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Förord 

Denna uppsats har skrivits gemensamt av författarna Lina Veltman och Caroline 

Öllersten. Vi tar gemensamt ansvar för dess innehåll i samtliga delar. Vi vill tacka de fem 

mödrar som deltagit i studien samt vår handledare Kristina Abiala. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka mödrars upplevelser av hur överföring mellan 

mor och dotter kan se ut gällande kroppsuppfattning och utseende, samt hur överföringen 

kunde påverkas genom medvetna val i mödrars eget förhållningssätt till sina kroppar. 

Tidigare forskningsresultat visade att moderns förhållningssätt till den egna kroppen i 

relation till kost och motion påverkade döttrarnas ätbeteende. De teoretiska 

utgångspunkterna var Bowlbys teorier kring anknytning, Meads den generaliserade och 

signifikante andre, Bourdieus begrepp hexis samt Chodorows teorier om 

modersfunktionen. Fem intervjuer med mödrar, i åldern 35-45 år genomfördes. Samtliga 

intervjuer spelades in för att senare transkriberas. Det transkriberade materialet kodades 

systematiskt och tematiskt. Resultatet visade att mödrar till döttrar medvetet upplever att 

en överföring sker gällande tankar och känslor inför den egna kroppen. Denna 

medvetenhet hos modern genererade strategier för att försöka förhindra överföring av 

negativa känslor och tankar kring kropp och utseende till dottern. 

 

Nyckelord: mödrar, döttrar, överföring, kroppsuppfattning, medvetenhet. 

 

Abstract 

This study aimed to explore how mothers, with daughters, experienced the transmission 

between the two according to opinions about their bodies and appearance. The study also 

explored the possibility of influencing this transmission according to how the mother 

decided to talk and behave with regard to their bodies and appearance. The results of 

previous research showed that the mother's attitude to their own bodies in relation to diet 

and exercise influenced their daughters' eating behaviors. The theoretical bases for the 

study were Bowlby’s attachment theory, Mead’s the generalized and significant other, 

Bourdieu’s hexis and Chodorow’s the reproduction of mothering. Five interviews were 

conducted with mothers of daughters, ranging in ages from 35-45. All interviews were 

recorded and transcribed. The transcribed material was analyzed thematically. The results 

showed that mothers with daughters experience a transmission of the thoughts and 

feelings about the body. This awareness generated strategies to prevent negative thoughts 

and feelings surrounding appearance and body image for daughters. 

 

Keywords: mothers, daughters, transmission, body image, awareness. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I den här undersökningen ville vi ta reda på hur mammor till döttrar tänker kring 

föräldraskap när det gäller utseende, kroppsuppfattning, mat och motion. Vi ville också ta 

reda på om mammor till döttrar tror att negativa tankar och känslor kan överföras till 

döttrarna och om de i sådana fall försökte förhindra detta. Tidigare studier har gjorts på 

ämnet ätstörningar för att undersöka om mammor har någon påverkan på sina döttrar när 

det gäller hur de äter, tränar och ser på sina kroppar. De teorier vi utgick i från var 

Bowlbys anknytningsteori, Meads den generaliserade och signifikante andre, Bourdieus 

begrepp hexis samt Chodorows teorier om modersfunktionen. Vi genomförde fem 

intervjuer med mammor i åldern 35-45 år. Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut 

från tal till skrift. I resultatet kunde vi se att mammor upplever att de tankar och känslor 

de har om sin egen kropp förs över på deras döttrar genom hur de pratar och agerar kring 

sig själva. I resultatet kunde vi också se att mammor till döttrar medvetet handlar för att 

döttrarna inte ska utveckla negativa tankar om sin kropp och sitt utseende.  
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1. Inledning  

“Mammas flicka”, “Sådan mor, sådan dotter”, “En dotter stjäl sin mors skönhet”, “Som 

modern spinner, så väver dottern”, uttrycken är många för hur banden mellan mödrar och 

döttrar ser ut. Gemensamt för dessa uttryck är att de exemplifierar den överföring som 

sker mellan mor och dotter. Redan i tidig ålder kan omgivningen se hur barn försöker 

härma sina föräldrars rörelser och gester. Vidare när talet börjar utvecklas härmar barnet 

uttryck som föräldrarna frekvent använder. Åsikter och attityder överförs likaså och 

reflektioner över utseende och kropp skapas redan hos små flickor genom den närmaste 

omgivningens normer och värderingar (Rostila & Toivanen, 2012 s. 63). Idag har det 

närmast blivit en trend att vara förälder. Kändisar bloggar om föräldraskap och tidningar 

levererar krönikor med föräldrars tankar om såväl knep för att få små barn att sova som 

gränssättningar. Tv och radio har särskilda program där både föräldrar och barn kommer 

till tals. Det finns tidningsmagasin på temat att vara förälder där kända mödrar uttalar sig 

om upplevelserna kring moderskapet, svårigheter och lyckokänslor. Många böcker i 

ämnet moderskap kan ses i bokhandeln och relationen mellan mor och dotter förekommer 

där med titlar som till exempel Den där kan du väl inte ha?, skriven av Deborah Tannen 

som handlar om samtalet mellan mor och dotter. Hanne Kjöller beskriver i sin bok I 

huvudet på en mamma, trenden kring att vara flerbarnsmor och se ut som 20 år, och hur 

media sänder ut ideal där mammor bara några månader efter nedkomst visar upp sina 

semesterbilder iförda bikinis med rutor på magen och bebisen på höften. “... så här ska 

man se ut för att vara med i deras chica klubb, annars är man en bonnig loser i gråa 

mysbyxor. Att barnen är en del av out-fiten, eller en accessoar, blir tydligt i dessa 

mammaskrifter…” (Kjöller, 2008 s. 57). 

 

Skönhetsideal är inget nytt påfund. Det har antagligen funnits i alla tider även om det sett 

olika ut. Den kvinnliga kroppen har alltid varit extra utsatt för dessa ideal. Sedd ur 

mannens ögon har den kvinnliga kroppen objektifierats och värderats, för kvinnor att 

förhålla sig till. Idealen inte bara skiftar över generationer utan även kulturellt i olika 

delar av världen ser det olika ut. Flickor påverkas starkt av befintliga skönhetsideal i den 

kultur de föds och växer upp i (Rostila & Toivanen, 2012, s. 63). Det finns en hel del 

forskning såväl i Sverige som i andra delar av världen som fokuserar på att undersöka hur 

relationen mellan mor och dotter påverkar ätstörningars uppkomst. Många studier tittar 
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på hur döttrar influeras av moderns uppfattning om den egna kroppen samt hur 

förhållningssättet till kost och motion hos modern ser ut. Forskning visar att döttrar 

påverkas av sina mödrars förhållningssätt till dessa faktorer (Anschutz et al., 2009; 

Benedikt et al., 1998; Cooley et al., 2008; Davison & Dean, 2010; Francis & Birch, 2005; 

Gross & Nelson, 2000). 

 

Den amerikanska sociologen Nancy Chodorow (1995) menar att det är modern som tar 

det största ansvaret för barnen och därmed är det också modern som står för den största 

delen av påverkan på barnen. Vidare anser Chodorow (1995) att bandet mellan mor och 

dotter ser annorlunda ut jämfört med bandet mellan mor och son. Medan mödrar tillåter 

en frigörelse hos sina söner, tenderar de att behålla sina starka band till döttrarna. Detta 

handlar, enligt Chodorow (1995), om att mödrar ser sina döttrar som en reproduktion av 

sig själva och att de således känner igen sig i de faser döttrarna går igenom (Chodorow, 

1995 s. 143-145). Även om Nancy Chodorows (1995) teorier kring moderskapet kan 

upplevas som aningen föråldrade lever alltjämt tankar och känslor hos mödrar till döttrar 

som handlar om påverkan och överföring. En av författarna till denna studie är mamma 

till tre barn, en son och två döttrar. Det är stor åldersskillnad mellan sonen och döttrarna. 

Efter att döttrarna föddes uppstod funderingar kring kroppsideal och överföring mellan 

mor och dotter. Dessa tankar var nya och hade inte funnits under sonens uppväxttid. 

Författaren kunde även dra paralleller kring dessa frågor till relationen till sin egen 

mamma samt dennas relation till sin mamma, författarens mormor. En nyfikenhet väcktes 

över hur andra mödrar funderar kring dessa frågor. Hur tänker och känner mödrar till 

döttrar kring kroppsideal, mat och motion och överföring från mor till dotter? Hur vill 

mödrar till döttrar motverka negativa känslor hos döttrarna samt inverka positivt till en 

god kroppsuppfattning och ett bra förhållningssätt till kost och motion? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och försöka förstå om och i så fall hur mödrar, i 

åldern 35-45 år, till döttrar upplever att den egna kroppsuppfattningen har en inverkan på 

hur döttrarna förhåller sig till sitt utseende och den egna kroppen gällande vad de äter 

samt hur de motionerar och tar hand om sina kroppar.  
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 Upplever mödrar att den egna kroppsuppfattningen har en inverkan på hur deras 

döttrar ser på sitt utseende och sina kroppar i relation till mat och motion och om 

så är fallet, hur ser denna inverkan ut? 

