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Abstract 

Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ett tiotal kvinnors erfarenheter av 

graviditet i nutid. Studiens syfte är att få kunskap om graviditeten som kulturell process, 

genom att utforska hur levda erfarenheter formas i relationen mellan kropp och materialitet. 

Studien fokuseras till fyra tematiska områden som utgörs av graviditetsbeskedet, 

ultraljudsundersökningen, kroppens förändringar och tankar kring det väntade barnet. Det 

empiriska materialet består av intervjuer och observationer. Studien visar på att relationen 

mellan ting och människa framträder under flera av graviditetens faser; så som i kvinnornas 

strävan efter att bli gravida, i bekräftelsen av graviditeten och i förhållandet till det ofödda 

barnet. Vidare visar undersökningen hur förkroppsligandet av graviditeten och erfarandet av 

kroppens förändringar formas i relation till tankar och känslor i kvinnornas medvetande. 
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1.Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

 

När jag väntade mitt tredje barn började jag tänka kring graviditeten på ett annat sätt än 

tidigare. Jag funderade mycket på hur annorlunda det kan vara att vänta barn från en gång till 

en annan, och fortsatte att grunna över hur andra kvinnors upplevelser av graviditet skilde sig 

ifrån mina egna. Alla graviditeter följer i stort sett samma biologiska process under de nio 

månader det tar för ett barn att växa fram inuti en kvinnokropp. Så har det varit överallt och i 

alla tider. Hur kommer det sig då att erfarenheten av graviditeten skiljer sig åt på så många 

olika plan? Tankarna på graviditeten som en kulturell process väckte en lust att utforska hur 

fenomenet har erfarits av kvinnor i olika tider. 

 

I mina funderingar såg jag uppenbara beröringspunkter med forskningen kring kön, kropp och 

genus. Under de senaste decennierna har de humanistiska vetenskaperna ökat kunskapen om 

kön som social konstruktion och performativ handling (de Beauvoir 2002, Scott 1988, Butler 

1993, 2004). Forskare inom en rad olika discipliner har kunnat påvisa att kroppen består av 

mycket mer än biologi och givit åtskilliga exempel på hur normer och tänkesätt materialiseras 

(Ahmed 2006, Göransson 2012). Forskningen har således etablerat en förståelse av den 

mänskliga kroppen som ständigt föränderlig genom dynamiska processer och social handling 

inom skilda kontexter, snarare än ett fixerat tillstånd (Barad 2008, Haraway 2008). Däremot 

verkade det inte som att den gravida kroppen hade utforskats ur ett motsvarande socialt eller 

kulturellt perspektiv i särskilt stor utsträckning inom den etnologiska disciplinen. 

 

När jag fortsatte att läsa på om ämnet skulle det visa sig att det fanns ganska få etnologiska 

studier som behandlade ämnesområdet graviditet som sådant. Det begränsade 

forskningsintresset ter sig något märkligt inom en disciplin som syftar till att producera 

kunskap om människan som ”kulturvarelse” och som har utforskat nästan alla aspekter av 

mänskligt liv, där ämnen som kön, kropp och sexualitet länge har stått i centrum (Bäckman 
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2003, Drakos 1997, Lindelöf 2006, Farahani 2007, 2018, Svensson 2007, Högström 2010, 

Göransson 2012).  

 

Självklart finns dock ett antal undantag som bör nämnas redan här. Susanne Nylund Skog 

(2002) har studerat kvinnors berättelser om barnafödande och särskilt intresserat sig för hur 

genus påverkar deras förlossningsberättelser. Ämnet berördes även delvis i en antologi om 

födsel och föräldraskap där bland andra etnologerna Susanne Nylund Skog, Helena Hörnfeldt 

och Charlotte Hagström medverkade (Fjell 1998). Inger Lövkrona (1999) och Jonas Frykman 

(1977) har undersökt konsekvenserna av utomäktenskaplig graviditet under 1700- respektive 

1800-talen och visat hur ogifta kvinnor blev offer för ett patriarkalt samhälle som präglades 

av en mycket stark social kontroll. Därtill har Anders Gustavsson undersökt kyrktagningen av 

barnaföderskor i Sveriges historia med visst fokus på kvinnornas egna upplevelser av denna 

sed som syftade till återupptagning i församlingens gemenskap efter förlossningen (1972).  

 

Det förhållandevis begränsade antalet etnologiska studier av graviditet framstår något 

egendomligt i relation till den ansenliga mängd forskning som har bedrivits beträffande den 

motsatta änden av livet, närmare bestämt döden (t.ex. Hagberg 1937, Svensson 2007, 

Karlsson 2008, Gustavsson 2013, Frihammar 2018) Medan döden fortsätter att vara ett 

centralt studieobjekt inom etnologin, är graviditeten – den fundamentala utgångpunkten för 

allt mänskligt liv – fortfarande idag ett tämligen outforskat kapitel.  

 

I den här uppsatsen undersöker jag hur ett antal kvinnor upplever sina graviditeter i slutet av 

2010-talet. Målet är att låta denna undersökning bilda en bas för vidare studier av 

graviditetens kulturella konstitution i ett historiskt perspektiv. Jag är intresserad av vilka levda 

erfarenheter av graviditet som kvinnor ger uttryck för i olika tider och hur den gravida 

kroppen materialiseras inom olika kontexter. Dessutom vill jag veta mer om hur det materiella 

spelar in i kvinnornas upplevelser av sina graviditeter och sina gravida kroppar, och hur detta 

förhållande har förändrats över tid. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ett tiotal kvinnors erfarenheter av 

graviditet i nutid. Studiens syfte är att få kunskap om graviditeten som kulturell process, 

genom att utforska hur levda erfarenheter formas i relationen mellan kropp och materialitet. 

Undersökningen har genomförts med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar 

strukturerade kring tre relaterade teman: 

 

Levda erfarenheter 

 

 Hur formas kvinnornas levda erfarenheter av graviditet? 

 Hur erfar kvinnorna sina graviditeter och det barn som växer fram inom dem? 

 

Förkroppsligande 

 

 Hur formas den levda kroppen under graviditeten? 

 Hur erfar kvinnorna sina gravida kroppar och de kroppsliga förändringar som sker 

under graviditeten? 

 

Materialiseringsprocesser 

 

 Hur formas graviditeten och den gravida kroppen i relation till det materiella? 

 Hur materialiseras kvinnornas gravida kroppar? 
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1.3 Tidigare forskning 

 

 

I detta avsnitt diskuterar jag tidigare forskning kring graviditet ur empirisk synvinkel, medan 

tidigare forskning med metodologisk och teoretisk betydelse för min studie kommer att 

avhandlas under rubrikerna ”Teoretiska utgångspunkter” respektive ”Material och metod”. 

 

Som tidigare beskrivet i inledningsavsnittet, finns det ett antal studier kring graviditet inom 

den etnologiska disciplinen i Sverige. Susanne Nylund Skog hör till dem som har fördjupat 

sig inom ämnet (2002). I sin avhandling undersöker hon hur genus påverkar berättelser om 

barnafödande och belyser hur kopplingar mellan femininitet och barnafödande ges mening 

inom detta berättande. Ur min synpunkt är det allra mest intressanta med Nylund Skogs 

studie, att hon visar på hur genus formar återberättandet av en situation som upplevs och 

framställs som något av de allra mest ”naturliga” och biologiskt styrda processerna i en 

människas liv. Emellertid fokuseras studien till själva förlossningen, vilket innebär att de nio 

månaderna av graviditet dessförinnan nästan uteslutande lämnas utanför analysen.   

 

Anders Gustavsson har studerat kyrktagningssedens historia i Sverige (1972). I avhandlingen 

undersökte han sedens utbredning i det förindustriella samhället och konstaterade att ritualen 

med att återuppta barnaföderskan i församlingens gemenskap efter förlossningen avtog under 

1800-talets slut. Kyrktagning praktiserades dock ända in på 1960-talet på visa orter i 

sydvästra Sverige, vilket gjorde det möjligt för Gustavsson att genomföra intervjuer med 

kvinnor som själva blivit kyrktagna. Det som gör avhandlingen intressant i relation till min 

egen studie är framförallt att Gustavsson väljer att inkludera kvinnornas egna tankar och 

upplevelser av kyrktagningsseden i undersökningen. I likhet med Nylund Skog väljer dock 

Gustavsson att inrikta sin undersökning på vad som sker i samband med att graviditeten 

avslutas. 

 

Jonas Frykman har undersökt konsekvenserna av utomäktenskaplig sexualitet och 

barnafödande i det svenska bondesamhället och beskriver en tid som karaktäriseras av mycket 

stark social kontroll och rigida normer kring sexuellt umgänge (1977). Med utgångspunkt från 

begreppet ”strukturförtryck” visar Frykman på hur unga, ogifta kvinnor blev utstötta ur 

samhällsgemenskapen till följd av utomäktenskapliga sexuella relationer. Inger Lövkrona är 
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delvis inne på samma spår när hon tecknar en bild av ett samhälle som tvingar ogifta gravida 

kvinnor till desperata handlingar (1999). Lövkrona använder begreppet ”positionsmakt” för 

att förklara den flerfaldiga underordning som de unga kvinnorna utsattes för till följd av deras 

kön och ogifta status.  

 

Följaktligen har de har båda valt att utgå från könsbegreppet i någon form för att nå kunskap 

kring de villkor som en ”illegitim” graviditet var förbunden med för de kvinnor som levde 

under framförallt 1700- och 1800-talen. Det får till följd att såväl Lövkrona som Frykman 

huvudsakligen intresserar sig för att undersöka hur de sociala strukturerna i det förindustriella 

samhället inverkade på ogifta gravida kvinnors liv. En fenomenologisk ingång till ämnet 

erbjuder ett mer flexibelt förhållningssätt till kvinnornas erfarenheter på individnivå, i och 

med att det inte på förhand är definierat vilka faktorer som är betydelsebärande och 

organiserande för deras upplevelser av graviditeten. 

 

Sådan forskning som berör kvinnors individuella upplevelser av graviditeten i sig sker 

företrädesvis inom andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, så som filosofi, 

pedagogik, samhällsvetenskap, historia och socialantropologi. I det följande diskuterar jag ett 

antal sådana studier som har beröringspunkter med min egen uppsats.  

 

Filosoferna Jonna Bornemark och Nicholas Smith är redaktörer för en antologi som behandlar 

ämnet graviditet ur ett filosofisk-fenomenologiskt perspektiv (2016). Med boken vill 

författarna bidra till en filosofisk reflektion kring ämnet graviditet, något som de menar har 

fått förvånansvärt lite utrymme inom den filosofiska disciplinen tidigare. Merparten av 

artiklarna berör den gravida kvinnans relation till barnet hon väntar och diskuterar vad det 

innebär att en annan individ växer fram inne i hennes egen kropp. Bornemark och Smith 

menar att dessa erfarenheter rör vid själva gränserna för mänskligt liv, och att de därför kan 

bidra med viktiga insikter till centrala filosofiska problem, så som förståelsen av subjektivitet, 

intersubjektivitet, etik, strukturen av jaget, jagets relation till andra och det medvetna livets 

ursprung. För min del har det varit inspirerande att ta del av dessa filosofiska tankebanor 

kring ämnet graviditet. Framförallt har boken utgjort ett stöd och givit mig flera givande 

ingångar till samtal med de gravida kvinnorna beträffande deras egna funderingar kring det 

faktum att det växer fram en annan människa inom dem.  
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Vidare finns ett antal studier som behandlar relationen mellan barnmorskor och gravida 

kvinnor inom svensk mödrahälsovård. Exempelvis har Margareta Bredmar, knuten till 

institutionen för tema konst och vetenskap vid Linköpings universitet, undersökt hur 

barnmorskornas handlingar och samtal bidrar till att förbättra kommunikationen avseende 

graviditetens olika faser (1999). Bredmars undersökning visar att barnmorskorna lägger stor 

vikt vid att informera om graviditet utan att orsaka oro och att de använder tekniska 

mätredskap för att etablera en uppfattning om normalitet och naturlighet. Undersökningen är 

intressant för min undersökning på så vis att den inkluderar en materiell dimension i form av 

den tekniska apparaturens betydelse för barnmorskornas ansträngningar att få de gravida 

kvinnorna att uppleva sin graviditet som normal och naturlig.  

 

Likaså har Ann-Cristine Jonsson vid institutionen för tema hälsa och samhälle vid Linköpings 

universitet, studerat den medicinska teknologins betydelse för att forma föräldrarnas bild av 

ett väntat barn (2004). Mer specifikt undersöker hon hur ultraljudsbilder av det ofödda barnet 

kommuniceras och ges mening i mötet mellan barnmorskan och de blivande föräldrarna. 

Undersökningen visar på att visualiseringen av barnet fungerade som en bekräftelse på att det 

väntade barnet lever och mår bra, samt att det gjorde graviditeten mycket mer konkret och 

möjlig att dela med andra genom distributionen av bilderna från undersökningen. Betydelsen 

av visualiseringen och fysiska bildbevis är en aspekt som behandlas även i denna uppsats, 

som en omständighet bland flera andra som formar kvinnornas förståelse av graviditeten. 

 

Även pedagogen Penny Fagerberg har intresserat sig för ultraljudsundersökningen i sina 

studier kring erfarandet av fertilitet inom olika kontexter (2000). Fagerberg menar att 

ultraljudsundersökningen ska förstås som en modern rit som transformerar det ofödda fostret 

in i en social verklighet och fungerar som en bekräftelse på nytt liv och upptagande i den 

sociala gemenskapen. Det ritualteoretiska perspektivet är intressant och lämpar sig mycket väl 

för att nå en fördjupad förståelse kring vissa milstolpar under graviditeten, så som 

ultraljudsundersökningen, och den betydelse detta moment har för de väntande föräldrarna. 

Emellertid så menar jag att en fenomenologisk ingång lämpar sig bättre för att förstå 

graviditeten ur kvinnornas eget perspektiv. 

 

Vidare har socialantropologen Birgitta Hellmark Lindgren undersökt den gravida kroppen 

som en arena för förhandling mellan sociala ”sanningar” och kontrasterande individuella 

perspektiv i mötet mellan kvinnornas personliga ideologier och svensk mödrahälsovård 
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(2006). Hennes viktigaste bidrag till den här uppsatsen är att hon visar på att graviditeten och 

födandet även utgörs av socialt och kulturellt organiserade processer. Däremot har Hellmark 

Lindgrens val att inrikta studien mot frågan hur den gravida kroppen formas i förhållande till 

dominerande diskurser kring biomedicinsk kunskap och teknik, medfört att kvinnornas egna 

erfarenheter kring övriga aspekter av graviditeten lämnas outforskade. 

 

Slutligen finns några uppsatser som behandlar graviditet ur olika aspekter. Socialantropologen 

Anna Lindbom har nyligen skrivit en kandidatuppsats om kvinnors upplevelse av sin gravida 

kropp (2017). I uppsatsen undersöker hon hur gravida kvinnor förhåller sig till samhällets 

normer och ideal om en vacker gravid kropp med utgångspunkt från ett diskussionsforum på 

internet. Undersökningen indikerar att kvinnor bygger upp förväntningar på sin gravida kropp 

och att de ofta blir besvikna när de inte lyckas med att leva upp till dem. De gravida 

kvinnornas förhållningssätt till sina kroppar är en central fråga även i denna uppsats, även om 

min ambition att utforska den mening kvinnorna tillskriver sina kroppar skiljer sig något från 

Lindboms, då jag inte fäster så stor uppmärksamhet vid skönhet eller samhälleliga ideal. 

 

Även historikern Laila Carlson Hjerpe har skrivit en kandidatuppsats som behandlar 

förväntningar på graviditeten med utgångspunkt från litteratur för gravida kvinnor från 1943 

till 1981 (2010). Undersökningen visar på mycket små förändringar kring hur graviditeten 

beskrivs under den studerade perioden, men att negativa känslor kring graviditeten får allt 

större utrymme och att den blivande fadern får större betydelse mot 1900-talets senare 

decennier. Litteratur kring graviditet förekommer även i denna studie, i den mån de 

intervjuade kvinnorna själva omtalar den betydelse vissa böcker eller ”appar” har för dem 

under graviditeten.   

