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Sammanfattning    
 
En graviditet och att bli mamma är en stor omställning, inte bara fysiskt utan även 
psykiskt och socialt. Kvinnor är i behov av förståelse dels från sin omgivning och dels 
från sjuksköterskor som i olika vårdkontexter träffar dem. Det beror på att kvinnornas 
upplevelser av identiteten, tankar om oro och rädsla samt positiva upplevelser är 
förändrade i samband med att de väntar barn. På vårdpersonal ställs det krav som bland 
annat kan handla om att förstå hur kvinnorna upplever sin förändrade situation. 
Dessutom är det viktigt att veta att olika kvinnor kan uppleva samma situation, men på 
olika sätt.  För den gravida kvinnan innebär det ett möte med sjuksköterskan som i allra 
högsta grad påverkas av dennes förståelse. Syfte med kandidatuppsatsen är att beskriva 
kvinnors upplevelser av graviditet. Vi har valt att utgå från en litteraturstudie som 
beskrivs i Friberg (2006). Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har 
analyserats och utgör vårt resultat som presenteras i tre övergripande teman; en 
förändrad identitet, rädsla/oro och positiva upplevelser. I diskussionen diskuteras 
begreppen och hur de förändras allteftersom graviditeten fortgår. Vi tar också upp 
samband mellan resultat och annan litteratur samt forskning inom området.  
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INLEDNING 

Det intresserar oss att beskriva kvinnors upplevelser av graviditet. Kunskap om den 
gravida kvinnans upplevelse under graviditeten är en grundläggande del av 
sjuksköterskans vård av dessa kvinnor.  
 
Att vara gravid kan beskrivas som en kris eller en förvandling och som en del av 
kvinnans övergång till att bli mor (Lundgren & Wahlberg, 1999). Den gravida kvinnan 
går igenom en förvandling, både kroppsligt och känslomässigt, vilket påverkar hennes 
bild av omvärlden samt hennes sätt att se på sig själv och andra.  Inom i stort sett alla 
specialiteter inom sjukvården vårdas gravida kvinnor. Med stor sannolikhet kommer vi 
som yrkesutövande sjuksköterskor att möta en del av dessa kvinnor i vår kommande 
profession. Det känns därför både intressant, angeläget och utvecklande att ta reda på 
mer om gravida kvinnors upplevelser relaterade till graviditeten. Genom att analysera 
studier inom detta område önskar vi få ökad kunskap och på så sätt medverka till att 
underlätta deras situation. Förmodligen kommer vi inte att helt och hållet förstå det som 
varje enskild kvinna upplever. Med detta arbete är vår förhoppning att vi kan bidra till 
en ökad helhet om vad kvinnorna upplever och därmed till en anpassad och förbättrad 
vård för dem. 
 
På Högskolan i Borås pågår en studie om barnafödande i Norden. Initiativtagare till 
projektet är professor Terese Bondas vid institutionen för vårdvetenskap. Projektet 
syftar till att tydliggöra, stärka, utveckla och föra fram vetenskaplig kvalitativ kunskap 
kring barnafödande i Norden. Efter information om studiens innehåll fann vi det 
intressant att välja gravida kvinnors upplevelse av graviditet och att ytterligare vidga 
kunskaperna om ämnet.  
 
BAKGRUND 

En graviditet och att bli mamma är en stor omställning, inte bara fysiskt utan även 
psykiskt och socialt (Wiktorell & Saveman, 1996). Föräldraskapet är ett åtagande som 
sträcker sig över en livstid och som är helt utan förbehåll. Trots att man till viss del kan 
styra och planera tidpunkten för barnets ankomst är det barn som föds oförutsägbart. 
Man kan inte välja bort barnet man får vid förlossningen och graviditet, förlossning och 
föräldraskap markerar en helt ny fas i livet (Liljeström & Kollind 1990). Den beskrivs 
ofta som en utvecklingskris, som både kan ge kvinnan möjlighet till utveckling och ny 
kompetens, men som också kan förstärka redan existerande besvär. Förändringen till att 
bli mamma innebär att bli en slags vägledare för en ny generation, vilket är en viktig 
identitetsbekräftelse. Det gör att kvinnans band med sin egen mor ofta stärks och att 
kvinnan intar sin plats i kedjan av mödrar (Wiktorell & Saveman, 1996). Under 
graviditeten förändras den gravida kvinnans hela livssituation, eftersom hon går från att 
bara vara dotter till att även bli mor. Utvecklingen som kvinna, att gå från att vara dotter 
till att själv bli mor, är en händelse som mest kan sättas i samband med första barnets 
födelse. Utvecklingen mot moderskapet är en lång process som pågår under hela 
graviditeten och hela innebörden av vad det betyder kanske inte helt sjunker in förrän 
flera månader efter förlossningen (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001).   

 1



 
När en kvinna är gravid påverkas den fysiska kroppen på många olika sätt. Hur mycket 
den påverkas är individuellt och skiljer sig från kvinna till kvinna. De primära 
förändringarna beror främst på ändringar i hormonproduktionen och metabolismen samt 
på cirkulationen. Eftersom förändringarna sker successivt under graviditeten anpassar 
sig kvinnan oftast till dem. Vanliga graviditetssymtom är illamående, urinträngningar, 
ömmande bröst och trötthet. Många kvinnor märker att humöret förändras under 
graviditeten. Det svänger från upprymdhet och lyckorus till nedstämdhet och irritation. 
Kvinnan kan också märka av att hon har svårare att komma ihåg saker och även drabbas 
av koncentrationssvårigheter. En del av detta beror på hormonomställningen i kroppen, 
men det mesta beror helt enkelt på att man har fått annat att tänka på (Faxelid et al., 
2001).   
 
Enligt Faxelid et al. (2001) bearbetar kvinnan tre relationer under graviditeten. Det är 
till sitt barn, till sin partner och till sin egen mor. Det primära är att kvinnan måste ta till 
sig graviditeten och acceptera den, för att på så sätt få någon slags relation till det 
väntade barnet i magen. Förmågan att utveckla positiva känslor för barnet stärks genom 
att kvinnan också accepterar de kroppsliga förändringarna och modifierar sin livsföring. 
Även relationen till partnern måste bearbetas för att kvinnan ska komma underfund med 
hur förhållandet kommer att påverkas av graviditeten och för att hon ska förstå att även 
mannen går igenom en slags utvecklingskris. Den blivande fadern bearbetar sin nya 
situation i tankar, drömmar och handlingar för att kunna bli en så bra pappa som möjligt 
för sitt barn.  Det är också viktigt att kvinnan bearbetar relationerna med sin egen 
mamma. Kärnan av att bearbeta och reflektera över positiva och negativa händelser 
under sin egen uppväxt är att slutligen komma fram till hur hon själv ska bli en så bra 
mamma som möjligt (Faxelid et al., 2001).   

Vårdvetenskapligt perspektiv 

För att lättare kunna förstå vad vårdvetenskap innebär, följer nedan en kort beskrivning 
av några centrala begrepp inom denna vetenskap.  
 
Hälsa  
Hälsa är kanske något som de flesta menar sig veta vad det innebär, men begreppet 
hälsa är ett komplext fenomen med en mängd olika dimensioner. Man kan till exempel 
inte dra upp klara och tydliga gränser för vad som är och inte är hälsa. Detta varierar för 
olika människor, tider och platser (Wiklund, 2003). Hur hälsa och ohälsa uppfattas är 
avgörande för vad vi antar utgör vårdens möjligheter. Det beror även på vilken 
människobild man har, och hur man förhåller sig till hälsa varierar även mellan olika 
perspektiv (Eriksson, 2000). I sitt arbete som sjuksköterska och som vårdare i allmänhet 
är det viktigt att ha klart för sig vilket perspektiv på hälsan och människan som man 
utgår ifrån. Det avgör nämligen bland annat vilka målsättningar som sätts upp för 
vården och vad man tar fasta på i patientanalysen. Det vårdvetenskapliga perspektivet 
strävar efter att kartlägga patientens upplevelser och hur patienten uttrycker hälsa och 
lidande. Målet med vården är att lindra lidandet och ge patienten hjälp och stöd för att 
uppleva hälsa igen. Det är oftast inte förrän hälsan hotas som människan reflekterar över 
den och inser att man inte kan ta den för given. En sammanfattande beskrivning för 
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begreppet hälsa skulle kunna vara en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande 
(Wiklund, 2003).  
 