 Upplever mödrar att det sker en överföring av den egna självbilden till döttrarna 

och hur förhåller sig mödrar till detta i så fall? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på fem mödrar, i åldern 35-45, till döttrar. Mödrarna är bosatta i 

Stockholmsområdet. Studien var tidsbegränsad vilket kan ha påverkat datainsamlingen då 

intervjuerna var tvungna att begränsas och frågor som möjligtvis kunnat ge ett säkrare 

resultat kan ha uteslutits.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning tenderar att fokusera på kvantitativa undersökningar av ätstörningar, 

sjukliga ätbeteenden ur medicinska eller psykologiska perspektiv. Denna typ av forskning 

visar att mödrar har en inverkan på döttrars ätbeteende och kroppsuppfattning. 

Erfarenheter från barndomen kan påverka kvinnors ätbeteende. Kritik från 

socialisationsagenter i barndomen: vänner, familj och modern kan utveckla förväntningar 

på hur den kvinnliga kroppen ska se ut och påverka kvinnans ätbeteende samt leda till 

utveckling av en ätstörning (Annus et al., 2007). I vår studie ämnar vi fokusera på 

mödrars upplevelser kring överföring och hur mödrar reflekterar kring en eventuell 

påverkan på sina döttrar gällande utseende, kropp, kost och motion. Francis och Birch 

(2005) söker en koppling mellan en mors upptagenhet kring den egna kosten och vikten, 

och dotterns ätbeteende. Deras studie visar att mödrar som anser sig vara medvetna om 

sin vikt och kost begränsar även sin dotters intag och uppmuntrar till viktnedgång. Detta 

leder i sin tur till att dottern tar till sig dessa åsikter och ändrar sitt ätbeteende. Francis 

och Birch (2005) menar att detta visar på att moderns upptagenhet kring kost och vikt 
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inverkar på dotterns och öppnar upp för att dottern utvecklar en ätstörning eller ett 

skadligt ätbeteende (Francis & Birch, 2005). 

 

Damhors och Ogles (2003) studie undersöker även den hur mödrar till tonåriga döttrar 

kan forma sina döttrars förhållande till kost genom hur de interagerar med varandra kring 

kropp och bantning. Resultatet visar fyra olika tillvägagångssätt som mödrar och döttrar 

använder sig av när de diskuterar vikt och kropp med varandra. Det första är det verbala. 

Mödrar och döttrar diskuterar öppet och muntligt tankar om den egna kroppen eller 

tankar om andras kroppar där en uppmuntran till bantning, avrådan från att banta och 

kritik av den andres kropp sker. Det andra tillvägagångssättet gäller försiktighet kring 

kommentarer om kroppen. Det tredje handlar om att mödrar är medvetna om att döttrarna 

lär sig genom att iaktta. Mödrarna som använder sig av detta tillvägagångssätt 

kommenterar inte sin egen kropp eller diskuterar dieter när dottern är närvarande. Detta 

för att inte överföra sina egna attityder till dottern. Det fjärde, och sista, är ett låtgå-

tillvägagångssätt där modern låter dottern hantera sina egna tankar om kroppen utan att 

modern lägger sig i. Damhors och Ogles (2003) studie finner att interaktionen mellan 

mödrar och döttrar formas efter deras syn på sig själva, och deras förhållande med 

varandra vilket i sin tur formar deras beteende kring kost, speciellt när det gäller döttrarna 

(Damhors & Ogle, 2003). 

 

Moderns ogillande av dotterns kroppsfigur, moderns ätbeteende och attityder gällande 

mat (ur dotterns perspektiv) och negativ feedback från modern kan eventuellt påverka 

dotterns kroppssyn (Cooley et al., 2008). Vår studie syftar till att undersöka mödrars egna 

upplevelser kring överföring av kroppsuppfattning. Forskning visar att mödrars 

uppmuntran till att vara smal påverkar barnets egen kroppsuppfattning och ätbeteende 

(Anschutz et al., 2009). Huruvida modern förhåller sig till bantning och dieter kan 

påverka dotterns egen kroppsbild och försök till att gå ner i vikt. Om modern uppmuntrar 

dottern till att gå ner i vikt eller ändra sin kost kan detta influera dottern. Om modern 

dessutom själv bantar eller ger uttryck för att inte vara nöjd med sin kropp kan detta 

skapa osäkerhet hos dottern och leda till att hon utvecklar en ätstörning (Benedikt et al., 

1998). 

 

Forskning visar att bantning och dieter förkommer mer hos flickor än pojkar och att 

föräldrar låter sina söner äta mer än döttrarna vilket kan påverka barnets ätbeteende, 
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speciellt flickors. Detta innebär att föräldrar har en stor inverkan på barnets kost och 

ätbeteende (Edmunds & Hill, 1999). Hos femåriga flickor visar sig medvetenheten om 

dieter högre när deras mödrar bantar eller har bantat. Detta tyder på att mödrars 

föreställningar om kroppen överförs till dottern i redan tidig ålder och påverkar hennes 

egna föreställningar om ideal och bantning (Abramovitz & Birch, 2000). Föräldrars 

uppmuntran till att gå ner i vikt kan indirekt och omedvetet ha en negativ effekt, speciellt 

hos tonåriga flickor (Davison & Dean, 2010). Negativa kommentarer från modern 

påverkar mer än om de kommer från fadern (Gross & Nelson, 2000). 

 

2.2 Teori 

2.2.1 Socialisationsprocessen 

Författarna till denna studie försöker se samband mellan socialisationsprocessen och 

relationen mellan mödrar och döttrar gällande utseende, kroppsuppfattning, mat och 

motion. Socialisationsprocessen är den fas då barnet, genom omvärlden, utvecklar sitt 

sociala jag. Mead (1976) delar in en individs själv i två: jag och mig. Enligt Meads 

(1976) teori är jaget det ursprungliga, det oberäkneliga och spontana hos en individ. Den 

del som kommer med nya impulser, reaktioner och motreaktioner i relationen till andra. 

Jaget är ett inre samtal hos individen. Dennes inre röst. Hur jaget kommer att agera och 

reagera i olika situationer är inte möjligt att förutse (Mead, 1976). Processen till 

utveckling av jag och mig innefattar tre steg: förberedande stadiet, lekstadiet och 

spelstadiet. Ju starkare jag en individ besitter desto starkare är dennes genuina 

personlighet (Mead enligt Bauman & May, 2004 s. 38-39). En individs jag är mycket 

viktigt. Dels leder jaget till att den sociala processen kan förändras. Dessutom innefattar 

jaget en individs viktigaste värderingar samtidigt som individen strävar efter att 

förverkliga sitt jag.  Jaget är individens möjlighet till att utveckla en egen person, den 

egna personligheten (Mead enligt Ritzer, 2009 s. 299). Om jaget är en individs subjektiva 

del är mig det objektiva självet hos en person. Mig är den del av en person som är 

anpassat till de andra runt omkring och de förväntningar dessa har på individen. Mig 

bygger på erfarenheter från det sociala spelet och uppkommer hos en individ genom 

samspelet med andra. Mig är den del som formas av den generaliserade andre. Den 

generaliserade andre symboliserar samhällets normer och värderingar som en individ tar 

till sig och som genom detta skapar en individs själv. Detta gör att individen passar in i 
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gruppen och att gruppen på så sätt kan upprätthålla sin struktur. Varje individs mig 

representerar dennes individuella “tolkning” av den generaliserade andre. Egentligen 

består samhället av många generaliserade andra då olika normer och värderingar gäller i 

olika grupperingar. En individ innehar därmed flera själv (Mead, 1976). Den signifikante 

andre utgörs av den krets runt individen som har starkast inflytande när det gäller 

övertagande av normer och värderingar. Denna krets har en inverkan även då den inte är 

närvarande. För ett barn kan den signifikante andre innebära familjen (Mead enligt 

Bauman & May, 2004 s. 39-42). I denna undersökning försöker vi koppla Meads tankar 

om socialisationsprocessen till det empiriska materialet. Förhoppningen är att vi genom 

teorierna om utvecklingen av jag och mig samt den generaliserade och signifikante andre 

ska kunna uppnå en förståelse av den överföring som vi tror sker mellan mor och dotter 

gällande utseende, kroppsuppfattning, kost och motion.  

 

Mead (1976) hävdar att språket har en viktig betydelse i socialisationsprocessen. 

”Språket är huvudsakligen grundat på den vokala gesten genom vilken kooperativa 

handlingar i ett samhälle utförs” (Mead, 1976 s. 124). Genom språket ges individer 

signaler som genererar förståelse för regerande attityder och normer inom den kollektiva 

grupperingen (Mead, 1976). Mead (1976) menar att barn lär sig att uppfatta rådande 

normer och värderingar som den generaliserade andre innefattar genom rollekar. Barn 

går in i rollen av att vara någon annan i dessa lekar. I leken härmar barnet de vuxnas 

beteenden. Leken kräver inte andras medverkan medan spel gör det. När barnet blir äldre 

klarar det av att spela tillsammans med andra. Spelet kräver mer av barnet vilket innebär 

en förmåga till att ikläda sig alla de medverkandes roller. Detta leder till en uppfattning 

om samhällets allmänna regler och normer. Mead (1976) benämner detta som 

rollövertagande. Rollövertagande innebär förmågan att sätta sig in i någon annan 

människa och förstå hur denne kommer att reagera i en viss situation (Mead, 1976). 

