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Abstrakt !
För kvinnor innebär en graviditet en tid av såväl fysiska som psykiska förändringar. Dessa 

förändringar är naturliga och försvinner oftast efter förlossningen. De plötsliga kroppsliga 

förändringar som sker i en gravid kvinnas kropp leder ofta till att kvinnan känner att hon förlorar 

kontrollen över kroppen. Samtidigt håller omgivningen kvinnan ansvarig för att kontrollera hennes 

gravida kropp så att den är i linje med de normer och ideal om kroppen som finns i samhället. 

Uppsatsen undersöker hur gravida kvinnor förhåller sig till samhällets normer och ideal om en 

vacker gravid kropp. Materialet till studien utgörs av observationer och analys av två 

diskussionsforum på populära mötesplatser för gravida och en tidning som inriktar sig på graviditet. 

Resultatet visar att kvinnor redan i ett tidigt stadie av graviditeten bygger upp bilder och 

förväntningar över den gravida kroppen som ett resultat av hur media framställer en gravid kropp. 

De kvinnor som upplever stora kroppsliga förändringar ger ofta uttryck av besvikelse, frustation och 

skam över att inte lyckas leva upp till sina egna förväntningar och förväntningar som de uppfattar 

att omgivningen har på deras gravida kropp. 	
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Inledning !
1.1 Bakgrund och problemformulering !!
 Hur mycket förändrar sig kroppen i början? De 3 första månaderna? Ska gifta mig om 4 månader.  
 Tar ut min stav nästa vecka. Vill väldigt gärna komma i min klänning. Har tänkt ha annat   
 preventivmedel men känner att det kanske är onödigt då jag vill ha barn efter bröllopet.  
 (Sonja90 2017) 
 !
I en diskussionstråd på internetforumet Familjeliv.se, vilken är Sverige största mötesplats för vuxna 

med fokus på familjelivet, undrar användaren Sonja90 hur mycket kroppen förändras under de 

första månaderna av en graviditet. Hon uttrycker en önskan om att bli gravid, men oroar sig över 

vilka kroppsliga förändringar det kommer att innebära för kroppen och hur det kommer att påverka 

hennes kommande bröllop.  

 En graviditet innebär många förändringar i en kvinnas kropp, såväl fysiska som psykiska. 

Dessa är en naturlig del av graviditeten och de flesta förändringar försvinner efter förlossningen. 

Många kvinnor förväntar sig en växande mage som ett resultat av att livmodern och embryot växer, 

och blir därför förvånade över andra kroppsliga förändringar som dyker upp. Hud- och 

hårförändringar, viktökning på andra delar av kroppen än magen, plattare rumpa och bristningar är 

några av de kroppsliga förändringar som tenderar att förvåna kvinnor. I och med oväntade och 

plötsliga förändringar i kroppen känner många kvinnor att de förlorar kontrollen över sina kroppar 

under en graviditet. Samtidigt håller omgivningen kvinnor ansvariga för att kontrollera deras 

förändrande kroppar genom att exempelvis äta och uppträda på ett visst sätt. Populariserad 

medicinsk rådgivning kopplar ofta kvinnors diet, motion, och till och med humör till fostrets 

välbefinnande (Neiterman och Fox 2016: 145). Antropologen Birgitta Hellmark Lindgren menar att 

en graviditet innebär både ett individuellt och ett kollektiv engagemang där en gravid kvinnas kropp 

framträder som ett centrum i ”alla diskussioner som berör mänsklig reproduktion oavsett om vi 

diskuterar medicinska angelägenheter eller kvinnors sociala och kulturella erfarenheter av graviditet 

och förlossning” (Hellmark Lindgren 2006: 41f).  

 Genom att studera vilka förväntningar och upplevelser kvinnor har på den egna kroppen och 

dess förändringar under en graviditet kan man finna samhälleliga normer och ideal. Inom 

antropologin brukar man se erfarenheter av kroppen som en representation av samhället och sociala 

relationer. Antropologerna Nancy Scheper-Hughes och Margaret M. Lock (1987: 19) menar att ”the 

individual body should be seen as the most immediate, the proximate terrain where social truths and 
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social contradictions are played out, as well as a locus of personal and social resistance, creativity, 

and struggle”. Ur antropologisk synvinkel är det sällan graviditet i klinisk mening som är intressant, 

utan snarare kulturella och sociala dimensioner av graviditet (Hellmark Lindgren 2006: 20).  

!
1.2 Syfte 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningar mellan kvinnors perspektiv på sina 

gravida kroppar och mediabilden av deras gravida kroppar. Min ambition är att analysera och 

synliggöra relationen mellan kvinnors egna förväntningar på den gravida kroppen och förväntningar 

som de uppfattar att omgivningen har. För att svara på detta ska jag studera hur kvinnor på två av 

Sveriges största graviditetsforum upplever den egna gravida kroppen samt studera hur en stor 

graviditetstidning i Sverige framställer den gravida kvinnans kropp. Min förhoppning är att därmed 

kunna visa hur gravida kvinnor förhåller sig till normer och ideal om den egna kroppen.  

!
1.3 Frågeställningar 

För att besvara mitt syfte har jag tre frågeställningar:  

 

Hur talar kvinnorna på forumen om sina gravida kroppar?  

Hur upplever kvinnorna på forumen de kroppsliga förändringar som sker under graviditeten?  

Vilka bilder av den gravida kroppen konstrueras i tidningen Jag är gravid!? 

!
2. Metod och material  
 

 För att kunna synliggöra och analysera hur kvinnors egna förväntningar på kroppen under en 

graviditet formas av mediabilden har jag valt att basera denna uppsats på två diskussionsforum och 

en tidning som är riktad till gravida kvinnor. Genom att studera två av Sveriges största 

diskussionsforum som är inriktade på graviditet och barn, får jag en inblick i hur kvinnorna själva 

uttrycker och beskriver kroppen och de kroppsliga förändringar som sker under graviditeten. 

Forumen bidrar även med att synliggöra  diskussioner och skillnader mellan gravida kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av den gravida kroppen och dess förändringar. Det första 

diskussionsforumet jag har valt att studera finns på internetsidan Familjeliv.se, som är Sveriges 
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största mötesplats där man kan ”träffas och få tips, stöd och hjälp kring familj, föräldraskap och 

graviditet i ett socialt nätverk” (Välkommen till Sveriges största familj 2013). Internetsidan består av 

både redaktionellt material, som bland annat utgörs av artiklar och bloggar, samt ett 

diskussionsforum. Forumet är mycket uppmärksammat i Sverige på grund av det stora antalet 

besökare och att det är ett av få forum som snabbt ger svar på frågor som kan vara obekväma att ta 

upp i andra sammanhang och som ger stöd och råd vid personliga svårigheter (Damberg 2016). På 

diskussionsforumet finns det både kategorier och underkategorier för att man lätt ska kunna 

navigera sig till rätt ämne. Jag valde därför att fokusera på underkategorierna Mammakroppen och 

Graviditet, då den gravida kroppen och dess förändringar var ett ämne som mestadels diskuterades. 

