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Resumé 

Projektet undersøger, hvordan kvinden oplever genital s�mula�on som        

smertelindringsmetode under fødslen, hvilke faktorer der påvirker kvindens lyst �l at           

anvende metoden samt jordemoderens rolle. Emnet belyses ved inddragelse af en kvalita�v            

a�andling og et semistruktureret interview. Empirien analyseres gennem kroppens fysiologi,          

Bandura, Dick-Read og Gaskins tanker og teorier om forventninger og mestring, Bassons            

lystmodel og Annons PLISSIT-model. Vi diskuterer forventningerne �l fødslen som en seksuel            

begivenhed samt samfundsnormernes og jordemoderens indflydelse på brugen af genital          

s�mula�on som smertelindring og implementeringen af denne i praksis. Vi konkluderer, at            

kvindens forventninger og omkringliggende faktorer spiller en rolle for hendes lyst �l at             

genitals�mulere. Jordemoderens rolle kan være afgørende i denne forbindelse. 
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Problemstilling 

“ Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. ” (Biblen,               

u.å.: 1. Mosebog kap. 3 v 16). Sådan lød fortællingen om Guds straf mod Eva, og kulturelt og                  

historisk set har vores opfa�else af fødslen som værende en smertefuld begivenhed da også              

været dybt rodfæstet i os (Mayberry & Daniel, 2016: 331). I dag får 70,8% af kvinderne på                 

Danmarks største fødeafdeling medicinsk eller ikke-medicinsk smertelindring under fødslen         

(Hvidovre Hospital, 2017). På jordemoderuddannelsen introduceres vi for forskellige former          

for smertelindringsmetoder, herunder epiduralblokade, pudendusblokade, morfin og       

la�ergas samt massage, varmepuder, vand, bevægelse og rebozo. Meget af denne           

smertelindring hæmmer, dulmer og kamuflerer kvindens kropsfølelse og den stærke          

smertelindring, som særligt kommer �l udtryk gennem den anlagte epiduralblokade, kan           

endda �erne helt basale kropslige fornemmelser og medfører hos enkelte kvinder           

urinreten�on, paralyserede ben og manglende pressetrang (Skjoldborg, Ravn & Sørensen,          

2012: 94). 23,6% af de fødende vælger epiduralblokaden (Sundhedsdata Styrelsen, u.å.), når            

de skal smertelindres under fødslen, men som nævnt kan der forekomme mange            

bivirkninger. Vi finder det relevant at undersøge alterna�ve smertelindringsmetoder, og          

hvorvidt disse kan hjælpe den fødende �l at mestre smerterne gennem kroppens egne             

ressourcer og derved i højere grad undgå bivirkninger. Gennem vores respek�ve kliniske            

ophold på flere danske fødegange har vi alle oplevet et stort antal kvinder, der på forhånd                

har ønsket medicinsk smertelindring, fordi de har en forventning om, at fødslen bliver             

smertefuld. Vi har derfor en fores�lling om, at kvindens forventninger om en smertefuld             

fødsel begrænser jordemoderens mulighed for vejledning i forbindelse med ikke-medicinske          

smertelindringsmetoder. 

 

Ifølge  Cirkulære om jordemodervirksomhed  (2001: §6) indbefa�er jordemoderens        

virksomhedsområde pligten �l at udvise omhu og samvi�ghedsfuldhed. Det betyder, at vi            

som jordemødre blandt andet har en pligt �l at holde vores viden ajour, og vi har derfor et                  

ansvar for at præsentere den gravide og fødende for de muligheder, der findes for              

smertelindring. Måske især den ikke-medicinske smertelindring, som netop understø�er den          

naturlige fødsel, hvilket er essensen af jordemoderens selvstændige virksomhedsområde. At          
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jordemoderens kernekompetence er at stø�e op om den normale fødsel fremgår også klart i              

Etiske retningslinjer for Jordemødre  (2010: 5), hvori der står, at ” Jordemoderen støtter            

kvinden i, at fødslen forløber så ukompliceret som muligt, da den spontant forløbende fødsel              

antages at rumme kvaliteter som fysisk sikkerhed, menneskelig styrke og personlig vækst. ”. 

 

Den seneste �d er vi blevet bekendt med alterna�ve holis�ske �lgange �l fødslen, og især               

genital s�mula�on som lindring af vesmerter, hvor fødslen også kan opleves nydelsesfuld,            

har vakt vores interesse. Her er det nærliggende at påpege, at enkelte kvinder oplever en               

såkaldt spontan fødselsorgasme, hvilket blandt andet portræ�eres i filmen  Orgasmic Birth           

(Pascali-Bonaro & Liem, 2009) . Vi ønsker dog at undersøge muligheden for ak�vt at anvende              

genital s�mula�on som smertelindring under fødslen, og vi vil derfor ikke videre beskæ�ige             

os med den spontane fødselsorgasme i de�e projekt. En række spørgsmål må besvares, når              

genital s�mula�on skal sæ�es i rela�on �l fødslen og jordemoderen som aktør i de�e. Giver               

denne form for smertelindring mening rent fysiologisk? Giver den mening psykologisk, har            

kvinden lyst �l at anvende metoden, og hvilke forhold og faktorer skal i så fald være �l                 

stede? Kan denne smertelindringsmetode overhovedet implementeres i et samfund som det           

danske? Vi må derfor se på problema�kken i et bio-psyko-socialt perspek�v. 