Psykologen John Bowlbys (2010) teorier om anknytning mellan barn och föräldrar kan 

kopplas till Meads (1976) tankar om socialisationsprocessen. När det gäller överföring 

mellan föräldrar och barn beskriver Bowlby (2010) det som en modell där barnet agerar 

utifrån det föräldrarna gör och säger. Barnet lär sig tidigt vad den känner för vardera 

föräldern genom deras beteende gentemot barnet. Beteendet genererar barnets 

förväntningar på föräldern samt i förlängningen barnets eget beteende (Bowlby, 2010). I 

vår önskan att se samband mellan mödrars agerande och döttrars uppfattning om sig 
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själva gällande utseende, kropp, kost och motion tror vi att Bowlbys (2010) 

anknytningsteori kan vara behjälplig. 

2.2.2 Socialisation och genus 

Det faktum att informanterna i vår studie är mödrar samt att ett av kriterierna för att delta 

är att vara mor till en dotter/döttrar, skapar funderingar kring huruvida detta kan spela en 

roll för hur respondenterna besvarar våra frågor. Pierre Bourdieu (1984, enligt Järvinen, 

1999) menar att kvinnor lever i en ständig medvetenhet över hur deras kroppar och 

utseende påverkas av vad de äter och hur de motionerar. Han hävdar att förväntningarna 

utifrån ser olika ut för män och kvinnor. Behoven hos den kvinnliga kroppen jämställs i 

det närmaste med ett barns när det kommer till mat och dryck, med små portioner samt 

med så fettsnål kost som möjligt. Män däremot har inga restriktioner på sig när det 

kommer till kosten. Att en man frossar anses inte som något ofördelaktigt (Bourdieu, 

1984 enligt Järvinen, 1999). Bourdieu talar om en “kropp för andra” en “alienerad kropp” 

(Bourdieu 1979, enligt Järvinen, 1999 s. 12). Det är utifrån andras ögon den kvinnliga 

kroppen såväl bedöms som definieras. Det är enligt Bourdieu (1979, enligt Järvinen, 

1999) på grund av detta som kvinnors syn på sig själva och den egna kroppen 

genomsyras av osäkerhet och missnöje. Genom sitt begrepp hexis beskriver Bourdieu 

(1991, enligt Järvinen, 1999) hur flickor (gäller även pojkar) socialiseras in i sina 

könskategorier under den tidiga uppväxttiden. Därför anser han att dessa, för det 

kvinnliga könet karakteristiska, språk, rörelse- och handlingsmönster är svåra att förändra 

(1991, Bourdieu enligt Järvinen, 1999). Vi tror att det faktum att vår undersökning 

studerar kvinnor kan ha betydelse. Bourdieus teorier (1979; 1984; 1992, enligt Järvinen, 

1999) kring begreppet hexis kan därför vara applicerbara på resultatet i vår studie. 

 

2.2.3 Relationen mellan mor och dotter 

Då vi i denna uppsats undersöker relationen mellan mödrar och döttrar gällande utseende, 

kropp, kost och motion anser vi det vara viktigt att förstå hur denna relation uppkommer. 

Nancy Chodorow (1995) menar att det är kvinnorna som huvudsakligen tagit ansvar för 

barnen de senaste århundradena. Att en kvinna är en mor är en skillnad mellan könen som 

är beständig. Modersfunktionen är något som tas för given och håller familjen samman 

samtidigt som den upprätthåller ojämlikhet mellan könen och arbetsfördelningen i 
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hemmet. Modersfunktionen är något som skapas över generationer (Chodorow, 1995, s. 

13). ”I det följande hävdar jag att den moderna reproduktionen av modersfunktionen 

sker genom sociala, strukturellt betingade, psykologiska processer.” (Chodorow, 1995, s. 

17). Chodorow (1995) beskriver att modersfunktionen varken överförs biologiskt eller 

genom medveten könsrollsfostran. En mor överför modersfunktionen till sina döttrar 

genom relationen dem emellan där en önskan om att bli och förmågan att vara en mor 

skapas. Mödrar utvecklar en känsla av att vara ett med sitt barn. Detta sker oavsett om 

barnet är en dotter eller en son. Men känslan av symbios kvarstår under en längre tid i 

livet när modern har en dotter. Mödrar till döttrar ser dottern som en förlängning och 

reproduktion av sig själva då de är av samma kön och då mödrarna en gång i tiden själva 

varit unga flickor (Chodorow, 1995, s. 143-145). Döttrar lär sig från sin mor hur en 

kvinna ska vara men kan även identifiera sig med andra kvinnliga förebilder som kan ses 

som ideal. Den kvinna som dottern står närmast (främst modern) påverkar 

identifikationsskapandet mest och lär dottern hur hon ska bete sig för att passa in i 

normen. Relationen till modern påverkar dotterns självbild kontinuerligt. En dotters 

självbild skapas genom det känslomässiga bandet till modern (Chodorow, 1995, s. 224-

225). Chodorows (1995) teorier behandlar hur relationen mellan mödrar och döttrar 

påverkar döttrarnas utveckling och därför tror vi att dessa teorier kommer att kunna vara 

användbara i vår studie.  

 

3. Metod 

3.1 Motivering av metodval 

Denna studies syfte var att undersöka hur fem mödrar upplever överföringen av utseende, 

kroppsuppfattning, mat och motion, till sin/a dotter/döttrar. Vi ansåg att kvalitativ metod 

var mest lämplig för att få svar på frågeställningarna då mer komplexa och utvecklade 

svar ville uppnås. Enligt Trost (2010) kan en kvalitativ intervju ge ett djupare material att 

arbeta med och en större förståelse för att ett visst fenomen kan uppstå (Trost, 2010, s. 

25-33). Då vår strävan var att uppnå en förståelse kring ett fenomen valde vi intervjuer 

som insamlingsmetod för att kunna skapa en interaktion med informanterna och 

därigenom få ta del av deras upplevelser. Detta för att vi senare skulle kunna analysera 

det empiriska materialet och uppnå den förståelse som vi eftersökte i denna uppsats.  
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Urval 

Undersökningens informanter baserades på ett strategiskt bekvämlighetsurval (Aspers, 

2011). Kontakten med fyra av fem respondenter uppstod genom bekanta till en av 

författarna, men ingen av deltagarna ingick i dennas närmaste vänskapskrets. Den femte 

respondenten var en bekant till en bekant på Södertörns högskola. Vissa krav ställdes för 

att informanten skulle kunna delta i studien. Kvinnorna skulle vara mödrar till minst en 

dotter, vara i åldern 35 till 45 samt vara bosatt i Stockholmsområdet. Kvinnorna skulle 

komma från samma generation då de därigenom ansågs befinna sig på liknande plats i 

livet med en gemensam uppväxtkontext. Att vara födda under samma tid, att ha samma 

uppväxtepok, ansåg vi kunna ha betydelse när det gäller medvetenhet kring mediala 

påtryckningar och stereotypa könsroller. Påtryckningar och stereotyper har "alltid" 

funnits men de har sett olika ut genom tiderna och ser olika ut idag.  För att underlätta 

genomförandet av intervjuerna beslutade vi att eftersöka mödrar som var bosatta i 

Stockholmsområdet. Vid själva kontakttillfället efterfrågades inte informanternas exakta 

ålder utan ålderspannet 35 till 45 år var det kriterium som presenterades. Det var således 

slumpen som gjorde att två av deltagarna i studien var 37 år och att tre var 42 år.  

 

3.2.2 Presentation av informanterna 

För att garantera anonymitet benämndes respondenterna med andra förnamn i det 

empiriska materialet. En kort presentation av deltagarna kan ses i nedanstående tabell. 

Respondent Ålder Antal barn Ålder på dottern/döttrarna 

Carina 42 2 18 och 19 

Helena 42 2 11 

Veronika 37 2 8 och 11 

Anna 37 2 7 och 8,5 

Linnea 42 3 5 och 6 
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3.2.3 Intervjuguide 

Innan intervjuprocessen inleddes skapades en intervjuguide. Ett antal frågor ställdes och 

kompletterades med följdfrågor vilket gjorde intervjun semistrukturerad (Aspers, 2011, s. 

143). En semistrukturerad intervju består av ett antal frågor som har konkretiserats ur 

ämnen som ska kunna besvara frågeställningen. Dock kan intervjun upplevas som 

begränsande och informanten kan få svårt att uttrycka sina egna perspektiv (Aspers, 

2011, s. 143). Vid intervjutillfällena ställdes följdfrågor för att undvika detta och för att 

försöka få respondenten att utveckla sitt resonemang om vi ansåg att respondenten hade 

svårt att svara på frågan. Vi upplevde att följdfrågorna avhjälpte eventuella begränsningar 

för informanten. Efter de två första intervjuerna uppmärksammades det att intervjuguiden 

behövde korrigeras. Respondenterna svarade utifrån ett utseendeperspektiv och därför 

lades ordet utseende till i fråga 5 och 7 (se bilagorna 1 och 2). Resterande tre intervjuer 

baserades på den nya korrigerade intervjuguiden. Två av frågorna (fråga 5 och 7) i 

intervjuguiden var långa med flera punkter att ta ställning till och de fick oftast delas upp 

i flera steg för att kunna besvaras. Den sista frågan i intervjuguiden var ett påstående som 

informanten tog ställning till och sedan ur sitt egna perspektiv berättade om hur hon såg 

på ämnet.  