 Det andra diskussionsforumet jag har använt i min studie finns på internetsidan 

Minbebis.com. Det är en mötesplats som inriktar sig, likt Familjeliv.se, till den som vill ha bebis, är 

gravid eller redan har barn. Detta forum är inte lika välkänt som forumet på Familjeliv.se, men i och 

med att det är mer fokuserat på gravid- och föräldrafrågor så bidrar det med många och långa 

diskussioner gällande allt som rör en graviditet. Precis som på familjeliv.se finns här både 

kategorier och underkategorier, dock inte med lika stora valmöjligheter. Efter en snabb genomgång 

av alla underkategorier till Graviditet valde jag att endast fokusera på underkategorin Kroppen & 

gravidkost. Det var den kategori där den gravida kroppen stod i fokus i diskussionerna.  

 Jag har under 5 olika observationstillfällen studerat sammanlagt 20 trådar på dessa två 

diskussionsforum, för att sedan använda mig av de trådar där diskussionerna kunde bidra med 

material till min studie.  

 För att synliggöra hur den gravida kroppen konstrueras av mediabilden har jag valt att 

analysera tidningen Jag är gravid!. Tidningen är en av Sveriges största tidningar som inriktar sig 

uteslutande till gravida kvinnor. Tidningen valdes i och med dess koncentration på graviditet, då 

många andra liknande tidningar fokuserar på tiden efter en graviditet och föräldraskap. Jag har 

sammanlagt använt mig av tre olika nummer. De är utgivna olika år, där den äldsta är utgiven år 

2013. 

 Min bearbetning av material sker genom textanalys, vilken handlar om att analysera och 

tolka texters innehåll, budskap eller avsikter. Genom att studera hur den gravida kroppen uttrycks 

och konstrueras i forumen och tidningen har återkommande teman och nyckelord identifierats. Med 

en hermeneutisk inriktning är min strävan att skapa förståelse för de bakomliggande betydelser 

berättelserna i forumen och tidningen bär på. Det empiriska materialet som framkommit har sedan 

analyserats med bakgrund av Zygmunt Baumans teori om kroppen och Scheper-Hughes och Locks 

perspektiv på kroppspolitik.  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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Den talande kroppen  
 
	 I uppsatsen fokuserar jag på den gravida kroppen och hur kvinnorna på forumen upplever 

den gravida kroppen och de kroppsliga förändringar som kommer med en graviditet. Jag använder 

även graviditetstidningen Jag är gravid! för att få en överblick av hur mediabilden av den gravida 

kvinnans kropp ser ut. För att kunna identifiera och analysera relationen mellan kvinnorna på 

forumens förväntningar på den gravida kroppen och tidningens framställning av den, kommer jag 

att använda mig av sociologen Zygmunt Bauman och hans teorier om kroppen och jaget. Bauman 

talar om kroppen som en budskapsbärare som talar till omgivningen. Han ser kroppen som jagets 

första, omedelbart synliga budskap till omgivningen och samhället (Bauman och May 2004: 143). 

Vart vi än går, möter vi ständigt andras kroppar. Kroppen är därför det första andra människor ser av 

en individs personlighet. Bauman anser att ”kroppen är den del av vårt jag som alltid är synlig, och 

folk är benägna att döma efter vad de ser. Hur vi hanterar kroppen är något som vi har lärt oss, och 

hur andra ser oss är också beroende av allmänna förväntningar” (ibid., 141). Vidare menar han att:  

 
 Avvikelser från dessa [förväntningar] kan väcka kritik och reaktioner hos andra, vilket försätter dem 
 som har definierats som annorlunda i underläge även om de äger uppenbara färdigheter, talanger  
 eller annat som kan vara till nytta för samhället. Kroppens former, klädsel, make-up och   

 rörelsemönster fungerar alltså som budskap till andra. (Bauman och May 2004: 141)  

 

En individs kropp fungerar som ett medium till människor runt omkring oss. Människor gör vad de 

kan göra för att forma sina kroppar i det skick som i samhället anses vara det riktiga och rätta (ibid., 

133).  

 

3.2 Kroppspolitik  
 

 Som ett komplement till Baumans teori om kroppen som budskapsbärare har jag använt mig 

av antropologerna Nancy Scheper-Hughes och Margaret M. Locks artikel The Mindful Body: A 

Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology (1987) som bland annat diskuterar 

begreppet body politic. Scheper-Hughes och Lock menar att kroppen är politisk, då samhället har en 
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förmåga att reglera, övervaka och kontrollera såväl individuella som kollektiva kroppar ”in all of 

these polities the stability of the body politic rests on its ability to regulate populations […] and to 

discipline individual bodies” (1987: 8). Kroppar regleras och kontrolleras utifrån hur det specifika 

samhällets kulturellt- och politiskt korrekta kropp ser ut.  
 

 
4. Forskningshistorik 

 Internationellt sett finns det idag ett stort utbud av humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning kring teman som berör kroppen, kvinnan och graviditet. En av de mest berömda bidragen 

till forskning kring kvinnan och kroppen är Emily Martins bok The Woman in the Body: A Cultural 

Analysis of Reproduction (1987). Martin utforskar hur kvinnors kroppar har konstruerats 

vetenskapligt och socialt genom granskning av historiska och medicinska texter och etnografiska 

intervjuer. Martin undersöker hur språket som används för att beskriva kvinnliga 

reproduktionsprocesser är negativt, medan det språk som används för att beskriva männen är mer 

positivt. Martin menar att det kvinnliga könsorganet i västvärlden ses som en maskin som är avsedd 

att producera barn. Följaktligen representerar menstruationen misslyckad produktion, vilket både 

betyder ett produktivt system som inte lyckats producera och som producerar endast värdelöst 

avfall. Hennes diskussion om graviditet och förlossning beskriver den historiska framväxten av 

tanken på den kvinnliga kroppen som en maskin. Samtida forskningsfokus kring graviditet, och 

kvinna och kroppen, berör ofta kvinnornas egna upplevelser, riskhantering, och medicinsk teknik. 

Exempelvis har antropologerna Erica Van Der Sijpt och Catrien Notermans i artikeln Perils to 

Pregnancies: On Social Sorrows and Strategies Surrounding Pregnancy Loss in Cameroon (2010) 

undersökt de lokala uppfattningar och praktiker kring graviditetsförluster i Kamerun. Studien visar 

de inneboende tvetydigheter som ligger till grund för graviditeter och deras upplevda faror i 

Kamerun. Med utgångspunkt i den kände antropologen Birgitte Jordans koncept auktoritativ 

kunskap beskriver C. H. Browner och Nancy Press (1996) några av de sätt som mödravård under 

graviditeten hos en grupp amerikanska kvinnor bidrar till att förstärka biomedicinsk hegemoni. 

Fokus ligger på när och hur kvinnorna i studien använder sin förkroppsligade kunskap och 

erfarenhet under en graviditet. Ett exempel på aktuell internationell forskning med betydelse för 

min studie är avhandlingen Controlling the unruly maternal body: Losing and gaining control over 

the body during pregnancy and the postpartum period (2016), av hälsovetaren Elena Neiterman och 

sociologen Bonnie Fox. De undersöker känslan av förlorad kontroll av kroppen som många kvinnor 
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upplever under en graviditet och efter en förlossning, och intresserar sig kvinnornas svar på känslan 

av förlorad kontroll av kroppen. Studien visar på att gravida kvinnor håller ett moraliskt ansvar att 

reglera sig själva, i huvudsak för att kontrollera sina gravida kroppar, för att säkerställa en hälsosam 

bebis födelse (Neiterman och Fox 2016: 143) .  