Lidande  
Lidande kan beskrivas som en form av hot, kränkning eller förlust av människans eget 
jag. Utsatthet och sårbarhet upplevs som att leva under ett existentiellt hot. Känslan av 
att tappa kontrollen, att inte längre kunna lita till sin kropp och att kastas mellan tillit 
och besvikelse kan känneteckna lidande. Dessa upplevelser leder ofta till att människan 
sluter sig inom sig själv. Att förmedla det man känner och att dela den upplevelsen med 
andra kan vara svårt och gör att den som lider känner sig avskuren och främmande för 
andra människor (Wiklund, 2003). Målet med vårdandet är att lindra eller förhindra 
lidande och att skapa förutsättningar för att uppleva välbefinnande (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att göra detta krävs att vårdaren vågar prata 
med patienten om lidandet och hjälpa henne att sätta ord på hur hon känner. Lidande hör 
intimt samman med mänskligt liv och kan inte lokaliseras till någon speciell dimension. 
Det berör hela människan och påverkar vår upplevelse av oss själva i världen (Wiklund, 
2003). Lidande, smärta, sorg och glädje är något som naturligt ingår i människans kamp 
för tillvaron (Eriksson, 2000). Människan lider när hennes upplevelse av sig själv som 
hel person hotas (Wiklund, 2003). 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld kommer från fenomenologin och är den verklighet som vi lever i. 
Den är inte synonym med den fysiska verkligheten utan representerar verkligheten så 
som vi upplever den genom våra kroppar (Wiklund, 2003). Det var Husserl som 
myntade begreppet, men det har senare utvecklats av filosofer som bland annat Max 
Scheler, Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty (Dahlberg et al., 2003). 
Vårdvetenskapen utgår ifrån en bild av människan som en helhet, bestående av kropp, 
själ och ande (Eriksson, 2000). 
 
Bondas (2000) doktorsavhandling med titeln ”Att vara med barn, en vårdvetenskaplig 
studie om kvinnors upplevelser under perinatal1 tid” utgör ett exempel på den levda 
kroppen och människans livsvärld, i relation till barnafödande. Bondas menar på att 
vara med barn innebär något mer än bara de kroppsliga förändringarna i form av 
förväntningar och oro. I moderns livsvärld är det ofödda barnet påtagligt närvarande, 
trots att det ännu inte existerar självständigt.  
 
Livsvärlden kan beskrivas som den värld en människa upplever under en viss situation 
eller i ett specifikt sammanhang, alltså den värld som vi lever våra dagliga liv i. Detta 
betyder att samma situation kan upplevas mycket varierande av olika personer. Det som 
är sant för en människa, är nödvändigtvis inte det för en annan person (Dahlberg et al., 
2003). Det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om det, eftersom kvinnor 
upplever sin graviditet på vitt skilda sätt. Vårdaren bör alltså försöka förstå patientens 
tillvaro så som han eller hon själv förstår den. Det viktigaste är inte att det som 
patienten berättar kan kontrolleras mot den ”objektiva” verkligheten, utan att man som 
vårdare förhåller sig med en ärlig öppenhet mot sin patient (Dahlberg et al., 2003). Den 
                                                 
1 Perinatalperioden är från utgången av 28:e graviditetsveckan till utgången av 7:e dygnet efter 
förlossningen. 
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gravida kvinnans självbild påverkas i olika stor utsträckning av hennes graviditet. Som 
vårdare kan man inte räkna med att kunna lägga sin förförståelse helt åt sidan och 
uppfatta den gravida kvinnans livsvärld. Vi bär alla med oss olika former av tolkningar 
och förkunskaper som vi fått med oss under livets gång. Detta kan vara både en 
begränsning men också en tillgång, eftersom vi genom denna förförståelse, åtminstone 
till viss del, kommer att kunna sätta oss in i andra människors livsvärld och på så vis bli 
mer skickliga i att förstå och vårda (Wiklund, 2003). 

Subjektiv kropp  

Den levda upplevelsen av kroppen kan belysas och beskrivas inom ramen för begreppet 
subjektiv kropp. Uttrycket syftar således till att beskriva den upplevda kroppen hos den 
enskilda personen. Ingen annan person, till exempel vårdare eller familjemedlem, kan 
ifrågasätta den upplevelsen eftersom den är högst personlig (Dahlberg et al., 2003).  
Den subjektiva kroppen är den levande människans dynamiska väsen. Kroppen 
härbärgerar inte bara människans upplevelser utan blir också säte för identiteten. Vi 
skapar oss en bild av oss själva och den värld vi lever i genom våra sinnen, det vi med 
kroppen ser, hör och känner. När kroppen förändras, som till exempel vid en graviditet, 
förändras kvinnans upplevelse av sig själv och därmed också hennes tillgång till världen 
(Merleau-Ponty, 1997). Detta kan medverka till att kvinnan blir främmande för sin egen 
kropp och börjar uppleva världen på ett nytt sätt. Det är genom kroppen som vi förhåller 
oss till världen och med hjälp av den som vi kommunicerar med världen. Kroppen är 
alltså viktig för vår identitet. En förändrad kropp kan innebära att vi upplever oss själva 
på ett nytt sätt och det kan också betyda att andra människor börjar behandla oss 
annorlunda (Wiklund, 2003).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Det innebär stora förändringar för en kvinna att vara med barn. Hela hennes 
livssituation påverkas och det är inte bara kroppen som genomgår en stor omställning. 
Som sjuksköterska kan man i många olika vårdkontexter träffa gravida kvinnor. Genom 
att göra en litteraturanalys av studier om kvinnors upplevelser under graviditet hoppas 
vi kunna uppnå en ökad förståelse för denna grupp av kvinnor och på så sätt bidra till 
bättre omvårdnad.  
 
SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva kvinnors upplevelser av graviditet. 
 
METOD 

Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och Academic Search Elite. Dessa 
databaser valdes eftersom de är inriktade på ämnen inom vårdvetenskap som vi är 
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intresserade av. Sökorden som användes var pregnancy, pregnan*, pregnant women, 
experience, life experiences, experience of pregnancy, attitudes to pregnancy, 
perception, self-perception och life change events. Vi valde dessa sökord för att vi antog 
att om de kombinerades på olika sätt i sökningarna kunde de relateras till vårt syfte. 
Begränsningar vi valde i CINAHL var att kryssa i peer rewieved samt att artiklarna 
skulle vara skrivna på svenska eller engelska. I Academic Search Elite kryssade vi 
enbart för peer reviewed vid sökning, eftersom den databasen saknar 
språkavgränsningar. Vi hade tre inklusionskriterier. De var att artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade, kvalitativt inriktade och belysa kvinnors upplevelser av 
graviditet. Våra kriterier exkluderade artiklar som handlade om kvantitativa 
ämnen/metoder, sjukdomstillstånd och gravida kvinnor och om upplevelser hos kvinnor 
som visste att de bar på ett sjukt foster. För att säkerställa artiklarnas kvalitet utgick vi 
främst från fyra områden. Det var om det fanns tydlig problemformulering, om den 
relaterade till problem vi inriktat oss på, hur syftet var formulerat samt artiklarnas 
resultat.  
 