 

3.2.4 Datainsamling 

Informanterna kontaktades via e-mail. Fem intervjuer genomfördes. Intervjuerna varade 

under 30 till 45 minuter och spelades in för att senare transkriberas. Informanterna fick 

själva välja dag, tid och plats för intervjun. Anledningen till detta var att deltagarna skulle 

kunna välja en miljö där de kände sig trygga vilket förhoppningsvis skulle leda till en 

förtrolighet och därigenom uttömliga svar (Aspers, 2011). Tre intervjuer skedde på caféer 

utvalda av informanten själv. Vid dessa tre tillfällen varierade antalet gäster runt 

omkring. Vid intervjuerna med Carina och Helena befann sig flertalet andra gäster på 

platsen. Respondenterna visade dock inga tecken på att detta var ett störande moment 

utan verkade bekväma med att prata spontant och obehindrat. Platsen för intervjun med 

Anna var ett café med två våningar. På våning två, där intervjun ägde rum, var det 

folktomt och således utan störningsmoment. Intervju nummer tre ägde rum i ett grupprum 

på Södertörns Högskola. Vid detta tillfälle befann sig också ena författarens femåriga 

dotter i rummet. Dottern satt med hörlurar och tittade på film under hela intervjun. Dock 
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pausades intervjun, och ljudupptagningen stoppades, vid två tillfällen för att dottern 

behövde gå på toaletten. Den sista intervjun skedde i informantens eget hem utan några 

störningsmoment.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna vilket var ett medvetet beslut. Detta 

ansåg vi vara en fördel såväl för att kunna ge varandra stöd under själva intervjutillfället 

som att leda till en ökad förståelse av informanternas svar då dessa kom att ses ur två 

olika perspektiv (jfr. Trost 2010). Två intervjuare kan begränsa respondentens svar då 

den kan känna sig i underläge (Trost, 2010, s. 66-68). Detta togs i beaktande genom att 

låta informanten själv välja var denna ville placera sig i relation till författarna. Vi kunde 

dock inte urskilja några tecken på att ojämlikheten i antal skulle ha påverkat deltagarna. 

Balansen upplevdes som jämn mellan informanter och intervjuare. Vid första intervjun 

turades författarna om att ställa frågor. Därefter beslutade vi att en av oss författare skulle 

leda intervjun och därmed ställa samtliga frågor ur intervjuguiden. Däremot beslutades 

det att båda författarna skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor för att leda intervjun 

vidare. Detta för att undvika förvirring hos både respondenten och författarna. Efter att 

informanterna avslutat ett svar på en fråga eller följdfråga gavs en kort paus innan nästa 

fråga ställdes för att ge respondenterna tillfälle att lägga till något eller att reflektera över 

det redan lämnade svaret. Om intervjuarna och respondenterna är samkönade eller inte 

kan också generera en påverkan på respondenternas svar (Trost, 2010, s. 66-68). Att båda 

intervjuarna var kvinnor sågs som något positivt från vår sida då det kan ha gjort 

respondenterna bekväma och därmed mer ärliga i sina svar om känslorna kring sin kropp 

och kroppsideal. Efter varje intervju tillfrågades respondenterna om det fanns något 

denna ville tillägga. Dessutom frågade vi om vi fick återkomma om något behövde läggas 

till. Respondenterna inbjöds också möjligheten att höra av sig om de kom på något i 

efterhand. Detta kunde med fördel göras skriftligt för att underlätta hanteringen av senare 

tillkomna uppgifter. Ingen av respondenterna har haft något ytterligare att tillföra det 

empiriska materialet. Efter fyra intervjuer med snarlika svar från respondenterna började 

en mättnadskänsla uppstå. Den femte intervjun bekräftade denna känsla och därför 

fattade vi beslutet att inte eftersöka fler informanter till studien.  
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3.2.5 Forskningsetiska principer 

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav på forskningen: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid inspelningens början efterfrågades 

respondenternas samtycke till inspelning och att de uppgifter som gavs skulle komma att 

användas i uppsatsen. Respondenterna informerades om att intervjun skulle användas i en 

kandidatuppsats i sociologi samt vad uppsatsen skulle handla om. Uppsatsens syfte 

ändrades till en mer öppen formulering med ett talvänligt språk. Detta för att ge 

deltagarna möjligheten till förståelse för ämnet samt att inte styra respondenternas svar 

för mycket. Information om vad uppsatsen skulle behandla var: vi vill undersöka hur 

mammor till döttrar tänker kring föräldraskap när det gäller kroppsuppfattning, mat och 

motion. Då vi efter två intervjutillfällen korrigerade intervjuguiden med ordet utseende, 

lades även detta ord till i beskrivningen av uppsatsens ämne. Respondenterna 

informerades om att deras medverkan var frivillig och att deltagandet eller intervjun 

kunde avbrytas när som helst. Vi informerade även respondenterna om att de uppgifter 

som gavs inte skulle komma att användas i något annat syfte eller sammanhang. 

Respondenterna informerades om att personnamn inte skulle komma att användas utan att 

dessa skulle anonymiseras till exempelvis Carina, samt att även andra namn eller platser 

som eventuellt skulle komma att nämnas skulle anonymiseras för att förhindra en 

identifiering av respondenten. Detta för att respondenterna skulle känna sig bekväma med 

att prata fritt och inte känna oro över att utelämna känslig information. Information gavs 

om att uppsatsen inte kommer att publiceras i någon tidskrift eller liknande utan att den 

endast kommer att ingå i ett register på internet över alla kandidatuppsatser i Sverige där 

den fullständiga transkriberade intervjun inte kommer att finnas tillgänglig. 

Respondenterna informerades om att intervjun kommer att raderas efter att den 

transkriberats. Detta för att förhindra att intervjuerna används i andra sammanhang eller 

av andra personer (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.2.6 Bearbetning 

Vid transkriberingen av intervjuerna ändrades talspråket en aning, exempelvis när en 

respondent sa ordet “nåt” skrevs det ut som ordet “något”. Detta för att göra texten mer 

läsvänlig men utan att framställningen av deltagarna skulle påverkas. Pauser, skratt och 
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“hummanden” skrevs i princip inte ut om det inte ansågs ha betydelse till meningen med 

det som sades (Aspers, 2011, s. 156). Transkriberingen delades upp mellan de två 

författarna. Efter varje genomförd intervju diskuterades intressanta aspekter och ämnen 

som tagits upp i intervjun. Potentiella koder/teman skrevs ner när dessa dök upp för att 

inte glömmas bort. Efter att intervjuerna genomförts, transkriberats och lästs igenom 

noggrant fastställdes ett huvudtema: Medvetenhet. Temat delades sedan in i tre 

underkoder: Kroppsuppfattning, Kost och Motion. Dessa tre har vardera indelats i 

ytterligare tre underkoder: Förebild, Fokus och Överföring. Varje tema tilldelades en 

färg. Varje transkribering gicks noggrant igenom och citat markerades med färgen 

tillhörande temat. Dessa citat sammanställdes senare under temats rubrik. Språket 

justerades med försiktighet utan att informanternas mening med citatet förlorade sin 

betydelse. Detta gjordes för att göra innehållet mer begripligt för läsaren. Delar av det 

empiriska materialet som inte direkt tillhörde någon underkod har ändå kunnat innefogas 

under resultatets huvudtema. Dessa delar omfattar den mer generella presentationen. 

Vissa delar av intervjumaterialet befanns, efter den noggranna genomgången, vara 

irrelevant. Det handlade till största delen om respondenternas upplevelser kring den egna 

personen då den inte ställdes i relation till döttrarna.  

 

3.2.7 Kodningsschema 
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3.3 Bedömning av datakvalitet 

En av författarna är mor till döttrar och en viss förförståelse hos henne kan ha funnits på 

grund av detta. Hon var bekant med fältet och kan därför ha sett fältet på samma sätt som 

informanterna (Aspers, 2011, s. 39). Samma författare har tidigare diskuterat ämnet kring 

överföring med flera mödrar i sin bekantskapskrets och därigenom fått en uppfattning om 

medvetenhet och reflektioner. Viktigt är att nämna att det inte är dessa mödrar som 

deltagit i denna studie. Då den andra författaren inte är en mor kan detta ha lett till ett mer 

opåverkat perspektiv. Genom att inte vara en del av informanternas fält kan den andra 

författaren ha tillfört nya tankar och möjliga tolkningar av informanternas svar. Det 

faktum att fyra av fem informanter känner en av författarna sedan tidigare anser vi inte ha 

påverkat intervjuerna negativt då de ansågs varit öppna och ärliga i sina svar.  

I tidigare forskning användes en del studier som var äldre och främst från USA, vilket gör 

att överförbarheten till Sverige minskar. Även en del teori kan anses vara äldre men dessa 

teorier ansågs relevanta till denna undersöknings ämne vilket ändå gjorde dem 

användbara för vår studie. 

 

4. Resultat 

Informanterna har svarat utförligt och välutvecklat på ställda frågor under intervjuerna. I 

resultatet går att skönja att dessa mödrar upplever att tankar och känslor kring den egna 

kroppen kan ha en inverkan på döttrarnas självbild. Deltagarna i studien beskriver att de 

medvetet väljer att inte tala öppet om eventuellt missnöje med det egna utseendet eller 

kroppen inför sina döttrar. Detta för att försöka förhindra att döttrarna övertar beteenden 

som handlar om att fokusera på utseende samt negativa tankar och känslor gällande sina 

kroppar. Respondenterna i denna studie uttrycker att döttrarna ändå ser och tar efter 

beteenden. “Barn gör inte som man säger, barn gör som man gör” är ett citat som 

informanterna använt sig av. Mödrarna väljer därför medvetet att fokusera på att föra 

över positiva tankar kring utseende, kropp, kost och motion mycket genom att försöka 

leva som de lär. Informanterna uttrycker vikten av att vara en förebild för sina döttrar. 