 Nordisk forskning kring den gravida kvinnan och kroppen är inte lika omfattande. Forskning 

som finns rör bland annat relationer mellan kroppen, medicin, och risk. Det viktigaste bidraget till 

fältet ges i kulturantropologen Birgitta Hellmark Lindgrens avhandling Pregnoscape. Den gravida 

kroppen som arena för motstridiga perspektiv på risk, kön och medicinsk teknik (2006). Med 

utgångspunkt från den amerikanska kulturantropologen Birgitte Jordans teori om auktoritativ 

kunskap diskuterar Hellmark Lindgren gravida kvinnors förväntningar på medicinsk teknik och vad 

det är att vara en ”riktigt kvinna” när det kommer till graviditet och barnafödande. I Hellmark 

Lindgrens avhandling ”utgör den gravida kroppen ett slags objekt eller nyckelarena där sociala 

sanningar eller olika diskurser om teknik, risker och kön bryts mot varandra. När olika aktörer talar 

om och intervenerar i graviditet och födande görs det hela tiden med referens till kroppen som bär 

det ofödda barnet” (Hellmark Lindgren 2006: 16). 

!
5. Huvudtext/analys 

5.1 Den vackra gravida kroppen  !
 Det här med lyster och skönhet är verkligen ingenting som kommit till mig under   
 graviditeten ???? Jag mår så dåligt över detta!! Alla pratar om att man blir så vacker när man är  
 gravid. Bullshit Jag är grå/likblek i hyn, har enorma mängder finnar och blemmor, har grå gropar  
 under ögonen. Håret är stripigt och fett. Jag är nu gravid i v. 19, och såhär har det varit hela tiden????
 (Familjeliv 2017)  !
Användaren Fula ankungen uttrycker här både besvikelse och en viss sårbarhet över att hon inte 

lever upp till hennes förväntningar på hur hon bör se ut under graviditeten. Som gravid kvinna 

förväntas hon att vara vacker och utstråla både glädje och hälsa. Hon förväntas att ha den där så 

kallade graviditetsglöden. Ett fenomen som diskuteras mycket i samband med en kvinnas graviditet 

är ”graviditetsglöd”, vilken är en av de fysiologiska förändringar som många kvinnor ser fram emot 

när de är gravida. Det som kännetecknar mediabilden av den omdiskuterade graviditetsglöden är 

glansigare hy, tjockare och finare hår, och en ökad lycka hos kvinnor som gör att de strålar. 
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Tillströmningen av hormoner under en graviditet bidrar till att körtlarna i huden producerar mer 

olja, vilket kan göra att huden blir mjukare och glansigare för vissa kvinnor, medan andra helt 

enkelt får akne eller andra hudförändringar. En annan bidragande faktor är ökningen av blodflödet. 

Under graviditeten ökar kroppen sin produktion av blod med cirka 50%. Den föreslagna teorin är att 

denna ökning av blodflödet och cirkulationen leder till att ansiktet ser ut att vara ljusare eller 

fylligare (American Pregnancy Association 2017). Den stora ökningen av hormoner kan även bidra 

med ökad lycka och positivitet hos kvinnor under graviditeten, samtidigt som den kan göra att andra 

kvinnor gråter ofta eller till och med får en depression. I en tråd på Familjeliv.se skriver användaren 

Kalinka:  

 Åh, i alla mina dagar (känns det som) har jag hört om hur magiskt det ska vara att vara gravid. Jag 
 letar och letar, men kan inte hitta den rätta känslan. […] !
 Är det bara jag som inte verkar skapt för att vara gravid? De flesta runt om mig som är eller varit  
 gravida verkar tycka att det är toppen. (Kalinka 2007)  !
I en annan tråd på samma forum skriver användaren Lilla My88:  !
 […] Vet inte om jag ens kan räknas som höggravid (är bara i v. 32) men hjärtligt trött på alltihop  
 ändå! Det är ett mycket efterlängtat första barn vi väntar och naturligtvis är jag tacksam för krabaten 
 därinne men vad jag inte kan förstå är varför ingen berättar för en att graviditeter inte alls alltid är en 
 dans på rosor och massor med graviditets-glow. För min del har graviditeten istället sett ut så här:  !
 1. (Och då menar jag verkligen från dag 1i graviditeten) hyn får fnatt och jag får finnar som skulle 
 kunna få en 13-årig tonåring med grava acneproblem att känna sig som världens snyggaste i  
 jämförelse. VÄÄÄÄLDIGT sexigt. *suck […] 
 !
 Tja, min lista skulle kunna göras mycket längre än så här men jag misstänker att ni tröttnat på den 
 redan så jag ger mig. Om ni mot förmodan läst så här långt kan jag bara tillägga att jag i framtiden 
 kommer se det som min uppgift att informera mina köra vänner inte bara om graviditetens underbara 
 sidor (som jag förresten inte sett röken av på hela tiden trots att jag hållit noggrann utkik) utan även 
 om att ovanstående saker kan inträffa. Skulle varit så skönt om någon hade berättat det för mig! Tack 
 för att jag fick klaga av mig lite, nu ska jag försöka rulla ut i köket och fylla på den minimala  
 blåsan med lite mer vätska här i värmen, jag menar vem gillar inte toabesök var 5:e minut ;) Ha det 
 gott allihop! (LillaMy88 2014)  
 !
Både användaren Kalinka och Lilla My88s formuleringar ger även de, likt Fula Ankungen, uttryck 

för besvikelse och sårbarhet över att deras förväntningar om den vackra gravida kroppen inte 

införlivats. Ett återkommande tema på forumen är funderingar över kroppens förändrade utseende 

under graviditeten. De kvinnor som skriver och diskuterar angående deras utseende och kroppar 

visar alla frustration eller till och med nedstämdhet över att deras förväntningar om att känna sig 

vackrare och fräschare inte har uppfyllts. Många menar att håret har blivit fulare, ansiktet har 

fullkomligt bombarderats av akne, och ansikte och händer och fötter är svullna. Det framkom att 
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kvinnor tenderade att känna sig mer positiva till graviditeten om deras kroppar förändrades mindre 

och de hade färre fysiska problem. Användaren Idaaa1982 skriver:  

 

 Stackars dej TS, hoppas det ger sig!  

 Jag har haft turen att må väldigt bra i min graviditet, än sålänge iallafall! Är visserligen bara i v 23. 
 Mår toppen, känner mej snygg och precis som vanligt!  
 Är lite tröttare än vanligt på kvällarna men inte så det är jobbigt! Så JA, för mig är det en magisk  
 känsla att vara gravid! (Familjeliv 2007)  !
 !
Visserligen uttrycker Idaaa1982 inte att hon är en av få som faktiskt har välsignats med 

graviditetsglöden, utan snarare att hon inte märker någon skillnad på hur hon såg ut innan 

graviditeten jämfört med nu. Hennes kropp och välmående är oförändrat sedan hon blev gravid, 

vilket kan tolkas vara anledningen till att hon mår relativt bra. I tråden ”Strålande graviditet? NEJ. 