Se bilaga 1 över genomförda sökningar. Observera att en enskild artikel har samband 
med olika kombinationer av sökord. På så vis förekommer den flera gånger. Alla 
artiklar har fått ett referensnummer. Se även bilaga 2 som är en översikt över de artiklar 
som valts.  

Dataanalys 

Analysen bygger på åtta vetenskapliga artiklar, se bilaga 2.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie enligt Evans (2003), som har ökad 
förståelse som yttersta mål. Med dessa studier som utgångspunkt kan vi få en bättre 
förståelse för vad lidande innebär, hur livet gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och 
processer och hur patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan 
mötas. Vi har tre mål med vårt arbete. Det är att öka förståelsen för vad den gravida 
kvinnan upplever under sin graviditet, att sammanställa tidigare forskning till en helhet 
och på detta sätt omsätta resultaten till praktiskt användbar kunskap för 
allmänsjuksköterskan. 
 
De vetenskapliga artiklar vi valde granskades och analyserades med utgångspunkt i att 
förstå vad kvinnor upplever under graviditeten. Granskningen gjordes i flera steg. Vi 
började med att läsa artiklarna flera gånger för att få ett helhetsintryck och fokuserade 
på varje artikels resultat. Därefter kodade vi texten för att se vilka teman/nyckelfynd 
som fanns. Det gick till så att vi markerade text som representerade en viss känsla eller 
upplevelse. Sedan summerade vi varje enskild artikels teman från resultatet för att få en 
överblick av vad som skulle ingå i analysen. Slutligen jämförde vi artiklarnas 
summerade teman med varandra för att skapa nya övergripande teman och på så vis 
förstå skillnader och likheter mellan artiklarna. Övergripande teman som vi kom fram 
till beskrivs under resultat. 
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RESULTAT 

Vårt resultat bygger på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. I artiklarna 
framkom tre övergripande teman som vi valt att grunda vårt resultat på. Dessa teman är; 
en förändrad identitet, rädsla/oro och positiva upplevelser.   

En förändrad identitet 

Under en graviditet blir den egna livssituationen och relationen till andra människor mer 
betydande (Lundgren & Wahlberg, 1999). I en studie av Bondas och Eriksson (2001) 
berättar kvinnorna som intervjuats att de under graviditeten mer än tidigare uppskattade 
tid med familjen, att vara med sin partner men även tid att få vara för sig själva. De 
beskriver en slags känslighet och en önskan att få lugn och ro (Bondas & Eriksson, 
2001). Kvinnornas tankar handlar mycket om ekonomi, utbildning och boendet. I det 
tidiga skedet av graviditeten ägnar kvinnor mycket tid åt att tänka på sig själva, sin 
barndom och på relationerna till sina föräldrar och övriga släktingar och vänner. Tid att 
vara för sig själv beskrivs också som enormt viktigt (Lundgren & Wahlberg, 1999), 
vilket kan förstås genom följande citat; 
 
”I needed much time for myself in the beginning, several hours a day to think about 
myself, my parents, my childhood, my fiancé, there wastn´t time for any intellectual 
work the first months. I was completely absorbed by my life history and I thought more 
about the past than the future” (Lundgren & Wahlberg, 1999, s. 15). 
 
Under graviditetens tre skeden; första, andra och tredje trimestern2, beskrivs olika 
känslor som dominerar kvinnornas upplevelser. I den första trimestern beskrivs känslor 
som handlar om livssituationen och relationerna med människorna runt om den gravida 
kvinnan. Beskrivningar av det som varit överskuggar beskrivningar om framtiden.  
 
I den andra trimestern dominerar känslor av att möta en situation som är utanför 
kvinnans egen kontroll. Enligt en svensk studie (Lundgren, 2004) kan stillhet, att vara 
närvarande och att vara sin kropp, under graviditeten liknas vid förmågan att möta det 
ofrånkomliga, samt att möta en situation som ligger helt utanför personlig kontroll. 
Denna tid handlar också mer om att leva i nuet och med fokus på framtiden istället för 
på det som varit (Lundgren, 2004).  
 
I den tredje trimestern börjar kvinnornas mentala förberedelse inför förlossningen och 
att möta det okända. Ju längre graviditeten går, desto mer fokus läggs på reflektioner på 
bebisen (Lundgren & Wahlberg, 1999).  
 
Förändringar av kroppens storlek, form och vikt är oundvikliga förändringar hos 
gravida kvinnor. Hur kvinnor upplever detta kan däremot variera mycket (Earle, 2003). 
Enligt Bondas och Erikssons studie (2001) hänger det samman med hur de blir 

                                                 
2 Första trimestern innefattar graviditetsvecka 1-13, andra trimestern graviditetsvecka 14-27 och tredje 
trimestern graviditetsvecka 28-40. 
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behandlade av omgivningen. Många berättar att de känner sig irriterade och skäms när 
folk tittar, ger kommentarer och tar på deras mage. En kvinna beskriver det så här; 
 
”I´ve heard that I´m not becoming bigger and that the pregnancy does not show. I 
began to think that maybe things are not right, maybe I´m too small , maybe the baby is 
not healthy, and maybe something is wrong” (Bondas & Eriksson, 2003, s. 829). 
 
Den växande magen framkallar både känslor av glädje och förundran, men också 
känslor av motvilja och irritation (Bondas & Eriksson, 2001). I Earles studie (2003) 
diskuterar kvinnor mycket kring att det i början av graviditeten är lätt att av misstag bli 
betraktad för att vara tjock istället för att vara gravid. Ett sådant misstag upplever de 
flesta kvinnor som jobbigt. Det framkommer att relaterat till sin kropp är det tre saker 
som gravida kvinnor är bekymrade över; när de ska börja se gravida ut, var på kroppen 
dessa förändringar kommer att visa sig samt hur lätt de kommer att återfå den kropp de 
hade innan graviditeten. Kvinnorna i studien var angelägna om att visa att det var 
graviditeten med dess fysiologiska förändringar som orsakade att kroppen börjat se 
annorlunda ut och att det inte berodde på en överkonsumtion av mat och godsaker. En 
kvinna beskriver det så här; 
 
”My stomach´s showing a bit now and my clothes, when I put them on it doestn´t look 
like I´m pregnant, it just looks like I´ve put on weight, you know what I mean, round 
here (indicates to waist)… You can´t really see I´m pregnant, just looks like I´ve got fat, 
people don´t know what to think” (Earle, 2003, s. 247). 
 
Den riktiga ”gravidmagen” är eftertraktad och många kvinnor längtar efter att den skall 
börja synas. Kvinnor beskriver det som önskvärt att inte lägga på sig på andra ställen än 
på magen och brösten. Det framkommer till och med att kvinnor lägger mer intresse vid 
hur en ändrad bröststorlek kommer ändra deras yttre, än hur amningen och att bli 
mamma kommer att fungera. De kvinnor som såg sin graviditet som något verkligen 
speciellt, till exempel de som haft svårt att bli gravida, såg extra mycket fram emot att 
snabbt kunna se kroppsliga förändringar (Earle, 2003).  
 
Klumpighet, att må dåligt och att ha en känsla av att vara handikappad är ansett att vara 
en del av graviditeten. En del kvinnor har till och med svårt att tro att de är gravida om 
de mår bra (Bondas & Eriksson, 2001). När kvinnan inte känner sig gravid leder det till 
ett tvivel på sig själv och en brytning mellan förväntningar och verklighet (Randell, 
1993) som kan beskrivas så här; 
 
”So I definitely see that my stomach is getting bigger and I´ve seen the fetus but there 
are times when it´s just not real at all” ( Randell, 1993, s. 521). 
 
Enligt Earle (2003) ses den gravida kroppen som temporär, och snarare än att njuta av 
att slippa bli granskad under denna tid så längtar många kvinnor efter att ”få tillbaka” 
sina gamla kroppar. 
 
