar slutsatsen att mödrar utsätts för press liksom icke-mödrar 

trots att viktuppgång och förändring av kroppsform är oundvikligt i samband med en 

graviditet och att de fysiska förutsättningarna inte är de samma som innan en graviditet. 

 

3.4 Vårt bidrag till kunskapsfältet 
Mödrars kroppsuppfattning är ett område som främst studerats inom hälsovetenskap och 

psykologi. Dessa vetenskapliga discipliner tenderar att lägga fokus på 

individperspektivet medan sociologins, och därmed vårt, bidrag är att studera relationen 

mellan aktör och struktur. 

Tidigare studier på fältet visar att mödrar utsätts för samma sociala press på 

kroppen likt kvinnor som inte fött barn trots att deras fysiska möjligheter att eventuellt 

forma sin kropp i enlighet med smalhetsideal inte är desamma (Walker 1998). Trots att 

kroppen har blivit ett mer uppmärksammat område för sociologer saknas det fortfarande 

forskning om mödrars relation till kroppen efter en graviditet. Inte minst i relation till 

samtidens smalhetsideal och dess konsekvenser för kvinnors kroppsuppfattning är 

mödrar som grupp en mindre undersökt kategori. Mot denna bakgrund vill vi bidra med 

en sociologisk studie som undersöker hur normer och ideal kring kroppen skapas och 

upprätthålls i relation till moderskap.  

Tidigare studier är genomförda i andra kulturella kontexter (exempelvis USA 

och Australien). Givet den tidigare forskning som visar att den sociala och kulturella 

kontexten har betydelse för kroppsuppfattning, samt att ideal förändras över tid, har vi 
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valt att genomföra en studie i en samtida svensk kontext, vilket vi också betraktar som 

ett av våra bidrag till fältet. Majoriteten av studierna på fältet är dessutom kvantitativt 

orienterade och besvarar frågor som exempelvis när i tid ett kroppsmissnöje är som 

störst. Vi menar således att fältet är i behov av en studie som skapar fördjupad förståelse 

av hur nyblivna mödrar förhåller sig till rådande smalhetsideal, där nyblivna mödrars 

upplevelser och erfarenheter lyfts fram med hjälp av en tolkande kvalitativ ansats.  

 

4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Med utgångspunkt i det vi ämnar undersöka är det lämpligt att anlägga ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på vår studie. Wenneberg (2001:69) menar att det 

socialkonstruktivistiska perspektivet innefattar några olika möjliga ansatser eller 

positioner varav vi utgår från socialkonstruktivismen betraktad som en teori om det 

sociala. Det innebär en fokusering på samhället som socialt konstruerat av människor 

och, i vårt fall, en syn på kroppen som en mottagare och bärare av social mening, där de 

företeelser som inte är naturliga är sociala och därmed kan förklaras med hjälp av 

samhällsvetenskapliga metoder (ibid.:70).  

Johansson (1998:191f) gör en tydlig åtskillnad mellan en aktör- respektive 

strukturinriktad syn i teoretiserandet av kroppen. Det strukturinriktade perspektivet 

likställs med det socialkonstruktivistiska medan det aktörinriktade perspektivet enligt 

honom handlar om att begär och kroppslighet sammanlänkas med konsumtion och 

reklam. Vidare menar Johansson (ibid.) att forskningen tenderar att överbetona 

strukturella aspekter och bortse från aktören. Vi ser det dock som att aktören styrs av 

bakomliggande sociala faktorer som hela tiden är större än aktören själv (jfr Wenneberg 

2014:11). En struktur som påverkar aktören är exempelvis konsumtionssamhället. 

Således ämnar vi kombinera det socialkonstruktivistiska perspektivet med ett perspektiv 

där konsumtionssamhället, via smalhetsidealet, är den sociala kontext där kropp och 

genus blir till.  

 

4.2 Genus 
Vi kommer även anlägga ett genusperspektiv i studien. Genus blir relevant givet ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då ett genusperspektiv utgår från kön som något som 

görs och skapas socialt i interaktion med andra. Detta blir relevant eftersom vår studie 
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fokuserar på mödrar och deras upplevda erfarenheter av att ha och skapa en kvinnligt 

kodad kropp. 

Vi tar avstamp i Connells (2009:19, 24) definition av genus, och menar att kön 

är något biologiskt och medfött, men också något socialt skapat som görs och 

upprätthålls i varje handling. Detta innefattar, i vår studie, sättet att vara i det dagliga 

livet där mödrarna genom sina handlingar konstruerar sig som mer eller mindre 

feminina (jfr ibid.:17, 19). 

 

4.3 Normer 
Eftersom studien uppmärksammar smalhetsideal bland nyblivna mödrar är det viktigt 

att lyfta fram vad normer är på ett teoretiskt plan. Normer kan sägas fungera som 

handlingshänvisningar för individen, där det i relationen mellan människor i olika 

vardagliga situationer finns en outtalad, social överenskommelse om hur man bör bete 

sig, vilket vi fortsättningsvis kallar uppförandenormer (Baier & Svensson 2009:34, 42). 

Normer har också en förmåga att ha relevans i större perspektiv (ibid.:161). Det stora 

perspektivet syftar, i vårt fall, på smalhetsidealets anvisningar för hur en kvinna bör 

vara och se ut. Oavsett perspektivets dimension är normerna beroende av tid och rum. 

Normerna kan konkurrera eller samverka med varandra (Ambjörnsson 2004:28–29). 

Vetskapen om hur normer fungerar och yttrar sig kan hjälpa oss i vår förståelse för hur 

mödrars kroppar kontrolleras socialt. 

 

4.4 Normativ femininitet  
Femininitet är kulturella uttryck för hur en kvinna bör vara, ett lämpligt genusrelaterat 

beteende, och är därför nära knutet till normer. Normsystem har olika hög status och 

feminina positioner inrymmer hierarkier där vissa egenskaper är mer respektabla och 

därför mer eftersträvansvärda än andra. Att följa rådande normer inom dessa positioner 

är ett sätt att försöka förkroppsliga och ge uttryck för social status. Den mest 

privilegierade formen av femininitetspositioner kallar Ambjörnsson (2004:28–29) 

normativ femininitet. Begreppet normativ femininitet kan hjälpa oss i vår förståelse för 

mödrars erfarenheter och agerande i förhållande till rådande smalhetsideal. 

Normativ femininitet är också nära relaterat till det Bengs (2000:54ff) kallar den 

problematiska, kontrollerade och sociala kroppen, vilka är användbara tematiska 

begrepp för en sociologisk förståelse av kroppen (ibid.:71). Den problematiska kroppen 

handlar om det faktum att kvinnokroppen i synnerhet (men också kroppen i allmänhet) 
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är problemtyngd och därmed uppfattas som i behov av påverkan och förändring 

(ibid.:54–56). Den kontrollerade kroppen avser olika sätt att utöva kontroll över den 

egna kroppen, både inre och yttre (ibid.:58–60). Den sociala kroppen innefattar 

kroppens betydelse, i relation till andra människor men också i relation till det egna 

självet (ibid.:64–66). Bengs teman kan hjälpa oss att förstå hur social press, i termer av 

smalhetsideal, mottas och hanteras av mödrarna.  

 

4.5 Stigmatisering 

Kroppar som, via yttre attribut, avviker från normaliteten riskerar att bli stigmatiserade. 