Tankar om att det sker en överföring mellan mor och dotter när det gäller 

kroppsuppfattning och relationen till mat och motion, är något som informanterna varit 

eniga om. Medvetenheten kring detta är en stor del i varför och på vilket sätt deltagarna i 
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studien aktivt valt att agera kring tankar och känslor gällande den egna kroppen. 

Mödrarna uttrycker att de aldrig skulle säga att de känner sig tjocka inför sina döttrar. De 

talar om att det finns samhälleliga ideal för utseende som påverkar såväl dem som 

döttrarna och beskriver tankar om en sorts balansgång där mödrarna upplever att de måste 

välja hur de ska förhålla sig till dessa ideal. Ibland går de med idealet och ibland emot. 

Deltagarna talar också om att det är svårt att hantera och motverka det som omgivningen 

tillför deras döttrar i det sociala livet. De menar att döttrarna kommer att influeras av 

erfarenheter de gör på annat sätt oavsett hur de som mödrar väljer att vara och agera kring 

dessa frågor.  

 

4.1. Medvetenhet 

4.1.1 Kroppsuppfattning 

4.1.1.1 Förebild 

Informanterna i studien ger på olika sätt uttryck för att de är medvetna om att de på något 

sätt är förebilder för sina döttrar. De beskriver hur de väljer att inte benämna sig själva 

och sina kroppar på ett negativt sätt för att förhindra att döttrarna uppfattar detta och tar 

efter gällande sin kroppsuppfattning. “Så därför vill jag medvetet inte prata om hur 

kroppar ser ut liksom. Jag skulle aldrig säga någonting om att jag var missnöjd med min 

egen kropp till exempel, absolut inte.” (Anna). “Att jag inte ska klaga på min kropp så att 

mina döttrar hör, och inte min son heller så klart, det är för mig jätteviktigt. Att jag inte 

ska säga så att mina döttrar hör att, åh, jag känner mig tjock.” (Linnea). Linnea 

beskriver vidare att hon tycker att det är viktigt att kroppar kan se ut på olika sätt och att 

det inte bör ligga någon värdering i detta faktum. Veronika berättar om hur hon väljer att 

se olika ut inför sina döttrar. 

 

När jag är hemma så är det mysbrallor och det är liksom osminkat. Så att man 

liksom skiljer lite på det där att man behöver inte vara.. För mig spelar det ingen 

roll hemma liksom. Medan när man åker iväg sådär och kanske ska träffa folk, att 

man åtminstone ser ordentlig eller städad ut. Nu behöver man inte vara sminkad 

eller göra sig jättefin, samtidigt som att de får vara med och se när jag sminkar mig 

när vi kanske ska bort. Eller att man klär upp sig fint när man ska på finmiddag eller 

ska iväg någonstans. Men att det inte är alltid. (Veronika) 
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Informanterna beskriver också hur de ser på den närmaste omgivningen som möjliga 

förebilder och därmed vill begränsa hur mycket andra förmedlar negativa tankar och 

känslor över den egna kroppen inför döttrarna. Carina berättar att en vän till henne 

samtalade mycket om hur hon såg ut på ett negativt sätt inför döttrarna när dessa var små. 

“... och jag vet att jag pratade med henne om att hon inte fick göra det inför barnen.” 

(Carina). Linnea belyser att även döttrarnas far kan ha ett inflytande på deras 

kroppsuppfattning. 

 

...min sambo ... kunde så här ta tag i sin mage och liksom att, nä nu ska den här 

bort. Och jag sa att nu får du sluta prata så där för tjejerna behöver inte höra det 

här utan ... bättre då att säga att nu ska jag göra det här och jag ska bli, må bättre, 

nu ska jag bli starkare. Att välja sådana ord istället för att nu ska det här bort eller 

nu ska jag bli smalare… (Linnea) 

 

4.1.1.2 Fokus 

När det gäller synen på den egna kroppen talar informanterna om att de på det stora hela 

är nöjda med sina kroppar. De uttrycker till och med att de är stolta över hur de ser ut 

med tanke på i vilken ålder de är samt hur många barn de har fött. 

 

Nej, men jag tror att jag känner mig ganska stolt för att jag, men gud jag är 

tvåbarnsmamma och jag ser ut att ha bevarat min kropp och så. För man har väl en 

föreställning om när man är ung och så där att ja, när man är mamma då, då blir det 

lite hipp som happ med allting. Och man är bara en tråkig mamma och sen så inser 

jag så här att nej, jag är en ganska snygg mamma. Så att på något sätt är det något 

positivt som jag har känt av. (Anna) 

 

Det är också tydligt att fokus på det egna utseendet och den egna kroppen har förlorat 

betydelse och att fokus mer handlar om att kroppen ska vara stark och hålla för att göra 

det den behöver göra. “...att det är viktigt att den ska fungera. Att den ska vara hel…” 

(Linnea). Carina talar om vikten att hålla sig i form när det finns andra som behöver en 

och att det därmed blir ett fokus på att leva ett friskt liv så länge som möjligt. 

 

Ja, det har väl blivit viktigare, eller det har blivit viktigare att ta hand om mig själv 

för att det finns någon annan, några andra med i bilden att ta hänsyn till … att 

kroppen ska orka så länge som möjligt. För deras skull framför allt men för min 

egen också naturligtvis. Jag vill ju vara en del av deras liv. (Carina) 
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Generellt visar resultatet att deltagarnas självförtroende och självkänsla varit mer eller 

mindre stabilt genom hela livet. De talar dock om att moderskapet eller gemenskapen i 

familjen genererar ett bättre självförtroende och en starkare självkänsla. Det är också 

tydligt att fokus på den egna individen förs över till dottern efter dennas födelse. 

 

...jag tycker att livet får en helt annan mening före och efter barn. Före barn har 

man bara sig själv att bekymra sig över och de problemen man har då tycker man 

är så extremt stora. Men när det kommer barn i ens liv så förändras ju allt. Alltså 

jag är ju inte prio ett längre. Utan det är mina barn … Jag tror jag lägger mer 

fokus på att visa dem världen än fokus på mig själv och att stärka min självkänsla 

eller mitt självförtroende. För att jag tror i och med det så stärker jag mig själv 

också. Genom dem. (Veronika) 

 

4.1.1.3 Överföring 

Informanterna visar en tydlig medvetenhet kring på vilket sätt relationen mellan mor och 

dotter har betydelse för hur döttrar relaterar till sina kroppar. De uttrycker hur de 

medvetet väljer bort att ge uttryck för negativa tankar och känslor kring sitt utseende för 

att förhindra en överföring till dottern. 

 

Ja, alltså generellt så förstår jag att det sker och att så är det. Men att jag ända sedan 

de var små har varit så noga med att inte prata om vikt och kropp och så och 

eventuella nojor … det var ju för att jag inte ville att de skulle döma sig själva 

utifrån hur de såg ut ... jag har medvetet inte fört över det verbalt i alla fall… 

(Carina) 

 

Deltagarna i studien beskriver även en omedveten överföring som påverkar döttrarnas 

självbild samt kroppsuppfattning. “Och när jag fick mina flickor så har jag tänkt 

jättemycket på det där och har haft en rädsla att vad är det jag, vad skickar man vidare 

till sina barn och vad skickar jag medvetet och omedvetet.” (Linnea). 

 

Mycket är ju omedvetet. Att skulle man vara mer medveten, prata om det, se mer 

möjligheter till att göra på ett annat sätt [då skulle man medvetet agera]. Väldigt 

mycket är väl att man liksom inte har medvetandegjort det utan att man bara kör 

på… (Helena) 

 

Respondenterna uttrycker en svårighet att påverka den omedvetna överföringen, trots 

medvetna val kring hur de samtalar med eller inför sina döttrar kring tankar och känslor 

om utseende och kroppsuppfattning. “Så jag har inte pratat om min vikt inför barnen 
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men jag kan ju se att till exempel den äldsta har samma problemområden som jag ... men 

jag har medvetet inte pratat om mina problemområden eller uppfattningar om min 

kropp.” (Carina).  

 

Informanterna beskriver tankar om positiv överföring. I viljan att döttrarna ska skapa sig 

en trygg och positiv självbild, väljer mödrarna att lyfta fram det positiva i tankar och 

känslor kring den egna kroppen. “Men om jag bara håller mig till det jag tror att jag är, 

så borde de ju finna tryggheten i mig och kanske ta efter…” (Veronika). “…försöka att 

förmedla det jag tycker är positivt med min kropp och att inte klaga på min kropp inför 

mina döttrar.” (Linnea). 

 

4.1.2 Kost 

4.1.2.1 Förebild  

Temat förebild uppkommer på flera sätt i intervjuerna. Deltagarna talar om att vara en 

förebild för sina döttrar på många olika sätt. Gällande kost delar respondenterna 

uppfattningen om att det är viktigt att leva som en lär samt att vara delaktig för att 

medverka till en god kosthållning “…barn gör ju inte som vi säger utan som vi gör. Så 

jag tycker att det är viktigt att vara en förebild med vad jag stoppar i mig... “ (Carina). 

Carina fortsätter i en beskrivning av hur döttrarna inspireras av tankarna kring hälsa. 