 

Kvindekroppens fysiologiske respons under en fødsel har ligheder med det fysiologiske           

respons under en sensuel og seksuel nydelse. Her ses det at de hormoner, der er �l stede                 

under fødslen også er �l stede gennem alle seksuelle og in�me begivenheder i kvindens liv,               

herunder orgasme, sex og amning (Harel, 2007: 5). Der er her tale om hormonerne oxytocin,               

betaendorfiner, adrenalin og noradrenalin. Vi formoder derfor, at genital s�mula�on kan           

fremme fødselsforløbet og lindre vesmerterne. Denne forforståelse vil vi uddybe under           

afsni�et  Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser . Vi mener altså, at seksualitet,          

genital s�mula�on og fødslen hænger sammen og for at kunne skabe en retorik og praksis               

omhandlende fødslen som en seksuel begivenhed, finder vi det relevant at se nærmere på              

kvindens seksualitet i et historisk perspek�v. Her fokuserer vi på den kvindelige seksualitet i              

en vestlig kultur, da vores projekt arbejder inden for netop disse rammer. Her finder vi, at                

der historisk set ikke har været meget anerkendelse af den kvindelige seksualitet. Ind�l             

slutningen af 1800-tallet ansås den kvindelige seksualitet som værende ikke-eksisterende          
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(Haaland, 2010: 111). Genital selvs�mula�on ansås som decideret skadelig, og den eneste            

accepterede form for seksualitet var i forbindelse med reproduk�on (Haaland, 2010: 111).            

“ En ren kvinde har typisk været en aseksuel kvinde, som ikke udtrykte et seksuelt begær, men                

fødte mandens børn og i øvrigt var fornøjet med livet. ” (Nygaard, 2017) . Af citatet fremgår              

det, at kvindekroppen blot har været set som et middel �l at sæ�e børn i verden, og at                  

kvindens seksualitet derudover skulle være usynlig;  ”Vi har en patriarkalsk kulturarv, og            

kvinders seksualitet har været kontrolleret. Sexlivet har traditionelt været en mands ret og en              

kvindes pligt.” (Nygaard, 2017). Der kan argumenteres for, at den kvindelige seksualitet først             

for alvor blev accepteret i 1970´erne med præven�onens og kvindebevægelsernes indtog           

(Haaland, 2010: 113). I dag er vi i den vestlige verden nået meget langt i forhold �l accepten                  

af den kvindelige seksualitet, men “ Til tross for dagens likestilling mellom kjønnene, god             

tilgang til prevensjon og abort, og spaltevis med stoff om sex i medierne, er seksualitet               

fortsatt et tabubelagt emne. Sjenanse og hemninger kan ligge både hos jordmoren og             

klienten. ” (Haaland, 2010: 113). Af de�e citat udleder vi, at der stadig er en berøringsangst               

og tabuisering, når det kommer �l sex og seksualitet, og vi har en formodning om, at vi trods                  

kvindebevægelser og liges�lling ikke er så seksuelt frigjorte, som vi går og tror. Sociolog              

Anthony Giddens peger på, at vi tror, vi er seksuelt frigjorte, men i virkeligheden lever vi i                 

seksuel undertrykkelse (Giddens, 1994: 166). Udad�l har vi som samfund en større seksuel             

tolerance end �dligere, men alligevel forekommer tovejstabuet om seksualitet i          

sundhedsvæsenet. Med tovejstabuet mener vi en gensidig tavshed og blufærdighed mellem           

den sundhedsprofessionelle og klienten hvorved emnet, i de�e �lfælde seksualitet, altså           

ikke bliver berørt (Graugaard, Møhl & Herto�, 2006: 19-20). Hos Sex & Samfund er det helt                

store tema i år 2019 “Grænser” (Sex & Samfund, 2019). Vores samfund sæ�er nemlig i dag                

fokus på grænseoverskridelser og krænkelser (Sex & Samfund, 2019), og vi må derfor             

forholde os �l, hvordan vi som jordemødre kan tale ind i et tabubelagt rum uden at ligge                 

under for tovejstabuet. Åbner de�e op for muligheden for at understø�e kvindens            

seksualitet, og dermed anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring i forbindelse           