Stigmatisering innebär att misskrediteras på grund av avvikande egenskaper som 

omgivningen tillskriver negativa innebörder i det aktuella sammanhanget (Goffman 

2011:10–12). Stigmatisering är en relation mellan den som stigmatiserar och den 

stigmatiserade. Tid och rum är av betydelse eftersom en viss egenskap kan vara 

misskrediterande i en situation men inte i andra. Det bör göras en åtskillnad mellan 

verkliga stigmatiserande händelser, så kallat iscensatt stigma, och upplevt stigma. Det 

iscensatta stigmat är synligt och således känt av andra medan det upplevda stigmat inte 

är direkt synligt. På grund av rädsla för stigmatisering lägger individen ner stor möda på 

att dölja upplevda stigman (Scambler 1984).  Individer som exempelvis inte lever upp 

till smalhetsideal kan riskera att stigmatiseras eftersom deras kroppar avviker från 

normen på ett icke-önskvärt sätt. Detta hade Goffman (2011) kallat för ett 

karaktärsstigma, som innebär att individer saknar viljan eller är oförmögna att forma sin 

kropp i enlighet med samtidens ideal. Stigmatisering kan hjälpa oss att förstå på vilket 

sätt det kan bli viktigt för mödrarna att anpassa sig till smalhetsidealet. 

 

4.6 Objektifiering 

Ytterligare ett analytiskt verktyg som används i studien är objektifiering, som innebär 

att kvinnokroppen betraktas som och reduceras till ett passivt objekt som värderas av 

andra. Inom objektifieringsteorin hävdas att kvinnokroppen ständigt bedöms offentligt 

via “den manliga blicken” (ett förhållningssätt som bedömer kvinnan på ett 

objektifierande sätt). På så sätt betraktas kvinnokroppen, av såväl män, kvinnor och 

kvinnan själv, som ett objekt som kan kontrolleras och manipuleras. I media och reklam 

porträtteras kvinnan på ett sexualiserat sätt och reduceras därmed till ett objekt, till för 

att behaga andra, helt utan egen vilja och egna känslor (Frisén et al. 2014:106f). 

Samtidens sätt att uppmärksamma kvinnors kroppar resulterar i att de blir ett slags 
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konsumtionsvara. Eftersom en del av studiens fokus ligger på hur mödrars kroppar 

värderas av omgivningen kan objektifiering hjälpa oss att förstå mödrarnas känslor och 

relation till sina egna kroppar samt hur omgivningen tenderar att bemöta en gravid 

kvinnas kropp. 

 

5 Metod och material 

5.1 Tillvägagångssätt 
Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur nyblivna mödrar förhåller sig till 

rådande smalhetsideal. Givet syftet och studiens frågeställningar som ämnar undersöka 

ett samhällsfenomen utifrån dess sociala och kulturella kontext har vi valt en kvalitativ 

ansats (jfr Creswell 2014:14ff; Dalen 2015:15, 18). Vi har genomfört en intervjustudie 

med 12 mödrar. Eftersom det finns få studier om mödrars relation till den egna kroppen 

och samtidens smalhetsideal i en svensk kontext har vi valt en explorativ och 

utforskande ansats. Det vi försökt fånga är mödrarnas egna berättelser och erfarenheter 

(jfr Creswell 2014:28f). 

 

5.2 Urval 
I ett inledande skede var de önskade urvalskriterierna nyblivna mödrar som befinner sig 

inom spannet 6–9 månader efter en förlossning och som ännu inte kommit åter i arbete, 

det vill säga är föräldralediga. Tidigare forskning visar nämligen att det är under denna 

period mödrar upplever störst missnöje med sina kroppar (Gjerdingen et al. 2009; Rallis 

et al. 2007). Vi ansåg därför att denna kategori av mödrar var bäst lämpade för att 

besvara våra frågor och det innebär att vårt urval var målinriktat (jfr Bryman 2011:434). 

Vi valde dock inte att presentera några specifika urvalskriterier gällande barnens ålder 

när vi sökte upp möjliga informanter, utan det enda urvalskriterier som presenterades 

var nybliven mamma. Vi såg det som en fördel att inte bara välja mödrar som befann sig 

nära sin förlossning eftersom vi ansåg att mödrar med äldre barn kan ha fått mer distans 

till eventuellt kroppsmissnöje efter en tid. Studien innefattar mödrar som befinner sig 

från 2 till 24 månader efter en förlossning och är mellan 24 och 36 år. I de fall då 

modern befann sig mindre än 6 månader eller mer än 9 månader efter en förlossning har 

urvalskriteriet varit att modern ska ha erfarenhet från minst en tidigare graviditet. 

Generellt sett såg vi inte studiens undersökningsobjekt som en känslig kategori att 

intervjua. 
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5.3 Tillträde till fältet 

Givet urvalskriterierna valde vi att söka brett, inte minst med tanke på att nyblivna 

mödrar kan vara svåra att nå. För att komma i kontakt med informanter vände vi oss till 

offentliga platser där nyblivna mödrar vistas. Vi kontaktade samtliga 

barnavårdscentraler (BVC), öppna förskolor, Svenska kyrkans småbarnsverksamhet 

samt simhallens spädbarnsaktiviteter i den kommun där studien genomfördes. Samtlig 

personal som vi mött då vi sökt efter informanter har varit viktiga för oss eftersom de 

agerat som portvakter då de gett oss tillträde till fältet såväl via lapparna som via 

muntliga presentationer (jfr Fangen 2005:72). 

På BVC bad vi vid en första kontakt om tillåtelse att sätta upp lappar med 

information om studiens syfte, kontaktuppgifter till oss samt att studien görs inom 

sociologiprogrammet på Linnéuniversitetet (se Bilaga 1). I de fall vi mötte positiv 

respons frågade vi personalen om de hade möjlighet att informera om studien vid 

kontakt med mödrarna. Vi frågade också om de bedrev aktiviteter, såsom babymassage 

eller sångstund, där vi muntligt kunde presentera oss och studien, då vi ansåg att den 

personliga kontakten var viktig. Detta var möjligt på enstaka barnavårdscentraler och 

möjliggjorde att mödrarna kunde ställa eventuella frågor angående studien och att 

intervjuer kunde bokas in redan vid samma tillfälle. BVC har varit vår utgångspunkt 

men också det huvudsakliga forum där vi sökt informanter, detta för att nå ut till och få 

största möjliga variation bland målgruppen (jfr Erbil et al. 2012). Vi syftar då på att 

samtliga kategorier av mödrar vistas på BVC, vilket inte är fallet om man vänder sig till 

andra kontexter. Tillvägagångssättet gav resultat och vi kom i kontakt med fyra 

informanter, varav två informanter önskade bli intervjuade i grupp. Vi tillgodosåg deras 

önskemål trots att gruppintervjuer inte var vår ursprungliga tanke. Informanterna kände 

varandra väl och vi upplevde inte att gruppintervjun i sig hämmade någon av mödrarna 

från att delge oss sina erfarenheter. Istället är vår tolkning att de upplevde en trygghet i 

att bli intervjuade tillsammans. 

Som en del i arbetet att hitta informanter kontaktade vi den enda öppna förskola 

som drivs av den, för studien, aktuella kommunen. Likt BVC var inträdet till detta fält 

viktigt för oss eftersom den personliga kontakten förmodligen bidrog till ett större 

förtroende för oss som forskare. Vid första kontakten på öppna förskolan träffade vi 

personal som visade ett stort intresse för studien. På öppna förskolan kom vi i kontakt 

med ytterligare fyra informanter. 
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Vidare kontaktade vi Svenska kyrkan då de bedriver aktiviteter där studiens 

tilltänkta undersökningsobjekt vistas. Även här sattes lappen upp och vi var också där 

och presenterade oss själva och studien på en av deras verksamheter för småbarn. På 

detta sätt kom vi i kontakt med en informant.  