 

Vi shottar ingefära varje morgon som jag kokar och river med citron och grejer i, 

alltså det färgar ju av sig på det sättet att de är väldigt nyfikna på det här som är 

nyttigt och som inte innehåller gluten eller mjölk. Och det har ju varit väldigt 

mycket skriverier om mjölk på sista tiden så att då tycker de att min kost är 

intressant eftersom det står mycket i media kring det nu. De blir ju inspirerade. 

(Carina) 

 

Helena berättar om hur det finns ett hälsosamt tänk kring dagens alla måltider i ett försök 

att det ska bli en naturlig del av kosthållningen.  

 

Som till exempel att jag alltid ser till att det är grönsaker till frukost, lunch och 

middag. Det är alltid någon grönsak till och då gör man alltid det till sig själv 

också. Och till frukost ska det alltid vara något protein för att protein har man ju 

liksom fått lära sig ska göra att sötsuget minskar lite ... Ja, jag försöker, tänker rätt 

mycket så, det gör jag faktiskt. (Helena) 
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4.1.2.2 Fokus 

Deltagarna i studien beskriver på olika sätt hur fokus har flyttats från den egna individen 

till dottern efter att de blivit föräldrar. Till exempel har synen på kost förändrats radikalt. 

“…man vill att de ska äta bra, att det blir ett fokus på det på ett annat sätt än innan man 

hade barn.” (Helena). Det kan handla om hur synen på kosten förändrats från att inte ha 

någon som helst betydelse till att, genom barnet, bli en central del i vardagen.  

 

Kosten tror jag, jag blev mer medveten, alltså jag var nog mer slarvätande innan 

barnen  ... man åt liksom det man ville och när man ville tror jag. I och med barnen 

så blev det lite att man blev inkörd i något schema liksom för att barnen skulle ha 

mat inom en viss ram. (Veronika) 

 

Även kostens innehåll har fått ett annat fokus. Genom viljan att ge sina döttrar bra, 

hälsosam och nyttig mat, har kosthållningen förändrats. “Och sen att man började tänka 

på, vad äter vi liksom. Det blir liksom så att det orörda barnet man hela tiden förstör 

med det man stoppar i.” (Veronika). 

 

Ja, som när man har barn också då blir man mer medveten för man vill att de ska 

äta bra. Att det blir ett fokus på det på ett annat sätt än innan man hade barn. Att 

liksom barnen ska få bra mat och då, att det blir viktigare. (Helena) 

 

4.1.2.3 Överföring 

Mödrarna uppvisar en positiv syn på kosten och anser att det är viktigt att döttrarna får i 

sig bra mat samt att de får lära sig att äta hälsosamt. “Man vill ju föra över sunda saker 

på sitt barn. Det är ju en stor del av föräldraskapet att föra över sunda saker.” (Helena). 

Respondenterna  beskriver att i de fall då de valt att diskutera kosten med sina döttrar 

lades tyngdpunkten på hälsa och inte viktnedgång. Att öppet samtala om bantning eller 

att gå på en diet framför barnen är något som mödrarna tar avstånd ifrån.  

 

… aldrig överföra någonting sådant till barnen eller att man måste äta något 

annorlunda för att hålla sig i en viss form eller så där. Säger jag att vi ska äta 

grönsaker då är det för att det är nyttigt för att man får i sig fibrer och vitaminer. 

Det är den där hälsoaspekten pratar jag mycket med dem om. Jag skulle aldrig 

överföra något om att utseendet och kosten hänger ihop. (Anna) 
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Mödrarna berättar att de begränsar sockerintaget hos döttrarna. Istället uppmuntras mer 

nyttiga alternativ samtidigt som informanterna är tydliga med att det inte föreligger något 

förbud mot till exempel godis, bullar och kakor.  

 

4.1.3 Motion 

4.1.3.1 Förebild 

Respondenterna berättar att de motionerar regelbundet. En kvinna motionerar för både 

viktnedgång och välmående. Resterande kvinnor motionerar på grund av välmående och 

hälsa. Linnea beskriver hur hon upplever att barnen tar efter hennes sätt att uttrycka sig 

kring motion. “Men de kan ju säga saker som att: Det är bra att röra på sig mamma, och 

då hör jag ju att de härmar.” (Linnea). Att vara en förebild genomsyrar informanternas 

förhållningssätt till sina döttrar. Detta gäller även motionen. De beskriver viljan att göra 

rätt, och att barnen ska se bra saker i det mödrarna gör. “Det finns ju med mig varje dag 

liksom. Barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Och jag hoppas att jag gör 

rätt. Jag tänker på det varje dag.” (Veronika). Linnea beskriver ytterligare kring tankar 

om vikten av egen medverkan gällande döttrarna och motion. 

 

Att det ska vara roligt att röra på sig. En liten glädje i det. Och då tror jag att vi 

måste vara med som föräldrar. Jag tror inte att man kan säga som förälder att nu, 

nu går vi ut i skogen och så får ni hoppa och skutta och så sitter vi helt still. Utan 

att om vi är med och leker så tycker de att det är jättekul. (Linnea) 

 

4.1.3.2 Fokus 

Även synen på motion har förändrats efter att kvinnorna blivit föräldrar. Om detta är 

något som prioriterats innan barnen föddes så har det fått en mindre betydelse i vardagen 

då barnen beskrivs vara viktigare än att ta hand om sig själv. “...och det är ju samma sak 

med träningen. Att den kommer ju i andra hand om jag måste ta hand om barnen.“ 

(Anna). “Jag var nog mer sportig innan barn. För när jag fick mitt första barn så blev 

jag lite som i en kokong liksom. Det var jag i symbios med barnet.” (Veronika).  
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4.1.3.3 Överföring 

Mödrarna lägger även vikten på hälsa och motion när det gäller hur de uppmuntrar sina 

barn till motion. 

 

...ja, om de vill spela fotboll eller dansa så uppmuntrar jag ju det för att jag tycker 

att det är något som de mår bra av. Men jag tänker väldigt medvetet på att inte 

säga något om att det har med utseendet att göra att man ska träna eller äta på ett 

speciellt sätt. (Anna) 

 

Precis som med kosten väljer kvinnorna att inte öppet samtala om motion som ett verktyg 

för viktnedgång utan fokuserar på att det ska vara roligt och ett tillfälle för döttrarna att 

göra av med energi. Mödrarna upplever även att döttrarna motionerar för att det är roligt 

och att de mår bra utav det. Linnea berättar att tvång inte är någon lösning för att få 

döttrarna att motionera mer. “Det går inte att få dem att motionera med något som de 

inte tycker är kul. Det går liksom inte. Då blir det bara tvång och bråk och tjat, så att det 

funkar inte.” (Linnea). Linnea anser vidare att hennes positiva inriktning till motion har 

överförts till döttrarna.  

 

De hör ju mycket att jag vill ut och träna, och att jag vill ut och springa. Men det 

tycker jag känns som att de har fått med sig något positivt. Att de säger: ska du ta 

på dig dina träningskläder nu mamma? Och de märker ju också att, eller vad ska 

jag säga, att det känns som någonting bra att, som jag vill. Som känns som en 

positiv överföring till dem.  (Linnea) 

 

5. Analys 

Den tidigare forskning vi tagit del av inför denna studie undersöker mödrars påverkan på 

döttrars ätbeteende. Ju mer negativ inställning mödrar har till sin kropp och kost, desto 

större är risken att även döttrarna övertar denna inställning (Anschutz et al., 2009; 

Benedikt et al., 1998; Cooley et al., 2008; Davison & Dean, 2010; Francis & Birch, 2005; 

Gross & Nelson, 2000). Studierna avhandlar till största del personer med ätstörningar. 

Resultaten i den tidigare forskningen vi tittat på visar att mödrars syn på sig själva och sin 

kropp samt hur mödrar beter sig kring mat och motion har en inverkan på huruvida deras 

döttrar utvecklar en ätstörning eller inte. Vår studie fokuserar inte på ätstörningar utan på 

hur mödrar till döttrar förhåller sig till överföringen av kroppsuppfattning och ätbeteende. 
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Studien fokuserar även på vilka eventuella strategier mödrar använder sig av för att 

förhindra att döttrarna alstrar en negativ kroppsuppfattning samt skapar en ogynnsam 

inställning till kost och motion. Gemensamt för den tidigare forskning vi tagit del av och 

vår studie är att mödrars egen kroppsuppfattning och kosthållning överförs till döttrarna 

genom hur mödrar beter sig och samtalar med sina döttrar kring utseende, kropp, kost och 

motion.  

 

Damhors och Ogles (2003) studie visar att de mödrar som ingick i studien använder sig 

av fyra olika tillvägagångssätt när det gäller interaktion med döttrarna angående 

kroppsuppfattning, kost och motion. Det sätt som mödrarna interagerar med sina döttrar 

har en effekt på hur döttrarna ser på sina kroppar samt deras beteende kring mat och 

motion. Resultatet i Damhors och Ogles (2003) studie kan kopplas till resultatet för vår 

undersökning då de mödrar vi intervjuat visar en medvetenhet kring överföring av sitt 

eget beteende kring mat, motion, utseende samt den egna kroppsuppfattningen. 