Jag har blivit jätteful!?” undrar trådstartaren Rottiss om fler känner som hon: 

 Är gravid med mitt första barn, och något som jag lagt märke till är att jag fan heller inte är någon 
 vacker syn som gravid. Jag har blivit extremt ful. Har en stor finne rakt i ansiktet, som jag förvisso 
 rivit sönder men ändå. Har prickar över hela ansiktet, min mage har blivit luddig och hårig som en 
 apa. !
 Mina gravida vänner strålar och ser vackra ut, och jag ser ut som ett troll. Vad hände haha!? Nån mer 

 som har blivit ful under graviditeten? (Familjeliv 2013)  

 

Både Rottiss, Lilla My88 och Kalinkas historier berättar alla något centralt om upplevelser av den 

förändrade gravida kroppen. Texterna kan tolkas som att de känner att de inte kan leva upp till deras 

egna förväntningar av den gravida kroppen. Förväntningar som de har byggt upp baserat på medias 

bild av den vackra gravida kvinnan. Mitt material innehåller många liknande exempel på kvinnor 

som upplever att de kroppsliga förändringar som kommer med graviditeten är jobbiga och att de 

inte passar in i normen av den vackra gravida kvinnan som strålar. Det blir tydligt att många 

kvinnor bygger upp stora förväntningar om att välsignas med graviditetsglöden, men blir oerhört 

besvikna när de känner att de inte kan kontrollera det som sker med kroppen. Detta verkar ofta 

övergå i någon känsla av skam.  

 Enligt Bauman är våra kroppar föremål för social betingning och den egna kroppen är som 

en uppgift. Den är någonting som vi måste ägna arbete och som kräver daglig omsorg och 

uppmärksamhet (2004: 133). När arbetet med kroppen väl har blivit en skyldighet, är det samhället 

som bestämmer vad som är en lämplig och därmed acceptabel kropp och vad var och en bör göra 
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för att närma sig idealet (ibid.). Lyckas man inte ge kroppen det dagliga arbete som samhället 

kräver, kan man känna skam (ibid.). En gravid kvinna, och en gravid kvinnokropp, anses ständigt 

behöva vårdas och fräschas upp. Här är det omgivningen och samhället som bestämmer att en 

gravid kvinna ska vara vacker, och talar då bland annat om graviditetsglöden.  

 I tidningen Jag är gravid! visas det upp mängder av bilder på gravida kvinnor som skulle 

sägas passa in i normen om en vacker gravid kvinna. Deras gravida magar är medelstora, och någon 

som helst viktökning som en graviditet normalt ska bidra med är inte synlig. Karaktäristiskt för alla 

bilder är även ett så kallat Hollywood-svall på håret, mycket smink, och en hy som varken har akne 

eller några som helst pigmentfläckar. Dessa bilder dyker ofta upp under ämnet Kropp och hälsa, 

eller Hälsa. Samtidigt syns under samma ämne många produkter som är till för att reducera eller ta 

bort vanliga kroppsliga förändringar som sker under graviditeten. Under rubriken ”Smörj den som 

Beckham” står det skrivet hur du gör för att slippa bristningar, eftersom att Victoria Beckham har 

lyckats undvika dem trots att hon har genomgått fyra graviditeter. Tipset avslutar med uppmaningen 

”Olja in magen!”. På samma sida lite längre ner syns även rubriken ”Fläck väck”, följt av meningen 

”pigmentfläckar är något många råkar ut för som gravida!”. Sedan följer en kortare text som 

beskriver hur man blir av med dessa med hjälp av en speciell produkt. Under rubriken ”PPS - 

PartyPreggoSnygg” visas perfekta klänningar för en utekväll. Uppmaningen till läsarna är ”Den 

enda riktlinjen - se till att vara bekväm, och supersnygg!” (Jag är gravid! 2013: 24f).  

 En graviditet innebär en helt ny kroppslig situation. Nya förväntningar på hur kroppen ska 

fungera och hanteras skapas enligt särskilda sociala och kulturella mönster. Vetenskapen beskriver 

hur kroppen bör eller ska fungera under en graviditet, medan omgivningen sätter press på hur 

kvinnan ska hantera den gravida kroppen. Enligt Bauman är vi ansvariga för ”varenda kroppsdel 

och kroppsfunktion, för allt eller nästan allt som kan förbättras till det bättre” (2004: 143f). Om det 

är någonting i vår kropp, speciellt i dess utsida, som inte når upp till idealet, tycks det vara viktigt 

att göra allt i vår makt att rätta till förhållandet. På så sätt är våra kroppar föremål för både kärlek 

och stolthet, samt källor till förtret och skam (ibid.). Genom Baumans resonemang kan vi se hur 

kvinnornas syn på deras gravida kroppar är formade av ideal och normer av hur den gravida 

kvinnan och kroppen ska se ut. Det är sociala och kulturella krafter som styr hur vi uppfattar och 

upplever våra kroppar, och hur andra bemöter den.  

 I likhet med Bremers (2011) informanter handlar kvinnornas berättelser ofta om att 

handskas med den väntande kroppen. I Bremers studie handlar det om hur transsexuella personer 

som står i väntan på könskorrigering handskas med den väntande kroppen. Även om kvinnorna som 

skriver i de forum jag har studerat inte uttryckligen talar om väntan, framkommer det ändå att det 
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ofta handlar om att lära sig att handskas med de kroppsliga förändringar som sker under 

graviditetens nio månader i väntan på ett barn. I mitt material återkommer det ofta kvinnor som 

söker tips på hur de ska hantera och dölja de kroppsliga förändringar som skett med deras kroppar 

under graviditeten. Användaren Lillsjöbrallan skriver:  
!
 [J]ag har fått helt finnig hy sen jag blev gravid. Sen har jag läst om kvinnor som får helt perfekt hy 
 när dem är gravida...jag är verkligen inte en av dem. 
 Jag är helt prickig i pannan och finnig lite överallt i övriga ansiktet. Har någon tips? Jag har beställt 
 ett dyrt paket med produkter från Dermalogica för vuxenacne som jag ska hämta ut idag men det  
 kanske finns andra tips som förbättrar huden och tar bort finnarna och dåliga hyn? (Familjeliv 2008) !
Likt många andra på forumen söker hon tips och huskurer från andra gravida, i syfte att dölja eller  

förminska de förändringar som skett med kroppen under graviditeten. Tråden har fått stor respons. 

Ett av svaren kommer från användaren Pormoicheia, som har tips på en bra huskur som får bort 

oönskade hormonprickar: 

!
 Jag fick hormonprickar just runt hakan och något som räddade mig var en ansitksscrub [sic!] gjord 
 av ricinolja och bikarbonat. !
 Jag blandar helt enkelt till en liten mängd "gröt", masserar in det i ansiktet, låter den sitta kvar som 
 en mask medan jag tar hand om håret och/eller resten av kroppen. 
 Sen masserar jag en stund till innan jag går över till att fortsätta massera bort masken i duschen. 
 Gör detta 1-2 gånger i veckan och tvättar bara med vatten däremellan. 
 Behöver inte smörja in mig alls då ricinoljan tillför tillräckligt mycket. 
 Det kan ta ett tag innan oljan sugits upp ordentligt då det är en mycket fet olja. Men jag upplever inte 
 att jag går runt och ser fet ut i hyn alls under tiden den håller på att sugas upp. !
 Honung testade jag också förut och det funkar bra så det skulle jag absolut rekommendera att du  
 testar (vilket jag ser att du tänker göra). 
 Men ricinscruben har fungerat bättre för min del. !
 Är nu i v.28 och har helt problemfri hy. (Familjeliv 2008) !
Här blir det tydligt att många av kvinnornas berättelser handlar om att handskas och stå ut med den 

väntande gravida kroppen. Det verkar vara viktigt för dem att hitta ett hanterbart sätt att leva med de 

förändringar som sker med kroppen under graviditeten.  