Vi kontaktade också simhallen i den aktuella kommunen. Även här fick vi 

tillåtelse att annonsera om studien på deras anslagstavla samt möjlighet att komma dit 

för att presentera studien för de mödrar som deltar på babysim. Dock gav detta inget 

resultat och vi fick inte tag i någon informant här. Kanske beror detta på den utsatta 

situation som uppstod när vi presenterade studien, fullt påklädda med jackor och skor, 

inför tio mödrar iklädda endast bikini eller baddräkt. Vårt val av kläder hade 

förmodligen inte någon större betydelse. Problemet låg förmodligen i att mödrarna 

själva upplevde att de befann sig i en utsatt situation och i en kontext där de inte 

förväntade sig att bli uppsökta på detta sätt. Resterande tre informanter har vi kommit i 

kontakt med via informella kontakter. 

Eftersom analys sker parallellt med datainsamlingen hade vi inte på förhand 

bestämt oss för ett exakt antal intervjuer att genomföra, utan har istället reflekterat över 

graden av teoretisk mättnad under arbetets gång. Vid tio intervjuer var svaren 

återkommande. Därefter gjorde vi två intervjuer till och fick bekräftat att vi genom 

samtliga intervjuer har funnit ett mönster i materialet. 

 

5.4 Intervjuguide 
För att samla in ett material som på ett så rikt sätt som möjligt besvarar våra 

frågeställningar har vi varit i behov av teoretiskt informerade frågor i vår intervjuguide. 

Trots att vi strävat efter berättande intervjuer ansåg vi en semistrukturerad intervjuguide 

vara bäst lämpad. Detta för att bevara fokus på hur mödrarna uppfattar sin värld i 

relation till de områden, givet vår teori, som är viktiga för studien (se Bilaga 2).  

Vi konstruerade intervjuguiden i relation till de teorier vi ämnar använda för att 

förstå hur mödrar förhåller sig till smalhetsidealet. I operationaliseringsprocessen tog vi 

också tidigare forskning i beaktande för att på så sätt knyta an studien till 

forskningsfältet. Inledningsvis var frågorna av generell karaktär för att sedan övergå i 

mer specifika och känsloladdade frågor som ligger närmare vår kärnfråga. Denna 

struktur var viktig för att få informanterna att känna sig trygga i intervjusituationen (jfr 

Dalen 2015:35). Frågorna i intervjuguiden ligger olika nära vårt syfte eftersom 
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respektive tema i intervjuguiden belyser olika aspekter av mödrars förhållningssätt till 

rådande smalhetsideal. 

  

5.5 Insamling och analys av data 
Vi har varit flexibla och i största möjliga mån försökt skapa så avslappnade och 

förtroendeingivande intervjusituationer som möjligt genom att tillgodose 

informanternas önskemål om tid och plats för intervjun. Majoriteten av intervjuerna har 

genomförts hemma hos informanterna. I de fall det inte varit möjligt eller informanterna 

önskat annat har intervjuerna genomförts i öppna förskolans lokaler, på café eller på 

bibliotek. Oavsett var intervjuerna har genomförts har vi inte upplevt att någon miljö 

hämmat informanterna att berätta om sina erfarenheter. 

I samband med intervjun har vi delgett informanterna information om 

studiens syfte samt villkor för deltagande via en samtyckesblankett (jfr Vetenskapsrådet 

2002; se Bilaga 3). Vi såg det fördelaktigt att informanterna hade dessa uppgifter efter 

intervjutillfället så att de kunde höra av sig vid eventuella funderingar kring studien och 

det insamlade materialet. Vi var noggranna med att presentera syftet på ett konkret och 

enkelt sätt för att i minsta möjliga mån påverka studiens resultat samt för att skapa en 

trygg och avslappnad intervjusituation. Trots att mödrarna informerades skriftligt om 

villkoren för deltagande la vi stor vikt vid att gå igenom denna blankett muntligt i 

samband med intervjun. Detta för att avdramatisera intervjumomentet och förklara vad 

respektive villkor innebär för att på så sätt skapa trygghet i deltagandet och för att 

undvika missförstånd.  

Samtliga intervjuer spelades in och varade mellan 45–90 minuter. Detta berodde 

framförallt på att mödrarna var olika verbala. Dessa skillnader speglas också i vårt 

resultat där några informanter citeras fler gånger än andra. Dock anser vi att detta är 

oproblematiskt då de resultat vi lyfter fram speglar helheten av informanternas 

berättelser.  

Insamlingen av det empiriska materialet har skett parallellt med analys av data. 

Samtliga intervjuer transkriberades så nära inpå intervjutillfället som möjligt, för att på 

så sätt bevara de känslor intervjun framkallar och i största möjliga mån återge det i den 

transkriberade texten. Samtligt material har avkodats vid transkribering och 

informanterna har getts fingerade namn. Detta är något som vi anser gett nyanser åt 

materialet då det presenterats. De avkodade transkriptionerna är förvarade så att enbart 

vi har tillgång till materialet.  
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Vi sorterade vårt insamlade material genom en tematisk analys som baserades på 

våra teoretiska begrepp (jfr Rennstam & Wästerfors 2015:59; Bryman 2011:528f). 

Läsningen av det empiriska materialet skedde parallellt med läsning av teori. Detta 

arbete utvecklade vårt teoriavsnitt och tillförde nya begrepp som hjälpte oss att på ett 

bättre sätt förstå vårt material. Delvis parallellt med denna sortering reducerade vi vårt 

material och slutligen kom vi fram till vilka resultat som var relevanta att presentera 

givet studiens syfte och frågeställningar.  Direkt efter analysarbetet raderades 

ljudfilerna.  

 

6 Resultat och analys 

6.1 Relationen till kroppen 

Vi presenterar här vårt resultat utifrån tre teman som vi identifierat att representera de 

mest framträdande resultaten: (1) Känslor inför kroppen; (2) De avvikande kropparna; 

(3) De kommenterade kropparna. 

 

6.1.1 Känslor inför kroppen  

Samtliga informanter säger att en ideal kropp för dem är en kropp som fungerar och ser 

frisk ut och i det ingår att inte vara för smal eller för tjock samt att ha viss muskelmassa. 

Den ideala kroppen har dessutom stora bröst samt former som sitter på “rätt” ställe, det 

vill säga en smal midja med lite större rumpa och höfter. Mödrarna anser sig sällan leva 

upp till denna idealbild. Ett mönster vi kan se i materialet är att intervjupersonerna ger 

uttryck för ett allmänt kroppsmissnöje som följt dem genom deras vuxna liv. 

Annorlunda uttryck beskriver informanterna att det fanns ett kroppsmissnöje även innan 

graviditeten. Tove uttrycker detta på följande sätt: 

 

Jag var inte supernöjd med min kropp innan heller men nu skulle jag göra vad som helst 

för att vara där jag var innan. [...] När jag tänker på det nu så tänker jag: Men hallå, 

varför brydde jag mig då? Det var ju jättebra liksom. 

 

Toves ord beskriver att det fanns ett kroppsmissnöje även innan graviditeten. 