 

Vidare har kostvetarna Erika Blomstedt och Victoria Lam skrivit en kandidatuppsats om 

kvinnors uttolkningar av Livsmedelsverkets kostrekommendationer för gravida kvinnor och 

deras uppfattningar om sitt eget matintag (2015). Studien visade på att de intervjuade 

kvinnorna strävade efter att äta så hälsosamt som möjligt för att främja fostrets hälsa och att 

graviditetsbesvär så som illamående, minskad eller ökad aptit och längtan efter vissa 

livsmedel kunde ge upphov till en oro för att inte lyckas med att följa kostråden. Matintag 

berörs i viss mån även i den här uppsatsen, även om frågan inte står i undersökningens fokus, 

utan snarare kommer fram som en del bland många andra i graviditetens görande och 

erfarande. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

 

Den levda kroppen 

 

Den här uppsatsen bygger på en fenomenologisk grund, eftersom det fenomenologiska 

perspektivet erbjuder väl lämpade teoretiska redskap till att möta studiens syfte att få kunskap 

om graviditeten som kulturell process, genom att utforska hur levda erfarenheter formas i 

relationen mellan kropp och materialitet. Fenomenologin är en filosofisk teoribildning med 

ordalydelsen ”läran om det som visar sig för medvetandet” (Högström 2017:55). Det 

fenomenologiska kunskapsperspektivet innebär att mänskliga subjektiva erfarenheter och den 

socialt konstruerade verkligheten står i undersökningens fokus, samt att den mänskliga 

kroppen och dess sinnen betraktas som nödvändiga verktyg för erfarandet av världen 

(Heinämaa:2003:14).  

 

I sin mer moderna form utvecklades fenomenologin av Edmund Husserl (1989) under sent 

1800-tal, för att därefter vidareutvecklas av bland andra Martin Heidegger (1981), Maurice 

Merleau-Ponty (2006) och Simone de Beauvoir (2002) under 1900-talets första del.  

Maurice Merleau-Ponty betraktade kropp och medvetande som två tätt sammanlänkade 

fenomen och förstod därför medvetandet och perceptionen som något förkroppsligat 

(2006:90–105). Enligt Merleau-Ponty har människor inte en kropp, han menade istället att de 

”är sina kroppar” och att deras ”levda kroppar” är utgångspunkten för all kunskap om världen. 

Om medvetandet är förkroppsligat, och om kvinnorna så att säga ”är sina gravida kroppar” 

innebär det att deras erfarande av världen kommer att påverkas i takt med att kroppen 

förändras. Det är en intressant tankemodell som har betydelse för min studie, i den meningen 

att jag undersöker hur de kroppsliga förändringarna påverkar kvinnornas upplevelser av sina 

levda kroppar och deras förståelse av graviditeten som fenomen.  

 

Simone de Beauvoir använde begreppet den levda kroppen för att studera vad en kvinnas 

verklighet innebär (2002). Hon menade att kvinnans kropp har en väsentlig del i den situation 

hon befinner sig i, men att kroppen endast kan bli till levd verklighet när den förmedlas via 

kvinnans medvetande (de Beauvoir 2002:67–72). Det betyder att det är den av subjektet levda 

kroppen som existerar och att kvinnan definieras med utgångspunkt hennes situation. I den 
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här uppsatsen använder jag begreppet den levda kroppen för att utforska hur kvinnorna erfar 

sina gravida kroppar. 

 

Iris Marion Young inspireras av de Beauvoir i sin forskning och anser att kvinnors beteende 

präglas av en ambivalent transcendens och återhållen intentionalitet, i den meningen att 

kroppen på samma gång upplevs som ett objekt och en subjektiv resurs (Young 2000:264–

268). När kroppen på samma gång är ett objekt och ett subjekt kommer uppmärksamheten att 

splittras mellan omvärlden (utåt) och den kropp hon använder för att röra sig i den (inåt). 

Dessa förutsättningar kopplar Young till den situation av sexistiskt förtryck som kvinnor lever 

under (Young 2000:273). Min bedömning är att spänningsförhållandet mellan att betrakta 

kroppen som ett objekt och ett subjekt aktualiseras under graviditeten och därför är Youngs 

resonemang till hjälp för att analysera kvinnors relation till sina gravida kroppar. 

 

Bland andra Judith Butler och Joan Scott har klandrat fenomenologin för att bidra till att 

reproducera ett givet ideologiskt system, snarare än att problematisera det (Smith 2016:25–

27). Likaså menar filosofen Jonna Bornemark att feminismen alltsedan de Beauvoir har 

betraktat graviditeten som central för kvinnans underordning eftersom den ”binder kvinnan 

till hennes biologi” och att det fortfarande idag finns en tvekan inför att närma sig ämnet 

graviditet, då det anses vara så intimt förknippat med biologisk determinism (2016:253). Min 

tanke med att använda fenomenologin som ingång till ämnet är snarare den motsatta, 

nämligen som ett verktyg till att undersöka hur graviditeten och den gravida kroppen skapas 

kulturellt och i relation till olika omständigheter och materiella ting i kvinnans vardag. 

 

Under 1900-talets senare del och 2000-talets inledning har åtskilliga forskare vidareutvecklat 

den fenomenologiska teoribildningen och använt den till att påvisa hur individer erfar och 

konstruerar sin sociala verklighet inom olika kontexter (t.ex. Schütz 2002, Berger & 

Luckmann 2011). Kroppsorienterade fenomenologer har använt begreppet embodiment, eller 

förkroppsligande, för att utforska och beskriva hur den mänskliga kroppen definieras som 

sociokulturellt fenomen och hur det kroppsliga varandet i världen kan användas som en källa 

till kunskap (Crossley 2001, Csordas 1999). Crossley konstaterar i likhet med Merleau-Ponty 

att vi är våra kroppar och att allt vi är och gör förutsätter en förkroppsligad form (2001:140). 

Likaså diskuterar Thomas J Csordas hur den mänskliga kroppen förhåller sig till dess 

förkroppsligande och påtalar att även den fysiska kroppen ska förstås med utgångspunkt från 

sitt kulturella och historiska sammanhang (1999:144,156). I den här uppsatsen tillämpar jag 
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begreppet förkroppsligande för att undersöka hur den gravida kroppen konstitueras ur 

kulturell synvinkel och tillmäts olika betydelser. 

 

Inom den etnologiska disciplinen har bland andra Lena Gerholm (1985) använt ett 

fenomenologiskt perspektiv för att studera hur individer konstruerar olika sociala verkligheter 

inom en kulturpolitisk försöksverksamhet och Karin Högström (2010) baserade sin 

undersökning om orientalisk dans på fenomenologiska begrepp som den levda kroppen och 

kroppsschema för att påvisa hur dansarna upplevde verkligheten genom sina egna kroppar. 

Nyligen använde Maryam Adjam (2017) ett fenomenologiskt tänkande för att utforska hur 

människors minnen kring flykten från Estland under andra världskriget återskapades i dialog 

med platser, föremål och fotografier.  

 

Även Åsa Alftberg har använt ett fenomenologiskt perspektiv för att studera hur människor 

erfar sitt eget åldrande (2012). Hennes undersökning är inriktad på att förstå hur kulturella 

föreställningar och kroppsliga förändringar tillsammans formar det levda åldrandet. 

(2012:11–12). Undersökningen är mycket intressant i och med att den berör kroppsligt 

meningsskapande och således har den flera beröringspunkter med den här uppsatsen. Medan 

Alftberg frågar sig vad som händer när kroppen förändras genom att åldras, utforskar jag 

istället hur den levda graviditeten formas i relation till kroppsliga förändringar.  

 

 

Materialitet och materialiseringsprocesser 

 

Jag kombinerar den fenomenologiska teoribildningen med posthumana tankegångar och 

materialitetsstudier. Detta gör jag på grund av att det materiella har betydelse för hur 

människor erfar och formar sin omvärld och sig själva. Det posthumana kunskapsperspektivet 

bygger på antagandet att inte bara människor, utan även materiella ting, har agens i den 

meningen att de påverkar händelseförlopp och meningsskapande processer (Miller 2005, 

2010, Latour & Callon 1998, Latour 2007). Inom detta forskningsfält har actor-network-

theory (ANT) utgjort en viktig källa till inspiration för många samtida etnologer (Hyltén-

Cavallius 2007, Forsemalm 2007, Wenzer 2007, Frihammar 2010).  

 

Antropologen Daniel Miller menar att materialiteten är central för konstitutionen av 

människan och att människor och föremål existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande där 
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de skapar varandra (2005:34,38). Millers teorier kring materialitet har hjälpt mig att uttolka 

tingens betydelse för kvinnornas erfarande av sin graviditet. 

 

Jag ansluter mig i högre grad till de fenomenologiskt orienterade forskare som har intresserat 

sig för sammanflätningar mellan människa och ting, snarare än att betrakta tingen som 

självständiga aktörer (Alftberg 2012, Adjam 2017). Åsa Alftberg undersöker vad som händer 

när nya ting introduceras i syfte att kompensera eller komplettera den åldrande kroppen och 

påtalar att det är i relationen mellan kropp och materialitet som det levda åldrandet kan 

studeras (2012:157). Studien visar att åldrandet tenderar att förlängas till tingen, och att 

tingen träder fram och hjälper till att problematisera relationen mellan omvärlden och den 

åldrande kroppen (2012:37,42, 64). På motsvarande vis utforskar jag hur den levda 

graviditeten formas i relationen mellan kropp och materialitet. Det innebär att jag undersöker 

vilka ting som träder fram under graviditeten, samt om och hur graviditeten kan sägas 

förlängas till vissa ting och vilken betydelse dessa har för kvinnornas levda erfarenheter av 

sin graviditet och upplevelsen av den gravida kroppen.  

 

Sedan 2000-talets inledning har flera etnologer omvittnat en ”materiell vändning” och ett ökat 

intresse för materialiseringsprocesser (Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:14). 

Materialiseringar eller materialiseringsprocesser bygger på en bredare definition av 

materialitet, för att omfatta alltifrån mänskliga kroppar och objekt, till rum och platser. 

Materialitet ska här förstås som något processuellt, relationellt och performativt. Damsholt, 

Simonsen och Mordhorts argumenterar för att verbet göra är avgörande för den samtida 

förståelsen av materialitet och att den centrala frågan därför är att ta reda på vad det materiella 

gör, men också hur det görs inom olika tidsliga och rumsliga kontexter (2009:13). Relationen 

mellan fenomenologin och materialitetsforskningen förklaras med att fenomenologin 

fokuserar på människans varande i världen, medan materialitetsforskare istället intresserar sig 

för görandet i världen. 

 

I den här uppsatsen väljer jag att ta fasta på såväl varandet som görandet, genom att 

undersöka hur de samspelar och påverkas sinsemellan. Min utgångspunkt är att det materiella 

också påverkar varandet och kvinnornas sätt att uppleva sin graviditet, samtidigt som 

kvinnornas varande som gravida även påverkas av hur graviditeten levs eller görs. Därför 

utforskar jag materialitet ur performativ synvinkel, vilket innebär att jag fokuserar på hur den 

materialitet som omger de gravida kvinnorna, i form av mätredskap, kläder, livsmedel, 
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mödravårdscentralens undersökningsrum och inte minst deras egna kroppar, materialiseras 

och får betydelse för hur graviditeten levs, erfars och görs i ständigt pågående processer.  

 

Den performativa förståelsen av materialitetsbegreppet med betoning på hur materia görs och 

materialiseras genom social praktik kan även beskrivas i termer av sociomaterialitet 

(Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:28). I den här uppsatsen utforskar jag hur 

graviditeten materialiseras med utgångspunkt från begreppet sociomaterialitet, det vill säga 

som något performativt och processuellt som ständigt görs om genom social praktik.  

 

Tidigare forskning har på olika sätt visat att den mänskliga kroppen ständigt återskapas 

genom social handling, vilket har legat till grund för en performativ förståelse av det 

biologiska könet och ett sätt att betrakta kroppen som en kontinuerlig materialiseringsprocess 

präglad av könsspecifika normer (Butler 1993, Barad 2008). Judith Butler anser att 

kroppsmateria aldrig kan separeras från de normer som styr dess materialisering (1993:1–2). 

Likaså visar etnologen Michelle Göransson hur normer kring sexualitet materialiseras i 

människors kroppar, liksom i byggnader och i stadens miljöer (2012). De ovanstående 

teoretiska modellerna kring materialiseringsprocesser har varit användbara till att undersöka 

hur tankar, känslor och uppfattningar kring graviditet materialiseras i kvinnornas kroppar och 

påverkar processen av förkroppsligande under graviditeten. 

 

1.5 Material och metod 

 

Den här uppsatsen baseras på en kvalitativ studie av ett tiotal kvinnors erfarenheter av att 

vänta barn i nutid. Anledningen till att jag har avgränsat studien till att omfatta kvinnors levda 

erfarenheter är att jag intresserar mig för hur de upplever processen då ett barn växer fram 

inom dem och hur de förhåller sig till de förändringar som den egna kroppen genomgår under 

graviditeten. Undersökningen baseras på intervjuer med gravida kvinnor och observation på 

en mödravårdscentral. Jag har valt dessa metoder eftersom jag anser dem vara bäst lämpade 

för att kunna besvara studiens frågeställningar om kvinnors levda erfarenheter av graviditet, 

förkroppsligandet av den gravida kroppen och materialitetens betydelse för graviditetens 

konstitution.  
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Via djupintervjuer har jag fått kunskap om hur kvinnorna resonerar kring sina graviditeter ur 

ett ”inifrånperspektiv”, eller ”verkligheten så som den framträder för dem” med ett 

fenomenologiskt språkbruk (jfr Högström 2017). Djupintervjuerna har givit mig inblick i 

kvinnornas innersta tankevärldar och känslor i förhållande till sin graviditet och barnet de 

väntar, samt en bild av vilka händelser, företeelser och omständigheter som formar deras 

levda erfarenhet av graviditeten. Vidare har djupintervjuerna gett mig förståelse för hur 

kvinnorna själva upplever sina gravida kroppar och vilka faktorer som har betydelse för hur 

den gravida kroppen förkroppsligas. Dessutom har de ting, eller den materialitet som har 

betydelse för hur graviditeten erfars och materialiseras, trätt fram i mina samtal med 

informanterna.  

 

Genom observationer har jag fått inblick i kvinnornas erfarenheter av graviditeten på ett annat 

plan. Här har fokus legat på att undersöka hur graviditeten levs och den gravida kroppen 

materialiserar sig i praktiken. Under observationen träder de materiella tingen fram och 

möjliggör iakttagelser kring materialitetens inverkan på kvinnornas erfarande av sin graviditet 

rent konkret. Djupintervjun kombinerad med observation som arbetsmetoder svarar väl mot 

den fenomenologiska och materialitetsinriktade grund jag har valt att basera min 

undersökning på. Dessa teoretiska perspektiv, tillsammans med de metoder jag har valt för att 

samla empiriskt material, har gjort det möjligt att uppfylla studiens syfte om att få kunskap 

kring graviditeten som kulturell process.  

 

 

Observation 

 

Observationen genomförde jag tisdagen den 24 april kl. 9-17 på en privat mödravårdscentral i 

centrala Stockholm. Jag var inbjuden att följa barnmorskan Helene i hennes arbete under en 

dag på kliniken. Jag hade fått kontakt med Helene via en bekant som arbetar som barnmorska 

på en förlossningsavdelning. Den 24 april hade Helene ett tiotal patienter inbokade. Vissa var 

där första gången för att skriva in sig på mödravården, andra var där på en vanlig kontroll och 

ett par var där för uppföljande samtal efter förlossningen. En del kvinnor var där på egen hand 

och andra kom i sällskap med sin partner. Inför varje besök presenterade Helene mig för sin 

patient och förklarade kort att jag skriver en uppsats om hur kvinnor upplever sin graviditet. 

Därefter frågade hon om jag kunde få vara med under besöket och lyssna. Av 10 patienter var 

det 8 som tillät mig att vara med. Under besöken satt jag tyst på en stol snett bakom Helenes 
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skrivbord och förde anteckningar och vad som hände och vad som sas i 

undersökningsrummet. Anteckningarna från observationerna utgörs av sammanlagt 30 sidor i 

en anteckningsbok.  

 

 

Intervjuer 

 

Jag har sammanlagt genomfört intervjuer med 12 kvinnor, varav tre djupintervjuer och nio 

kortare intervjuer i samband med observationen på mödravårdscentralen. Djupintervjuerna 

var mellan 1 ½ och 2 timmar långa, medan de kortare intervjuerna var mellan tio minuter och 

en kvart långa. Av de nio informanter jag intervjuade på mödravårdscentralen var åtta 

patienter och en barnmorska. I anslutning till kvinnornas besök på mödravårdscentralen blev 

de tillfrågade av Helene om de skulle kunna stanna kvar efter besöket för att ”svara på några 

frågor”. Då hade jag redan blivit presenterad för dem, informerat kort om min undersökning 

och suttit med under deras besök hos barnmorskan. Samtliga av de tillfrågade svarade ja. Jag 

fick då möjlighet att prata med dem enskilt i olika besöksrum. Eftersom jag hade varit med 

under deras besök hos barnmorskan hade jag en ganska god uppfattning om vilka de var, var 

någonstans i graviditeten de befann sig och hur de mådde. Således fick jag en möjlighet att 

ställa fördjupande frågor och följa upp sådana tankar, känslor, svårigheter, orosmoment och 

funderingar som de hade berört i sina möten med barnmorskan. Det kunde till exempel handla 

om deras tankar kring hur kroppen förändras och deras känslor i förhållande till det väntade 

barnet. Under de nio intervjuer som genomfördes i samband med observationen på 

mödravårdscentralen tog jag anteckningar som jag renskrev för hand senare samma dag. 