!
5.2 Mammakroppens kroppsuppfattning och kroppsförakt !!
 I ett långt reportage möter läsaren Linda, som under sin första graviditet gick upp 37 kilo. 

Linda berättar om hur hon som gravid började att äta godis och andra mindre nyttiga saker, vilket 
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var en av orsakerna till att hon gick upp i vikt. Efter att hon fött barnet gick hon ner 29 kilo av de 37 

som hon hade gått upp under graviditeten. De resterande 8 kilon hon hade kvar försökte hon envist 

bli av med, men utan resultat. Denna historia om Linda och hennes kropp under graviditeten finner 

man i tidningen Jag är gravid! (2016). Intill berättelsen smyger sig olika boxar med tips och fakta 

fram från redaktionen. Den ena redovisar sju sätt som är bra för att hålla kolla på vikten under 

graviditeten. Några av tipsen är att undvika socker, träna, äta långsamma kolhydrater, och att se upp 

för cravings som är en naturlig del av mångas graviditet. Precis bredvid denna box finns ännu en 

box, denna innehåller några snabba fakta. Två av tipsen är ”den som inte går ner sina kilon mellan 

graviditeterna löper som risk att aldrig bli av med dem” samt ”studier visar att 1,5 procent av 

kvinnor behåller mer än 10 kilo i vikt ett år efter förlossning” (2016: 37).  

 Inom medicinsk forskning talar man om en kvinnas kroppsbild som en psykologisk 

sammanställning av hennes kropp som omfattar hennes attityder och självuppfattningar om hennes 

utseende, som utvecklas från biologiska, psykologiska och sociala influenser (Hodgkinson, Smith 

och Wittkowski 2014: 1). Under hastiga eller omfattande kroppsliga förändringar, som exempelvis 

en graviditet eller förlossning, påverkas kvinnors kroppsbild (ibid.). För många kvinnor är graviditet 

en komplicerad period, eftersom att det ofta är första gången som viktökning förväntas och 

accepteras av samhället (ibid.). Dock accepteras och förväntas bara viktökning inom vissa ramar 

och utan avvikelser. Det accepteras endast om den sker på ställen på kroppen som anses vara de 

rätta, vilket är magen. Studier visar att kvinnor själva tycker att det är acceptabelt att gå upp i vikt 

på magen där fostret är, men oacceptabelt att lägga på sig runt resten av kroppen (Hodgkinson, 

Smith och Wittkowski 2014: 6). Användaren ”C” skriver: 

 Väntar mitt andra barn, är i vecka 27 och har i princip ingen mage alls. Däremot har jag en del  
 bukfett och lös hud på magen, men när man ligger ner och "drar undan", så är livmodern inte ens en 
 cm utanför blygdbenet..  !
 Har ett BMI på 24 så jag är inte överviktig. Och SF måttet är normalt. Känner bebisen varje dag och 
 enligt barnmorskan är allt som det ska vara. Men varför har jag ingen mage?! Ser bilder på folk som 
 väger 30kg mer än mig och dom har redan fina välformade gravidmagar i vecka 20.. !
 Usch blir så less, för alla kommenterar ju min mage och har gjort det i flera månader nu var de har 
 sagt "oj så stor du är! det måste vara tvillingar" osv. Jag vill inte ens gå ut mer då jag hatar min kropp 
 just nu. Magen blir ju större, men det är bara fettet och vad som nu finns där under som puttas ut av 
 livmodern.. Inte kul när folk ständigt berättar hur tjock jag är.  !
 Jag som trodde man fick mage tidigare med andra barnet... Börjar tvivla på att jag någonsin får en 
 mage som jag kan vara stolt över. :(  !
 Finns det någon som också var utan mage så här långt in i graviditeten? När kom den riktiga runda 
 gravidmagen isf? Aldrig? (Familjeliv 2016)  !!
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Den ultimata bekräftelsen på en graviditet uppfattas ofta vara en växande mage, men under den 

tidigare fasen av en graviditet när magen på majoriteten av kvinnor ännu inte syns, känner många 

kvinnor att de inte har någon ursäkt för en större kropp. I en annan tråd på Familjeliv.se beskriver 

användaren ”Tjockis” hur kommentarer om hennes mage från familj och bekanta får henne att vilja 

banta: 

!
 Usch, känner mig bara så tjock och ful just nu.  !
 Det är så att sambons familj och några andra håller på att klappa på min mage hela tiden och  
 kommenterar att den blev stor tidigt, att det är säkert tvillingar och att jag ser lika gravid ut som  
 deras dotter när hon var i vecka 30 och allt vad dom nu säger.  !
 Jag är gravid i vecka 20+2 med andra barnet och de har pratat sådär i över en månads tid. Jag har  
 inte ens en gravidmage ännu utan man känner livmodern bara en halv cm (typ) "utanför" blygdbenet 
 eller hur man nu ska säga. Så det är NYSS den ens börjat växa lite. När jag står upp så blir magen 
 gigantisk och den känns hård nedanför naveln, är väl bukmuskler. men när jag ligger ner så sjunker 
 fläsket undan och bara en liten hård knöl till livmoder blir kvar. Så jag ser typ väldigt gravid ut när 
 jag står upp :( !
 Innan vägde jag mellan 68-71 kg till mina 172cm och hade då lite hull på magen och höfterna men 
 jag såg inte direkt fet ut. Nu har jag gått upp 3kg sen inskrivningen och jag känner mig så jäkla fet 
 om magen och deras kommentarer gör mig så ledsen!!  !
 Någon annan som också känner så? Ska man säga något när de säger såna sårande saker? Varför har 
 min mage blivit så tjock? Jag äter så som jag har ätit innan, om inte mindre.. Puttar livmodern ut 
 "fläsket" eller har jag helt enkelt lagt på mig kring magen? Kommer det känns bättre sen när magen 
 kommer på riktig?  !
 Usch, vill bara klä på mig en sopsäck och dölja hela mig ända tills barnet föds. Längtar tills jag får 
 börja banta.. :( Har aldrig brytt mig om vikt innan heller. Kan inte minnas att jag kände mig så här 
 tjock förra graviditeten innan magen kom :(  (Tjockis 2016)  !!
Berättelsen ger uttryck för att användaren Tjockis är medveten om samhället och omgivningens 

förväntningar på den gravida kroppen. Samtidigt som många kvinnor känner att de under en 

graviditet har en ursäkt till viktökning, är de medvetna om skillnaden mellan fethet och graviditet, 

och om det socialt konstruerade idealet (Hodgkinson, Smith och Wittkowski 2014: 6).  

 I ett nummer av tidningen Jag är gravid! syns rubriken ”Gravid i dina vanliga kläder”, där 

redaktionen visar tips på kläder för gravida kvinnor som inte vill klä sig i plagg för gravida. Ett tips 

är att köpa randiga kläder, för att de ”framhäver magen utan att bredda den” (2013: 60). Det 

motsägelsefulla syns återigen. Den gravida magen ska framhävas, men på villkoret att kvinnans 

kropp inte ser bredare ut än det normala. De bilder på gravida kvinnor som tidningen Jag är gravid! 

publicerar visar uteslutande en mage som är välformad, och något spetsig.  

 Att vara gravid är socialt accepterad, men att vara av modell större är inte det. 