Deltagarna i vår studie beskriver också strategier för att försöka undvika att överföra 

negativ kroppsuppfattning samt ohälsosamt ätbeteende. Damhors och Ogle (2003) delar 

in deltagarna i fyra olika kategorier angående tillvägagångssätt i kontakten med döttrarna 

gällande kropp, kost och motion. En av dessa kategorier handlar om att medvetet inför 

döttrarna inte tala nedsättande om sin egen kropp såväl som att undvika att öppet banta 

eller gå på diet. En annan kategori handlar om döttrarnas kroppar och ätbeteenden. 

Mödrar som faller under denna kategori uttrycker att de aldrig skulle kritisera sina 

döttrars kroppar och utseende eller försöka påverka dem att gå ner i vikt eller banta 

(Damhors & Ogle, 2003).  

 

De tre underkoder som framkommit vid analysen i denna studie är: Förebild, Fokus och 

Överföring handlar alla om hur deltagarna medvetet hanterar vikten av att förhindra 

negativa tankar och känslor kring utseende, kropp, kost och motion hos döttrarna. 

Bowlby (2010) beskriver i sina teorier om anknytning mellan förälder och barn, och då i 

synnerhet modern, att små barn lär sig hur föräldrar agerar samt att barnet redan på ett 

tidigt stadium imiterar dessa beteenden (Bowlby, 2010). I den tidigare forskning vi tagit 

del av visar resultat att döttrar i tidig ålder tar efter mödrars kroppsuppfattning samt 

ätbeteende. Abramovitz och Birch (2000) undersöker i hur stor utsträckning döttrar i 

femårsåldern visar en medvetenheten kring kropp och mat i de fall då mödrarna bantar 

eller aktivt bantade vid undersökningstillfället. Resultatet visar att döttrar redan i så tidig 
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ålder tar efter mödrars uppfattningar kring kroppsideal, kost och motion (Abramovitz och 

Birch, 2000). Döttrarna till deltagarna i vår studie är i ålderspannet 5 till 19 år. Bowlbys 

(1994) teorier samt Abramovitz och Birch (2000) forskningsresultat styrker relevansen av 

den medvetenhet som uppvisats av mödrarna som deltagit i denna undersökning. 

 

Även Meads (1976) teorier kring rollövertagande och den generaliserade andre är 

applicerbara på vår studie. Mead (1976) beskriver genom sina teorier om lek- och 

spelstadiet hur barn genom att härma lär sig att överta beteenden hos de vuxna inom den 

gemensamma gruppen. Det är i det sociala samspelet med omvärlden som barn utvecklar 

sitt sociala jag, mig. Mig blir den del av barnet som kan ta till sig omgivningens sociala 

regler och normer. Han poängterar språket som en viktig del i utvecklingen av förståelse 

för de normer och attityder som råder inom en grupp (Mead, 1976). I vår studie kan vi se 

en tydlig koppling mellan språk och handling. Flera av de mödrar vi intervjuat talar om 

att barnen gör som mödrarna gör och inte som de säger och därför beskriver behovet av 

att vara en bra förebild. Samtidigt väljer mödrarna medvetet att inte tala öppet om 

negativa känslor kring den egna kroppen utan talar hellre om behovet av att röra på sig. 

Vi ser detta som en vilja att, genom språk och handling, påverka döttrarna till en positiv 

kroppsuppfattning samt en positiv inställning till motion. Enligt Bauman & May (2004) 

menar Mead att den signifikante andre består av individer i den närmaste omgivningen. 

För ett barn kan det i första hand handla om familjen (Mead enligt Bauman & May, 2004 

s. 39-42). Annus et al. (2007) studie omfattar socialisationsprocessen och de agenter i den 

som har en påverkan på hur unga kvinnor ser på sina kroppar. Annus et al. (2007) menar 

att mödrar har en stor inverkan på döttrars utveckling av ett ohälsosamt ätbeteende och en 

negativ kroppsuppfattning (Annus et al., 2007). I vår studie beskriver deltagarna att de 

vill medverka till en god kosthållning samt en positiv inställning till mat. Mödrarna visar 

en stor medvetenhet kring överföringen av negativa uppfattningar om den egna kroppen 

till döttrarna, vilket kan kopplas till resultat i den undersökning Annus et al. (2007) har 

genomfört.  

 

Enligt Chodorow (1995) är det framför allt modern som står barnet närmast och att det 

därmed är modern som påverkar identifikationsskapandet mest (Chodorow, 1995 s. 224-

225). Såväl Meads (enligt Bauman & May, 2004) som Chodorows (1995) teorier styrker 

relevansen av vår undersökning såväl som resultatet. Meads (enligt Bauman & May, 

2004) teorier om rollövertagande och normöverföring genom den signifikante andre 
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stärker trovärdigheten i det vi kommit fram till i vår studie (Mead, 1976; Bauman & May 

2004 s. 39-42). Chodorows (1995) teorier om hur viktig moderns roll är, framför allt för 

döttrar, visar sig tydligt i det ansvar deltagarna i vår studie upplever att de har i påverkan 

av sina döttrars självbild och beteende. Chodorow (1995) menar att modersfuktionen är 

något som överförs genom relationen mellan mödrar och döttrar och inte något som 

skapas genom könsroller. Enligt henne ser mödrar sina döttrar som en kopia av sig själva 

då de kan relatera till sina döttrar (Chodorow, 1995 s. 143-145).  I vår undersökning 

framgår det att deltagarna är medvetna om att egna värderingar överförs till dottern 

genom attityder, beteenden och förhållningssätt till den egna kroppen. Mödrarna vill inte 

överföra sina värderingar om kroppen till sina döttrar utan vill istället visa att de duger 

som de är genom att undvika att prata negativt om sin kropp.  

 

I vår undersökning framkommer även hur mödrarna väljer att inte fokusera på sitt 

utseende inför döttrarna. En deltagare beskriver hur hon vill att döttrarna ska se att det går 

att se ut på olika sätt. Genom detta vill hon att döttrarna ska vara trygga i sig själva och 

kunna välja när de vill göra sig vackra och klä upp sig. Modern själv väljer ofta ett helt 

naturligt utseende och gör sig vacker vid bara festligare tillfällen. Detta kan kopplas till 

Bourdieus (1979, enligt Järvinen, 1999) teorier om den kvinnliga kroppen som ett objekt 

för andra att studera och värdera, samt att kvinnor ständigt tvingas att förhålla sig till 

detta. Mödrarna i vår studie uttrycker en oro över att ha en liten påverkan på de krav och 

ideal som samhället ställer på kvinnor. De talar även om en svårighet att förhålla sig till 

dessa ideal och motverka dem eftersom döttrarna ju har ett eget socialt liv. Här kan vi se 

hur det uppstår en konflikt mellan den signifikante (familjen) och den generaliserade 

(samhället) andre (Mead, 1976; Bauman & May, 2004 s. 39-42). Bourdieu (1984, enligt 

Järvinen, 1999) menar också att det finns givna regler i den sociala kontexten för hur en 

kvinna ska föra och uttrycka sig. När det till exempel gäller kost, beskriver han 

förväntningarna på att kvinnor ska ha ett mindre matintag än män (Bourdieu 1984, enligt 

Järvinen, 1999). Edmunds och Hills (1999)  undersökning visar att föräldrar låter söner 

äta mer än döttrar vilket gör att flickor bantar i större utsträckning än pojkar (Edmunds & 

Hill, 1999). De mödrar vi intervjuat för vår studie fokuserar på en hälsosam kost. Tanken 

är att överföra hälsosamma ideal till döttrarna samt att dessa ska förstå hur viktigt och bra 

det är för kroppen att stoppa i sig nyttigheter. Bourdieus (1984, enligt Järvinen, 1999) 

beskrivningar av kravet utifrån på kvinnors kostintag kan appliceras på de utsagor 

mödrarna gett i vår undersökning.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och försöka förstå om och i så fall hur 

mödrar, till döttrar, i åldern 35-45 år upplever att den egna kroppsuppfattningen har en 

inverkan på hur döttrarna förhåller sig till sitt utseende och den egna kroppen gällande 

vad de äter samt hur de motionerar och tar hand om sina kroppar. Utifrån resultatet och 

analysen i denna studie kan slutsatser dras kring mödrars medvetenhet och lyhördhet 

inför överföringen till döttrar gällande utseende och kroppsuppfattning i relation till kost 

och motion. Resultatet visar att det föreligger en medvetenhet kring överföring mellan 

mor och dotter. Deltagarna i studien hanterar denna medvetenhet på liknande sätt. Den 

tydligaste strategin är att inte uttrycka negativa tankar och känslor om den egna kroppen 

men också att på ett positivt sätt framställa nyttig mat och motion. 