Dessa anteckningar omfattar omkring 25 sidor i min anteckningsbok. 

 

När det gäller djupintervjuerna sökte jag informanter via bekanta, forum på internet och 

grupper på Facebook. Det var svårare än jag först hade hoppats på att få kontakt med gravida 

kvinnor som kunde tänka sig att avsätta ett par timmar för att träffa mig och berätta om hur de 

upplever sina graviditeter. På grund av svårigheten med att finna informanter går det inte att 

tala om ett urval i egentlig mening. De enda kriterierna jag satte upp var att de skulle vara 

gravida och bo i Stockholmsområdet, för att vi skulle kunna mötas utan några längre resor. 

Därefter fick slumpen avgöra. Den 5 april träffade jag ”Emma” som är 28 år och väntar sitt 

andra barn. Emma arbetar som projektledare och intervjun genomfördes på hennes arbetsplats 

då hon var i graviditetsvecka 18. Den 9 april träffade jag ”Hanna”, som är 24 år och väntar sitt 
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första barn. Hanna är student och intervjun genomfördes i hennes bostad då hon var i 

graviditetsvecka 34. Den 16 april träffade jag ”Maria” som är 36 år och väntar sitt andra barn. 

Maria arbetar som lärare och intervjun genomfördes på hennes arbetsplats då hon var i 

graviditetsvecka 21. För att ge de medverkande viss anonymitet presenteras de med ett 

fingerat förnamn i uppsatsen. De uppgifter om ålder och yrke som förekommer är dock med 

sanningen överensstämmande. De citat som förekommer har ibland redigerats för att öka 

läsbarheten. 

 

Inför alla djupintervjuer hade jag bett informanterna att fundera över vad de själva upplevde 

som viktigt att berätta om sina graviditeter. Jag bad dem också särskilt att fundera på om det 

fanns några ting i deras omgivning som hade en särskild betydelse för dem under graviditeten. 

Jag inledde alla djupintervjuer med att be informanten berätta om hur det var när hon först 

fick veta att hon var gravid. Därefter inriktade jag mig först och främst på att lyssna på vad 

informanten valde att berätta och följa upp redogörelserna med följdfrågor och uppmuntra 

dem att närmare förklara hur de kände eller tänkte. Jag valde medvetet att ge informanten stor 

frihet att själva styra över intervjuns innehåll och att ge henne möjlighet att ”berätta klart” och 

associera fritt utan att avbryta. Samtliga informanter berättade mycket öppenhjärtigt om sina 

erfarenheter av att vara gravida. 

 

Vid de tillfällen då informanten hade berättat klart om ett visst ämne och jag inte kände något 

behov av att ställa fördjupande frågor återgick jag till mitt på förhand utarbetade frågeschema 

för att introducera ett nytt ämne. Frågeschemat hade jag strukturerat kring sex olika teman; 

graviditetsbeskedet, graviditetens inledning, fosterdiagnostik, relation till barnet, nuläge och 

förlossning. Under varje tema hade jag formulerat ett antal olika frågeställningar med 

utgångspunkt från studiens syfte. Således handlade mina frågor exempelvis om vad de kände 

och tänkte när de fick veta att de var gravida, hur de använde graviditetstestet, hur de första 

förändringarna i kroppen började märkas av, vad de tänkte när de gjorde 

ultraljudundersökningen och fick se sitt barn, vad de gjorde med bilden, hur det var att känna 

barnets rörelser första gången, vad de känner för barnet de väntar, hur de upplever de 

förändringar som deras kroppar går igenom, om de använder några särskilda hjälpmedel eller 

äter något särskilt för att må bättre och hur de tänker inför förlossningen. 

 

Samtliga djupintervjuer har spelats in och därefter transkriberats ordagrant i enlighet med 

Dennis Tedlock´s metod (Kvale 2007:98). Det innebär att jag har gjort en noggrann 
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transkribering där jag har markerat hur ord uttalas och betonas, samt att jag har markerat var 

informanterna pausar, skrattar, hostar, med mera. Jag anser i likhet med Barbro Klein, att 

transkriberingen utgör en essentiell del av analysarbetet, på så sätt att bearbetningen av 

materialet ger nya insikter om vad informanterna väljer att lyfta fram under intervjusamtalen, 

hur de berättar och förhåller sig till olika samtalsämnen, men också betydelsen av vad de inte 

nämner eller framhåller som viktigt (1990). Det färdigtranskriberade materialet uppgår till 

108 sidor.  

 

 

Reflexivitet och källkritisk reflektion 

 

Under observationen på mödravårdscentralen kände jag mig bitvis som en inkräktare i 

patienternas privatliv. I synnerhet när de samtalade med barnmorskan om svåra och intima 

frågor så som panikångest, förlossningsskräck och sexualliv. Det kändes också besvärligt när 

allvarliga medicinska tillstånd som havandeskapsförgiftning och problem med att höra 

fostrets hjärtljud uppdagades. Med undantag för de två patienter som nekade mig att vara med 

under deras besök, var det dock ingen som verkade uppleva min närvaro som besvärande. 

Möjligen berodde det på en vana av att möta medicinstuderande i sällskap med 

yrkesverksamma inom vården.  

 

Allteftersom dagen på mödravårdscentralen gick upptäckte jag att jag fick mer och mer av en 

terapeutisk funktion. Helenes schema var väldigt pressat och ofta fanns inte tillräckligt med 

tid för att verkligen lyssna på patienterna och följa upp hur de känner och tänker kring det 

som händer i deras kropp. För dem blev jag därför någon som tog sig tid att lyssna. Efterhand 

tog Helene för vana att stämma av med mig efter varje patientbesök och höra sig för om mitt 

intryck av patienten i fråga och hennes mående. Ibland upplevde jag att det var för att bekräfta 

en känsla eller en uppfattning om patienten som hon själv hade haft. I andra fall upplevde jag 

att det var för att få veta om det hade kommit upp någonting i intervjun som hon borde känna 

till i egenskap av patientens barnmorska. Jag kände att jag hamnade i en etiskt komplicerad 

situation. Det som kvinnorna hade berättat för mig gjorde de i förtroende oss två emellan. 

Dessutom ville jag inte riskera att mina tolkningar av kvinnornas upplevelser skulle påverka 

deras relation till Helene och hennes bild av dem som patienter. Samtidigt hände det att 

kvinnorna tog upp funderingar och problem som det skulle kunna vara viktigt att Helene 

kände till. Jag blev tvungen att göra en avvägning. I några fall berättade jag därför för Helene 
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om särskilda omständigheter som hade kommit upp under intervjun och mitt generella intryck 

av hennes patient.  

 

Mödravårdscentralen i fråga är belägen i ett område i Stockholms innerstad som präglas av 

hög socioekonomisk status. Merparten av de människor som bor och vistas där är välutbildade 

och definierar sig själva som svenska. Lokalerna är ljusa, vackra och påkostade. Självklart har 

detta betydelse för vilka patienter som söker sig till mottagningen. En motsvarande 

observation som genomförs i ett område på landsbygden eller i en förort som karaktäriseras 

av utanförskap och arbetslöshet, med en hög andel människor med utländsk bakgrund eller 

där majoriteten av de boende arbetar inom lågstatusyrken, skulle med all säkerhet ge en annan 

bild av hur graviditeten levs och hur de gravida kropparnas materialiseras. Därför hade det 

varit bra att göra ytterligare en observation på en mödravårdscentral i en annan typ av område.  

 

Svårigheterna med att få kontakt med informanter till djupintervjuerna tror jag till viss del har 

att göra med att åtskilliga ur den grupp jag vände mig till, det vill säga gravida kvinnor i 

Stockholmsområdet, befinner sig i en period i livet där de har väldigt lite tid att avvara. Ofta 

kombinerar de yrkesliv med familjeliv och utöver alla krav det ställer på dem kämpar de med 

sina graviditeter och alla de omständigheter i form av trötthet, illamående och värk som de 

kan föra med sig. Möjligen har detta fått till följd att de kvinnor som tackade ja till en intervju 

befann sig i ett sådant skede i livet och sin graviditet där de mådde relativt bra och inte var 

alltför stressade. Detta förhållande blev delvis tydligt under intervjuerna med de kvinnor på 

mödravårdscentralen som inte på förhand hade tackat ja till en intervju. Generellt sett hade de 

fler bekymmer och fler besvär relaterade till sin graviditet än de kvinnor jag gjorde 

djupintervjuer med. 

 

Säkerligen hade svårigheten med att finna informanter även att göra med att ämnet berör 

mycket personliga frågor kring kropp, intimitet och känsloliv. Av integritetsmässiga skäl 

bjuder det många emot att dela med sig av sådant som känns för privat. Det har ställt extra 

höga krav på mig med att vara öppen och inge förtroende. Därför var jag mån om att ge tydlig 

information om syftet med min uppsats, intervjun och vilka frågor den var tänkt att beröra, 

men framförallt betonade jag att de bara skulle berätta om sådant de själva ville och att de 

alltid kunde välja att inte svara om jag skulle ställa en obekväm fråga. Jag informerade också 

om att jag endast skulle använda materialet till min uppsats, och att det inte skulle spridas 

eller användas i något annat sammanhang.  
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Jag tyckte att det var viktigt att jag inte hade någon relation till de kvinnor jag skulle intervjua 

av flera olika skäl. Dels för att jag inte ville att vårt samtal skulle präglas av en gemensam 

förförståelse kring olika omständigheter och händelser som skulle riskera att bli outtalade på 

grund av att vi båda tog dem för givna. Men också för att jag själv skulle uppleva det som 

svårt att gå in i en professionell ”forskarroll” i ett samtal med någon jag känner och därmed 

riskera att glida över i mitt personliga jag och mista den analytiska skärpan i samtalet.  

 

Även om vi inte kände varandra hade såklart våra olika bakgrunder och det vi kände till om 

varandra betydelse för vad som sades under intervjuerna. Det faktum att jag själv har varit 

gravid flera gånger gör att jag omedvetet formulerar mina egna frågor och tolkar 

informanternas svar med utgångspunkt från min egen förförståelse av vad det innebär att vara 

gravid (Farahani 2010:115–116). Det innebär att jag betraktar mig själv som en ”insider” 

inom det ämne jag har valt att studera, med den ambivalenta position och de risker för 

hemmablindhet som det för med sig. Jag har dock strävat efter att ha ett öppet sinne och 

undvika att väva in mina egna erfarenheter så långt det har varit möjligt. Av den anledningen 

har jag medvetet avstått ifrån att bemöta informanternas utsagor med personliga reflektioner. 

På motsvarande sätt har informanternas vetskap om att jag har genomgått flera graviditeter 

sannolikt påverkat hur och vad de berättar om sina egna erfarenheter. Möjligen har det 

bidragit till en känsla av samförstånd och skapat ett förtroende i den meningen att 

informanterna vet att de berättar för någon som ”förstår” (jfr Nylund Skog 2002:43). Kanske 

har det medfört att de har utgått ifrån att vi delar vissa erfarenheter som vi inte alls gör, med 

följden att vissa upplevelser lämnas outtalade.  

 

Såväl Emma, som Hanna och Maria uppfattar jag som tillhörande svensk medelklass. De är 

alla välutbildade och lever i familjer med en sambo av det motsatta könet som de väntar barn 

tillsammans med. Ingen av dem har något funktionshinder eller några allvarliga besvär med 

sina graviditeter. Det väntade barnet är planerat och efterlängtat. Självklart får dessa 

omständigheter konsekvenser för hur de erfar sina graviditeter och sina gravida kroppar. Till 

exempel har de tillgång till hjälpmedel och mediciner för att underlätta graviditeten. De har 

möjlighet att äta en näringsrik kost och får stöd och hjälp av sin partner på olika sätt. De är 

pålästa och har fri tillgång till information kring graviditet och möjlighet att kommunicera och 

utbyta erfarenheter med andra likasinnade, såväl inom sina bekantskapskretsar som via 

sociala medier. Ingens graviditetsupplevelse präglas av genomgående oro, ångest, smärta eller 
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andra svåra kroppsliga umbäranden. Sammantaget har de goda förutsättningar till att erfara 

sina graviditeter övervägande positivt. Gravida kvinnor som lever i utanförskap eller under 

svåra ekonomiska villkor, är lågutbildade, har krävande arbeten, saknar en stödjande partner, 

lever med funktionshinder eller sjukdomar som försvårar deras graviditeter eller väntar barn 

som inte var planerade, skulle säkerligen uppleva sina graviditeter som svårare och mer 

krävande på flera olika sätt. Möjligen skulle de lyfta fram helt andra typer av erfarenheter och 

reflektioner kring sina graviditeter.  

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen består av fyra analyserande kapitel med olika tematisk inriktning. I kapitel två 

avhandlas graviditetsbeskedet i relation till den materialitet och det kroppsliga 

meningsskapande som följer med det. Kapitel tre berör ultraljudsundersökningen och 

betydelsen av att se sitt barn på bild. I kapitel fyra skildras upplevelsen av de kroppsliga 

förändringar som sker under graviditeten med särskilt fokus på illamående och den växande 

magen. Kapitel fem går på djupet med den gravida kvinnans relation till det barn som växer 

fram i hennes kropp. Slutligen, i kapitel sex, följer en avslutande diskussion. 
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2. Graviditetsbeskedet 

 

I det här kapitlet behandlas kvinnornas erfarenheter av att göra graviditetstester och deras 

känslomässiga reaktioner på att de väntar barn. Kapitlet berör även skilda behov av att söka 

bekräftelse på graviditeten och de första förnimmelserna av graviditet i kroppen. 

2.1 Testet 
 

Damsholt, Simonsen och Mordhorts slår fast att människan är både objekt och subjekt i 

ständiga tillblivelseprocesser (2009:18). Genom att leva med tingen, skapar människor sig 

själva. Sambandet mellan ting och människa synliggörs bland annat i informanternas strävan 

efter att bli gravida. Idag finns det många tekniker och hjälpmedel att använda hemma i syfte 

att underlätta befruktning. Emma berättade att hon använde något som kallas för ”Natural 

Cykles” och beskrev det som en plan för att bli gravid. Den bakomliggande idén är att en ska 

lära känna sin egen cykel och för att hitta ägglossningen mäter en sin temperatur varje 

morgon. Dessutom hade hon köpt hem ägglossningstester på rekommendation av en 

”graviditetsapp”. Emma berättade att ”så då hade jag ju stenkoll på när ägglossningen hade 

varit å, så att vi hade, gjort det vi skulle gjort skrattar till… i anslutning till det.” 

Termometern, ägglossningstesten och graviditetsappen blir alla komponenter i en 

sociomateriell praktik som kopplas samman med den mänskliga kroppen med målsättningen 

att åstadkomma en graviditet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–14).  

 

Samma hjälpmedel som fick Emma att erfara en positiv känsla av kontroll, fick Maria att 

känna sig pressad och uppleva att materialiteten tar över då den gör en naturlig process 

alldeles för reglerad och uträknad: ”Och jag fick såna här kisstickor av, min kompis, hon bara, 

ja men vi ska inte ha fler du kan ta dom. Och jag tittade på dom, ja bara nej, jag vill inte att 

det ska bli såhär”. När Maria blev gravid ganska snabbt ändå, utan att behöva använda några 

ägglossningstester, upplevde hon en väldig lättnad. För Maria kom det materiella istället in i 

graviditetsprocessen efter själva befruktningen. Hon använder en ”app” för att hålla koll på 

när hon ska ha mens. När appen sade till att det var dags och ingen mens kom, väntade hon 

först några dagar innan hon sa till sin sambo att: ”det KAN vara så, att vi, ja, att vi har blivit 

gravida”. För Maria och hennes sambo var det således appen som blev den första 
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komponenten att signalera att något kunde vara på gång, och som initierade nästa steg i den 

sociomateriella processen – att köpa ett graviditetstest när de var och handlade (jfr Damsholt, 

Simonsen & Mordhorts 2009: 13–15). Maria och hennes man väntade några extra dagar med 

att göra testet efter att de hade köpt det. Maria trodde att det berodde på att de ”inte ville ta ut 

någonting i förskott” och att de ”ville vara på den säkra sidan” när de gjorde testet, så att de 

inte skulle bli besvikna. Oron för att graviditeten inte skulle materialiseras i ett positivt 

graviditetstest gjorde följaktligen att de väntade några dagar till.   