Återkommande i de berättelser jag har studerat på forumen är att många gravida kvinnor ger uttryck 
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för en stor medvetenhet om de socialt konstruerade normer och ideal som finns om den gravida 

kroppen. Det framkommer ofta tydligt att många kvinnor kämpar med den sociala oacceptansen att 

vara fet kontra den sociala acceptansen att vara gravid. Om än inom vissa ramar. Samtidigt som 

majoriteten av kvinnor uttrycker en längtan till att gravidmagen ska börja synas, är det märkbart att 

det finns underliggande kriterier de eftersträvar om hur den gravida magen ska se ut. Det vill säga, 

inga extra eller onödiga kilon varken kring magen eller på andra ställen på kroppen. Ett bra exempel 

på detta är Madine. Hon startar en egen tråd på Minbebis.com där hon uttrycker förtvivlan över 

hennes växande bröst:  

!
 Var på Change idag och försökte skaffa mig en BH, tog hjälp av expedit... Berättade att jag förut haft 
 70F men nu är jag gravid och måste skaffa en ny bh... fick lära mig att 65 borde jag ha, inte 70 men 
 eftersom jag är gravid tyckte hon inte att jag skulle köpa 65 för att det kommer bli för litet framöver. 
 Sen kom hon fram till att kupor i min storlek hade de inte... 70I var för litet... Och de är en butik  
 specialinriktade på underkläder.. Kommer ni få hem? Nej, inte dom storlekarna. Nähä känner man 
 sig som ett missfoster eller vad?! !
 3 kupstorlekar har de alltså växt på 15 veckor... HATAR DOM!! Provade i alla fall att beställa 70H 
 på bravissimo.com där jag beställt förut och hoppas på det bästa... Vad ska jag ha när det är dags för 
 amning och de växt ännu mer då... Nä, det finns inga bhar för såna som mig, fy fan jag skulle kunna 
 skära av mig dom =((( !
 Vet inte varför jag gör ett inlägg om det här... Jag blev så ledsen och uppgiven av det här att jag  
 behövde skriva av mig, känner mig som ett freak =( (Madine 2011)  !!
 Enligt samhället uppfyller inte Madine, likt många gravida kvinnor, samhällets ideal om en 

hur en kropp ska se ut eftersom att hon har ökat i vikt på ett ställe hon inte förväntas göra det på. 

Som nämnts i tidigare kapitel, menar Bauman att de som inte uppfyller ett samhälles ideal, ofta 

utsätts för diskriminering (Bauman och May 2004: 133). I Madines fall blir det tydligt, eftersom att 

hon känner att samhället inte accepterar den storlek som hennes bröst har fått under graviditeten. 

Hon kan inte ens köpa en BH som passar, för att det inte inte tycks finnas på den svenska 

marknaden. Att hon använder sig av ord som freak och berättar att hon vill skära av sig brösten 

tyder på att hennes syn på den egna kroppen har förändrats med graviditeten.   

 Dramatiska kroppsförändringar verkar påverka många kvinnors kroppsuppfattningar och 

självförståelse. Bauman (2004) menar att det centrala idealet om kroppen i den västerländska 

kulturen är spänst och styrka, vilket också kroppens allmänna tillstånd mäts mot. I och med att 

kroppen förmedlar ett budskap till omgivningen, så räcker det inte med att den är spänstig och stark, 

utan det måste även synas att den är det (2004: 138). För att övertyga omgivningen måste kroppen 

vara ”vig, smärt och vältränad och alltså göra ett sportigt intryck; den måste se ut att vara redo för 

alla slags övningar och förmögen att klara alla påfrestningar som livet kan utsätta den för” (ibid.). 
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Vidare menar Bauman att det är spänst och styrka som står för kroppens förmåga att tillägna sig det 

som världen har att erbjuda både i nuet och i framtiden (Bauman 2004: 138). En kropp som är svag, 

slapp och förfallen utan livskraft och lust på äventyr är knappast redo för livets påfrestningar.  

 Att se hälsosam ut ses som en uppnåd, snarare än tillskriven status, och varje individ 

förväntas därmed att arbeta hårt för att vara spänstig och stark. Tvärtemot, ses ohälsa numera inte 

längre som något oavsiktligt, utan snarare något som hänför sig till individens brist på att leva rätt. 

Ofta kopplas ohälsa ihop med karaktärsdrag som lathet, viljesvag och karaktärslös. I likhet med 

Bauman, menar Scheper-Hughes och Lock (1987: 25) att vår alltmer hälso- och kroppsmedvetna 

västerländska kultur anser den politiskt korrekta kroppen för båda könen att vara den magra, starka, 

androgyna och fysiskt passande formen genom vilken kärnkulturvärden för autonomi, seghet, 

konkurrenskraft, ungdomlighet, och självkontroll är uppenbara.  

 Viktökning på andra ställen än på magen verkar i olika grader resultera i skam eller känsla 

av misslyckande för många gravida kvinnor. Skammen kan tolkas som att det grundar sig i att 

viktökning ses som omoraliskt. Det moraliska är att ta hand om sig själv och sin kropp, för då visar 

man samhället att man har livskraft och självkontroll, och att man tar hand om sig själv och det 

ofödda barnet i magen. Tar man inte hand om den gravida kroppen sänder man budskapet att man 

heller inte kan ta hand om sitt barn. Hälsa, enligt Bauman, handlar om att ” hålla kroppen i normalt, 

funktionsdugligt skick så att man kan röra sig, arbeta, tjäna sitt levebröd, delta i någon form av 

socialt liv, kommunicera med andra människor och utnyttja de resurser som samhället erbjuder och 

som kan vara till hjälp i olika livsuppgifter” (2004: 138).  

 För att återgå till berättelsen om Linda i tidningen Jag är gravid! (2016), som hade ökat en 

hel del i vikt under hennes första graviditet. Intill hennes berättelse slänger redaktionen in vikten av 

att ha kontroll på vikten, eftersom att många, enligt dem, aldrig blir av med graviditetskilon efter en 

graviditet. Tidningen framställer det som viktigt att få gravida kvinnor att göra ”bra” val för att 

kontrollera deras kroppar. Att ha cravings, som många kvinnor upplever under en graviditet och 

som är normalt, framställt som ett ”dåligt” val eftersom att det kan leda till viktökning. Normen om 

hur en gravid kvinna ska se ut bidrar till ett underliggande krav på att den gravida kroppen ska 

kontrolleras och tas om hand om så att inga onödiga kilon dyker upp. På så sätt kan det centrala 

idealet om kroppen som Bauman talar om uppnås. Bauman menar att samhället ser en individ som 

frisk endast om den uppfyller normen om en spänstig och stark kropp (Bauman och May 2004: 

138). 
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5.3 Den gränslösa kroppen !
 Jag hade önskat en sådan tröja med "rör ej!" texten så att jag slipper mina grannars klappar och  
 annat... verkligen hinner inte stoppa dem för att de är alltid så j...a snabba!!!! Usch… (Plusia 2008) !!
I tråden ”Dumma kommentarer och frågor man får som gravid” på Familjelivs diskussionsforum 

skriver användaren Plusia detta inlägg. Denna tråd likt många andra handlar om hur kvinnor under 

graviditeten upplever att omgivningen plötsligt har flyttat på deras kroppsliga gränser genom att 

röra vid deras magar och ge ofrivilliga råd och kommentarer om deras kroppar. Vissa kvinnor, som 

användaren Bambiigirl, beskriver hur omgivningens kommentarer gör att hon oroar sig för barnets 

välmående:  