Graviditeten har dock ändrat hennes referenspunkt för hur en kropp ska se ut. Tove 

framhåller att den för-gravida kroppen nu utgör en ny referenspunkt att förhålla sig till 

och sammanfattar samtidigt ett mönster i materialet. Vad citatet belyser är den ständiga 

strävan efter att få en annan kropp än den befintliga, som flera mödrar uttrycker. Toves 
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tankar illustrerar hur mödrarnas kroppar är problemtyngda och i behov av förändring. 

Toves kropp är en del av konsumtionssamhället och dess ständigt närvarande ideal, 

samt att den kvinnliga kroppen är något som kan – och bör – förändras. Ett mönster i 

materialet är att mödrarna har internaliserat samtidens smalhetsideal och att de bär med 

sig detta hela tiden. Ju närmare idealet mödrarna befinner sig, ju närmre lyckan kommer 

de och således finns den ständiga strävan efter “mer” närvarande oavsett i vilken fas 

(innan/under/efter graviditet) mödrarna befinner sig. 

Mödrarna i studien beskriver och förknippar, som vi kan se ovan, sina kroppar 

med negativa känslor och något som behöver förändras. Vad mödrarna återkommer till 

är beskrivningar att perioden när graviditeten fortfarande är ”hemlig” för omgivningen 

uppfattas som jobbig och problematisk. Mödrarna går upp i vikt och deras magar blir 

större. Vår tolkning är att mödrarnas växande magar och kroppar inte är tydligt 

definierade och att det finns en uttalad rädsla att stigmatiseras som tjocka av 

omgivningen, vilket illustreras med följande citat från den gruppintervju som 

genomfördes: 

 

Tove: I början försökte man gömma [magen] men sen när det var väldigt tydligt, när jag 

visste att ’Nu ser alla att det är en gravidmage’. Då ville jag snarare ha tight och 

framhäva, att det verkligen skulle synas. Det skulle inte vara någon tvekan. Alla skulle 

liksom tänka att ’Ja, men hon är gravid, det är därför hon är lite stor. Jag ville liksom att 

alla skulle förstå att det var anledningen. [...] Man tänkte på jobbet, innan man hade 

berättat, att nu går alla bara runt och viskar att ‘Gud vad hon har blivit tjock’. 

 

Leila: Men jag håller med dig. Mellanläget där man inte riktigt… Man blir större men 

man ser inte riktigt gravid ut. Då känner man såhär: Jag ser bara tjock ut helt enkelt. 

 

Tove och Leila uttrycker rädsla för att uppfattas som någon som slarvat med mat eller 

träning och därför gått upp i vikt. De upplever en lättnad när det limbo som uppstår 

innan gravidmagen är tydligt definierad har upphört. Det blir då möjligt, och viktigt, att 

framhäva magen – inte primärt för att de själva vill – utan i huvudsak för att 

omgivningen ska förstå att de är gravida och inte tjocka. Ett mönster i materialet är att 

kvinnorna, vars magar växer, vill undvika att stigmatiseras som tjocka av sin 

omgivning. Kroppen är således en bärare av social mening. Vår tolkning är att en tjock 

kropp signalerar mindre önskvärda egenskaper, såsom dålig karaktär och låg moral (jfr 

Qvortrup 2003:67), vilket de gravida kvinnorna försöker undvika. Tove och Leilas 

diskussion ger uttryck för att det är viktigt att vara kvinna på ”rätt sätt” och att det finns en 
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normativ femininitet som mödrarna ständigt försöker nå upp till, vilket inbegriper att 

positionera sig mot tjocka kroppar. Att leva upp till smalhetsidealet är ett sätt att distansera 

sig från tjocka kroppar och ge uttryck för att vara det önskvärda. 

När det inte längre är någon tvekan om att mödrarna är gravida uppstår en 

förhållandevis kort period då kroppsmissnöjet upphör och byts ut mot en positiv 

kroppsuppfattning. Viktuppgången upplevs inte som jobbig under själva graviditeten, 

vilket Malou ger uttryck för: 

 

Jag släppte det… Jag vet inte. Jag bara släppte allt det där, nu får det liksom gå som det 

går. [...] Man bryr sig inte lika mycket. 

 

Även synen på vad och hur de gravida kvinnorna får äta förändras: 

 

Man säger ‘Ah, jag är gravid, jag får äta vad som helst’. Så jag åt allt. För det är den 

chansen man har. När jag är gravid får jag lov att äta vad jag vill. (Fiona) 

 

Mödrarna uttrycker även att de känner sig väldigt fina och att de är stolta över sin egen 

kropp under graviditeten. Detta illustreras bäst i ett citat av Amanda: 

 

Under graviditeterna har jag tyckt att jag varit vacker, väldigt vacker. [...] Det är något 

magiskt över att kunna bära ett barn liksom. Jag tyckte det var fint. 

 

Graviditeten är på flera sätt en period präglad av ett undantagstillstånd. Under 

graviditeten accepterar mödrarna att de har en större kropp än då de befinner sig i sitt 

normaltillstånd, det vill säga när de inte är gravida. Kroppsmissnöjet läggs åt sidan och 

ersätts av fascinationen för vad kroppen kan åstadkomma. Citaten ovan är olika aspekter 

av de känslor mödrarna har kring kroppen under graviditeten. Den gravida kroppen och 

graviditeten ställs hela tiden i relation till ens normaltillstånd. Graviditeten i sig föregår 

jobbiga känslor kring kroppen, fokus på vad man äter ägnas mindre uppmärksamhet. 

Ibland ingen alls. Den icke-gravida kroppen är problematisk men gravidkroppen är ett 

undantag. Ett mönster i materialet är att normerna för hur kvinnorna får/bör agera som 

kvinna förändras när de går in i en graviditet. Det som i vanliga fall anses som lämpligt 

genusrelaterat beteende försvinner och normerna upplöses. Plötsligt får kvinnorna äta 

vad de behagar och ändå känna sig vackra. Detta resulterar i att mödrarna är mer nöjda 

med sina kroppar under denna period.  
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Efter förlossningen återkommer de negativa känslorna kring kroppen. Ett 

genomgående mönster är tanken att få tillbaka sin tidigare kropp efter graviditeten. 

Dessa tankar är något som funnits med under stora delar av graviditeten, där 

ursprungsvikten är det som i många fall utgör målbilden av hur kroppen ska komma att 

se ut och vara i framtiden: 

 

Jag hade ändå något slags mål om att komma tillbaka till ursprungsvikten. [...] Det 

tänkte jag nog redan från början. [...] Jag vet ju inte varför egentligen, det är bara någon 

sådan tanke som etsade sig fast. Det jag går upp det ska jag gå ner igen liksom. 

(Evelina) 

 

Kroppen är problematisk i den bemärkelsen att den för-gravida kroppen, som tidigare 

kännetecknats av missnöje, nu representerar den eftersträvansvärda kroppen. Olika faser 

i livet innebär olika normer för hur kvinnor ska se ut och vara. Detta blir extra tydligt 

vid en graviditet, då kroppen genomgår stora förändringar (jfr Larsson 2013). Givet 

dessa förändringar, i relation till rådande smalhetsideal, är den efter-gravida kroppen än 

mer problematisk. En problematisk kropp anses vara i behov av förändring (Bengs 

2000:54–56). Genom att aktivt förändra kroppen, som att till exempel gå ner till sin 

ursprungsvikt, befästs och reproduceras normer och ideal kring hur en kvinna bör vara 

och se ut. 