 

Mödrarna i vår studie upplever att den egna kroppsuppfattningen har en inverkan på hur 

deras döttrar ser på sina kroppar i relation till mat och motion. De tror också att det sker 

en överföring av den egna självbilden till döttrarna. Detta uttrycks genom att döttrarna 

upprepar mödrarnas beteende. De mödrar i studien som har unga döttrar beskriver hur 

dessa uttrycker språkligt det som mödrarna uttryckt vid ett tidigare tillfälle. Genom 

mödrarnas medvetenhet om överföring uppvisar döttrarna, på det stora hela, positiva 

tankar och beteenden när det gäller framför allt kroppsuppfattning men också när det 

gäller kost och motion. De tillfrågade mödrarna beskriver också sina egna kroppar som 

en produkt av samhällets normer. I viljan till att motverka att döttrarna ska färgas för 

mycket av de ideal samhället tvingar på dem, försöker mödrarna i studien att vara en 

motpol och en förebild genom att själva stå upp för andra ideal. Mödrarna beskriver dock 

att den samhälleliga inverkan är svår att rå på men att de ändå försöker påverka döttrarnas 

uppfattning om sig själva genom att göra motsatsen till vad idealet säger. Den kvinna 

som har äldre döttrar kan se en direkt överföring av sina kostvanor genom att döttrarna är 

inspirerade och intresserade av hennes kosthållning. De mödrar med yngre barn 

benämner inte nämnvärt döttrarnas medvetenhet kring kost då de är så pass små att de 

äter det som serveras. Dessa mödrar vill dock att döttrarna ska äta bra och kan i och med 

detta skapa förutsättningar för att döttrarna i en högre ålder utvecklar en hälsosam syn på 

kost.  
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I inledningen till denna uppsats beskriver vi hur vi upplever att föräldraskap blivit något 

av en trend. Vi tycker oss kunna se att mödrar och fäder fokuserar mycket på att vara 

föräldrar idag och vi upplever att det mer och mer börjar ingå i den egna identiteten. Om 

vi tolkar samhället och nutiden på detta sätt, kan vi också förstå att medvetenheten kring 

överföring från mor till dotter inte är konstig. En vidare analys skulle kunna vara att 

mannen, som norm i samhället, mer och mer kliver in som förälder och delar ansvaret för 

barnen med kvinnan och att det på grund av detta blir legitimt att fokusera på 

föräldraskap och vikten av att föra över bra normer och värderingar till sina barn.  

 

Deltagarna i vår studie beskriver hur fokus flyttats efter det att de blivit föräldrar. Istället 

för att lägga uppmärksamhet på sitt utseende och sin kropp fokuserar de på döttrarna och 

deras välbefinnande. Mödrarna vill förmedla budskapet om att det är viktigare vem du är 

än hur du ser ut, till sina döttrar. Detta görs genom att själva skilja på vardag och fest, 

eller att inte uttrycka negativa tankar och känslor om sitt utseende och/eller sin kropp. 

Under intervjuerna fokuserade mödrarna mer på sin egen kropp och vikt än kost och 

motion. Anledningen till detta är svår att avgöra. Vi upplever att det kan handla om att vi 

som kvinnor utsätts för enorma krav gällande vårt utseende. Utifrån dessa krav kan det 

vara svårt att värja sig från viljan att leva upp till skönhets- och kroppsideal.  

 

6.1 Teoretiska slutsatser 

Vi upplever att den tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkter vi utgått ifrån i 

denna studie styrker det empiriska materialet i vår analys. En del av de teoretiska 

utgångspunkterna är något äldre men då vi anser dem vara relevanta har vi valt att ändå 

använda oss av dem. Vi tror att vårt perspektiv på ämnet kan fylla en lucka i den 

forskning som bedrivs gällande ätstörningar. Kanske är det så att vi går mot ett större 

medvetande hos föräldrar kring överföring av utseende och kroppsuppfattning i relation 

till kosthållning och träning. Om så är fallet skulle detta kunna visa sig i resultaten i 

framtiden hos den forskning som bedrivs på anorexia, bulimia samt ortorexia nervosa. 
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6.2 Reflektioner kring metod och urval 

Vi har inte tidigare genomfört intervjuundersökningar på denna nivå. Vi tror att vår 

bristande erfarenhet möjligen kan ha påverkat resultatet något. Vår ambition har hela 

tiden varit att ställa så öppna frågor som möjligt i syftet att inte styra respondenterna. Vi 

uppfattar ändå att vissa följdfrågor har varit riktade och att vi trots denna ambition ibland 

har haft tendensen att lägga orden i munnen på informanten. Tidsbristen har också varit 

en begränsande faktor. 

 

Det finns fler faktorer som kan ha påverkat resultatet. Till exempel tror vi att det faktum 

att urvalsgruppen var så pass homogen har gjort att vi har fått fram liknande svar. 

Samtliga deltagare är bosatta i Stockholm. Att bo i en storstad kan ha påverkat 

respondenternas syn på utseende, kropp, kost och motion. Vi antar att det är ett större 

fokus på dessa faktorer i Stockholm, än vad det kanske är i mindre samhällen, då utbudet 

kring skönhet och mode är mer exploaterat här. Om vi sökt oss utanför 

Stockholmsområdet kan resultatet ha sett annorlunda ut. Respondenterna är alla gifta 

vilket skulle kunna betyda att det finns en större ekonomisk möjlighet samt en större 

förutsättning för delat ansvar för barnen. Vi tror att ekonomi och tidsutrymme påverkar 

möjligheterna till reflektion kring kroppsideal, kost och motion. Om vi hade studerat 

andra socioekonomiska grupperingar och/eller ensamstående mödrar kanske vi hade fått 

ett annat resultat. Respondenterna i vår studie är alla från Sverige. Om vi hade undersökt 

mödrar från andra etniska ursprung kan resultatet även där ha varit ett annat. Fyra kvinnor 

av fem hade något slags hälsoproblem men detta togs endast upp av respondenterna 

själva och var inte något som fokuserades på. Dock kan detta ha påverkat kvinnornas 

medvetna sätt att leva hälsosamt. Det faktum att åldern på respondenternas döttrar 

varierade kan ha påverkat resultatet då det var svårt för mödrarna till yngre döttrar att 

uttrycka sig kring döttrarnas syn på kost och motion. Döttrarna har ännu inte utvecklat en 

uppfattning kring kost och motion, mer än att det är roligt att röra på sig och att de äter 

det som erbjuds dem.  
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6.3 Vidare forskning 

Två av respondenterna är även mödrar till söner och i deras svar har framkommit tankar 

kring detta faktum. Idéer till framtida forskning skulle kunna vara att utforska huruvida 

mödrar upplever att det är skillnad mellan söner och döttrar i frågorna kring överföring av 

kroppsuppfattning, kosthållning och träning. Upplever mödrar till både söner och döttrar 

att de hanterar dessa ämnen olika mellan son och dotter? Och om så är fallet, varför? Ett 

annat ämne för vidare forskning är fäder. Hur ser fäder på dessa frågor? Föreligger det 

skillnader i hur mödrar och fäder upplever överföringen till döttrar och/eller söner? Ett 

annat förslag kan vara att genomföra denna studie på en annan ort, mindre eller större för 

att se liknelser eller skillnader. Det är också möjligt att applicera studiens syfte och 

frågeställningar i en annan kulturell kontext. Kanske även där för att jämföra denna 

studies resultat med de som skulle framkomma i en ytterligare undersökning. 
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Bilaga 1- Intervjuguide  

Användes vid intervju 1 och 2 

 

1. Berätta lite om hur du ser på din kropp? 

2. Hur ser din kost ut och hur viktig är den för dig? 

3. Hur ser ditt motionerande ut? 

4. Berätta lite om hur du ser på din självkänsla och ditt självförtroende? 

5. Har din syn på din kropp, kost och motion samt din självkänsla och ditt 

självförtroende förändrats efter att du blivit förälder till din dotter/dina döttrar? och 

vad tror du i så fall att det främst beror på? 

6. Berätta om tankar och känslor kring att vara mamma till en dotter gällande 

kroppsuppfattning, kost och motion? 

7. Kan du berätta om din dotter/dina döttrar och vad du upplever att hon/de har för tankar 

och känslor kring sin kropp/mat/motion? Kan du se en koppling till dina egna tankar 

och känslor? 

8. Berätta lite om hur du upplever att din dotter/dina döttrar ser på sin självkänsla och sitt 

självförtroende? 

9. Det finns forskning som visar på att det sker en överföring mellan mor och dotter 

gällande kroppsuppfattning. Kan du berätta om hur du ser på det? 

 

Eventuella kontrollfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt civilstånd? 

Hur många barn har du?  

Vilken ålder har dina döttrar? 

Är det något du själv vill lägga till eller berätta om? 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera något? 

Du är självklart välkommen att höra av dig om du vill tillägga något i efterhand. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Korrigerad intervjuguide 

Användes vid intervju 3, 4, och 5.  

 

1. Berätta lite om hur du ser på din kropp? 

2. Hur ser din kost ut och hur viktig är den för dig? 

3. Hur ser ditt motionerande ut? 

4. Berätta lite om hur du ser på din självkänsla och ditt självförtroende? 

5. Har din syn på ditt utseende, din kropp, kost och motion samt din självkänsla och ditt 

självförtroende förändrats efter att du blivit förälder till din dotter/dina döttrar? och 

vad tror du i så fall att det främst beror på? 

6. Berätta om tankar och känslor kring att vara mamma till en dotter gällande 

kroppsuppfattning, kost och motion? 

7. Kan du berätta om din dotter/dina döttrar och vad du upplever att hon/de har för tankar 

och känslor kring sitt utseende, sin kropp/mat/motion? Kan du se en koppling till dina 

egna tankar och känslor? 

8. Berätta lite om hur du upplever att din dotter/dina döttrar ser på sin självkänsla och sitt 

självförtroende? 

9. Det finns forskning som visar på att det sker en överföring mellan mor och dotter 

gällande kroppsuppfattning. Kan du berätta om hur du ser på det? 

 

Eventuella kontrollfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt civilstånd? 

Hur många barn har du?  

Vilken ålder har dina döttrar? 

Är det något du själv vill lägga till eller berätta om? 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera något? 

Du är självklart välkommen att höra av dig om du vill tillägga något i efterhand. 

 

 

 

 

 

 