”I can´t wait to get rid of it (the bump), I know that sounds horrible, just want to get 
back to normal” (Earle, 2003, s. 250). 
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Många kvinnor upplever det som att en stor förändring äger rum, både fysiskt och 
känslomässigt. Graviditeten beskrivs som något fantastiskt, ett mirakel, och samtidigt 
som något naturligt och självklart (Lundgren & Wahlberg, 1999). Det framkommer 
även att kvinnorna har känslor av ambivalens. På samma gång som de kan ha negativa 
känslor för graviditeten så är de rädda att i tidig graviditet mista fostret genom missfall 
(Randell, 1993; Lundgren & Wahlberg, 1999). Den största utmaningen i kvinnans egen 
kamp om att kunna se sig själv som mamma är att släppa taget om sitt ”riktiga jag”. Det 
innebär att samtidigt som kvinnan behåller sin gamla ”jagidentitet” genomgår hon ett 
nytt sätt att se på sig själv och anpassar sig till sin förändrade identitet som blivande 
mamma. Att vara mamma innebär enligt många kvinnor att vara en effektiv, stark vuxen 
som är ansvarstagande och osjälvisk (Randell, 1993), vilket en kvinna uttrycker så här; 
 
”I guess this is it, they can´t call you a kid any more” (Randell, 1993, s. 523).  
 
En positiv självbild vid möten i vården kan under graviditeten konstrueras genom god 
kommunikation mellan barnmorskan och den gravida kvinnan (Earle, 2000). Genom att 
en tillitsfull relation byggs upp mellan dessa personer kan den gravida kvinnans 
självförtroende stärkas, speciellt då barnmorskans kommunikation andas tilltro till 
kvinnans kapacitet att kunna föda (Lundgren, 2004).  Kvinnan behöver också övertygas 
om att hennes graviditet är normal och att hon upplever samma som andra kvinnor. Det 
krävs dock inte bara en känsla av att vara normal, utan också en känsla av att vara unik 
för att detta skall uppnås (Earle, 2000). Randell (1993) beskriver att mödrar tenderar att 
envist hålla fast vid sin självbild genom att försöka neutralisera eller minska den 
påverkan som bilden av moderskapet utgör.  

Oro/rädsla 

En graviditet väcker många nya känslor hos den gravida kvinnan och i det tidiga skedet 
dominerar ofta negativa känslor. Det beror på att en stor förändring äger rum i kroppen. 
Kvinnan kan uppleva både illamående, trötthet och att ha svårt att koncentrera sig 
(Lundgren & Wahlberg, 1999). Många kvinnor berättar att före graviditeten har de inte 
reflekterat över sin hälsa. Däremot har de efter det positiva graviditetsbeskedet blivit 
mer medvetna om hälsans betydelse och inte längre tagit den för given. Kvinnorna 
ägnar också en stor del av tiden till att tänka på hur deras hälsovanor kan påverka hälsan 
för bebisen i magen. Även tankar på familjens hälsa, förlossningen och framtiden upptar 
del av kvinnornas tid. En stor del av graviditeten går åt till att oroa sig, vilket många 
kvinnor efteråt säger att de ångrar (Bondas & Eriksson, 2001). Genom att veta att 
graviditeten är ”normal” och att andra kvinnor i samma situation går igenom samma 
tankar, kan kvinnor som är oroliga lugnas. Från ett sådant perspektiv är barnmorskan 
med sin kunskap och erfarenhet en viktig person i mötet med gravida kvinnor (Earle, 
2000). 
 
”I was very nervous because I was disappointed with my size but the midwife said ´oh, 
you are not quite the measurement you should be, but everything is all right, it´s quite 
normal´. That put my mind at rest” (Earle, 2000, s. 238).   
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Kvinnor som väntar sitt första barn behöver övertygas mer om att deras graviditeter är 
normala, till skillnad från omföderskor som har en annan referensram. Förstföderskor är 
även i större behov av att förvissas om att deras upplevelser, både kroppsligt och 
känslomässigt, upplevs även av andra kvinnor. Olika kvinnor har inte exakt samma 
upplevelse utan nyanserna varierar. Informationen kan på flera sätt hjälpa kvinnor som 
ska bli mor för första gången. De kan annars lätt känna att deras upplevelser är ovanliga, 
eftersom de inte känner igen dem från tiden innan graviditeten. De vet heller inte vad 
som kan förväntas av graviditeten eftersom det är första gången och därmed kan de 
heller inte relatera den till tidigare upplevelser (Earle, 2000). Graviditeten framkallar 
också känslor av att möta något oundvikligt, något som är utom kvinnornas egen 
kontroll (Lundgren & Wahlberg, 1999). En kvinna beskriver; 
 
” I´m beginning to be afraid of the delivery. I can´t escape now. The child has to be 
delivered. Before 12 weeks I knew I had a choice: either deliver it or be anaesthetized 
and have it taken away. But now it has to be delivered…. What a horrible person I am 
with these thoughts” (Lundgren & Wahlberg, 1999, s. 16). 
 
En del kvinnor beskriver stor oro över att förlora barnet i magen (Lundgren & 
Wahlberg, 1999). Kvinnor med tunga jobb oroar sig för vilken effekt stress har på 
bebisen, men trots detta finns en önskan att vara lika effektiv som sina icke gravida 
kollegor. Uttalad oro som kvinnor känner under graviditeten kan också relateras till 
rädslan att inte kunna bli en mamma som är bra nog. Likaså finns tankar på om de har 
förmågan att ha tillräckligt med plats i hjärtat och i livet för att ta hand om det nya 
barnet (Bondas & Eriksson, 2001). 
 
De flesta kvinnor som intervjuats i Bondas och Erikssons studie (2001) säger att de tror 
att användning av tobak och alkohol under graviditeten är skadligt för bebisen. Ändå 
var det många av dessa kvinnor som inte kunde bli av med sitt beroende. Det hjälpte 
inte att de hade både en inre önskan att kunna sluta eller påtryckningar från 
omgivningen. Oförmågan att inte kunna sluta med sitt beroende framkallade känslor av 
både mycket skam och skuld och kvinnorna försökte dölja eller i alla fall skära ner på 
sitt användande.  
 
I en svensk studie där tre generationer av kvinnors upplevelser av graviditet jämfördes, 
framkom att mödrars oro kretsade kring problem som var aktuella för den tiden de levde 
i när de var gravida. Kvinnorna som fick barn förr oroade sig för till exempel 
barnsjukdomar och krig, medan kvinnorna som fick barn på senare tid bekymrade sig på 
ett annat sätt. De oroade sig mer för att deras barn skulle komma i dåligt umgänge, 
använda sprit och droger eller att de skulle råka ut för en trafikolycka (Wiktorell & 
Saveman, 1996).   
 
I Randells studie (1993), vars mål var att beskriva hur kvinnor som var över trettio år 
när de fick sitt första barn upplevde sin graviditet, fann man i resultatet bland annat tre 
olika känslolägen som dessa kvinnor upplevde. De tre var; känslor av overklighet, 
ambivalens och labilitet. En av kvinnorna i studien uttrycker sig som att hon förstår att 
hon är gravid eftersom magen växer, men att hon ändå känner det overkligt. Flertalet av 
kvinnorna menade att de upplevde liknande känslor, alltså en frånvaro av att ”känna 
sig” gravid. Enligt författaren kunde det skönjas en viss disharmoni mellan dessa 
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kvinnors förväntningar och den faktiska verkligheten (Randell, 1993). I slutet av 
graviditeten beskrivs att den känsla som dominerar är ambivalens. Kvinnorna är både 
förväntansfulla över att äntligen få träffa sin baby, samtidigt som de är rädda för det 
okända (Lundgren & Wahlberg, 1999). En kvinna säger; 
 
“Holding up, don´t want to give birth, regret, afraid, don´t dare, afraid of everything 
physical. Do I really want a baby to come out between my legs?” (Lundgren & 
Wahlberg, 1999, s. 17). 
 