Oavsett grad av missnöje med den för-gravida kroppen är det den som utgjort 

mödrarnas målbild efter graviditeten. Detta tyder på att den efter-gravida kroppen är 

något icke önskvärt och något som mödrarna i ett tidigt skede bestämt att de inte kan 

vara nöjda med. Även om tankarna funnits med under stora delar av graviditeten så 

realiseras inte det aktiva arbetet förrän mödrarna slutat amma: 

 

Jag tänkte ‘Nej, jag ammar och det går bra. Jag måste äta.’ Jag tänkte på barnet och inte 

min kropp. Men efter jag slutat amma så var det… ‘Kör nu dieten, nu kan det inte 

fortsätta såhär.’ (Nadja) 

 

Nadjas citat bekräftar synen på graviditeten som ett undantagstillstånd, där perioden 

strax efter förlossningen är en del av det. Det framkommer även här att kroppen, i sitt 

icke-gravida tillstånd, är i ständigt behov av förändring. Att Nadja säger “nu kan det inte 

fortsätta såhär” visar att det finns gräns för vad som accepteras att falla inom ramen för 
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undantagstillståndet. Ett mönster är att det finns något slags ”slutdatum” för hur länge 

undantaget och dess tillfälliga normer råder. 

Trots att vikten utgör någon slags målbild är magens form, utseende och fasthet 

återkommande när mödrarna berättar om det kroppsmissnöje de upplever efter 

graviditeten. Leila uttrycker frustration över magen och dess form: “Alltså jag vill inte 

att magen ska puta. Jag ville inte det. Och jag vill fortfarande inte det... Men den gör det 

ändå.”  De känslor inför magen som Leila uttrycker är återkommande bland flera 

mödrar. Josefine uttrycker sig såhär: 

 

Man vill kunna sitta. Man vill kunna ha jeans och en vit tröja utan att det... liksom... 

väller över eller så. Det är nog min bild, att kunna ha det. 

 

Trots att många av mödrarna använder vikten som ett mått för att se om de kommit 

tillbaka till den kropp de hade innan graviditeten, så visar Leilas och Josefines tankar att 

magens form är minst lika viktig. Magens form är det som är den mest betydande 

faktorn för hur mödrarna uppfattar hela sin kropp och har en stor betydelse för hur de 

känner sig i sina kläder. Josefine har nästintill nått sin ursprungsvikt men känner sig 

ändå besvärad i sin kropp, och att det då är magen som ställer till det. Josefine utvecklar 

sitt tidigare resonemang, något skamsen och säger: “Det finns ju de stunder [...] när vi 

ska iväg då jag står och skriker för att jag inte vet vad jag ska ha på mig.” Josefine, som 

sammanfattar ett mönster i materialet, beskriver att utseende är viktigt. Inte minst 

väcker kläder, som inte längre passar eller inte längre faller på samma som tidigare, 

frustration. En tolkning är att kroppen har en viktig betydelse i relationen till andra 

människor. En mage som putar ut och/eller saknar fasthet är inte önskvärt, eftersom det 

inte är en del av den normativa femininiteten. För att undvika att stigmatiseras väljer 

mödrarna att dölja sig i stora kläder. Detta befäster vad som är lämpligt genusrelaterat 

beteende, i detta fall att ha en platt mage, och dölja den med hjälp av kläder i de fall 

mödrarna inte har det. 

 

6.1.2 De avvikande kropparna 

Det finns starka normer kring gravidkroppen och den efter-gravida kroppen. Dessa 

normer blir särskilt synliga bland de mödrar som inte uppfyller normerna om hur 

kvinnor bör vara och de besvär som är vanliga i samband med en graviditet. Anna, som 

har haft en problemfri graviditet med få besvär beskriver sina känslor kring att vara 

“avvikande” såhär: 
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Man ska ligga och typ spy som en kalv första fem sex veckorna i alla fall. Man ska ha 

ont egentligen lite överallt. Och gärna gå som en anka i korridorerna. För det var en 

sådan sak som folk kommenterade: ‘Men du går ju helt vanligt?’ Ja, men varför ska jag 

inte göra det? Så jag känner att jag fick försvara mig egentligen under hela graviditeten. 

Min mage blev väldigt såhär rakt fram, om man var bakom mig såg man inte ens att jag 

var gravid. Det var hela tiden mycket synpunkter.  

 

Anna beskriver att hon hade en problemfri graviditet med få besvär och att det endast 

var magen som genomgick, för omgivningen, synliga förändringar. Lisa, som också 

hade en mindre gravidkropp, upplever liknande känslor kring att inte leva upp till den 

bild andra har av den stereotypa gravida kvinnan eller en graviditet:  

 

Man märkte ju att alla andra hade så himla mycket förväntningar, så när man inte 

uppfyllde den stereotypa bilden, så fick man höra det. Då kände man sig lite sådär 

‘Jaha, har jag en konstig graviditet?’ Till exempel fick jag inte någon konstig cravings, 

dels då för att jag mådde illa och då var man inte sugen på att äta alls, men då fick man 

ju höra det ‘Jaha har du inte börjat äta hur mycket som helst? Ska inte du äta för två?’  

 

I relation till de informanter som i större utsträckning stämmer in på gravidnormen (det 

vill säga får fler synliga förändringar på andra delar av kroppen samt drabbas av vanliga 

gravidsymptom) kommenteras dessa “avvikande” gravidkroppar än mer. En tolkning är 

att det inte alltid är önskvärt eller oproblematiskt att vara smal, något som för mödrarna, 

innan graviditeten, var det eftersträvansvärda. Återigen kan vi se att graviditeten som 

undantagstillstånd, i relation till smalhetsidealet, gör att rådande ideal upphör och ersätts 

av andra, starka normer kring gravidkroppen. Ett återkommande mönster i materialet är 

att frustration uppstår också i de fall mödrarna ”avviker” åt andra hållet. Rebecka som 

hade en stor gravidmage i relation till en liten kropp säger såhär:  

 

Jag hade en väldigt stor mage för jag hade... Vad ska man säga... Lite för mycket… 

Eller väldigt mycket fostervatten så min mage blev som... Det såg ut som jag hade svalt 

en medicinboll. [...] Folk tyckte den var stor. ‘Det måste vara tvillingar, är du säker på 

att det inte är två? Det ser ut som att du ska föda idag.’ Och det kunde jag få höra när 

jag var i 6:e månaden.  

 

En tolkning av citaten ovan är att det är problematiskt att avvika från det som betraktas 

som den gravida normaliteten oavsett åt vilket håll avvikelsen lutar. Detta tyder på en 
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komplexitet. Hur mödrarna än ser ut under sin graviditet så är det, från omgivningen, 

aldrig riktigt accepterat att ligga utanför gravidnormen. Den normativa femininiteten 

gör sig påmind – även den gravida kvinnan ska vara ”lagom”. Vår tolkning är att den 

gravida kroppen är socialt kontrollerad eftersom mödrarna upplever en stark press på att 

vara/göra rätt trots att de inte kan styra över förutsättningarna fullt ut. Viktuppgång 

under en graviditet kan till viss del begränsas (Larsson 2013), dock är det inte möjligt 

att styra över hur magen växer eller påverka vilka gravidsymptom kvinnan drabbas av.  

 

6.1.3 De kommenterade kropparna  

Ett mönster är att informanterna besvärat berättar om händelser där andra personer 

kommenterar deras kroppar, såväl under som efter graviditeten. Resultaten visar att 

dessa upplevelser är starkast hos de informanter som avviker från gravidnormen. Anna 

beskriver att kommentarerna dök upp under graviditeten och det undantagstillstånd som 

den innebär: 

 

Jag känner på något sätt att min kropp blev någon annans egendom när jag blev gravid. 