 

Emma hade istället förberett sig genom att köpa hem graviditetstest som ”man kan ta 

jättetidigt”, redan omkring en vecka efter beräknad befruktning, och berättade om hur det gick 

till när hon skulle använda dem:  

 

Det var första dan på jullovet. Jag hade tagit ganska långt jullov med min son, men min man 

var INTE hemma. Jag trodde nog inte att det skulle va positivt, i och med att menstruationen 

inte var sen. Så jag tog det bara för att. Och precis som jag gjorde då, för i och med att det 

här är min andra graviditet så vände jag testet uppochner… eh, och så skulle det ligga, det 

var ett sånt här test som man liksom DOPPAR i, istället för att man kissar direkt på det, så 

man ska doppa det i urinen. Så ska det ligga i fem minuter, fast jag såg ju ganska direkt att 

det började bli ett till streck men jag var såhär nej men det är inbillning bara det var 

ingenting. Och sen så gick jag tillbaks och då var det ju positivt och så skickade jag en bild 

till min man och han bara, vad är det där? Är du gravid eller??! 

 

Emma valde således att göra testet redan innan hon hade någon anledning att tro att hon var 

gravid. I hennes fall fungerade graviditetstestet snarare som en påskyndare av processen, 

något som materialiserade hennes graviditet flera dagar innan hennes egen kropp skulle göra 

det i form av utebliven menstruation (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–15). När 

hon fotograferade testet och skickade bilden till sin man, materialiserade sig graviditeten även 

för honom inom loppet av några minuter.  

 

Hanna fick först flera negativa resultat när hon gjorde testet. I en veckas tid hade hon gått upp 

tidigt på morgonen och tagit ett test, bara för att behöva krypa tillbaka ner i sängen och 

meddela att det ”inte var någonting”. En morgon blev resultatet så otydligt att hon ropade upp 

sin sambo ur sängen för att han skulle komma och hjälpa henne tyda det: 
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Anton! Ropade jag såhär, vad är det här, liksom? Och så kom han in, och sen så tittade vi i 

ljuset tillsammans, och han är såhär, är det där det? Och jag bara, jo, för om han är osäker 

då blir jag säker. Då säger jag såhär, jo det e ett streck liksom. Ser du inte? Och han bara, ja, 

jo… Jag bara såhär, men visst ser du väl!?  

 

Efter ett par dagar hade Hanna blivit osäker igen och ville göra ytterligare ett test för att 

kontrollera att de hade sett rätt. Sambon hade å andra sidan blivit övertygad om att Hanna var 

gravid och tyckte det var onödigt. Även om Hanna hade en känsla i kroppen av att hon var 

gravid tyckte hon att det kändes osäkert eftersom strecken hade varit så otydliga. Efter att ha 

rådfrågat sig själv och sambon en gång till, pratade hon med sina vänner och slutligen ringde 

hon till en barnmorska för att fråga om råd. När barnmorskan sa att hon tyckte att Hanna 

skulle lita på det test hon hade gjort, så gjorde hon det tillslut. Hannas berättelse visar på hur 

människor och föremål existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande (jfr Miller 2005:34,38). 

Graviditetstestet fick inte en positiv innebörd för Hanna förrän en rad olika människor i 

hennes närhet har bekräftat det för henne.   

 

I Emma, Hannas och Marias berättelser om hur det gick till när de fick reda på att de var 

gravida är det tydligt att graviditetstestet i sig spelar en mycket central roll. Det är i 

plustecknet på mätstickan som deras graviditeter materialiserar sig för första gången (jfr 

Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–14). Eller som Emma uttrycker det: ”Det är på 

nåt sätt såhär, beviset på startskottet för graviditeten var det här testet /…/ Första gången man 

visste att nu kommer livet förändras”. Det är således det materiella, i form av mätstickan, som 

fungerar som ett slags kvitto på deras tillstånd och spelar en central roll i att ”göra” dem 

gravida. Närmare bestämt är det plustecknet på graviditetstestet som transformerar dem till ett 

tillstånd av att vara ”gravid”, i motsättning till ”ej gravid”, vilket signaleras av ett 

minustecken på mätstickan. Att själva plustecknet i sig är en stark symbol, illustreras även av 

uttrycket ”att plussa”, som används för att beskriva det tillfälle då en får ett positivt 

graviditetsbesked.  

 

Efter ett positivt graviditetsbesked fortsatte graviditeten att materialisera sig i olika uttryck för 

firande och glädje som signalerar att det har hänt något speciellt. I Hannas fall skedde det i 

form av en bukett med rosor: ”Sen vet jag att samma dag, det var en måndag, samma dag 

såhär, på kvällen, så hade han såhär, varit å köpt rosor åt mig, och så. Han köper inte så ofta 

blommor åt mig så det e lite såhär, speciellt när han gör det verkligen.”  Maria och hennes 
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sambo skålade i champagne. De hade medvetet väntat med att göra testet till på nyårsafton, så 

att de skulle få en extra anledning att fira: ” Sen så köpte vi ett gravtest och gjorde på 

nyårsafton/…/ Ja, det var kul, å fira in det nya året med, ett sånt besked.”. För Emma och 

hennes man blev graviditetsbeskedet till en ”perfekt” gåva, som de valde att ge bort till sin 

familj i julklapp. 

 

Innan Hanna blev gravid hade hon fantiserat om hur hon skulle kunna överraska sin sambo 

med graviditetsbeskedet i form av en present. ”då skulle jag kunna göra nån sån här rolig grej 

att jag, hitta på nånting skojigt, jag vet inte, sätta en kanelbulle i ugnen och vänta tills han 

hittar den. Skrattar till… Jag vet inte, nånting, liksom, packar i den i en present eller nånting 

sånt.”. Nu blev det inte så, eftersom Hanna gjorde testet en morgon när sambon var hemma 

och behövde hans hjälp med att utläsa resultatet på grund av att det var så otydligt. Istället tog 

hon ett foto på testet och gav honom det i julklapp några månader senare. Bilden klistrade hon 

in på sista sidan i ett fotoalbum över deras gemensamma år: ”Och… som sista bilden, där la 

jag in, liksom första ultraljudsbilderna å fotot på graviditetstestet. Så, där slutade det kapitlet 

och nu börjar ett nytt kapitel. Typ så.” Graviditetsbeskedet görs till en del av en performativ 

materialiseringsprocess, där mätstickan förlängs till ett foto och transformeras till en materiell 

gåva som går att ge bort i present till en närstående (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 

2009: 13–14). 

 

Emma har sparat sitt graviditetstest. Hon visste inte riktigt varför, men menade på att det 

kändes roligt att ha kvar. Hon funderade på att klistra in testet i ett fotoalbum ”Min tid i 

mammas mage”. Det glädjefyllda graviditetsbeskedet ingår på så vis i ett materiellt flöde, där 

det först har omvandlats till något i materiell form, för att sedan göras om och bli del av 

ytterligare något annat, i form av ett fotoalbum som kan sparas och delas med det väntade 

barnet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:15,17).  

 

2.2 Känslan 

 

Hanna berättade att insikten om att hon var gravid gjorde henne väldigt lycklig och att hon 

erfor att ”alla pusselbitar för på plats”. Redan som liten hade hon ”ammat sina dockor” 

samtidigt som hennes mamma ammade hennes småsyskon. Långt innan hon blev gravid hade 
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hon kunnat föreställa sig själv som mamma, men hon berättade att ”jag BLEV liksom mamma 

när jag blev gravid”. Den levda erfarenheten av graviditetsbeskedet associerade Hanna 

således till känslan av att bli mamma, något hon länge har längtat efter: 

 

Men det jag ALLTID har vetat är att såhär, det är liksom att jag har velat bli mamma. Och 

då, när jag blev gravid, och insåg att jag skulle få liksom, behålla det här barnet, så… så blev 

det liksom såhär, ja men nu, är allting som det ska va. Nu har jag liksom uppnått mitt livs 

största mål. 

 

Hanna erfor en känsla av att kroppen äntligen har kommit ifatt hennes föreställning om sig 

själv som mamma – en upplevelse av att det som länge har funnits i hennes medvetande nu 

har blivit förkroppsligat (jfr Merleau-Ponty 2006:90–105). Maria upplevde istället en känsla 

av tacksamhet inför sin egen kropp och en glädje att allt fungerade som det ska. Att 

förkroppsligas som gravid ytterligare en gång i livet var inget hon hade tagit för givet:  

 

Sen kände jag bara en sån otrolig tacksamhet att det funkar, att kroppen, att våra kroppar e 

kompatibla å, att min kropp var redo och att det funkar liksom. Jag tycker man hör så mycket, 

och vi har kompisar som haft, både lätt och svårt. På olika sätt. Så jag bara kände såhär, en 

enorm tacksamhet liksom. Och glädje att få vara med om det igen. 

 

Lotta, som hade försökt bli gravid med sin partner under en lång tid, berättade att hon kände 

sig ”chockad” efter att hon fått beskedet om att hon väntade barn. För Carina, som också hade 

försökt bli gravid en längre tid, var känslan snarare att det var ”overkligt” när hon såg 

plustecknet på graviditetstestet. Det fortsatte kännas overkligt ända fram till första ultraljudet. 

Elin, som hade haft svårt att bli gravid och som nu väntar tvillingar, berättade att hon kände 

sig ”helt överväldigad” när hon fick graviditetsbeskedet. Att de var två där inne blev lite för 

mycket att föreställa sig och ta in. För alla dem som haft svårt att bli gravida var således 

känslor av chock, overklighetskänslor och överväldigande förknippade med den levda 

erfarenheten av graviditetsbeskedet (jfr Alftberg 2012:15). 

 

Jenny och Olle var på ett av de sista besöken på mödravårdscentralen innan förlossningen. 

När de fick frågan om hur de kände när de först fick veta att de skulle bli föräldrar var det 

Olle som svarade först. Han berättade att de blev väldigt glada och att det var mycket 

efterlängtat. Jenny invände att hon blev förvånad att det gick så fort och att hon kände sig 
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överrumplad. Det gjorde Olle väldigt förvånad. Möjligen tog det längre tid för Jenny att vänja 

sig vid tanken på att de skulle bli föräldrar eftersom det berörde hennes levda kropp och att 

innebörden av graviditetsbeskedet därför måste göras till en förkroppsligad verklighet för 

henne (jfr Crossley 2001:71,140, Merleau-Ponty 2006:90–105). 

 

Claudia var på mödravårdscentralen för inskrivningssamtal. När barnmorskan Helene 

berättade att hon är beräknad att föda den 7 november blev Claudias reaktion: ”Sjunde 

november! Det är ju typ den värsta perioden!” Efteråt berättade Claudia att hon bara kände 

ångest och nedstämdhet när hon fick veta att hon var gravid. Den känslan var svår att hantera 

eftersom hon själv tyckte att hon borde vara glad. Till ångesten lade sig en känsla av skuld för 

att hon kände som hon gjorde. Claudia känner att det inte passar henne att vara gravid, och att 

hon knappt orkar med den tvååring hon redan har hemma. Därför undrade hon hur hon ska 

orka med två små. Att vara gravid och ha ansvar för små barn gör att hon känner sig låst och 

instängd. När kroppen och livet ändras känner Claudia att hon får svårt att hinna med allt det 

hon vill göra och hon känner sig därför ”utanför”.  

 

Framförallt är det känslan av utanförskap som känns svår – att ingen riktigt kan förstå hur det 

känns. Om alla hade precis samma upplevelse av graviditet trodde hon att hon antagligen inte 

skulle känna sig lika ensam i sin egen upplevelse. För Claudia är det således insikten om att 

hennes levda erfarenhet av graviditetsbeskedet inte är en delad erfarenhet, som känns extra 

svår att hantera. Claudia befarade att de kroppsliga förändringar hon står inför kommer att 

påverka hennes relation till omvärlden. Hon känner en motvilja för att ”vara sin gravida 

kropp” och upplever att den fångar henne och stänger henne ute från det hon vill göra (jfr 

Merleau-Ponty 2006:90–105). Claudias berättelse är ett uttryck för det som Simone de 

Beauvoir och Iris Marion Young menade med att fenomen som graviditet tynger ner den 

kvinnliga kroppen och gör den till en börda för henne själv, eftersom den binder henne till 

naturen och upphör att existera för sin egen skull (Young 2000:257, de Beauvoir 2002:592). 

 

2.3 Bekräftelse 
 

 

Emma berättade att hon ringde till mödravårdscentralen redan samma dag hon fick ett positivt 

graviditetsbesked: ”Å redan då ringde jag till barnmorskecentralen å bara, HALLÅ! Jag är 
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gravid…/…/ När kan jag få komma? Och då var det såhär, ja, jo, i början av februari. Allt var 

så långt fram liksom…” Emma var otålig och ville genast bli del av den sociomateriella 

praktik som pågår på mödravårdscentralen och som tillåter henne att framträda som gravid (jfr 

Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:19). När hon inte fick någon omedelbar bekräftelse 

på graviditeten började hon ifrågasätta om det verkligen kunde vara sant att hon var gravid: 

”Då säger dom såhär att ja, men det är 99,9% säkerhet med dom här testen. Så man börjar 

undra såhär, ja men gjorde jag rätt? Man kan ju ifrågasätta så många saker.”   

 

Emma betraktar det som en brist inom mödravården att man inte erbjuder någon form av 

bekräftelse på graviditeten före KUBB-testet som genomförs i graviditetsvecka 13. Hon 

tycker att det är konstigt att mödravården inte har några andra rutiner för att bekräfta 

graviditeten vid det första inskrivningsbesöket: ”Vi har ju ingen koll. Jag ringer bara och 

säger såhär jag är gravid. Och dom bara liksom, okej, välkommen ” och efterlyser någon form 

av kontrollåtgärd: ”ett litet ultraljud, nånting liksom, när man är hos barnmorskan så att man 

verkligen vet att, ens känsla är korrekt liksom”. Hon menar att bristen på kontroller föder en 

oro, särskilt för dem som inte får några indikationer på graviditeten från sina egna kroppar. 

Under sin förra graviditet gjorde hon ytterligare ett graviditetstest i vecka 13 bara för att 

förvissa sig om att det var på riktigt. Emma ger således uttryck för en önskan om att låta 

graviditeten träda fram i fler materiella ting som kan utgöra ytterligare en bekräftelse (jfr 

Alftberg 2012:37,42). En sådan komponent skulle vara värdefull för att förstärka Emmas 

varande som gravid och således bidra till ett bättre flöde i den sociomateriella process som 

ligger till grund för hennes egen förståelse av graviditeten (Damsholt, Simonsen & Mordhorts 

2009:17). 

 

Även Hanna hade hoppats på att få någon form av bekräftelse på graviditeten i samband med 

det första besöket hos barnmorskan. När det inte skedde gick hon därifrån med en malande 

tanke i huvudet om att graviditeten inte var på riktigt och att alla bara litade blint till att det 

hon hade trott sig se var sant: 

 

Jag vet att jag var såhär jag trodde att, att när jag skulle komma till barnmorskan första 

gången att, att jag skulle liksom, skulle få nån form av ytterligare BEVIS, på att jag är gravid. 

Så att jag tänkte såhär att jag lämnar urinprov. Dom kanske tar ett test för säkerhets skull. 

För att såhär kolla, ja men du är gravid. Och bekräfta det för mig. Men det var ingen som 



27 

 

gjorde det så sen när jag gick därifrån första gången så var det såhär men, tänk om, tänk om 

alla bara TROR på mig? På vad jag har sett liksom. På det där lilla testet. 

 

I Hannas tankar var något så futtigt som ett graviditetstest inte ett tillräckligt bevis för att hon 

verkligen väntade barn: ”för ännu då hade jag ju inte fått någon som helst bekräftelse, för jag 

kunde inte tro på att den där lilla pinnen, var mitt enda bevis på att det fanns ett blivande barn 

i min mage.”. Hanna önskade följaktligen att graviditeten kunde förlängas till något mer 

trovärdigt än det test som för henne framstår som en ”liten pinne” (jfr Alftberg 2012:64). I 

likhet med Emma ville hon att hennes kroppsliga varande som ”gravid” skulle förstärkas och 

bekräftas i relation till en annan typ av materialitet, eller i en mer stabil form av 

materialisering (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:15). 

 

 

2.4 Förnimmelser 
 

 

Flera informanter erfor en känsla av att något var förändrat i kroppen redan innan de fick veta 

att de var gravida. Lotta berättade att hon, veckan innan graviditetsbeskedet, somnade i soffan 

framför tv:n varje kväll, vilket hon annars aldrig gör. Den enorma tröttheten var för henne det 

första tecknet på att något var annorlunda. Även Emma mindes att hon hade mått lite konstigt 

redan veckan efter befruktningen. Maria berättade att hon kände hur brösten började spänna 

och förändras ganska snabbt:  

 

det e väl det enda säkra tecknet/…/ så har jag ju bara känt, att brösten har ju verkligen visat 

sitt tydliga…och så var det också förra gången jag var gravid. Så att därför kände jag ju 

igen, den känslan lite… onda och lite större å… ömma liksom. Det tyckte jag kändes ganska 

snabbt faktiskt.  