Ambivalensen som dessa kvinnor upplevde, verkade till viss del kunna bero på att de 
under lång tid hade sett sig själva som ”icke-gravida”. Därför hade de nu svårt att se sig 
själva som gravida. Mellan raderna framkom en viss frustration över att de hade ”slösat 
bort” sin fertilitet genom att önska att de inte skulle bli gravida (Randell, 1993). En 
kvinna beskriver hur hon kände; 
 
”I have so many friends who had gotten pregnant over the years and I thought, even 
thought I have been (a good contraceptor), my husband say’s I’m the most careful 
person he has ever known, but I was sure that there might be something wrong.” 
(Randall, 1993, s. 522). 
 
Labilitet var den tredje upplevelsen som blev påtaglig hos kvinnorna under graviditetens 
gång. De hade svårt att bortse från att både en ökad känslighet och irritation blev en 
tydlig del av deras identitet (Randell, 1993). 
 
 ”I’m quicker to get mad, quicker not to be accepting toward something I don’t like, I’m 
more on the edge than normally” (Randell, 1993, s. 522). 
 
Randells (1993) studie visade också att kvinnorna upplevde en svår balans mellan att 
vara självuppoffrande och att vara självisk i sin nya roll som blivande mor. En kvinna 
beskriver sina känslor så här; 
 
” I think another thing is that my parents both felt that they should sacrifice a lot of 
things for their children. They did that a lot. And they felt they should do that. And I 
don’t think I want to do that much. Not that I don’t want to take care of my child but I 
also want to take care of myself” (Randell, 1993, s. 523). 
 
Kvinnorna i studien ansåg att kriteriet att vara självuppoffrande ingick för att kunna 
vara en bra mamma. Men några av dem hade svårt att få ihop det kännetecknet med 
bilden de hade av sig själva, som citatet ovan visar (Randell, 1993). En kvinna som 
deltagit i en studie av Schmied och Lupton (2001) hade inte planerat sin graviditet och 
hon upplevde det som om fostret utnyttjade hennes kropp. Hon säger; 
 
“I mean, the most amazing thing to me was the fact that something is growing inside me 
that I can’t control at all. It’s an invasion of my body. In the beginning, I’m sure I used 
words like ´parasite´ - that’s right (chuckling) - and that was before the first ultrasound, 
when I honestly thought it could have been the creature from the black lagoon as far as 
I knew. Then there’s the ultrasound to see it is human (laughing). Yes, something not to 
be scared, taking over” (Schmied & Lupton, 2001, s. 37). 
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Positiva upplevelser 

Efter första trimestern av graviditeten, som ofta karakteriseras som en tid av trötthet och 
illamående, kommer energin och livslusten efterhand tillbaka i den andra trimestern. 
Denna del av graviditeten upplevs av många kvinnor som en tid med färre fysiska 
besvär och en period som handlar om mycket glädje. Några kvinnor beskriver det som 
den bästa tiden de varit med om (Lundgren & Wahlberg, 1999). Liknande beskrivningar 
framkommer också i en studie av Wiktorell och Saveman (1996), där kvinnorna 
upplevde glädje under sin graviditet och tyckte att det var positivt och roligt att vara 
gravid. Kvinnornas egna mödrar bidrog till att de upplevde självtillit och fick en positiv 
upplevelse av graviditeten. Familj, släkt och vänner sågs som en resurs, som både kunde 
hjälpa till rent praktiskt, men också ge känslomässigt stöd. De färgades av en positiv 
anda och bidrog till en livsglädje inför tillvaron med den nya babyn (Wiktorell & 
Saveman, 1996).  
 
Redan i magen börjar bebisen påverka de blivande mammorna genom att de känner 
både större ansvar och mognad än tidigare. En hel del kvinnor känner sig priviligerade, 
stolta och lyckliga, särskilt de som tidigare varit med om ett missfall eller liknande 
(Bondas & Eriksson, 2001). En gravid kvinna berättar att hon upplevde det som att hon 
konstant hade med sig en liten följeslagare, men att den samtidigt var som en del av 
hennes kropp. Andra kvinnor uttrycker sig i liknande ordalag. Det kan även vara att de 
uppfattar det ofödda barnet som något ”kramgott” och varmt och att relationen de har 
med barnet är nästan som en kärleksaffär. De kvinnor som kände det så här 
kännetecknades alla av att de hade planerat sin graviditet (Schmied & Lupton, 2001). 
En kvinna i Lundgren och Wahlbergs (1999) studie berättar att hon kände sig speciell 
och utvald samt att besvär som illamående, halsbränna och trötthet hade liten betydelse 
när hon började kunna känna barnets rörelser i magen. Andra kvinnor i en studie av 
Bondas och Eriksson (2001) förklarar att bebisens rörelser i magen framkallar en känsla 
av välmående eftersom det är en bekräftelse på att babyn lever och mår bra.   
 
Ultraljudet, som vanligtvis görs runt vecka sexton i graviditeten, är en viktig händelse 
för många av kvinnorna eftersom bebisen i magen då blir verklighet för dem (Lundgren 
& Wahlberg, 1999). Första gången paret ser sin bebis via ultraljud är en överväldigande 
upplevelse och det ger dem också en större känsla av samhörighet (Bondas & Eriksson, 
2001); 
 
” What a sensation to see a little, little creature lying there kicking and boxing inside 
me, without me feeling anything at all” (Lundgren & Wahlberg, 1999, s. 16). 
 
Genom att vara närvarande i mötet kan barnmorskan hjälpa den gravida kvinnan att 
möta framtiden utan rädsla. Barnmorskan kan även hjälpa henne att rikta 
uppmärksamhet mot den kommande förlossningen. På så vis får kvinnan hjälp med att 
bygga upp och få tillit till sin egen kropp samt att tro på sin egen förmåga. Detta kräver 
att barnmorskan har alla sinnen öppna inför de signaler som den gravida kvinnans kropp 
sänder ut. Genom att barnmorskan etablerar en god ögonkontakt samt att hon blir 
tydligare i sin kommunikation med kvinnan kan detta uppnås (Lundgren, 2004). I 
studien av Wiktorell och Saveman (1996) framkommer att kvinnorna upplevde att de 
var starka och att de kunde klara av att föda sitt barn, även om det till en början var 
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nervöst att tänka på förlossningen. Eftersom de förstod att det inte fanns någon 
återvändo och att de själva var tvungna att själva föda fram barnet, kände kvinnorna sig 
starka och litade till sin egen förmåga. Det beskrevs av en kvinna så här;  
 
”Då kände jag mig stark. Det skulle jag klara av även om jag var ensam.” (Wiktorell & 
Saveman, 1996, s 7) 
 
Ju längre graviditeten går, desto större blir längtan efter att träffa barnet. Det beskrivs 
med ord som otålighet, längtan, nyfikenhet och förväntningar att äntligen få möta sin 
baby. Kvinnorna känner sig lugna och harmoniska samtidigt som det finns en känsla av 
overklighet när de tänker på bebisen i magen. De längtar efter att få bli mamma 
(Lundgren & Wahlberg, 1999).  
 
DISKUSSION 

Vi har delat upp vår diskussion i två delar, bestående av en metod- och en 
resultatdiskussion, enligt Fribergs (2006) anvisningar. 

Metoddiskussion 

Från början av arbetet med kandidatuppsatsen valde vi mellan att analysera biografier 
eller att göra en analys av kvalitativ forskning inom området. Efter diskussioner om för- 
och nackdelar med respektive metod bestämde vi oss för att göra en analys av kvalitativ 
forskning. Det var flera anledningar till att vi valde denna metod. För det första kände vi 
oss mer vana vid den typen av forskningsprocess. För det andra förstod vi efter den 
inledande artikelsökningen att det fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats som skulle kunna besvara vårt syfte. Det slutgiltiga valet av metod 
kändes rätt för oss, eftersom kvalitativ forskning har ökad förståelse som yttersta mål 
(Friberg, 2006) och vårt mål var att belysa kvinnors upplevelser av graviditet. 
 