Dels fick jag massor med kommentarer om att magen är liten eller magen är stor och 

‘Det syns ju inte att du är gravid bakifrån’ [...] Det är ju ingen som frågar ‘Vill du att jag 

ska kommentera?’ Och man gör ju kanske inte riktigt det med någon annan ‘Vad tjock 

du ser ut’. Så säger man ju inte till någon som inte är gravid. Kommentarerna har väl 

hängt i ända sen graviditeten. Det är ju fortfarande så att man får massor med 

kommentarer. Alltså objudna kommentarer. 

 

Citatet belyser hur Anna, som gravid kvinna men också som nybliven moder, får ett 

bemötande av andra som hon inte är vad vid. En tolkning är att vedertagna 

uppförandenormer – det vill säga att bemöta varandra med respekt – inte gäller för 

denna grupp kvinnor. Trots att förlossningen innebär att modern tar sig ur 

undantagstillståndet så lever fortfarande den efter-gravida kvinnokroppen kvar i 

undantagstillståndet (i andras ögon) och omgivningen tar sig rätten att kommentera 

kroppen även tiden efter en förlossning. Det finns ett fåtal informanter som uttryckligen 

beskriver att de besväras av att andra i deras omgivning tar sig friheten att klämma och 

känna på deras kroppar, varpå mödrarna stöter på kommentarer och motstånd. Anna får 

återigen illustrera hur mödrarna kan uppleva dessa situationer:  
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Jag tog bort hennes hand. ‘Men varför då, det klart man måste få känna bebisen?’ Men 

vadå, det är väl min och min mans bebis, och det är väl min kropp? Det blev jättetokigt 

för mig. (Anna) 

 

Anna ger uttryck för ett mönster i materialet som innebär att integritet och respekt för 

den kvinnliga kroppen gått förlorad och att det är tillåtet att kommentera, känna och 

klämma på gravidkroppen lite hur som helst. Mödrarnas kroppar har för andra blivit ett 

ting utan känslor, vilket vi tolkar som att gravidkroppen är objektifierad. Lisa, som 

också var “avvikande” i sin kropp under graviditeten, uttrycker sig såhär: 

 

Det var litegrann känslan av att man var något slags gravidspektakel, i och med att man 

blir en måltavla för alla andra. Det är så fritt fram helt plötsligt för någon att ta på 

magen utan att man gett tillåtelse för det. Det var jag jättepaff över och jätteobekväm 

med. Att man blev ett spektakel och allmänt, det är okej helt plötsligt att prata om min 

kropp och ta på den. Det ska du bara acceptera, det är ju jättemysigt om någon kommer 

och tar sina händer på magen. [...] Jag blev helt stel, jag frös liksom till i hela mig då. 

 

Enligt samtidens normsystem är det inte acceptabelt att ta på en annan människas mage. 

Lisa beskriver emellertid att det är något en gravid kvinna ska acceptera. Helt plötsligt 

bestämmer mödrarna inte själva över sina egna kroppar. Deras kroppar har blivit allmän 

egendom, vilket ger stöd åt vår tolkning att gravidkroppen är objektifierad.  

Det empiriska materialet visar att mödrarnas kroppar är socialt kontrollerade av 

omgivningens kommentarer, något som bäst illustreras av Rebeckas känslor kring de 

kommentarer hon fick på sin kropp då hon var gravid: 

 

‘Du ser sprickfärdig ut’. Det var mycket [kommentarer] på jobbet och det var folk som 

man inte kände på stan och det var kompisar och kompisars föräldrar och släktingar och 

överallt sådär. Så det kom liksom från alla håll. Det var ingen speciell person utan det 

kunde vara vem som helst. Och då kände jag ‘Är det verkligen så? Ser det så illa ut?’ 

Jag tyckte ju att jag var fin, så det var tråkigt. 

 

Vad citatet belyser är att kommentarerna är gränslösa och är av stor betydelse för 

mödrarnas kroppsuppfattning. Ett mönster är också att kommentarerna förekommer 

överallt, oavsett var mödrarna befinner sig, som Rebecka ovan ger uttryck för. Nadja, 

som inte varit särskilt “avvikande” under sin graviditet, har inte upplevt kommentarerna 

under graviditeten som jobbiga. Däremot menar hon, likt de andra informanterna i 
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materialet, att mödrar utsätts för kommentarer kring sina kroppar även efter 

förlossningen. 

 

Folk frågar hela tiden. ‘Hur mycket gick du upp i vikt när du var gravid? Har du gått ner 

allt?’ [...] I början är det okej men när bebisen är 10 månader så är det inte roligt att 

någon säger ‘Oj, du har fortfarande gravidkilon kvar. Vi trodde du skulle vara samma 

Nadja, samma vikt och samma kropp’. 

 

Nadjas ord belyser att kommenterandet av mödrarnas kroppar lever kvar än längre än 

själva graviditeten. Vad mödrarna har gemensamt är upplevelsen att deras 

kommenterade kroppar är en konsekvens av deras graviditet. Citaten belyser att 

normerna för lämpligt beteende har försvunnit i och med graviditeten vilket vi tolkar 

som ett uttryck för den objektifierade kvinnokroppen. När omgivningen kommenterar 

och rör vid mödrarnas kroppar bortser de från den gravida kvinnan/modern som en 

människa med känslor. Den gravida och efter-gravida kroppen blir genom dessa 

kommentarer ett objekt då de som kommenterar inte tar hänsyn till mödrarnas känslor 

och upplevelser av de situationer de försätter kvinnorna i. 

 

6.2 Hantering av ideal 

I ett tidigare avsnitt konstaterades att smalhetsidealet är något som mödrarna ständigt 

bär med sig. Pressen som följer av smalhetsidealet hanteras på olika sätt och finns 

närvarande även i de fall då mödrarna känner positiva känslor inför sin kropp. Kroppen 

kan alltid bli bättre oavsett om modern strävar efter en större eller mindre kropp. 

Utseende och kroppsform är viktigt och samtliga intervjuer genomsyras av en uttryckt 

medvetenhet kring klädsel i förhållande till den kropp modern har. Informanterna 

uttrycker en rädsla för att missförstås på grund av sitt utseende och uppfattas som 

någonting som de själva inte identifierar sig med. 

En första strategi som identifierats i materialet är således att mödrarna anpassar 

sina kläder till den nya kroppen. Detta görs för att dölja de delar av kroppen som 

avviker från smalhetsidealet och på så sätt mildra upplevt kroppsmissnöje som följer av 

idealet: 

 

Jag har fått förändra min klädstil lite grann också. Det ska ju liksom vara pösigt, lite 

över magen. Det är ju magen man vill dölja. Mycket. Så man var ju tvungen att hitta en 

ny klädstil till den nya kroppen som plötsligt var där. (Leila) 
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En tolkning av det Leila beskriver är att kroppen är en bärare av social mening och när 

kroppsformen inte stämmer överens med det mödrarna tänker om sig själva, så tar de till 

kläderna som ett verktyg för att dölja en putande mage, och på så sätt minska risken för 

att bli iscensatt stigmatiserade, på grund av ett annars synligt stigma (den putande 

magen). Mödrarna upplever det påfrestande att dölja sina kroppar och anpassa sina 

kläder efter en ny kropp. Än tydligare blir detta i särskilt utsatta situationer där kroppen 

oundvikligen exponeras.  