 

Den levda graviditeten börjar följaktligen formas i relation till kroppsliga förändringar redan 

på ett tidigt stadium (jfr Alftberg 2012:12,15). För vissa blir den levda kroppens förnimmelser 

en källa till kunskap om graviditeten innan den kan bekräftas på annat sätt (jfr Merleau-Ponty 

2006:90–105). För Maria ges de kroppsliga förnimmelserna mening i relation till hennes 

tidigare erfarenheter av graviditet. För Hanna kom processen av kroppsligt meningsskapande 

relaterat till en förmodad graviditet till uttryck på flera olika sätt. Hon berättade att hon gick 
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med en obestämbar känsla i kroppen av att hon var gravid, trots att testerna inte gav något 

positivt resultat. Därför började hon googla och tyda tidiga kroppsliga tecken på graviditet av 

olika slag. Till slut blev det svårt att avgöra vad hon verkligen erfor i kroppen på riktigt, och 

vad hon själv hittade på. Varje förnimmelse kopplade hon till en viss mening som styrkte 

hennes upplevelse av att vara gravid (jfr Crossley 2001:152). Något som verkligen hände var 

att hon började nysa oerhört intensivt: ”Den allra första grejen, var att jag börja NYSA. 

Extremt mycket. Sådär, alltså, att jag, kunde inte förklara det. Det var liksom såhär, 

allerginysningar, så”. Därför googlade Hanna ”nysningar gravid”, varpå hon läste sig till att 

för vissa är okontrollerade nysningar ett av dom allra tidigaste tecknen på graviditet. 

Berättelsen visar hur Hannas kroppsliga erfarenhet av extrema nysningar flätades samman 

med den kunskap hon tillgodogjorde sig via internet (jfr Alftberg 2012:33). Det hennes kropp 

kände byggde gradvis upp en övertygelse om graviditet i hennes medvetande. 

 

För Hanna skulle graviditeten också materialisera sig på ett tidigt stadium i ett par höga, tighta 

jeans: ”Och en morgon satt jag dom på mig. Och, det gick å knäppa knappen å allting såhär, 

och så drog jag upp dragkedjan, och så titta jag ner och insåg att dragkedjan hade öppnat sig i 

mitten”. Redan innan graviditeten materialiserades i ett positivt graviditetstest trädde den 

således fram i en sprucken dragkedja (jfr Alftberg 2012:37,42,156). På så vis framhäver den 

gravida kroppen relationen till tingen i dess närhet och låter den levda graviditeten komma till 

uttryck i relationen mellan en svullen mage och ett par tighta jeans.  
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3. Ultraljudsundersökningen 

 

 

I det här kapitlet avhandlas kvinnornas funderingar inför ultraljudsundersökningar och 

betydelsen av att se visuella avbildningar av det väntade barnet. Dessutom behandlas de 

fotografiska bildernas roll i det meningsskapande som omgärdar graviditeten och vad det kan 

innebära att ta reda på barnets kön. 

 

3.1 Tankar inför undersökningen 
 

 

Maria och hennes sambo valde att avstå från att göra ett så kallat KUB-test, en undersökning 

som består av ett ultraljud för att mäta barnets tillväxt kombinerat med ett blodprov från den 

gravida kvinnan. Undersökningen resulterar i en siffra som anger sannolikheten för att föda 

ett barn med Downs syndrom eller andra kromosomavvikelser. Maria förklarade att de fattade 

beslutet att avstå på grund av att de inte var säkra på hur de skulle förhålla sig till ett resultat 

som visar på en hög sannolikhet för Downs syndrom. ” Ja men vi känner att vi inte… vet vad 

vi ska göra med resultatet. Om det skulle bli ett resultat som man blir lite orolig för /…/ Och 

då kände vi att då vill vi inte sätta oss i den situationen”.  Dessutom hade Maria en känsla av 

att hon inte löper någon förhöjd risk att föda ett barn med kromosomavvikelser på grund av 

att både hon och hennes sambo är friska och lever sunt. Den låga sannolikheten baserade hon 

således på upplevelsen av en levd kropp som ges mening i relation till friskhet och sundhet 

(jfr Merleau-Ponty 2006:90–105). 

 

Hanna och hennes sambo var däremot väldigt angelägna om att göra KUB-testet. Hon 

berättade att de resonerade att de båda är unga och planerar att skaffa fler barn, men bedömde 

att ett barn med kromosomavvikelser skulle kunna vara ett hinder för deras önskan om att 

bilda en stor familj. Därför var de överens om att gå vidare med fostervattenprov om de skulle 

få ett ”dåligt” resultat och att välja att avbryta graviditeten om sannolikheten för att barnet 

skulle födas med till exempel Downs syndrom bedömdes som hög. ”Och jag kände bara 

såhär, ja men jag skulle inte klara av det. Jag skulle inte, om mitt barn har… Downs syndrom 

som ju faktiskt ändå går å leva med liksom. Eh, jag…skulle jag få veta det i tid så skulle jag 
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ändå inte… ha det barnet, skaffa det barnet”. Hanna upplever att beslutet att inte föda ett barn 

med risk för Downs syndrom är ett tabubelagt ämne: 

 

För att… man får känslan i alla fall av att det inte är okej, att ha den åsikten och det är inte 

ok att känna så. Eh, jag vet att, på ett sånt infotillfälle hos barnmorskan så visade dom en sån 

film. Om fosterdiagnostik/…/ Massa par intervjuades. Och alla var såhär, på nåt sätt, 

slutsatsen var hela tiden att, ja vi trodde att det var nånting mycket värre. Men så visade det 

sig att det var bara Downs syndrom. Och jag tyckte bara att det gav en sån snedvriden bild. 

Eh, liksom, som att den filmen sa att, man BORDE välja att föda ett barn med Downs 

syndrom. 

 

Hannas levda graviditet krockar således med de normer som finns kring graviditet i 

förhållande till kromosomavvikelser hos fostret (jfr Alftberg 2012:12,34). Hennes sätt att 

tolka innebörden av att få ett barn med Downs syndrom avviker därmed från det 

meningsskapande i relation till fostret i hennes kropp som hon upplever att mödrahälsovården 

försöker övertyga henne om (jfr Crossley 2001:152).  

 

Helene erfar att oron för att det ska vara något fel på barnet generellt sett har ökad bland 

hennes patienter under de senaste åren. Idag träffar hon betydligt fler kvinnor som ägnar mer 

tid åt att oroa sig över sin graviditet än att glädjas över den. Hon berättade att de vill göra så 

många kontroller som möjligt och att många frågar hur snabbt de kan få göra ett ultraljud. En 

patient var i upplösningstillstånd på grund av att hon hade ätit honungsmelon som legat på 

samma fat som parmaskinka och krävde att få göra ett ultraljud för att se att barnet inte hade 

tagit skada. Själv anser Helene att patienterna har en överdriven tilltro till vad som går att 

upptäcka med ett ultraljud och att få tar hänsyn till den påfrestning det innebär för fostret att 

genomgå en ultraljudsundersökning: ”Strålskyddsinstitutet går ut och rekommenderar, helst 

inte fler än två ultraljud om det inte finns medicinsk anledning. Eh… och ändå så vill alla 

göra ultraljud. Men dom blir helt hysteriska om dom får i sig en tesked chèvre.”.  

 

Helene tror att den ökade oron för att något ska vara fel med barnet har att göra med hur vi 

lever idag, att vi inte bor nära familjen eller har kontakt med varandra mellan generationerna i 

lika stor utsträckning. ”Man ser inte människor födas och dö, utan man söker all information 

på nätet”. Helene försöker alltid tona ner risken för att barnet inte skulle vara friskt: ”Då säger 

jag att det är större risk att du blir överkörd av en bil när du går över Karlavägen än att det 
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skulle va nåt fel på ditt barn”. Helenes reflektioner kring bakgrunden till hennes patienters 

ökade oro för att något ska vara fel på det barn de väntar kan tolkas som ett uttryck för att de 

gravida kvinnornas levda kroppar inte är förankrade i en social tillvaro där födsel och dödsfall 

är en naturlig del av livet (jfr Merleau-Ponty 2006:90–105). Maurice Merleau-Ponty anser att 

det förkroppsligade subjektet präglas av sin omvärld och erfar sin egen kropp i relation till 

tidigare erfarenheter (2006:90–91). När graviditeten förändrar upplevelsen av vad som sker i 

den egna kroppen saknar många kvinnor någon personlig erfarenhet att tolka förändringarna i 

relation till. Då det inte heller finns några levda erfarenheter av graviditet på nära håll i deras 

medvetande, finns det inte någonting som upplevelsen av den egna gravida kroppen kan 

sammanflätas med (jfr Alftberg 2012:33, 150). Meningsskapandet kring graviditeten präglas 

således av oro därför att det inte finns någon erfarenhet att förkroppsligas i relation till (jfr 

Crossley 2001:71). Den gravida kroppen framstår då som en risk som måste övervakas och 

kontrolleras så långt det går. 

 

 

3.2 Att se sitt barn 
 

 

Lotta gjorde ett tidigt ultraljud på grund av att hon lider av endometrios. Hon tyckte att det var 

väldigt ”coolt” att se sitt barn och spännande att få en uppfattning om hur hon ser ut, med alla 

kroppsliga detaljer. Hon berättade att efter det ville hon ”kolla hela tiden”. När de 

regelbundna kontrollerna upphörde på grund av att allt utvecklades som det skulle, kände hon 

sig mycket ledsen och besviken. Elin gjorde sitt första ultraljud redan i vecka 6 på grund av 

många tidigare missfall och svårigheter med att bli gravid. För Elin var det en stor lättnad att 

få veta att allt såg bra ut. Hon väntar tvillingar och tyckte att det var väldigt ”häftigt” att få en 

visuell bild av dem på skärmen. Efter ultraljudsundersökningen erfor hon känslor av att vilja 

”åka tillbaka till barnmorskemottagningen för att hälsa på dem”. För Elin var det som om 

tvillingarna ”bodde i ultraljudsmaskinen”, eftersom det var där hon hade sett dem. 

 

Det är tydligt att den visuella bilden av fostren hade stor betydelse för både Lotta och Elin. 

Möjligheten att se dem framför sig på en skärm skapade en känsla av kontakt eller samvaro 

med det foster som fanns inom dem. Särskilt stor betydelse har den visuella bilden i början av 

graviditeten, innan andra kroppsliga förnimmelser av fostret blivit kännbara. När Elins 
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tvillingar materialiserar sig på skärmen är hennes känsla att de bor inne i apparaten, snarare än 

i hennes kropp. Hennes graviditet har således kommit att förlängas till ett materiellt ting (jfr 

Alftberg 2012:64). Elins och Lottas berättelser utgör även exempel på hur människa och 

föremål existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande där de skapar varandra (jfr Miller 

2005:38).  

 

Nigel Thrift menar att vi lever i ett postsocialt samhälle där dataskärmen har blivit en naturlig 

del av vardagslivet och där sociala relationer mellan människor gradvis har kommit att 

ersättas av materiella ting (2005:234,235, 241). Enligt Thrift är dataskärmen det ultimata 

exemplet på ett postsocialt ting som erbjuder ständigt föränderliga kombinationer av objekt 

och människa. Han menar att den tekniska utvecklingen skapar närvaro dit vi inte har tillträde. 

I det här sammanhanget utgör ultraljudsapparaten ett mycket tydligt exempel på ett postsocialt 

ting som skapar en social relation mellan det ofödda fostret och dess föräldrar. Den ger 

inblick i ett kroppsligt rum som är slutet för världen utanför och trots att den är ett materiellt 

ting, ger den en känsla av att innehålla något mänskligt eller besjälat.  

 

Claudia hade några blödningar i början av graviditeten och gjorde då en 

ultraljudsundersökning för att kontrollera hur fostret mådde. Själv tolkade hon blödningarna 

som tecken på missfall och berättade att hon först tänkte att det var synd eftersom hon precis 

hade börjat glädja sig åt graviditeten. När blödningen fortsatte kände hon bara lättnad och 

tänkte med glädje på att hon skulle kunna leva sitt liv som hon själv ville den sommaren. När 

ultraljudsundersökningen trots allt visade på att fostrets hjärta slog erfor hon både glädje och 

sorg på samma gång. Claudias omedelbara känsla av frihet när hon trodde sig ha fått ett 

missfall kan kopplas till en föreställning om att hennes kropp inte längre existerar för någon 

annans skull och att ha återfått möjligheten att använda den för att interagera med sin omvärld 

på sina egna villkor (jfr de Beauvoir 2002:592, Young 2000:269).  

 

Emma var väldigt orolig för att KUB-testet skulle visa att något var fel. Hon kämpade mot 

envisa tankar om att hon inte var gravid på riktigt och upplevde väntan inför att få göra testet 

som mycket långdragen. När det väl var dags för undersökningen var det viktigaste för henne 

att få en bekräftelse på att fostret var vid liv. ”Men det första jag ville var ju att hon skulle 

säga, ja men jag ser ett hjärtljud liksom/…/Bara få det bekräftat. Ja men ok, det är inte nånting 

som e dött där inne/…/Det e inte tomt. Det e inte påhittat”. När Emma väl fick se fostret på 
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skärmen och blev försäkrad om att där fanns ett litet tickande hjärta förvånades hon över att 

det redan såg ut som ett litet barn:  

 

Alltså det var ju verkligen huvud å, kropp å, armar å ben å /…/ man såg hur den sväljer 

vatten å, så jag blev nog väldigt eh…överraskad GLAD såklart över å se att det är en person 

där inne å, ett hjärta slår. Det var en enorm glädje och lättnad/…/WOW! Vad coolt, den e så 

himla människolik, redan.  

 

Joan Raphael Leff menar att den moderna fosterdiagnostiken påverkar kvinnans förståelse av 

fostret och att den förändrar hennes upplevelse av förkroppsligande under graviditeten 

(2016:160). I Emmas fall skapade KUB-testet en känsla av att det redan fanns en liten 

människa inuti henne och denna försäkran om att barnet var vid liv tillät henne att 

förkroppsligas som gravid utan några tvivel. Den levda graviditeten uppstod således i 

relationen mellan ultraljudsapparaten och Emmas egen kropp (jfr Alftberg 2012:157).  

 

För Hanna, som hade förväntat sig att kunna se en någorlunda tydlig bild av fostret, tog 

istället nervositeten överhanden. ”Jag insåg att jag blev helt blockerad av min nervositet. Så 

allt var bara, liksom spräckligt på något sätt. Och grumligt. Och…jag var så säker på att hon 

skulle säga, nej men här finns ingenting”. Hannas svårighet att urskilja en visuell bild av 

fostret till följd av hennes nervositet kan förklaras av att känslor påverkar sättet att erfara vår 

omgivning (jfr Crossley 2001:85). Känsloläget blev på så vis förkroppsligat i hennes 

sinnesintryck. När sköterskan meddelade att hon kunde se hjärtat slå andades Hanna ut och 

den värsta nervositeten släppte.  

 

Strax därefter tog oron för att fostret skulle visa sig vara sjukt eller missbildat över. Hanna 

berättade att fostret först låg alldeles stilla och såg ut att sova. För att sköterskan skulle kunna 

göra alla nödvändiga mätningar blev Hanna tvungen att försöka väcka det. ”Så då fick jag 

såhär, hoppa lite, och väcka den. Och då blev den helt vild, den lilla saken höll på att studsa 

runt å hoppa, och vi fick se den där. Och det var jättehäftigt”. Joan Raphael-Leff anser att den 

avancerade tekniken kring människans reproduktion, så som till exempel fosterdiagnostik, 

skapar en illusion av att ha kontroll över processen när ett foster växer fram i en kvinnokropp 

(2016:158). I Hannas fall visade KUB-undersökningen på den lägsta möjliga sannolikheten 

för några kromosomavvikelser. Testresultatet i kombination med den visuella bilden av fostret 
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som hoppade runt inne i magen, skapade en förvissning om att fostret var friskt och 

livskraftigt. Hanna och hennes sambo kunde således gå lättade därifrån. 

 

För Maria och hennes sambo blev rutinultraljudet i vecka 20 till en trevlig aktivitet som de 

kunde göra tillsammans. De hade tagit ledigt den dagen och skaffat barnvakt. Innan 

undersökningen gick de ut och åt lunch på ett ställe. Maria reflekterade kring att det kändes 

bra att gå på ett möte tillsammans som handlade om något som var viktigt för dem båda, 

eftersom de annars sitter i många möten på var sitt håll. Åsynen av barnet på skärmen väckte 

en längtan efter att få hålla den lilla i famnen: 

 

Man blir ju väldigt rörd när man är där inne och liksom ser… nånting ligga där inne och 

sprattla liksom å… nu har det ju gått några år sen vårt första barn så nu känner man ju sig 

verkligen sugen, på en liten till. Så, man kan ju inte riktigt fatta att man ska hålla i ett sånt 

där litet stycke igen.  