med fødslen, uden at kvinden føler sig krænket? 
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Gennem li�eratursøgning har vi erfaret, at genital s�mula�on som smertelindring under           

fødslen er nævnt i begrænset omfang i li�eraturen. Det aktuelle fravær af fokus på posi�ve               

aspekter af seksualitet i rela�on �l graviditet, fødsel og barsel fores�ller vi os kan skyldes den                

førnævnte afstandtagen �l kvindelig seksualitet samt samfundets fokus på krænkelse og           

grænseoverskridende adfærd, der er med �l at fordre, at tabuet om seksualitet opretholdes             

mellem jordemoder og kvinde. Vi har dog en fores�lling om, at genital s�mula�on kan              

nævnes i jordemoderkonsulta�onen og �l fødselsforberedelsen som en del af          

introduk�onen �l den naturlige smertelindring, hvorfor vi finder det interessant at           

undersøge, om de�e overhovedet kan lade sig gøre i praksis på grund af det førnævnte               

tovejstabu. 

 

Seksualitet står også på skemaet på jordemoderuddannelsen, og allerede �dligt præsenteres           

vi for emnet gynækologi og sexologi, som fylder tre ud af i alt 210 ECTS point (Studieordning,                 

2016: 10.) Vi bliver altså gennem uddannelsens teore�ske del introduceret �l emnet            

seksualitet. I Sundhedsstyrelsens (SST)  Anbefalinger for Svangreomsorgen  fremgår det, at          

kvinden gennem sin graviditet anbefales at få �lbudt mellem fire �l syv konsulta�oner hos              

en jordemoder (SST, 2013: 39), og at jordemoderen i forbindelse med konsulta�onerne i 2.              

og 3. trimester bør komme ind på emnet seksualitet (SST, 2013: 50). Det er dog ikke                

defineret, hvorledes jordemoderen sammen med parret eller kvinden kan italesæ�e emnet,           

og vi har alle fire oplevet og undret os over, at emnet seksualitet kun berøres sparsomt                

under konsulta�onerne. I konsulta�onerne i 3. trimester anbefales endvidere, at          

jordemoderen taler med kvinden og parret om ønsker �l fødslen, herunder smertelindring,            

hvor SST skriver: 

 

” Samtalen omfatter tanker og overvejelser om fødslen, mestringsstrategier, og         
hvordan kvinden/parret i forbindelse med fødslen kan udnytte egne ressourcer,          
reducere risici og fremme sundhed. Evt. tidligere fødselsforløb drøftes.         
Jordemoderen informerer om vejrtrækning, bevægelse, afspænding, fødslens       
stadier, muligheder for smertelindring, vandfødsel og indgreb under fødslen. ”         
(2013: 54). 

 

SST understreger hermed vig�gheden af at italesæ�e smertelindring og ressourcer i           

forbindelse med de�e i løbet af graviditeten. Smerter er subjek�ve, og fødende kvinder har              

derfor også helt forskellige behov, når det angår smertelindring (Ulvund, 2010: 440). STT             

8 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 10/96

 

peger på, at nogle kvinder kan opleve et styrket selvværd, når de føder uden medicinsk               

smertelindring (SST, 2013: 153) og nævner i den forbindelse en række ikke-medicinske            

smertelindringsmetoder, som kan anvendes i en fødselssitua�on. Der nævnes: vejrtrækning,          

afspænding, ve-hviles�llinger, massage, akupressur/-punktur og varme bade (SST, 2013:         

154). Vi fores�ller os ligeledes at genital s�mula�on som smertelindring kan nævnes i             

Anbefalinger for Svangreomsorgen , da vi formoder, at nogle kvinder kan have gavn af denne              

form for smertelindring. Sam�dig kan det muligvis fungere som en mestringsstrategi,           

hvormed kvinden udny�er sine og kroppens egne ressourcer samt opnår et styrket selvværd. 

 

I de foregående afsnit har vi vendt forskellige aspekter omhandlende emnet seksualitet,            

behovet for alterna�v smertelindring og genital s�mula�on som smertelindringsmetode. Vi          

har en formodning om, at fødslens smerte kan nedtones og måske endda ændres �l nydelse               

gennem genital s�mula�on. Dog er vi usikre på, om vi som jordemødre og som samfund kan                

rumme denne in�me og seksuelle adfærd som en del af fødslen. Vi finder det derfor relevant                

at undersøge, hvorvidt fødslen kan anerkendes som en seksuel begivenhed, hvor           

anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring kan finde sted. 

 

På baggrund af ovenstående er vi kommet frem �l følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan oplever kvinden brugen af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen,           

hvilke faktorer påvirker kvindens lyst �l at anvende denne metode, og hvilken rolle spiller              

jordemoderen i denne kontekst? 
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Begrebsafklaring 

Genital Stimulation 

Berøring af kvindens kønsorganer med henblik på seksuel nydelse eller smertelindring,           

herunder ekstern berøring af klitoris’ glans og/eller intern berøring af vagina og dermed             

klitoris’ svulmelegemer. 