 

Vi skulle åka på semester ganska kort efter förlossningen. Först provade jag massor 

med baddräkter men det kändes liksom inte bra. Så till slut så köpte jag en bikini-trosa, 

sådan med jättehög midja. På något sätt kände jag att jag inte ville att folk skulle tycka 

att det ser äckligt ut på stranden... Jag ville liksom visa att jag är medveten om hur jag 

ser ut... Jag döljer det lite så behöver ingen se det. Alltså, det är ju lite hemskt men så 

tänkte jag nog lite. Jag vill inte att någon ska tänka ‘Varför har hon en sådan liten bikini 

på sig, kan inte hon ha en baddräkt?’ 

 

En tolkning av Toves erfarenheter är att hon föregår den sociala press som 

smalhetsidealet skapar, eftersom hon på ett kontrollerat sätt exponerar sin kropp som 

hon menar inte når upp till smalhetsidealet. Citatet belyser vikten att vara medveten om 

sin kropp och att dölja avvikelser från samtidens smalhetsideal. Det är också viktigt att 

skapa kontroll över de eventuella reaktioner mödrarna kan komma att möta i de fall de 

inte kontrollerar sina kroppar. Vår tolkning är att detta är ett upplevt stigma och att 

mödrarnas kroppar således är under social kontroll; de kontrollerar sig själva för att 

“behaga” omgivningen och för att minska risken för stigmatisering. En för mödrarna 

viktig strategi för att föregå eventuell negativ bedömning går via klädkonsumtion. 

Konsumtionen i samband med en graviditet rör således inte enbart bebisen utan också 

mödrarna som beskriver att de måste anpassa sin garderob för att göra det möjligt att 

leva upp till de förväntningar som konsumtionssamhället och dess ideal skapar. På så 

vis reproduceras konsumtionssamhället. 

En andra strategi är att kvinnorna ägnar sig åt fysisk träning för att försöka 

anpassa kroppen till rådande smalhetsideal. Josefine säger såhär:  

 

Jag skäms nästan för att säga det men jag påverkas så mycket av sociala medier. Man 

ska ju egentligen inte titta men jag gör det jättemycket. [...] Jag har ett exempel på hur 

jag blev stressad av Instagram. Det var en som fick barn tre dagar innan mig och hon la 
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ut en bild på Instagram efter två månader ‘Första joggingrundan’. Alltså vet ni? Jag gick 

ut och joggade sen. Jag kände verkligen ‘Kan hon så måste ju jag också kunna’. Och det 

var ju inte så bra. Jag är inte så känslig för smärta men det gjorde lite ont i bäckenet.  

 

Ett intressant mönster i materialet är att träningen ofta är ett resultat av sociala 

jämförelser. Dessa jämförelser sker ofta via sociala medier. Josefines berättelse, som 

illustrerar ett mönster i materialet, innebär dessutom att mödrarna påbörjar träningen 

innan deras fysiska kropp är redo för det och riskerar på så sätt att skada sig själva. 

En tredje strategi, som också inryms i det vi ovan kallar för 

kroppsdisciplinering, är att kvinnorna anpassar sin kost i syfte att gå ner i vikt. 

 

Ibland har jag känt att jag inte ens vill titta mig i spegeln efter förlossningen. [...] Jag 

tänker att jag är fet, ful, ingen vill ha mig, att ingen skulle vilja titta på mig. Jag försöker 

att inte tänka så hela tiden. Jag försöker också ändra och göra något åt saken. Jag är 

väldigt duktig på det. Att inte äta ris eller pasta på några veckor. (Fiona) 

 

Vad Josefine och Fiona i citaten ovan ger uttryck för är att träning och kost kan förstås 

som en form av kroppsdisciplinering. Trots behovet av näring slutar de äta kolhydrater, 

som är en vanlig och effektiv diet i vår kulturella samtid. Vår tolkning är att mödrarna 

har internaliserat smalhetsidealet. 

En fjärde och sista strategi som identifierats i materialet handlar inte längre om 

anpassning till smalhetsideal, utan om försök att acceptera sin nya kropp, åtminstone i 

tanken. Vad mödrarna beskriver är en slags kognitiv strategi som går ut på att inta en 

förlåtande inställning till den egna kroppen som till följd av graviditeten inte, enligt dem 

själva, ännu håller måttet. Amanda illustrerar detta genom att tala om att det går att lära 

sig att tänka på ett visst sätt om kroppens förändringar efter en graviditet:  

 

Det som jag har lärt mig är att det aldrig är för sent att ändra på sig, alltså rent mentalt. 

Om man är blyg inför något kan man träna på det, om man har fobier kan man vänja sig 

av vid dem. Och då är det ju klart att man kan ändra sitt tankesätt så att man börjar 

trivas med en kropp som man egentligen inte trivs med. Eller att man lär sig att leva 

med den och kan bli stolt ändå. 

 

Vad citatet belyser är att det är viktigt att vara nöjd med sin kropp. De kroppsliga 

förändringar en graviditet innebär gör att känslorna kring kroppen förändras. Vi tolkar 

Amandas ord som att de kognitiva strategierna är ett sätt för mödrarna att hantera den 
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press som smalhetsidealet skapar. I de fall då en förändring är svår eller i de fall modern 

inte är beredd att offra det som krävs anpassas tankarna därefter. Nadja ger uttryck för 

hur ett upplevt kroppsmissnöje kan hanteras i tanken: 

 

Nu har jag faktiskt en liten mage som sticker ut, men man kan inte göra något åt det. 

Man får ha det såhär, för man har fått ett barn. Man får tänka att det är på grund av 

graviditeten. När man tänker så gör det inte så ont faktiskt. 

 

Nadja beskriver att hon är mer förlåtande mot sin kropp som en följd av graviditeten. 

Ett mönster är att mödrarna tar till kognitiva strategier, genom att försöka acceptera sig 

själva och sin kropp, för att hantera den press som smalhetsidealet skapar. Trots att 

mödrarna utvecklat strategier för att hantera sin nya kropp är normer kring 

smalhetsideal så påtagliga att mödrarna ändå inte kan bortse från dem. Resultaten visar 

också att mödrarna vanligtvis använder sig av flera strategier samtidigt. Ofta beskriver 

de strategier som syftar till anpassning av ideal (genom kläder, träning och kost) 

samtidigt som de hänvisar till kognitiva strategier som syftar till att känna att deras 

kroppar duger. Paradoxen som uppstår är att mödrarna både ska acceptera sin kropp och 

samtidigt försöka förändra den. Det blir komplext för mödrarna att hantera känslan av 

att aldrig riktigt nå hela vägen och att det finns en ständig förbättringspotential med 

kroppen. Detta tolkar vi som att den efter-gravida kroppen är problematisk, och i behov 

av förändring. 

 

7 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nyblivna mödrar upplever och 

förhåller sig till rådande smalhetsideal. Givet studiens syfte har vi ställt följande frågor: 

“Hur beskriver nyblivna mödrar relationen till sin egen kropp?” och “Vilken betydelse 

har samtidens smalhetsideal för nyblivna mödrar och vilka strategier använder de för att 

hantera idealen?” 

Ett första och viktigt resultat är att mödrarna i studien har en problematisk 

relation till den egna kroppen. Oavsett om mödrarna befinner sig innan, under eller efter 

en graviditet så är smalhetsidealet ständigt närvarande. Detta i kombination med de 

kroppsliga förändringar som en graviditet innebär gör att mödrarna internaliserar en 

problematisk hållning till den egna kroppen.  