För att få fram en större bredd i det resultat som presenteras hade även andra metoder 
kunnat användas. Vi hade till exempel kunnat intervjua gravida kvinnor, vilket hade 
varit intressant och kanske kunnat ge en än mer nyanserad bild av gravida kvinnors 
upplevelser. Dessutom hade vi kunnat iaktta deras kroppsspråk under intervjun, något 
som inte framkommer i skriven text, såvida den inte är beskriven av personen som 
utfört intervjun. En annan metod hade varit att be gravida kvinnor skriva dagbok från 
inskrivning på Mödravårdscentral till avslutad graviditet. Vid en sådan analys kan 
nyanser i upplevelser, relaterade till tid och händelser under graviditeten, komma fram. 
Det hade varit intressant att följa kvinnorna från ett sådant perspektiv, eftersom vi fått 
kunskap om att upplevelserna varierar beroende på var i graviditeten som kvinnorna 
befinner sig. Med tanke på vår tidsplan för uppsatsens genomförande var det dessvärre 
inte möjligt. Även om artiklarna inte är representerade ur alla synvinklar, eftersom 
kvinnor från andra kulturer inte är med, är vi ändå nöjda med den metod vi valde. Det 
var tidskrävande att hitta relevanta sökord för att ha förmåga att avgränsa sökningen i 
respektive databas. Det var ett rikligt urval av artiklar att välja mellan, vilket gav oss 
olika infallsvinklar på problemet innan vi kunde göra vårt slutliga val. 
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Vårt resultat bygger på åtta vetenskapliga artiklar som valdes ut för att de ansågs kunna 
ge en förståelse för vad den gravida kvinnan upplever under graviditeten. De uppfyllde 
också våra kriterier; att vara vetenskapligt granskade och att inte handla om kvinnor 
med något sjukdomstillstånd eller kvinnor som visste att de bar på ett sjukt barn. Vi 
gjorde inga avgränsningar i hur gamla artiklarna fick vara, men alla artiklarna, med två 
undantag (Wiktorell & Saveman, 1996; Randell, 1993) är yngre än tio år. Alla studier 
utom en är baserade på intervjuer, vilket vi ansåg gör att resultatet känns mer trovärdigt 
eftersom det är kvinnornas egna ord som kommer fram. Undantaget är Lundgren och 
Wahlbergs studie (1999), som är baserad på anonyma dagböcker från tolv gravida 
kvinnor. Vi har valt artiklar från länder som inte skiljer sig alltför mycket från den 
svenska kulturen. Av de åtta artiklarna är fyra gjorda i Norden och de andra kommer 
från Storbritannien, Australien och USA. Vi valde att ta med dessa artiklar för att de på 
ett tydligt och beskrivande sätt belyser kvinnors upplevelse av graviditet.  
 
När texterna analyserades läste vi med så stor öppenhet som möjligt. Vi försökte koppla 
bort vår egen förståelse. Genom att läsa med öppenhet ville vi medverka till att förstå 
och göra nya reflektioner utifrån kvinnornas egna ord. Om våra egna erfarenheter och 
fördomar skulle dominera tankarna under läsandets gång befarade vi att helheten kunde 
stympas. I kvalitativ forskning måste man vara öppen för andras livsvärldar och 
dessutom, som i detta fall, reflektera och möta kvinnorna utan inblandning av sin egen 
förförståelse. Det är inte möjligt eftersom egna upplevelser som man bär med sig inte 
går att glömma bort. När vi läste artiklarna som vi valt ut hade vi en tanke att kvinnorna 
skulle beskriva olika typer av känslor. Däremot hade vi inga tankar om vilka slags 
känslor som skulle beskrivas eller om nyanserna som beskrevs. Vi hade alltså en 
förförståelse för att känslor skulle beskrivas, men inte för djupet i känslorna och de 
olika nyanserna. 
 
Värderar vi hur analysen av texterna genomförts anser vi inte att det kunde ha gjorts på 
ett annorlunda sätt. Vi hade möjligen kunnat utgå från fler ledord vid 
litteratursökningen, för att på så sätt skapa möjligheten att analysera ett större material. 
Vi tycker dock att artiklarna som vi använt räcker. Initialt började vi med att läsa dem 
mer ytligt, för att därefter granska dem mer noggrant. Vi bildade sedan teman som 
beskrev upplevelserna som kvinnorna hade. Det var inte svårt att bilda våra tre teman, 
eftersom vi hade stor hjälp av citaten i artiklarna. Efter att ha läst artiklarna om och om 
igen blev de mer eller mindre självklara i detta sammanhang.  Vi har valt att ta med en 
hel del av dessa citat i vårt resultat, eftersom vi ansåg att det blir lättare för läsaren att 
tänka sig in i de gravida kvinnornas upplevelser om de ursprungliga formuleringarna 
finns kvar. Det ger också en mer målande bild än om vi bara hade haft vår egen text. 
Citaten är behållna på engelska för att undvika feltolkningar.  

Resultatdiskussion 

Efter analys av texterna framkom att en förändrad identitet, rädsla/oro samt positiva 
upplevelser är känslor som kvinnor uttrycker under graviditeten.  
 

 13



Enligt resultatet som vi har fått fram, visade det sig att gravida kvinnors upplevelser 
sträcker sig över ett brett register. Sannolikt finns det lika många nyanser av upplevelser 
som antalet gravida kvinnor. Det framkom dock vissa gemensamma åsikter om deras 
upplevelser. Till exempel beskrev kvinnorna att deras livsvärld märkbart förändrades 
under perioden då de var gravida (Lundgren & Wahlberg 1999; Bondas & Eriksson, 
2001; Lundgren, 2004). Livsvärlden representerar verkligheten som vi lever i och som 
vi upplever den genom våra kroppar (Wiklund, 2003). Detta betyder alltså att det som är 
sant för en människa inte nödvändigtvis är sant för en annan (Eriksson, 2000). 
 
Resultatet visar att kvinnorna upplevde en förändrad identitet. Från att ha varit relativt 
självcentrerade och inriktade på egna mål och intressen började de att istället fokusera 
på barnets hälsa. Att få barn och att uppfostra den nya familjemedlemmen innebär en 
förändrad identitet, där kvinnans förmåga att alltid ha en beredskap att sätta barnets 
behov framför sina egna ingår. En förmåga som ställer stora krav på mamman, 
föräldraskapet och relationen eftersom många situationer som uppkommer inte är 
planerade. Barnet har en outtalad rätt att både få ta tid och att vara i centrum. Kvinnan 
visar på sin styrka genom att ha förmåga att fokusera på den nya situationen, men också 
att hon är kapabel att ha fler och oplanerade bollar i luften. Det fanns kvinnor som 
upplevde sig själva med en viss motsägelse i det att de såg sig själva som själviska och 
självcentrerade och att de önskade att det inte skulle vara på det sättet. De oroade sig 
över att inte kunna vara den osjälviska, goda mor som de hade som förebild och det 
verkar vara förhållandevis vanligt hos gravida kvinnor. Kanske är det så att kvinnor kan 
behöva gå igenom en period av livslidande under graviditeten, för att slutligen kunna 
uppleva hälsa igen i den nya rollen som mamma. 
 