!
 Behöver mest bara avreagera mig nu! Jag är i vecka17, har varit på ett tidigt ultraljud och hört  
 bebisens hjärta två gånger med doppler, helt fantastiskt. Ni som läst mina inlägg förut vet ju hur  
 extrem min oro har varit men nu har den lagt sig väldigt fint, men vissa förstör det. Jag har inte  
 mycket till mage, en liten bilring långt ner på magen. Jag har inte sett det som något onormalt  
 eftersom att alla växer olika och jag har sett folk som inte börjat växa till sig förrän vid vecka 20-25 
 så jag har inte oroat mig, förrän nu. Folk säger att dom tror att nåt är fel bara för att jag inte växer  
 fortare. Jag vet att min bebis lever och magen kommer. Jag är förövrigt väldigt vältränad i  
 magregionen så det gör ju att man inte växer fullt så fort. Har jag fel? Bör jag vara orolig eller kan 
 jag fortsätta hålla mig lugn? Jag känner ju att det bubblar väldigt i magen så jag ser inte att något bör 
 vara fel.. (Familjeliv 2011) 
             

Det hon berättar visar på att hon slits mellan medicinska uttalanden och hennes egen 

kroppsupplevelse, och omgivningens kommentarer. Hon har hört barnets hjärtljud, hon känner små 

rörelser och hon vet att hennes magmuskler gör att hennes mage inte syns lika mycket som andras. 

Hur omgivningen tar sig friheter med hennes kropp gör henne sårbar, och hon börjar tveka på sig 

själv. Bambiigirl får många svar på sin berättelse, där många kvinnor delar hennes upplevelse och 

menar att hon bör lyssna på sig själv. Användaren Gotland svarar ”Lyssna på dig själv och inte på 

folk runt omkring dig. Folk öppnar sina glappkäftar alldeles för ofta. Ingen har "normal" mage. Har 

man inte för liten så har man för stor, enligt folk runt omkring” (Familjeliv 2011).  

 Användaren Gravidmage beskriver hur hennes mage tidigt förvandlades till något som alla 

skulle känna på. Hon skriver att ”alla ska på och känna, hela släkten, kollegor, vänner, till och med 

kunderna där jag jobbar vill känna på magen, för det är ju såååå mysigt” (Familjeliv 2014). Därefter 

berättar hon att ett flertal människor inte ens har frågat innan de tar på hennes mage och att vissa 

har ignorerat när hon sagt ifrån eller blivit sura. Hon avslutar sitt inlägg med att fråga om en 

gravidmage kan vara allmän egendom. Detta inlägg är endast ett av många liknande som 

förekommer på forumet. Många kvinnor skriver och söker hjälp från andra kvinnor i forumen för att 
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de inte vet hur de ska hantera att både nära och främmande människor plötsligt har börjat känna på 

deras magar. Inlägget av Gravidmage får stor respons, där bland andra användaren BCH52 skriver:  

!
 Ack ja, de flesta av oss som har väntat barn känner igen det där. Rätt jobbigt var det, även om man 
 inser att det är i all välvilja delad glädje det görs. Det kan gå an en gång, två gånger, men när det blir 
 19-15 gånger på en dag så blir det lite drygt. Det är oftast kvinnor som vill känna. Jag har undrat  
 varför. För en tid sedan såg jag ett program om chimpanser, samma beteende där. De andra honorna 
 klämde och kände på den dräktiga honan. Det kanske är ett nedärvt betende av nåt slag. Men lika  
 jobbigt ändå. Jag har inga råd om hur du får stopp på det. Själv insåg jag att det bara var att stå ut. 
 (Familjeliv 2014)  !!
Efter följer flertalet svar där alla är eniga och menar att hennes mage inte är allmän egendom. Två 

av svaren uppmanar användaren Gravidmage att nästa gång hon är med om detta bör hon fråga den 

som tar på hennes på mage om hon får ta denne i antingen skrevet eller på brösten. Två andra svarar 

att hon nästa gång bör anmäla den som rör hennes mage utan tillåtelse för ofredande till polisen.  

 Även om majoriteten av kvinnorna på forumen uttrycker att ofrivilligt tafsande på deras 

magar är något de ständigt får stå ut med, är det ett fåtal kvinnor som aldrig varit med om det. En 

kvinna skriver ”två graviditeter har jag bakom mig och inte en kotte som känt på min mage utan att 

fråga om det är okej först. Är folk verkligen så gränslösa?” (Familjeliv, Anonym 2014). Samtidigt är 

det ett fåtal kvinnor som ofta varit med om det, men som inte bryr sig om människor rör deras 

gravida mage. Ett exempel är användaren Clasha, som i en annan tråd skriver att hon älskar när folk 

uppmärksammar och klappar på hennes mage: 

!
 […] Va på min mammas jobb idag och då komma alla hennes jobbkamrater o ba "ååh va fin mage, 
 va stor den är, får man känna" osv. Min mammas tjejkompis som också jobbar där kom fram snabbt 
 o pussa på den :) vilket för mig är helt ok, blir bara glad! (Familjeliv 2007) 
 !
 Tidningen Jag är Gravid! lyfter inte fram detta ämne alls. Det talas eller skrivs inte om en 

gravid kvinnas gränser, utan däremot dyker det upp bilder där någon annan än kvinnan själv gosar 

eller pussar på magen. Bredvid ett stycke om försäkringar som är bra att ha under en resa som 

gravid, finns en stor bild på en gravid kvinnas mage och ett barn som kramar om magen (Sola bada 

resa 2014: 16). I samma nummer, dyker det senare upp en bild på en gravid kvinna och vad som 

kan tolkas vara kvinnans man (Allt det du som partner undrar 2014: 62). Mannen omfamnar 

kvinnans mage och bilden utstrålar ömhet. 

 När en kvinna blir gravid flyttar omgivningen plötsligt på kvinnans kroppsliga gränser och 

hon förvandlas till allmän egendom. Allt från vårdpersonal, familjemedlemmar, vänner och till och 

med främlingar börjar att reglera kvinnan och hennes kropp. Den gravida kvinnans vikt, form och 
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agerande hamnar i allmänhetens blickfång. Ett återkommande tema i forumen var hur kroppen 

plötsligt blir mittpunkten i sociala sammanhang. Flertalet kvinnor har historier om familjer, vänner, 

och även främlingar som har kommenterat deras växande kroppar, och definierat dem som ”stora” 

eller ”små”. Många beskriver också hur de får klappningar och smekningar på magen eller 

oönskade råd och tips om deras kroppar. Scheper-Hughes och Lock (1987: 21) menar att kroppen är 

sårbar för andras känslor, önskningar och handlingar. Användaren Bambiigirl är en av de som med 

hennes berättelse visar hur andras handlingar gör henne sårbar. Genom kommentarer om hur hennes 

mage ser ut och bör se ut, börjar hon tvivla på sin egen kropp och medicinska uttalanden om att 

barnet i magen mår bra. I tidningen Jag är gravid! diskuteras varken ämnet gränser eller kvinnans 

rättigheter till hennes egen kropp, utan visar istället upp flertalet bilder där någon annan kramar, 

pussar eller gosar med kvinnans gravida mage. Detta kan tolkas som att tidningen tycker att det är 

något acceptabelt, att kvinnans gravida mage är något som bör och ska beröras. 