 

Maria tyckte det var väldigt fascinerande att se barnet röra sig inne i magen och berättade att 

”framförallt var det en hand som var väldigt aktiv, och det såg ut som den gjorde high five, 

eller liksom, tummen upp å lite såhär”. Att få se barnet gjorde tanken på att få ett barn till mer 

verklig. Marias reflektioner kring barnets aktivitet, att det såg ut att göra olika typer av 

hälsningar med sina händer, stämmer väl in med Joan Raphael-Leff`s teorier om att 

ultraljudstekniken ökar föräldrarnas insikt i fostrets viljestyrda beteende och en skapar en 

föreställning kring fostret som person med utgångspunkt från deras egna förväntningar 

(2016:174). 

 

3.3 Bilden 
 

 

 

Maria och hennes sambo skickade bilden från ultraljudsundersökningen till släkt och familj. 

De tyckte att det var ”väldigt kul” att ha ”bevis” för att det finns någon där inne. Hon visade 

också en videoinspelning från ultraljudet för sonen hemma. Maria berättade att han inte 

verkade reagera så mycket på filmen men att hon funderade på att visa den igen vid ett senare 

tillfälle. Samtidigt menade hon att de inte har velat ”pusha på för mycket”, eftersom det 
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fortfarande finns gott om tid för honom att vänja sig vid tanken på att få ett småsyskon. Även 

Emma och hennes man visade bilden från ultraljudsundersökningen för deras treårige son. De 

tyckte att det kändes ”kul” att kunna visa upp en bild på syskonet för den blivande 

storebrodern, även om inte han heller riktigt verkade förstå vad bilden innebar. Såväl Maria 

som Emma har således en önskan om att etablera en relation mellan storasyskonet och det 

väntade barnet med hjälp av bilderna från ultraljudsundersökningen. De materiella 

avbildningarna av småsyskonet fick dock inte den effekt de hade hoppats på. 

 

Liksom Maria, så betonade Emma att det kändes bra att få någonting fysiskt att ta med sig 

hem från undersökningen, som visar att det faktiskt finns en person inne i hennes mage. De 

fysiska materialiseringarna fungerar som ”bevis” som gör tankarna på det väntade barnet mer 

verkliga (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14,19). Emma har satt upp en av 

bilderna på sin arbetsplats intill ett fotografi på den treårige sonen. Hon tycker att det känns 

”viktigt” att både ha en bild på sitt ”stora barn” och ”den lille i magen”. Hemma finns sonens 

bilder från ultraljudet inramade och Emma planerar att göra samma sak med syskonets bilder 

från rutinultraljudet, för att kunna placera fotografierna bredvid varandra. Dessutom delade de 

bilden från KUB-undersökningen på sociala medier: 

 

Sen valde vi faktiskt också, i och med att vi hade fått det bekräftat, att gå ut i sociala medier, 

och dela med oss av nyheten till alla våra nära och kära. Och det kändes också lite skönt, på 

nåt sätt att få säga såhär, hej allihopa! Vi ska få bli föräldrar igen, lite sådär. Och få dela den 

glädjen med flera. 

 

Det är uppenbart att de materiella avbildningarna av det väntade barnet har stor betydelse för 

Emma. Hon har ett fotografi uppsatt på sin arbetsplats och planerar att rama in och sätta upp 

ytterligare ett hemma. De flerfaldiga materialiseringarna som Emma omger sig med kan 

tolkas som sammanlänkade komponenter i en sociomateriell process som uttrycker en 

bekräftelse på att hon väntar ett barn (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14, 26–

28).  

 

Hanna och hennes sambo gick och fikade tillsammans efter KUB-undersökningen. De satt på 

fiket och tittade på bilderna och Hanna upplevde att de befann sig i sin egen lilla bubbla. Hon 

erfor känslor av att graviditeten äntligen ”hände på riktigt”. Även hemma händer det att de tar 

fram bilderna och sitter och tittar på dem tillsammans: ”Vi kunde sitta en kväll och sådär, ska 
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vi ta fram dem och titta på dem? Och så tittade vi på dom en stund”. För Hanna och hennes 

sambo blir de materiella avbildningarna av det väntade barnet en del av en intim samvaro ”i 

en egen liten bubbla”. Något konkret att plocka fram och som får en central betydelse i en 

sociomateriell praktik som syftar till att gemensamt försöka förstå att de ska bli föräldrar (jfr 

Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14, 26–28). Senare la Hanna bilderna i en liten 

bok: ”Men nu så har jag faktiskt lagt dom i en liten bok som jag har. Som jag har börjat göra 

för bebisen. Som en skatt. Där jag nu har skrivit en första text till bebisen. Och så tänker jag 

mig att jag kan dokumentera”. Bilderna har på så vis kommit att få en ny roll i det materiella 

flödet, där de utgör en del av en gåva, eller en ”skatt”, som Hanna planerar att göra till det 

väntade barnet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:17). 

 

 

3.4 Pojke eller flicka 
 

 

Carina var nyfiken inför ultraljudet och ville gärna få reda på om hon väntade en pojke eller 

flicka. ”Det blev en flicka”, konstaterade hon och berättade att det känns bra för henne. 

Samtidigt menar hon att det viktiga inte är vilket kön barnet har, utan att det växer och mår 

bra. Maria och hennes sambo hade enats om att inte ta reda på könet. Hon menar att de inte 

känner något behov av att ”personifiera” barnet riktigt ännu och att det heller inte spelar 

någon roll vilket kön barnet har. 

 

Emma å andra sidan, berättade att de ”tvingade” barnmorskan att gissa vilket kön fostret hade 

redan under KUB-undersökningen. För Emma kändes det viktigt att ta reda på så mycket 

information som möjligt om det barn hon väntar, eftersom hon tycker att det blir lättare att 

tänka kring personen om hon vet vilket kön det har. Sådant som att föreställa sig hur barnet 

kommer att se ut, vilka intressen det kommer att få och vilket namn som skulle kunna passa. 

Därför såg hon fram emot att få könet ”bekräftat” i samband med 

rutinultraljudsundersökningen i vecka 20: ”Ja då kommer det nog va lite lättare att fantisera 

kring det här BARNET, på ett annat sätt, liksom å tänka kring barnet”.  

 

Emmas meningsskapande i relation till det barn hon väntar är således i hög grad beroende av 

att hon får reda på vilket kön barnet har. Judith Butler menar att könskategorierna fungerar 
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performativt genom att konstituera kroppens materialitet (1993:2). Därför går det inte att 

separera kroppsmateria från de reglerande normer som styr dess materialisering. Emmas 

svårigheter med att visualisera det barn hon väntar utan att känna till könet kan således tolkas 

som en följd av att hon inte kan föreställa sig en barnkropp utan att tänka med utgångspunkt 

från en viss könskategori.  

 

Barnmorskan Helene är mycket kritisk till att vården erbjuder blivande föräldrar möjligheten 

att få reda på vilket kön deras barn har. På den mödravårdscentral där hon arbetar vill nio av 

tio ta reda på könet. Helene tror att många tar reda på barnets kön bara för att alla andra gör 

det och att föräldrarna har slutat fråga sig varför. Att det skulle vara lättare att knyta an till ett 

barn därför att man vet könet i förväg tror hon inte alls på: ” Det är ett barn. Varför kan man 

inte knyta an till människan?” Hon berättade om en patient som hade jättesvårt att acceptera 

att hon väntade en pojke eftersom hon bara kunde se sig själv som ”flickmamma”. Helene 

menar att det inte alls är ovanligt att kvinnor upplever en besvikelse över barnet de väntar på 

grund av att de inte hade det kön de hade önskat, vilket medför att det vilar en slags ledsamhet 

över hela graviditeten. När barnet väl är fött förstår de flesta inte hur de kunde tänka så 

konstigt att de önskade sig någon annan än den person som sedan föddes. 
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4. Kroppens förändringar 

 

 

Det här kapitlet belyser kvinnornas upplevelser av de förändringar kroppen genomgår under 

graviditeten, med särskilt fokus på illamående och den växande magen. Det berör bland annat 

kvinnornas förhållningssätt till att möta kroppens förändrade funktioner och ansträngningar 

för att dokumentera dess förändrade utseende. 

 

4.1 Att må illa 
 

 

Emma mådde inte ”helt hundra bra” en enda dag under de första tre månaderna av 

graviditeten och tyckte att det var väldigt psykiskt påfrestande. ”Det passar inte mig att må 

illa”, menade hon. Omkring vecka 13 avtog illamåendet och Emma berättade att då ”började 

jag känna mig som mig själv igen”. Emmas upplevelse av att känna sig som sig själv igen kan 

förklaras av Maurice Merleau-Pontys teorier om att medvetandet är förkroppsligat och att 

människor därmed inte kan sägas ha en kropp, utan att de snarare är sina kroppar (2006:90–

105). När Emmas levda kropp förändrades och inte upplevdes som vanligt, kände hon heller 

inte igen ”sig själv”. 

 

Emma hade fått höra talas om en medicin som heter ”Lergigan Comp” som hon snabbt såg till 

att skaffa när illamåendet blev ohanterligt: ”Och då såg jag till att få en läkartid, ta hem den 

medicinen och börja använda den under andra dagen. Tredje dagen kunde jag gå tillbaks å 

jobba. Så då liksom hade jag hittat ett sätt att ta udden av illamåendet”. Emma berättade att 

det blev en vana att ställa klockan på fyra, för att vakna och ta medicinen ett par timmar innan 

hon behövde stiga upp och äta frukost. Eftersom det är hon som lämnar sonen på förskolan, 

menade hon att hon inte ”har tid att gå å må illa och… eventuellt kräkas och sånt”.  Emma 

konstaterade att medicinen var ”ovärderlig” för henne. Hon fortsatte att äta tabletterna väldigt 

länge, ända in i vecka 19. Visserligen gjorde hon ett försök att sluta med dem lite tidigare, 

men ”då hamnade frukostmackan fel”. Sedan vågade hon helt enkelt inte sluta av rädsla för att 

illamåendet skulle komma tillbaka, även om hon misstänkte att tabletterna snarare hade någon 

form av placeboeffekt den sista tiden.  
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April Flake menar att den gravida kvinnan drabbas av ett illamående som ligger helt utanför 

hennes kontroll och att illamåendet avskärmar henne från den funktionella och förutsägbara 

kropp hon hade innan (2016:114). I Emmas fall görs således tabletten till ett medel för att 

återta kontrollen över sin egen kropp genom att fungera som en materiell förvissning om att 

hon inte ska drabbas av ett ohanterligt illamående (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 

2009:13). Så länge hon vaknar klockan fyra för att ta en tablett, behöver hon inte oroa sig för 

att tappa kontrollen över illamåendet, oavsett om det beror på tablettens verkan eller ej.  

 

Även Hanna drabbades av illamående under den första tiden. Hon berättade att hon mådde illa 

väldigt länge, ända fram till vecka 18 eller 19 ungefär. Hanna upplevde att det var jobbigt att 

må illa, men kände ändå inte att det ”tog över hela vardagen”. Hon trodde att hennes glädje 

över att vara gravid hjälpte henne att stå ut och kämpa ”för att inte göra så stor grej av det”. 

Först kände hon av ett svagt illamående hela tiden, men sedan övergick det till att komma i 

vågor:  ”Jag kunde sitta å äta middag och plötsligt kom det såhär illamåendevågor och jag 

måste typ, sätta mig ute på balkongen och andas en stund”. Det kunde också vara svårt inför 

måltider när Hanna var hungrig, eller när hon hade ätit dåligt. Ett tag var det värst på 

morgonen. Särskilt tidiga mornar när Hanna skulle till skolan och hon hade kräkts upp hela 

sin frukost var det jobbigt eftersom hon blev så hungrig innan det var dags för lunch. En 

morgon kräktes Hanna så intensivt att hon drabbades av spruckna blodkärl i ansiktet: ” Jag 

hade spänt halsen och ansiktet så mycket så att jag var alldeles prickig. Det var inte en av 

mina gladaste dagar”. Trots sina besvär ville Hanna inte äta någon medicin, men tillsammans 

med sin sambo hittade hon andra knep för att få vardagen att fungera:   

 

Min sambo började mata mig med knäckebröd innan jag hade stigit upp ur sängen… Och sen 

har han fortsatt hela graviditeten igenom med att vara den som först stiger upp och lagar 

hela frukosten. Och så väcker han mig när den är klar. Vilket e såhär/…/ en kärleksförklaring 

i sig. Jag är så rörd över att han gör så.  

 

Knäckebrödet, sambons ömhetsbetygelser och vana av att servera Hanna en vällagad frukost 

fungerar alla som viktiga komponenter i en sociomateriell process som får till följd att Hannas 

illamående blir mer hanterbart (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:14–19, 26). 

Utöver det faktum att ägget, smoothien, knäckebrödet och alla andra ingredienser i frukosten 

som Hanna återberättar får henne att må bättre, är det också tydligt att dessa materiella inslag 

stärker hennes relation till sambon. Frukostbrickan framträder som en kärleksbetygelse som 
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materialiserar deras kärlek till varandra. Den levda graviditeten framhäver således relationen 

mellan Hannas kropp och betydelsen av en frukostbricka (jfr Alftberg 2012:42, 64,152). 

Frukostbrickan utgör ett konkret exempel på hur upplevelsen av tingen i vardagen förändras i 

och med de förändringar som kroppen genomgår. Berättelsen illustrerar också hur 

graviditeten får vardagens materialitet att träda fram på ett annat sätt. 

 

4.2 Den växande magen 
 

 

Maria tycker att det är självklart att hennes kropp förändras med tanke på den ”otroliga” 

process den går igenom under graviditeten. Hon känner sig fin och tillfreds med sin gravida 

kropp, men påpekade också att hon anstränger sig för att inte äta för två och att hon har 

fortsatt att träna under hela graviditeten. Maria berättade att hon känner sig ”jättestolt” över 

magen, i synnerhet sedan den har börjat växa och bli mer av en ”gravidmage”. Emma menade 

att hon bara tycker att det är ”härligt” med de förändringar som kroppen genomgår under 

graviditeten. Den växande magen får henne att känna sig fin och extra kvinnlig. Samtidigt 

resonerade hon kring att hon som kvinna inte kommer se ut som hon gjorde innan hon fick 

barn och menade att ”man som kvinna gör ganska många uppoffringar” beträffande den egna 

kroppen.  När graviditeten börjar materialiseras i den växande magen väcker det således en 

känsla av stolthet för såväl Maria som Emma (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–

14, 18). Samtidigt erfar de graviditetsprocessen med den växande kroppen på helt motsatta 

sätt. Medan Maria betraktar sig som ett aktivt subjekt i graviditetsprocessen, ser sig Emma 

snarare som ett objekt för kroppens omvälvande förändringar. Deras kroppsliga 

meningsskapande får således till följd att deras levda erfarenheter av graviditeten formas på 

olika vis (jfr Alftberg 2012:15). 

 

Hanna berättade att hon känner sig stolt över sin gravida kropp de flesta dagar. Hon har aldrig 

upplevt att hon ”haft en kropp som gör intryck” eller sett ut på ett sätt som ”fångar blickar” 

tidigare, men med sin stora mage erfar hon att hon verkligen syns. De kroppsliga 

förändringarna har således omformat Hannas levda erfarenheter av sin egen kropp. 

Medvetenheten om att hennes gravida kropp är mer synlig för andra gör också att Hanna kan 

se sig själv genom andras ögon (jfr Merleau-Ponty 2006:17–18). I den processen omvandlas 

Hannas gravida mage delvis till ett objekt för henne själv.  
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Hanna har en bakgrund av svårigheter med att acceptera sin egen kropp och berättade att hon 

har fått ”jobba ganska mycket med det mentala kring hur jag ser på mig själv”. Under de 

senaste två åren har Hanna börjat trivas mycket bättre med sin egen kropp, något hon kopplar 

till att hon har börjat styrketräna. När hon började må bättre i kroppen blev hon också starkare 

mentalt. Hon tror att det faktum att hon har fortsatt att träna under graviditeten har hjälpt 

henne att hantera kroppens förändringar. Hannas kroppsliga meningsskapande i förhållande 

till graviditeten har således varit beroende av att hon har kunnat fortsätta träna (jfr Alftberg 

2012:15). Trots det kommer de dåliga tankarna tillbaka emellanåt och Hanna undrar om hon 

någonsin kommer att komma i samma byxor igen:  

 

Vissa dagar är dåliga dagar och då halkar man tillbaks i det där att, vad händer med min 

kropp, och hur ska jag komma tillbaks och KOMMER jag å komma tillbaks, och är det 

MENINGEN att jag ska komma tillbaks, ens? /…/ Varför, skulle man kunna? Varför inbillar 

man sig att man säger att, kroppen ska gå tillbaks till nån form av ursprungsläge när nånting 

såhär stort, händer?  