Det kom fram tydligt i analysen att gravida kvinnor upplever en mängd känslor och att 
de är av mycket varierande karaktär, så som till exempel känslor av både overklighet 
och ambivalens. Några av dessa skulle kunna betecknas som en form av lidande, då 
sådana känslor i viss utsträckning kan dränera den gravida kvinnans energi (Schmied & 
Lupton, 2001). Ständiga kast mellan olika känslolägen kan vara påfrestande för vem 
som helst, men mer för den gravida kvinnan. Oavsett hur dessa känslor ter sig, skulle 
man kunna beskriva det som att sinne och hjärta får fritt spelrum. Den subjektiva 
kroppen och hur kvinnan upplever sig själv är något som ingen annan kan ifrågasätta 
hos den enskilda personen, eftersom det som den enskilda människan känner är 
sanningen för den personen (Wiklund, 2003). Några gravida kvinnor känner sig tjocka 
medan andra kvinnor upplever sig vara i sjunde himlen. På något sätt fyller upplevelsen 
och känslan en funktion i just det sammanhang som individen befinner sig i. Om dessa 
upplevelser kan bearbetas och integreras hos den gravida kvinnan kan detta hjälpa 
henne att bli mer förberedd inför den kommande mammarollen. Det viktiga är 
förmodligen inte att det blir ”rätt”, utan att den gravida kvinnan får tillräckligt med 
spelrum för att kunna smälta och uppleva graviditeten i lugn och ro. Hon behöver få 
andras tillåtelse och ge sig själv medgivande till att göra upp med sin gamla självbild 
och identifiera sig med den situation hon befinner sig i. Hennes livsvärld står inför en 
omvälvande händelse och hon behöver komma till ro med sig själv och sin nya identitet 
i rollen som mamma.  
 
Upplevelserna av den förändrade kroppen varierade mycket hos de gravida kvinnorna. 
Här blir det tydligt att den subjektiva kroppens upplevelse är ytterst individuell. Det 
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som för en individ upplevs som något positivt upplevs inte så för en annan (Dahlberg et 
al., 2003). Några av kvinnorna upplevde en euforisk lyckokänsla, medan andra 
upplevde sig tjocka, klumpiga och obekväma med sin nya gravida kropp. Vissa av 
kvinnorna uppfattade att det var det mest naturliga i världen att vara gravid, medan 
andra kvinnor beskrev det som något overkligt och samtidigt obehagligt. Det är genom 
kroppen vi förhåller oss och kommunicerar med världen och den är viktig för vår 
identitet. När kroppen förändras kan kvinnan bli främmande sin kropp och börja 
uppleva världen på ett annat sätt (Wiklund, 2003). Som sjuksköterska och annan 
vårdpersonal är det en fördel att i sitt arbete vara medveten om att gravida kvinnors 
upplevelser skiljer sig avsevärt ifrån andra gravidas upplevelser. Det kommer att vara 
till stor hjälp för att kunna svara mot vårdtagarnas olika behov och önskningar och på så 
vis kan ett visst mått av hälsa uppnås (Eriksson, 2000).  
 
Det är möjligt att sjuksköterskor som träffar gravida kvinnor i sitt arbete inte har 
kunskap om att kvinnorna inte alltid upplever det som positivt att kroppen förändras. 
Sjuksköterskorna kanske bara utgår från att en baby är på väg till livet och bortser från 
att kvinnans mage är stor. För den gravida kvinnan är hennes kropp så ”nära” henne att 
den kan bli en belastning. Ingen annan person kan ifrågasätta upplevelsen av den egna 
kroppen, eftersom den är högst personlig (Dahlberg et al., 2003). En möjlighet kan 
också vara att gravida kvinnor är omedvetna om att andra personer kan uppfatta dem 
som mycket attraktiva trots att de själva har en motsatt åsikt. Attraktiv kan förknippas 
med andra faktorer än den stora magen. Det kan till exempel betyda att vara fruktsam, 
föra släktet vidare och att bli mor. Med tanke på det ideal som kvinnor dagligen 
bombarderas med via media kan kroppsförändringen uppfattas som dubbel. Den är en 
förutsättning för barnets tillväxt men den borde inte synas.  
 
Enligt resultatet var oro och rädsla ett tema. Det är inte konstigt att gravida kvinnor 
uttrycker funderingar över sin hälsa, med tanke på att hälsa under graviditeten innebär 
förändringar mot deras tidigare referensram. Det handlar både om kvinnans egen hälsa 
och om det ofödda barnets hälsa. Flertalet kvinnor som kommer till tals i vårt resultat 
uttrycker en lättnad och upplever ökad hälsa, då de fått försäkringar från barnmorskan 
och annan vårdpersonal att ”allt är normalt”. Lidande kännetecknas av att inte längre 
kunna lita till sin kropp och att kastas mellan tillit och besvikelse (Dahlberg et al., 
2003). Oavsett vad gravida kvinnors oro handlar om, upplever kvinnorna att det är okej 
så länge som deras upplevelser ligger inom de normala ramarna för gravida kvinnor.   
 
Det som kan bekymra gravida kvinnor är kopplat till den tidsepok som hon lever i. 
Olika problem och situationer, kopplat till hälsa och lidande, som berör eller kommer att 
beröra hennes barn varierar beroende på hur samhället ser ut och fungerar där kvinnan 
bor. Det är förståeligt att de bekymmer som mammor nu för tiden oroar sig för är av en 
helt annan typ än de besvärligheter som mammor i tidigare generationer bekymrade sig 
för. Globala förändringar och fokusering på växthuseffekten kan vara ett exempel på 
oro som varierar mellan olika tider.  
 
Även information som ges ut kan vara orsak till att gravida kvinnor känner sig vilsna 
med tanke på intag av alkohol och tobak. Det är inte så många år sedan gravida kvinnor 
hade inställningen att ”ett glas vin till maten kan väl ändå inte vara något fel”. Ett citat 
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ur boken Ett barn blir till (Nilsson, Ingelman-Sundberg & Wirsén) från 1975 kan vara 
en förklaring till varför det var så; 
 
”Alkohol kan under graviditeten tillåtas i måttliga mängder, ett glas vin eller två vid en 
högtidligare middag eller måhända en liten snaps gör ingen skada. Rökning vore det 
bra att upphöra med. Man har emellertid inte klart för sig om tobak skadar fostret eller 
inte. Det enda man vet är att rökande kvinnor föder mindre barn och har en benägenhet 
att föda för tidigt. Är det svårt att sluta helt brukar 5-6 cigaretter om dagen tillåtas, och 
många anser att en måttlig rökning är bättre än en kraftig viktökning, som ofta brukar 
bli följden, då någon slutat röka” (Nilsson et al., 1975, s 79). 
 
Idag vet vi mer om hur kvinnans intag av föda och dryck påverkar babyn i magen och 
det finns evidens på hur droger av olika slag påverkar det ofödda barnets hälsa. Vissa 
kvinnor som kommer till tals verkar dock vara osäkra på detta samband, vilket är 
förvånansvärt med tanke på att studien de medverkar i är skriven år 2001 (Bondas & 
Eriksson, 2001). Det känns angeläget och viktigt att vi som blivande sjuksköterskor kan 
bidra till att minska liknande kunskapsluckor och därmed också lidandet för kvinnorna. 
  
I vårt moderna samhälle vill vi ha kontroll över alla områden i livet. Inom vissa 
områden är det dock svårt, för att inte säga omöjligt, att ha en fullständig kontroll. Ett 
sådant exempel är att vara gravid. Man måste helt enkelt lita till att graviditeten och 
barnets utveckling sker normalt och enligt naturens gång och till stor del lämna 
kontrollen utanför. Känslan av att tappa kontrollen kan framkalla ett lidande hos den 
gravida kvinnan (Dahlberg et al., 2003). En viss kontroll kan vidmakthållas tack vare 
modern teknologi och ökad kunskap inom olika specialiteter där till exempel mat och 
motion ingår. Till största delen är graviditet och förlossning ett mirakel och en så 
otroligt komplex process att gravida kvinnor bara med häpnad kan bevittna dess olika 
skeenden.   