 För att försöka förstå hur en gravid kvinnas kropp plötsligt förvandlas till allmän egendom, 

vilken flertalet tar sig friheter att beröra och kommentera, kan man använda sig av Baumans 

resonemang kring kroppen som budskapsbärare. Bauman menar att det centrala idealet i samhället 

är en kropp som utstrålar styrka och spänst: 

!
 För att övertyga åskådarna måste den [kroppen] vara vig, smärt och vältränad och alltså göra ett  
 sportigt intryck; den måste se ut att vara redo för alla slags övningar och förmögen att klara alla  
 påfrestningar som livet kan utsätta den för. (2004: 138) 
 !
En kropp som inte uppfyller dessa krav menar Bauman kan ses som ett tecken på obalans, sjukdom 

eller hotande fara (ibid.). En kvinna som är i det senare skedet av sin graviditet utstrålar sällan 

styrka och spänst. Detta kan tolkas vara anledningen till varför omgivningen tar sig friheter att 

beröra och kommentera en gravid kvinnas kropp. Utifrån Baumans resonemang kan den gravida 

kroppen tänkas sända signaler till omgivningen att den inte är redo och förmögen att klara alla 

påfrestningar. Omgivningen kan då ta på sig ett ansvar över den gravida kroppen och det blir mer 

legitimt att kliva innanför kvinnans kroppsliga gränser för att stötta och hjälpa ett nytt liv. För att 

visa att man bryr sig och stöttar den gravida kvinnan som är i obalans, kliver man innanför gränsen,  

klappar på magen och ger oönskade råd. Så fort man blir gravid suddas den personliga gränsen ut av 

omgivningen, men för kvinnan finns den kvar på samma sätt som före graviditeten. 

 
 !
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6. Avslutande diskussion 
!
 Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningar mellan kvinnors perspektiv på sina 

egna kroppar under en graviditet och mediabilden av gravida kroppar. Jag har analyserat hur 

kvinnorna på forumen förhåller sig till normer och ideal om den gravida kroppen. Materialet har 

samlats in från två populära diskussionsforum om föräldraliv och graviditet samt från tidningen Jag 

är gravid!, vilken är en av Sveriges största tidningar för gravida kvinnor. Genom att närläsa 

kvinnors berättelser på forumen har jag försökt förstå hur kvinnors syn och förväntningar av den 

gravida kroppen påverkas av hur mediabilden av den gravida kroppen ser ut. Tidningen har givit en 

insyn i vilka bilder av den gravida kroppen som konstrueras i media. Zygmunt Baumans teori om 

kroppen som en budskapsbärare har fungerat som en grund till uppsatsen och har möjliggjort 

analyser om relationen mellan en kvinnas gravida kropp och mediabilden.   

 I min uppsats blir det påtagligt att merparten av kvinnorna på forumen har byggt upp en bild 

och förväntningar av den gravida kroppen redan tidigt i graviditeten. Efter att ha studerat forumen 

Familjeliv.se och Minbebis.com framkommer det att kroppen under en graviditet är något 

majoriteten av kvinnor oroar sig för. De flesta inlägg under kategorierna Kropp och hälsa samt 

Känsliga rummet handlar om vikt, utseende, andra kroppsliga förändringar och hur kroppen 

förvandlas till allmän egendom. Ord som kvinnorna ofta använder i dessa trådar när de talar om sina 

gravida kroppar är ful, äcklig, ofräsch, och fet.  

 Tidningen Jag är gravid! visar bilder på smala gravida kvinnor utan några som helst 

kroppsliga förändringar, som exempelvis bristningar, hormonprickar eller viktuppgång. Flera tips 

om hur man undviker eller tar bort sådana förändringar visas. Hormonprickar kan man få bort om 

man köper en viss produkt och bristningar ska man hålla borta genom att smörja magen varje dag. 

Reportaget om hur Linda gick upp 37 kilo under sin första graviditet slutar med tips och 

uppmaningar om hur man behåller vikten när man är gravid. Att gå upp i vikt under graviditeten är 

accepterat, om det är på rätt ställe, det vill säga magen. Efter graviditeten förväntas kroppen snabbt 

återgå till det normala.  

 Mediabilden visar sig vara i linje med Baumans teori om samhällets centrala ideal om en 

kropp som utstrålar styrka och spänst. Bilderna i tidningen visar smala och vältränade kvinnor som 

utstrålar glädje. Det enda sättet man kan se att en kvinna i tidningen är gravid är på hennes 

medelstora, spetsiga mage. Några andra vanligt förekommande kroppsförändringar syns inte till.  

Den bild av media som jag har fått fram av mitt material visar att de fysiska förändringar som 
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kroppen genomgår under en graviditet är något som behöver fixas till och kontrolleras. Medan de 

flesta gravida kvinnor känner att kroppen är utom kontroll under graviditeten vill omgivningen 

alltså kontrollera kvinnans kropp. Den gravida kvinnan underordnas som individ då omgivningen 

tar sig friheter att kommentera, röra eller reglera kvinnans kropp genom tala om hur kvinnan ska se 

ut. Detta leder i många fall till att kvinnan börjar tvivla på sin egen kropp och sin egen erfarenhet, 

och istället låter sig styras av omgivningen och dess önskningar. I forumen framkom det att de flesta 

kvinnors kroppar förändrades avsevärt under graviditeten och i stor utsträckning utanför deras 

kontroll. De kvinnor som upplevde stor kroppslig förändring gav ofta uttryck för besvikelse, skam 

eller frustration när de kände att de inte längre har kontroll över kroppen och när bilden som media 

målar upp av en kontrollerbar och nästintill oförändrad kropp inte stämmer. Detta kan tolkas utifrån 

Baumans argument om kroppen som budskapsbärare. Tar man inte hand om sin kropp, det vill säga 

har koll på vikt och utseendet, under en graviditet sänder man budskapet att man heller inte kan ta 

hand om varken sig själv eller sitt kommande barn. Visar man däremot att man har kontroll över 

kroppen, det vill säga följer de normer och ideal som samhället förmedlar via media, sänder man 

budskapet att man har kontroll över sitt jag, sitt liv och sin omvärld. Man talar om att man är en 

moralisk individ om man tar hand om sin kropp och sitt ofödda barn.  

 Normer och ideal leder till olika grader av kroppsförakt för en stor del gravida kvinnor. De 

slits mellan en kropp som enligt samhället ska utstråla styrka, spänst och lyster, och en kropp som 

går genom kroppsliga förändringar som en naturlig del av en graviditet. Media hjälper till att sända 

budskapet att tala om för den gravida kvinnan att hon bör göra allt hon kan för att kontrollera 

oönskade kroppsliga förändringar. 

 Det finns många vita fläckar att utforska innan det är möjligt att närma sig en komplett bild 

av spänningar som existerar mellan den gravida kroppen och media. Ett steg i rätt riktning vore att 

ta fram ett avsevärt bredare material än jag har kunnat i min studie. Det vore även spännande att ta 

reda på hur relationen ser ut mellan kvinnans förväntningar på den gravida kroppen och sjukvårdens 

information om den gravida kroppen. Finns det spänningar även där? Intressant vore också att göra 

en fokuserad forskning utifrån hur kvinnor ser på kroppen efter förlossningen. Hur hanterar de 

kroppen efter en förlossning? Hur förändras deras syn på kroppen efter förlossningen i jämförelse 

med under graviditeten? Känner kvinnor att de har mer kontroll över kroppen och dess förändringar 

efter förlossningen? 

!!
!
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