 

Samma par byxor som fick Hannas graviditet att materialisera sig genom att brista i 

dragkedjan redan innan hon fått ett positivt graviditetstest, får här en helt annan mening då de 

träder fram som en slags måttstock för kroppens återanpassning efter graviditeten (jfr 

Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14, Alftberg 2012:37,64). När Hannas kropp 

förändras, ändras också hennes upplevelse av det materiella. Graviditeten omformar således 

relationen mellan byxorna och Hannas levda kropp, såväl i början som i slutet av processen. 

 

Hanna befinner sig i slutet av graviditeten och huden på magen har börjat spänna och klia 

ordentligt. Hanna frågar sig var hon ska ta all hud ifrån om hon ska bli mycket större än vad 

hon redan är. Även om hon känner till att det mestadels är hormonellt betingat smörjer hon 

magen med en kallpressad kokosolja i hopp om att förebygga bristningar. Oavsett om det 

hjälper så är det skönt för klådan som uppkommer av att huden växer. Hanna berättade att hon 

fick ett tips om att lägga ett kryss med sporttejp tvärs över naveln för att tejpen ska hjälpa till 

att hålla emot där det spänner som värst. I Hannas berättelse träder oron för bristningar fram i 

de materiella ting hon brukar i syfte att förhindra dem (jfr Alftberg 2012:37). Kokosoljan och 

sporttejpen kan också förstås som centrala komponenter i en sociomateriell praktik som syftar 

till att ta kontroll över de förändringar kroppen genomgår (jfr Damsholt, Simonsen & 

Mordhorts 2009:14,26). 
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Camilla upplever det som mycket svårt att sakna möjlighet att kontrollera vad som sker med 

hennes egen kropp. Hon har nyligen påbörjat kognitiv samtalsterapi på grund av en växande 

och svårhanterlig ångest. Ångesten ökade i samband med och de kroppsliga förändringarna 

blev mer påtagliga. Camilla kopplar således den levda erfarenheten av en växande mage till 

en känsla av avtagande kontroll. Hon upplever ett obehagligt tryck och en tyngd nedåt när 

magen växer mycket och oroar sig för att ”magen håller på att ramla ner”. Under besöket på 

mödravårdscentralen bekräftade barnmorskan Helene att det är mycket som händer i kroppen 

när magen växer; det drar i ligamenten, livmodern blir större och organen byter plats. Hon 

föreslog att Camilla skulle köpa ett bäckenbottenbälte för att stödja magen. Sedan mätte hon 

Camillas mage med ett måttband och konstaterade att den är ”helt normalstor”, vilket gjorde 

Camilla förvånad, eftersom hennes upplevelse var att den hade vuxit så mycket den sista 

tiden. Såväl bäckenbottenbältet som måttbandet träder fram som centrala ting i Helenes 

strävan att ge Camilla en känsla av kontroll över sin graviditet (jfr Alftberg 2012:37).  

 

Sedan magen har börjat synas vill Emma gärna klä sig så att den framhävs så mycket som 

möjligt. Hon berättade att de var på ett kalas helgen innan och att hon hade på sig ”en jättetajt 

trikåkjol och en liten liten kort blus”. Likaså anser Maria att det ”känns spännande å få vara 

höggravid över sommaren” eftersom ”man exponerar sig på ett annat sätt” då. Även Hanna 

klär sig gärna i tajta kläder eftersom hon tycker om att framhäva magen: ”Lite så här, puta 

med den”. Det gjorde hon redan tidigt i graviditeten, innan hon hade någon stor mage att tala 

om. I vecka 15 köpte hon ett par trikåklänningar som hon har burit i stort sett varje dag sedan 

dess. De töjer sig i takt med att magen växer och funkar såväl till vardags som till fest 

beroende på om Hanna väljer att ”piffa upp dom” eller ”tona ner dom”.  

 

De kroppsnära klädesplaggen är således ting som får de gravida magarna att träda fram och ta 

plats i tillvaron (jfr Alftberg 2012:15,37). Därför har de en central betydelse i ett kroppsligt 

meningsskapande som kopplar graviditeten till känslor av stolthet. Daniel Miller menar att 

människan konstitueras av de kläder hon bär och att deras kroppar är del av samma 

objektifieringsprocess som skapade kläderna (2005:32–34). Genom att bära de tighta kjolarna 

och klänningarna gör kvinnorna sina magar till objekt för beundran, samtidigt som plaggen 

fungerar som viktiga inslag i konstitutionen av deras gravida kroppar. Klänningen skapar 

därmed gravidmagen i lika stor utsträckning som gravidmagen skapar klänningen.  
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Emma berättade att hon har fått två kommentarer om sin gravida mage som hon bär med sig. 

Den första fick hon när hon själv gladde sig åt att hon äntligen hade ”börjat få lite mage”. Då 

var det en person som tog kål på glädjen med att säga ”fast det syns inte”.  Under sin förra 

graviditet gick Emma upp över 20 kilo. Då var det någon som invände att ”alla kilon över tolv 

är bara för att du är dålig på att äta korrekta grejer”.  Emma menar att ”folk har en tendens å 

tycka mycket saker om den gravida kroppen”, vilket hon inte tycker är ”okej”. Hon resonerar 

att hon själv inte har någon rätt att tycka någonting om andras kroppar, om de är tjocka eller 

smala, men så fort det ”ligger en bebis i min mage tar sig folk frihet att tycka en massa”.  

Emmas berättelse illustrerar hur hennes egen upplevelse av sin gravida kropp stod i strid med 

någon annans upplevelse. I berättelsen synliggörs också en vilja att forma sitt kroppsliga 

meningsskapande utan andra människors inblandning (jfr Alftberg 2012:15,151).  

 

Hanna får ibland höra andra kommentera att ”oj vad stor du har blivit”. Hon tar 

kommentarerna med jämnmod men tror att hon skulle tycka att det var ”jättejobbigt” om hon 

hade ”blivit jättemycket större generellt”. De dagar hon själv inte mår så bra har det påmint 

henne om de svåra tankar hon brottades med under den period då hon hade svårt att acceptera 

sin kropp som den var. Den levda erfarenheten av andra människors kommentarer är 

följaktligen relaterad till hennes eget kroppsliga meningsskapande (jfr Alftberg 2012:15). 

Under de senaste veckorna har hon erfarit att hon har börjar samla på sig mer vätska och 

”svullna upp”. Hon berättade att hennes lillasyster utbrast: ”du är så tjock!” senast de sågs. 

Men Hanna menade att hon sa det på ett kärleksfullt sätt. Å ena sidan tycker Hanna i likhet 

med Emma att det är konstigt att folk tar sig friheten att kommentera ”så fort någon är 

gravid”. Å andra sidan kan hon ”förstå folks fascination”.  Innan hon själv blev gravid tänkte 

hon mycket på hur vackra hon tyckte att deras magar var och minns hur hon ”jättegärna ville 

röra och jättegärna ville säga nånting om dem”. Hanna trodde också att det handlar om hur 

kommentarerna om en gravid kvinnas kropp utformas. Hon menade att ” man kan ju använda 

andra ord än stor. Man kan ju säga såhär, men GUD vilken fin mage du har fått”.  

 

Iris Marion Young menar att kvinnors kroppar i högre grad uppfattas som objekt som finns till 

för andra att iakttaga (2000:269–275). Till grund för objektifieringen av kvinnokroppen ligger 

andras blickar och förväntningar, men inte sällan är kvinnan själv aktiv i processen av att 

framhäva den som ett ting. I Marias, Emmas, Camillas och Hannas berättelser om hur de 

upplever sina kroppars förändring är det tydligt att de själva delvis erfar sina växande magar 

som ting de ska vårda, framhäva och kontrollera på olika sätt.  
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Hanna berättade att hon och hennes sambo hade väldigt ambitiösa projekt med att fotografera 

den växande magen i början. De laddade ner en ”app” där en ska lägga in en bild varje dag 

eller varje vecka, för att kunna följa växandet i detalj. Efter ett tag kom de av sig när de inte 

kunde urskilja någon vidare förändring. Kanske var de för ivriga och började för tidigt, 

menade Hanna. Emma och hennes man har hittills inte fotograferat den växande magen på 

något medvetet sätt. Sin förra graviditet dokumenterade hon väldigt noga i boken ”min tid i 

mammas mage” som sedan blev en gåva till sonen när han föddes. Hon vill gärna göra ett 

liknande album till det kommande barnet för hon tycker att ”det är så himla mysigt att veta 

vad som händer och vad vi gjorde under den tiden jag var gravid”. Emma har lite dåligt 

samvete över att det inte har blivit av ännu och konstaterade lite skämtsamt att man brukar 

säga att andra barnet inte får någon uppmärksamhet alls. Däremot följer hon noggrant 

graviditeten och läser på vad som sker via olika ”appar” som beskriver fostrets utveckling. 

Emma tycker att det ”hade varit kul å kunna jämföra. För jag upplever mig så himla mycket 

större den här gången”. Inte heller Maria och hennes sambo har gjort något medvetet för att 

dokumentera magen när den växer fram. Under förra graviditeten tog de många foton och 

Maria menade i likhet med Emma att det blir ”lite mindre fokus på det andra barnet”.  

 

I såväl Hannas, som Emmas och Marias berättelser är det tydligt att fotografiet ges en central 

roll i processen av att följa hur graviditeten materialiseras i en växande mage (jfr Damsholt, 

Simonsen & Mordhorts 2009:13–14). Alla tre har dessutom avsikten att spara denna process i 

form av ett album av typen ”min tid i mammas mage”. I dessa album dokumenteras deras 

levda erfarenheter av graviditeten för framtiden (jfr Alftberg 2012:15). Det är uppenbart att 

det är just den växande magen som synliggörs i det meningsskapande som sker i relation till 

graviditeten. Även om det är vanligt att även andra delar av kroppen växer och förändras 

under graviditeten, så som svullna ben och fötter och förändrade bröst, lämnas dessa 

kroppsdelar vanligen utanför berättelsen om ”min tid i mammas mage”.  
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5. Barnet 

 

 

Det här kapitlet handlar om kvinnornas tankar kring det barn de väntar och deras upplevelser 

av att bära en annan individ inom sin egen kropp. Särskilt fokus läggs vid erfarandet av 

barnets rörelser i magen.  

 

5.1 Rörelser 

 

 

Sonja beskrev den första känslan av barnets rörelser som ”fiskar i magen”.  Nu, i slutet av 

graviditeten upplever hon snarare barnets rörelser som ”en bil som kör in i en vägg”. Sonja 

erfar således det abstrakta som sker i hennes kropp i relation till olika konkreta ting i 

omvärlden. Även Carina formade sitt kroppsliga meningsskapande med utgångspunkt från 

kända omständigheter i den yttre tillvaron när hon konstaterade att ”hon bubblar på för fullt 

där inne” och skojade om att ”det var party igår” (jfr Alftberg 2012:15). Själva rörelserna 

beskrev hon som ”en värmande känsla”, eller som ”sprattel”. När Lotta kände av barnets 

rörelser första gången i vecka 16 trodde hon att det var gaser. När hon förstod att det i själva 

verket var barnet hon hade känt blev hon mycket rörd. Den känslomässiga reaktionen på 

kroppens levda erfarenhet förändras således med vetskapen om rörelsens upphov (jfr 

Merleau-Ponty 2006:99–105). När graviditeten går mot sitt slut upplever Lotta att det inte är 

lika spännande att känna rörelserna längre. Nu tycker hon mest att det är jobbigt och längtar 

efter att barnet ska komma ut. 

 

Maria berättade att hon började känna fosterrörelser ganska sent under förra graviditeten, först 

omkring vecka 20, och så har det varit den här gången också. Fortfarande tycker hon att det 

kan vara svårt att härleda förnimmelserna från magtrakten och avgöra vad som bara är ”ett 

kurr” och vad som är fostrets rörelser. Hon tycker det är svårt att sätta ord på känslan men 

beskrev det som ”ilningar”, ”rotation”, eller en diffus känsla av ”liv”. Jonna Bornemark och 

Nicholas Smith menar att relationen mellan ”jaget” och ”andra” når ett maximum av intensitet 

i samband med graviditeten, i och med kroppen samtidigt är barnets och mammans i olika 

mening (2016:7). Det innebär att den gravida kvinnan upplever sin kropp både som sig själv 
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och inte sig själv (Smith 2016:24). Samtidigt som hennes inre rörelser tillhör en inre varelse 

erfar hon dem inom sina egna kroppsliga gränser. Det förklarar varför Maria har så svårt att 

skilja sina egna kroppsrörelser från barnets och beskriva hur det känns inuti hennes kropp när 

det är barnet som rör sig. 

 

Emma började känna ”lite sprattel” någon gång efter vecka 13. Första gången hon kände 

barnet beskrev hon som en härlig och harmonisk stund. Det var i samband med en massage på 

ett spa och hon låg i ett rum där det spelades lugn musik. Någon rörde vid henne behagligt 

och det doftade av ”härliga oljor”. Emma förklarade att hon var ”helt avslappnad” att hon 

”bara kunde ligga och fokusera på kroppsförnimmelser”. Precis då kände hon hur det 

”fladdrade till” nere i magen. I Emmas berättelse är det tydligt att sinnesintrycken av olika 

ljud, dofter och känslor får betydelse för hennes levda erfarenhet av fostrets rörelser (jfr 

Merleau-Ponty 2006:99–105). Medvetandet om fostret förkroppsligas emellertid först när hon 

verkligen ger sig själv tid att känna efter. Hennes rofyllda sinnesstämning var därmed en 

förutsättning för hennes erfarande av fostret (jfr Crossley 2001:85). Emma berättade att 

upplevelsen gav henne insikt om att någon faktiskt fanns där inne på riktigt. ”Då kändes det 

såhär men Gud det är verkligen någon där inne. Det kommer att komma ut en ny liten individ 

och berika våra liv”.  

 

Händelsen gjorde Emma lugn och hon tolkade det som ett friskhetstecken inifrån fostret i 

magen. Den väckte också en längtan efter att få känna fler och mer tydliga rörelser. Emma ser 

fram emot att uppleva det hon minns från sin förra graviditet, när det gick att se hur magen 

buktade utåt eller hickade till av barnets rörelser där inne. För henne är upplevelsen av barnets 

rörelser också kopplad till en känsla av ansvar. Framförallt senare i graviditeten när det ”är så 

himla viktigt” att känna barnet röra sig varje dag. Hon har en diffus oro över att hon inte ska 

komma ihåg att känna efter barnets rörelser och därmed misslyckas med att ”hålla det vid 

liv”. Den ansvarskänsla som Emma erfar har att göra med vetskapen om att en annans liv 

hänger på hennes kropps resurser och förmåga att förnimma om något inte står rätt till (jfr 

Joan Raphael-Leff 2016:161).  

 

Hanna berättade att hon började känna fostrets rörelser på riktigt i vecka 17. Först då kunde 

hon släppa oron för att drabbas av missfall och lita på att ”den lilla starka saken ville stanna 

kvar”. Innan dess hade hon svårt att avgöra om hon kände tarmrörelser eller ”fladder” från 
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fostrets rörelser. Hanna berättade om det allra första tillfället då hon utan tvekan kände fostret 

röra sig: 

 

Två dagar före julafton/…/ satt jag framför brasan i mina föräldrars hus. Å så kändes det 

ungefär som en ål, som bara vänder på sig väldigt snabbt. Eller en fisk som man drar upp i 

ett nät eller nånting. Och den liksom, sprattlar till på ett ganska STADIGT sätt ändå. Eh… 

och då vet jag att det gick som en elektrisk stöt ända ut i tårna på mig.  

 

Förnimmelserna från magtrakten spreds och fick effekt i hela Hannas kropp. Hon berättade att 

efter den händelsen började hennes ”ofokuserade tid”, ”där halva jag hela tiden är fokuserad 

inåt”. Hanna menar att det kan vara lite jobbigt att känna att hon inte har ”fullt fokus utåt”, 

eftersom ingenting utanför egentligen känns riktigt viktigt. För Hanna har en del av världens 

centrum därmed flyttats inåt (jfr Bornemark 2016:266). Hennes förkroppsligande har 

förändrats från att vara en kropp som riktar uppmärksamheten utåt mot vad som sker i 

omvärlden, till att vara en kropp som rymmer ett av världens centrum. De kroppsliga 

förändringarna har således medfört att Hanna upplever världen på ett annat sätt (jfr Merleau-

Ponty 2006:99–105). Det innebär också att Hannas kropp har gått från att vara att subjekt till 

att delvis vara ett objekt som riktar uppmärksamheten mot sig själv (jfr Young 2000:268). 