Slutsats – praktisk betydelse i arbetet som sjuksköterska 
När vi summerar vad vi bidragit med för att förbättra vårdsituationer, är vår förhoppning 
att sjuksköterskor som möter gravida kvinnor har fått en ökad kunskap för vad 
kvinnorna går igenom under graviditeten. Enligt Dahlberg et al. (2003), som vi valt att 
referera till, är det sjuksköterskans uppgift att medverka till hälsa och minimera lidandet 
för en annan människa.  
 
Kvinnorna har beskrivit att de har varierande upplevelser under graviditeten. Det kan 
för dem innebära att de upplever hälsa och mindre vårdlidande om de träffar samma 
sjuksköterska flera gånger om det är aktuellt. Kontinuitet i vården kan medverka till 
upplevelse av trygghet. I sitt möte kan sjuksköterskan i sin profession förmedla trygghet 
genom att lyssna och ge kvinnan tid att få berätta om hur hon upplever olika situationer.  
 
Vårt resultat visar att kvinnan bör erbjudas delaktighet i olika beslut. Det betyder att vi i 
vårt kommande arbete som sjuksköterskor bör ha alla sinnen öppna vid mötet med en 
gravid kvinna. Genom att vara lyhörda vid dessa möten kan vi förbättra vården genom 
att individualisera och därmed medverka till hälsa för den enskilda kvinnan. Vi kan inte 
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utgå från att upplevelser som kvinnan beskrivit vid tidigare möten gäller även denna 
gång. 
 
Sjuksköterskan bör också inse sin begränsning i mötet med gravida kvinnors 
upplevelser. Det gäller till exempel om kvinnan beskriver att hon har dåliga relationer i 
sin släkt, till sin mor eller till andra anhöriga. I sådana fall kan sjuksköterskan medverka 
till att kvinnan får professionell hjälp inom andra specialiteter.  
 
I detta arbete har vi diskuterat gravida kvinnors upplevelser under graviditet och hur vi 
som sjuksköterskor kan hjälpa dem att uppnå hälsa. När kvinnan blir gravid och 
uppsöker vård är det viktigt att hon får vara i centrum. Därför är det viktigt att vi som 
vårdpersonal har kunskap om hur en förändrad självbild, rädsla/oro och positiva 
upplevelser påverkar kvinnorna under graviditeten. För att vårdpersonal ska kunna 
hjälpa och möta kvinnorna på ett professionellt sätt skall de veta och ha förståelse för att 
gravida kvinnors upplevelser inte går att klumpa ihop.  
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BILAGA 1 

Gjorda sökningar i databaserna 
 
 
 Sökhistorik i CINAHL Resultat

Antal 
artiklar 

Antal använda artiklar 

# 1 ”Pregnancy”,  
”Life experiences” 

100 2 (36, 45) 

# 2 ”Pregnancy”, 
”Attitude to 
pregnancy” 

378 3 (31, 44, 45) 

# 3 ”Pregnancy”, 
”Perception” 

72 0 

# 4 ”Experience of 
pregnancy” 

50 3 (24, 31, 45) 

 
 
 
 
 Sökhistorik i  

Academic Search Elite 
Resultat
antal 
artiklar 

Antal använda artiklar 

# 1 “Pregnant women”, 
“Experience” 

330 3 (24, 35, 44) 

# 2 “Pregnancy”, 
“Experience” 

408 5 (24, 35, 36, 44, 55) 

# 3 “Pregnancy”, 
“Pregnant women”, 
“Experience” 

60 1 (35) 

# 4 “Experience of 
pregnancy” 

81 5 (24, 35, 36, 44, 55) 

# 5 “Pregnancy”,  
“Life change events” 

8 0 

# 6 “Pregnancy”, 
“Perception” 

4 0 

# 7 “Pregnan*”, 
“Self-perception” 

11 1 (7) 
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BILAGA 2 

Översikt över artiklar i litteraturstudien 
 
 

Ref 
nr 

Författare 
/år 

Tidskrift Titel Studiens syfte Studiens resultat 

7 Randell, 1993 Journal of Advanced 
Nursing 

Growth versus stability: older 
primiparous women as a 
paradigmatic case of persistence 

Att beskriva hur 
förstföderskor över 30 år 
upplever sig själva under 
tidig graviditet 

Äldre kvinnor har svårt att förlika sig
med den kommande mammarollen.  
De använder sig av ´balancing´ och 
´buffering´ för att vänja sig vid den  
nya identiteten. 

24 Schmied et 
al., 2001 

Nursing Inquiry The externality of the inside: 
body images of pregnancy 

Att undersöka förhållandet 
mellan den gravida kvinnan 
och hennes foster  

Kvinnor upplever en förvirring av  
gränserna mellan sig själva och sitt  
barn i magen. För många av  
kvinnorna i studien var upplevelsen 
av graviditeten och relationen med 
fostret tvetydig och inte självklar. 
Kvinnornas relation med fostret  
skiftade genom graviditeten.  

31 Lundgren et 
al., 1999 

The Journal of 
Perinatal Education 

The experience of pregnancy: a 
hermeneutical/phenomenological 
study 

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av graviditet 

Graviditeten ses av kvinnorna  
som en övergång till det okända. 
Detta delas in i tre teman: Att möta 
sin livssituation, att möta något  
oundvikligt samt förberedelse för   
det okända. 

35 Earle, 2003 Women´s Studies 
International Forum 

“Bumps and boobs”: fatness and 
women´s experiences of 
pregnancy  

Att undersöka kvinnors 
upplevelser av sin kropp 
under graviditeten, 
förlossningen och den 
närmsta tiden efter 
förlossningen 

Gravida kvinnor oroar sig över hur 
deras kropp förändras under en  
graviditet och över hur andra  
människor uppfattar dem.  

36 Lundgren, 
2004 

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 

Releasing and relieving 
encounters: experiences of 
pregnancy and childbirth  

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av att föda barn, 
med fokus på kvinnornas och 
barnmorskornas upplevelser 
av förlossningen, samt 
kvinnornas upplevelser av att 
vara gravida 

Utlösande och befriande möten  
utgör för den gravida kvinnan ett  
möte med både sig själv och med 
barnmorskan och inkluderar både  
lugn och förändring. Lugn är ut- 
tryckt som närvaro och att vara  
någons kropp. Förändring uttrycks 
som en övergång till något okänt  
och till moderskapet. 
  

44 Bondas et al., 
2001 

Qualitative Health 
Research 

Women´s lived experience of 
pregnancy: a tapestry of joy and 
suffering 

Att undersöka upplevelser av 
graviditet ur kvinnans 
perspektiv 

Resultatet omfattar tre kategorier;    
det perfekta barnet, en förändrad  
tillvaro och en strävan efter 
familjegemenskap.  

45 Wiktorell et 
al., 1996 

Nordic Journal of 
Nursing Research 
and Clinical Studies 

Three generations of mother´s 
experience of pregnancy, 
delivery, maternity and transfer of 
knowledge 

Att beskriva hur tre 
generationer av mödrar har 
reagerat på sin graviditet och 
sin förlossning och hur de 
känner inför mammarollen 

Mammor i olika generationer  
upplever moderskapet som något 
huvudsakligen positivt. Graviditet  
och förlossning upplevs som både  
positivt och negativt. 

55 Earle, 2000 Health and Social 
Care in the 
Community 

Pregnancy and the maintenance of 
self-identity: implications for 
antenatal care in the community 

Att undersöka förhållandet 
mellan kvinnors upplevelser 
av graviditet och förmågan 
att upprätthålla sin identitet 
under denna tid 

En god relation mellan barn- 
morskan och den gravida kvinnan 
kan utveckla en känsla av likhet  
med andra gravida kvinnor men  
också en känsla av att vara unik, 
vilket verkar vara grundläggande 
för att behålla sin identitet under 
graviditeten. 
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