Det finns starka normer kring gravidkroppen och hur mödrarna bör vara/se ut 

under och efter graviditeten. Under graviditeten “bör” den blivande modern inte vara 
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varken för stor eller för liten. Efter förlossningen “bör” modern snabbt återgå till den 

kropp hon hade innan graviditeten. Dessa förväntningar kommer både från modern själv 

och från omgivningen. Normerna kring den gravida kroppen blir då särskilt tydliga när 

mödrar på olika sätt avviker från graviditetsnormaliteten. En viktig aspekt är att 

mödrarna upplever att uppförandenormerna som rör mellanmänskliga relationer inte 

längre är giltiga under och efter graviditeten, vilket gör att mödrarna får oönskade 

kommentarer från omgivningen kring sina kroppar då de befinner sig i detta tillstånd. 

Kommentarerna kring mödrarnas kroppar i relation till det ständigt närvarande 

smalhetsidealet försvårar känslorna kring kroppen och bidrar till att mödrarnas relation 

till sina egna kroppar blir problematisk.  

Som en följd av smalhetsidealet tvingas mödrarna att finna strategier för att 

hantera de känslor som den efter-gravida kroppen skapar. Strategierna kommer till 

uttryck på fyra olika sätt: (1) att föregå upplevd press på att leva upp till smalhetsidealet. 

Detta gör mödrarna genom att klä sig på ett sätt som döljer delar/former som de är 

missnöjda med. (2) och (3) Att anpassa sig efter idealet genom aktiva åtgärder, 

exempelvis förändrade tränings- och kostvanor. (4) Finna kognitiva strategier för att 

hantera missnöjet med den efter-gravida kroppen. De ändrar sitt sätt att tänka om sina 

egna kroppar och blir mer förlåtande mot sig själva. 

Den problematiska relation mödrarna har till sina egna kroppar tyder på att 

kroppen är en bärare av social mening och att kroppen har en viktig betydelse i relation 

till andra människor. Mödrarna strävar efter att uppnå den normativa femininiteten som 

smalhetsidealet förmedlar. Detta för att inte stigmatiseras som en avvikare och därmed 

bli definierad som en individ med dålig karaktär och låg moral. 

Normer är ständigt närvarande och är mer eller mindre synliga. På så sätt har 

normer hjälpt oss att förstå hur omgivningen beter sig i relation till den gravida kvinnan. 

Det som inte är accepterat i vardagliga mellanmänskliga relationer förändras då en 

kvinna blir gravid. Detta undantagstillstånd, med andra tillfälliga gällande normer, gör 

att mödrarnas kroppar kommenteras av omgivningen trots att dessa kommentarer är 

oönskade av modern själv. Att kommentarerna uppstår i och med graviditeten tyder på 

att gravidkroppen i hög grad är objektifierad och socialt kontrollerad. 

Strategierna mödrarna använder sig av tyder på att det är svårt att förhålla sig till 

den efter-gravida kroppen och att den är problematisk. Mödrarna behöver flera olika 

strategier för att hantera de känslor som deras kroppar väcker även om strategierna inte 
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alltid går hand i hand eftersom vissa strategier fokuserar på att acceptera kroppen som 

den är och andra på att förändra och anpassa kroppen till rådande ideal.  

 

8 Diskussion  
I linje med tidigare forskning visar våra resultat att kroppsmissnöjet är som störst 6–9 

månader efter förlossningen (Rallis et al. 2007; Gjerdingen et al. 2009). I vår studie 

framgår dock inte exakt när missnöjet är som störst, eftersom det kräver en annan 

metodologisk ansats. Det intressanta är att missnöjet finns med mödrarna så länge inte 

kroppen återgår till den vikt och form den hade innan, vilket även studier i den tidigare 

forskningsöversikten visar (se till exempel Upton & Han 2003). 

Vår studie ligger även i linje med den tidigare forskning som visar att mödrar 

utsätts för samma sociala press på kroppen likt kvinnor som inte fött barn och därmed 

har andra fysiska förutsättningar (Dworkin & Wachs 2004). Däremot uttrycker 

mödrarna i vår studie att deras gravida kropp kommenterades än mer än deras icke-

gravida kropp vilket betyder att pressen på mödrars kroppar är större än pressen på icke-

gravida kroppar. 

I den tidigare forskningsöversikten framgick att studier kring mödrars 

kroppsuppfattning är begränsad i en svensk forskningskontext. Eftersom flertalet studier 

konstaterar att kroppsuppfattning måste förstås i en samtida kulturell kontext är vårt 

centrala bidrag till forskningsfältet att studien visat hur en grupp mödrar upplever och 

beskriver sin vardag i relation till smalhetsideal i en svensk kontext.  

Vi valde att intervjua nyblivna mödrar och har inte gjort någon poäng av antal 

barn mödrarna har. Denna aspekt skulle kunnat ge intressanta dimensioner i vår analys 

då informanter med fler än ett barn upplever att olika graviditeter förändrar kroppen på 

olika sätt, medan förstagångsmödrar i större utsträckning uttrycker förvåning kring 

kroppens förändringar. Erfarenheter av tidigare graviditeter skapar förväntningar på 

nästa graviditet och om förväntningarna inte uppfylls skulle vi se det intressant att se 

hur det påverkar känslorna och relationen till den egna kroppen. 

Ytterligare en aspekt som vi inte lyft fram är frågan om klass. Då resultaten i vår 

studie visar att det är viktigt att framstå på ett visst sätt i relation till andra skulle vi se 

det intressant att inkludera en klassaspekt i en kommande studie. Detta för att se om, 

och i sådana fall hur, klass har betydelse för hur man blir bemött samt om synen på den 

egna kroppen varierar beroende på klasstillhörighet. 
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Bilaga 1 Information om studien 
 

 
 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrund  

Ålder, intressen, livssituation. Antalet barn, hur gamla? 

 

Kroppen generellt 

Tankar om ideala kroppar och vikten av att ha en ideal kropp 

 

Den egna kroppen 

Tankar och känslor kring kroppen innan, under och efter graviditeten 

 

Den problematiska och kontrollerade kroppen 

Tränings- och kostvanor 

Försök till förändring av kroppen via kost och träning, innan, under och efter 

graviditeten 

 

Smalhetsideal 

Relation och tankar kring smalhetsidealet 

Den egna kroppen i relation till smalhetsidealet och omgivningen  

 

Avslutande frågor 

Eventuella tillägg 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 
 

 

Information till dig som deltar 

Studien syftar till att belysa relationen till kroppen efter en graviditet. 

Studien genomförs i form av en intervju och där dina erfarenheter är 

värdefulla. Ditt deltagande bidrar med viktig information till vår 

studie. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan. Du har också rätt att avstå från att svara på 

frågor som du upplever känsliga eller i efterhand ångra/dra tillbaka 

information som du delgett oss. Intervjun kommer att spelas in för att 

underlätta analysprocessen. Det inspelade materialet kommer att 

transkriberas och enbart användas av oss i denna studies specifika 

syfte. Inspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad. Det 

transkriberade materialet kommer anonymiseras och arkiveras. 

 

När uppsatsen har blivit godkänd kommer den att publiceras på DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet), vilket innebär att det blir en 

offentlig handling där både du och andra kommer att kunna ta del av 

den. Ditt deltagande är anonymt, namn och eventuella andra uppgifter 

som kan härledas till dig kommer att avidentifieras. 

 

Om det dyker upp frågor eller funderingar, tveka inte på att kontakta 

oss. 
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