 

 

5.2 Människan i magen 
 

 

Erfarenheten av att bära ett barn inom sig kopplar Sonja framförallt till en känsla av ansvar 

och uppoffring. Hon berättade att hon har fått ställa om hela sitt liv för barnets skull men 

tänker att ”det ska vara värt det”. Samtidigt beskrev hon graviditeten som ”ett magiskt 

mirakel”. Även Emma tycker att det är ” helt magiskt” hur kroppen fungerar: ”Att jag 

tillsammans med den personen som jag har valt att dela mitt liv med och som jag älskar så 

mycket, kan skapa nånting som man inte ens trodde var möjligt och hur mycket man älskar 

den/…/ Det känns helt enormt”. Förkroppsligandet av den gravida kroppen präglas således av 

mirakel och magi, för såväl Sonja som Emma, även om Sonja tycker att hon har fått försaka 

mycket annat i livet för att uppleva den (jfr Crossley 2001:140, 152, Merleau-Ponty 2006:90–

91). 
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Carina har något mer blandade känslor kring erfarenheten av att vara gravid. Hon tycker att 

det är lite ”weird” att någon annan växer inuti hennes kropp och jämförde barnet med en 

”alien” i en skämtsam ton. Dessutom har hon svårt att förstå hur barnet ska få plats där inne, 

med tanke på hur mycket mer hon ska växa innan det är dags att komma ut. Framförallt är det 

svårigheten att förstå hur det är fysiskt möjligt för en annan individ att växa inom hennes 

kropp som framträder i Carinas levda erfarenheter av graviditeten (jfr Alftberg 2012:15). 

Även Lotta tycker att det är ”konstigt” att det växer något så stort i hennes kropp utan att det 

gör ont. Maria känner framförallt tacksamhet och stolthet över att hon har en kropp som kan 

hantera en graviditet och bära ett barn inom sig, samtidigt som hon mår bra. Marias graviditet 

förkroppsligas således i relation till ett generellt välmående (jfr Crossley 2001:140).  

 

För Camilla är det däremot en mycket ångestladdad situation att ha en annan individ inuti sin 

egen kropp. Hon känner sig överkörd och utnyttjad: ”Hon äger mig nu. Hon utnyttjar mig 

totalt”.  Camillas erfar graviditetprocessen som att hennes kropp har blivit invaderad av ett 

foster, vilket hon delvis upplever som en parasit (jfr de Beauvoir 2002:592, Raphael-Leff 

2016:182). Barnmorskan Helene oroade sig för att Camilla inte ska förmå att knyta an till 

barnet och bad henne att säga till om hon vill jobba med det. Camilla invände bestämt att hon 

”bryr sig jättemycket om att hon (barnet) ska må bra”.  Tyvärr skapar oron för att barnet i 

magen ska känna av hennes stress och ångest bara ännu mer ångest och stress. Helene 

upplever att många som väntar barn är märkbart främmande för frågor kring liv och död: ”Det 

är så mycket existentiella tankar också. Och jag tror att många tjejer kanske inte ens har 

nuddat vid det här, liv och död å… ansvar å, nu ska jag fostra en ny liten människa här å bli 

ansvarig för, då är det mycket som händer i huvudet”.  

 

Hanna resonerade kring varför det är så att graviditet och barnafödande ”har fått en sådan 

mirakelglans i historien”. Hon tror att det kan bero på att graviditeten är så ”abstrakt” och svår 

att ta in. Även om vi idag känner till det biologiska förloppet in i minsta detalj ”så är det lite 

magi över det ändå”. ”Tänk att det är såhär vi ska komma till”, reflekterade hon. Samtidigt är 

hennes känsla att det bara är ”jättenaturligt” att vara gravid. På senare tid har hon funderat en 

hel del kring att även om hon bara sitter stilla på en stol så sker det något inom henne hela 

tiden: ”Jag är en liten fabrik. Jag skapar ett barn just nu”. Hanna kopplar därmed 

graviditetsprocessen till produktionen av varor i en fabrik. Trots att hon sitter helt stilla pågår 

hela tiden en intensiv aktivitet inom hennes kropp (jfr Bornemark 2016:266). Graviditeten 
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skapar således en intensifierad känsla av tillblivelse. Något annat hon har reflekterat över är 

att hon aldrig är ensam. Hanna har flyttat till Stockholm från en annan stad och har inte någon 

”jättestor” umgängeskrets i Stockholm. Därför blir det ofta att hon sitter ensam hemma och 

studerar om dagarna. Sedan barnet började ge sig tillkänna har hon erfarit att även om hon är 

någonstans på egen hand så är hon ändå tillsammans med någon: ”Man är två. Jag är två 

liksom”. Hannas levda erfarenhet av graviditeten är att hon har gått från att vara en individ till 

att bli ett plural av individer (jfr Raphael-Leff 2016:161). Därmed har hennes förändrade 

kropp även förändrat upplevelsen av omgivningen i hennes medvetande (jfr Heinämaa 

2003:40, Merleau-Ponty 2006:73–74). 

 

Hanna berättade att hon känner någon form av kärlek för barnet i hennes mage, men att 

känslan fortfarande är något ”abstrakt” i och med att det ännu inte är en person som hon 

känner eller får något verbalt gensvar ifrån. Barnet är således kännbart, men ännu inte riktigt 

nåbart (jfr Raphael-Leff 2016:161). Däremot känner hon en stark anknytning och en väl 

utvecklad beskyddarinstinkt redan nu: ”Att det e vi två nu, liksom. Mot världen litegrann. 

Medan den är inne i mig så är det vi två mot världen”. För fostret är Hanna omgivningen, 

världen och skyddet (jfr Bornemark 2016:266). 

 

Hanna bestämde sig tidigt för att det skulle bli ”en gul vårbebis” och berättade att hon ”totalt 

har snöat in sig på gult”. Dels på grund av att de har valt att inte ta reda på könet och att gul är 

en färg som passar både pojkar och flickor, och dels på grund av att hon själv inte tycker om 

den rosa/blå uppdelningen mellan flick- och pojkkläder. De målade gult i bebisens sovhörna 

och har fått en massa gula kläder från vänner och familj. Hanna tror också att hennes känsla 

för färgen gul kan ha att göra med att det rum som hon själv växte upp i hade gula väggar och 

att hon uppfattar gult som en glad och varm färg. I Hannas berättelse görs den gula färgen till 

en verklig och synlig projektionsyta för hennes egna förväntningar kopplade till det barn hon 

väntar. Att hon själv förknippar färgen gul med en lycklig och trygg barndom gör det naturligt 

att återanvända just denna färg i processen med att förbereda för barnets ankomst, såväl på ett 

mentalt som ett praktiskt plan. Den gula färgen materialiserar således Hannas önskan om att 

ge sitt barn en fin start på livet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14). 

 

Maria berättade att hon syr mycket kläder och att hon har köpt några tyger för att sy några 

saker till den kommande bebisen. Hon skulle gärna vilja sy ”lite söta klänningar”, men måste 

vänta med det eftersom de inte vet om det blir en pojke eller en flicka. Istället planerar hon att 



50 

 

sy en filt och en pyjamas. De har visserligen en hel del färgglada kläder på vinden redan som 

deras son använde som nyfödd, men allt är fortfarande nerpackat eftersom det har ”känts lite 

tidigt att ta ner det”. Samtidigt säger hon att det ”känns lite mer verkligt/…/ på ett annat sätt 

när man börjar kolla på dom här små (kläderna) herregud… ska man va såhär liten?” Maria 

berättar att hon köpte några små tights på rea för ett tag sedan som hon inte kunde motstå när 

hon fick syn på dem för att de var så söta. Det är tydligt att Maria har ett behov av att både sy 

och köpa små bebiskläder för att insikten om att hon ska bli mamma till ett nytt litet barn 

verkligen ska kunna sjunka in i hennes medvetande. Tightsen, filten och pyjamasen 

materialiserar tanken på en liten bebis medan den fortfarande befinner sig inne i magen och 

görs därmed till betydelsebärande komponenter i en sociomateriell process som bidrar till den 

mentala förberedelsen inför barnets ankomst (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–

14, 26). 
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6. Avslutande diskussion 

 

I den här uppsatsen har jag undersökt graviditeten som kulturell process, genom att utforska 

hur ett antal kvinnors levda erfarenheter formas i relationen mellan kropp och materialitet. 

Målsättningen har varit att besvara de frågeställningar som definierades i inledningskapitlet 

och som handlar om hur kvinnor erfar sina graviditeter och de förändringar deras kroppar 

genomgår, samt hur graviditeten och den gravida kroppen materialiseras. Här nedan följer en 

diskussion kring mina slutsatser.  

 

Undersökningen visade på att sambandet mellan människa och ting framträdde i 

informanternas strävan efter att bli gravida. Det materiella i form av termometrar, 

ägglossningstest och digitala ”appar” gjordes till komponenter i en sociomateriell praktik som 

kopplades samman med den mänskliga kroppen med målsättningen att åstadkomma en 

graviditet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–14). Vidare har graviditetstesten 

visat sig ha en mycket central betydelse genom dess funktion att materialisera kvinnornas 

graviditeter i ett fysiskt ting (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–14). I vissa fall 

materialiserades graviditeten i testet långt innan den förkroppsligades hos kvinnorna. Studien 

gav också prov på att människor och föremål existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande 

genom att resultatet på mätstickan inte framstod som positivt förrän det hade bekräftats av 

andra personer (jfr Miller 2005:34,38). Informanterna gav ibland uttryck för en önskan om att 

låta graviditeten träda fram i fler materiella ting i syfte att förstärka eller bekräfta deras 

kroppsliga tillstånd (jfr Alftberg 2012:37,42). Graviditetsbeskedet kunde också ingå i en 

materialiseringsprocess, där mätstickan förlängdes till ett foto och transformerades till en del 

av en materiell gåva till en närstående (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009: 13–14). 

 

För de informanter som länge hade sett fram emot att bli föräldrar kunde graviditetsbeskedet 

förkroppsliga en upplevelse som redan hade funnits länge i deras medvetande (jfr Merleau-

Ponty 2006:90–105). För dem som inte hade tänkt på sig själva som gravida tidigare var det 

en längre process att göra graviditetsbeskedet till en förkroppsligad verklighet. De som hade 

kämpat länge för att bli gravida förknippade den levda erfarenheten av graviditetsbeskedet 

med känslor av chock, overklighetskänslor och överväldigande (jfr Alftberg 2012:15). 

Graviditetsbeskedet kunde också väcka en motvilja för att ”vara sin gravida kropp” och 



52 

 

upplevelser av fångenskap och isolering (jfr Merleau-Ponty 2006:90–105). Den egna kroppen 

kunde då uppfattas som en börda i och med att den upphörde att existera för sin egen skull 

(Young 2000:257, de Beauvoir 2002:592). 

 

För några började den levda graviditeten formas i relation till kroppsliga förändringar redan 

på ett tidigt stadium och då kunde kroppens förnimmelser bli en källa till kunskap om 

graviditeten innan den hade bekräftats på annat sätt (jfr Alftberg 2012:12,15, Merleau-Ponty 

2006:90–105). Studien visade också att graviditeten kunde materialiseras genom andra ting 

innan den framträdde i ett positivt graviditetstest, så som i ett par jeans med en sprucken 

dragkedja (jfr Alftberg 2012:37,42,156).  

 

Undersökningen pekade även på att den visuella bilden av fostren hade stor betydelse för de 

gravida kvinnorna. Möjligheten att se dem framför sig på en skärm skapade en känsla av 

kontakt eller samvaro med det foster som fanns inom dem. Särskilt stor betydelse hade den 

visuella bilden i början av graviditeten, innan andra kroppsliga förnimmelser av fostret blivit 

kännbara. Fotografierna från ultraljudsundersökningen fungerade därvidlag som ”bevis” för 

graviditeten och gjorde tankarna på det väntade barnet mer verkliga (jfr Damsholt, Simonsen 

& Mordhorts 2009:13–14,19). På så vis fick de materiella avbildningarna en central betydelse 

i en sociomateriell praktik som syftade till att skapa förståelse för det kommande 

föräldraskapet (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13–14, 26–28). 

 

Ibland kunde graviditeten förlängas till ultraljudsapparaten och väcka en känsla av att fostren 

fanns bakom den skärm där de hade materialiserats (jfr Alftberg 2012:64). 

Ultraljudsapparaten framstod då som ett mycket tydligt exempel på ett postsocialt ting som 

skapade en social relation mellan det ofödda fostret och dess föräldrar (Thrift 2005). Den 

levda graviditeten formades i dessa fall i relationen mellan ultraljudsapparaten och kvinnornas 

egna kroppar (jfr Alftberg 2012:157). 

 

Några informanter erfor att de inte kände igen sig själva när deras kroppar förändrades. 

Upplevelsen kan delvis förklaras av Maurice Merleau-Pontys teorier om att medvetandet är 

förkroppsligat och att människor därmed inte kan sägas ha en kropp, utan att de snarare är 

sina kroppar (2006:90–105). För några framstod medicinska preparat som medel för att återta 

kontrollen över sina egna kroppar när de hade drabbats av ett ohanterligt illamående (jfr 

Damsholt, Simonsen & Mordhorts 2009:13). I ett fall trädde istället matvaror fram som 
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viktiga komponenter i en sociomateriell process som fick till följd att illamåendet blev mer 

hanterbart. I detta sammanhang utgjorde en frukostbricka ett konkret exempel på hur 

graviditeten fick vardagens materialitet att träda fram på ett annat sätt och förändra 

upplevelsen av tingen i vardagen (jfr Alftberg 2012:42,64,152).  

 

Dessutom belyste studien det faktum att flera kvinnor upplevde känslor av stolthet när 

graviditeten började materialiseras i en växande mage (jfr Damsholt, Simonsen & Mordhorts 

2009:13–14, 18). Deras medvetenhet om att den gravida kroppen var synlig för andra gjorde 

samtidigt att de kunde se sig själva genom andras ögon och i den processen omvandlades 

deras gravida magar delvis till objekt för dem själva (jfr Merleau-Ponty 2006:17–18). I flera 

berättelser framstod kroppsnära klädesplagg som ting som fick de gravida magarna att träda 

fram och ta plats i tillvaron (jfr Alftberg 2012:15,37). Genom att bära till exempel tighta 

kjolar och klänningar gjorde kvinnorna sina magar till objekt för beundran, samtidigt som 

plaggen fungerade som viktiga inslag i konstitutionen av deras gravida kroppar (jfr Miller 

2005:32,34,38). Således indikerade undersökningen att det framförallt var den växande magen 

som synliggjordes i det meningsskapande som skedde i relation till graviditeten, även om det 

är mycket vanligt att andra delar av kroppen förändras samtidigt.  
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7.2 Otryckta källor 
 

 

Djupintervjuer: 

 

1. ”Emma” 

Sysselsättning: Projektledare 

Ålder: 28 år 
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Kön: Kvinna 

Graviditetsvecka: 18 

Intervjudatum: 5 april 2018 

Plats för intervjun: Emmas arbetsplats 

Intervjuns längd: 1 timme och 38 minuter 

Intervjun utförd av: Författaren 

Antal transkriberade sidor: 41 

 

2. ”Hanna” 

Sysselsättning: Student 

Ålder: 24 år 

Kön: Kvinna 

Graviditetsvecka: 34 

Intervjudatum: 9 april 2018 

Plats för intervjun: Hannas bostad 

Intervjuns längd: 1 timme och 53 minuter 

Intervjun utförd av: Författaren 

Antal transkriberade sidor: 41 

 

3. ”Maria” 

Sysselsättning: Lärare 

Ålder: 36 år 

Kön: Kvinna 

Graviditetsvecka: 21 

Intervjudatum: 16 april 2018 

Plats för intervjun: Marias arbetsplats 

Intervjuns längd: 1 timme och 18 minuter 

Intervjun utförd av: Författaren 

Antal transkriberade sidor: 26 

  

Korta intervjuer: 

 

1. ”Camilla” 

2. ”Karin” 
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3. ”Lotta” 

4. ”Carina” 

5. ”Claudia” 

6. ”Sonja” 

7. ”Jenny & Olle” 

8. ”Elin” 

9. ”Helene” 

 

Samtliga kortintervjuer var omkring 10–15 minuter långa och utfördes av författaren i 

samband med observationen på mödravårdscentralen i centrala Stockholm tisdagen den 24 

april 2018. Anteckningarna från intervjuerna uppgår till omkring 25 sidor i en 

anteckningsbok. 

 

 

Observation: 

 

Genomfördes på en privat mödravårdscentral i centrala Stockholm tisdagen den 24 april 2018 

kl. 9-17. Anteckningarna från observationen uppgår till omkring 30 sidor i en anteckningsbok. 

 

 

Samtliga observationsanteckningar samt ljudinspelningar, anteckningar och transkriptioner 

från intervjuerna förvaras hos författaren.  
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