 

Seksualitet 

Vores defini�on tager udgangspunkt i World Health Organiza�ons (WHO) defini�on af           

seksualitet: 

Seksualitet er, hvad der driver os �l at søge kærlighed, varme og in�mitet og er en central del                  

af det at være menneske. Det indebærer sex, køn, iden�tet, ero�k, nydelse, in�mitet og              

reproduk�on, følelsesliv, bevægelse og varme. Seksualitet opleves og udtrykkes gennem          

tanker, fantasier, ønsker, tro, værdier, opførsel, roller og forhold. Seksualitet kan indeholde            

alle disse dimensioner, men ikke alle dimensioner er nødvendigvis �l stede på samme �d.              

Seksualitet påvirkes af biologiske, psykologiske, sociale, økonomiske, poli�ske, kulturelle,         

juridiske, historiske, religiøse og spirituelle faktorer og har indflydelse på vores tanker,            

følelser, handlinger og sundhed (WHO, 2006). 
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Vores metodiske grundlag 

Vi vil i de�e afsnit først beskrive vores videnskabsteore�ske overvejelser sat i rela�on �l              

vores projekt, som bevæger sig inden for det bio-psyko-sociale paradigme. Vi vil desuden             

kort redegøre for vores forforståelse sat i rela�on �l den bio-psyko-sociale model. Vi vil              

here�er redegøre for vores metodiske grundlag, der tager udgangspunkt i hermeneu�kken,           

som danner baggrunden for vores �lgang �l at opnå viden og dermed det fremadre�ede              

arbejde med projektet. 

Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 

Jordemoderkundskaben arbejder både inden for den natur-, samfunds- og         

humanvidenskabelige verden. Det, der karakteriserer den humanvidenskabelige verden er, at          

mennesket bliver set som et subjekt, der er følende, tænkende og handlende (Collin &              

Køppe, 2012: 10). Collin og Køppe (2012: 10) understreger, at den humanis�ske videnskab             

ser mennesket som kulturskabende og kulturskabt. Med det forstår vi, at mennesket både er              

medskaber, men også skabes af den kultur og det samfund, det indgår i. Da vi ønsker at                 

besvare vores problemformulering gennem forståelse af kvindens følelser, oplevelser, tanker          

og handlinger, arbejder vi derfor humanvidenskabeligt i de�e projekt. 

 

Inden for alle videnskabsteorier er ontologi og epistemologi vig�ge begreber. Ontologi           

betyder læren om det værende, altså hvad der eksisterer i den virkelighed, vi befinder os i.                

Det humanvidenskabelige ontologiske blik ser virkeligheden som værende subjek�v (Juul &           

Pedersen, 2012: 14). Epistemologi betyder læren om viden, altså hvad viden er, og hvordan              

vi kan �legne os denne. Den humanvidenskabelige epistemologiske opfa�else er, at vi            

�legner os viden fra subjektet selv (Juul og Pedersen, 2012: 14). Vores ontologiske grundlag i               

de�e projekt er, at kvindens oplevelser udgør virkeligheden. Vores epistemologiske grundlag           

er, at viden kan opnås gennem kvindens beretninger om brugen af genital s�mula�on som              

smertelindring. 

 

I den humanvidenskabelige verden er der udformet flere forskellige retninger, der siger            

noget om, hvordan vi kan få en forståelse af den verden, vi møder. 
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En af de ældste metoder �l at skabe en forståelse gennem fortolkning er den hermeneu�ske               

cirkel (Pahuus, 2012: 145). Ved den hermeneu�ske cirkel forstås, at vi har en forforståelse              

om, hvilket resultat vi vil komme frem �l, når vi undersøger et fænomen. Gennem              

fortolkning af fænomenet vil vores forforståelse blive udfordret og nogle gange blive            

udski�et med en ny og bedre forforståelse, der igen kan blive udfordret (Pahuus, 2012: 148).               

På den måde bevæger vi os i en cirkel om vores egen forforståelse, fortolkning og dybere                

forståelse, der udgør vores nye forforståelse. 

 

De�e er også en af principperne i den eksisten�elle hermeneu�k, hvor  “[...] al forståelse sker               

ud fra og på grundlag af en bestemt forforståelse […]” (Pahuus, 2012: 150). En af               

grundlæggerne af den eksisten�elle hermeneu�k er den tyske filosof Hans-Georg Gadamer           

(1900-2002), som har bygget videre på denne tradi�onelle tankegang. Gadamer beskriver, at            

måden mennesket forstår et fænomen på, kommer �l udtryk gennem måden, vi forstår os              

selv og det vi har med os gennem vores levede liv, det vil sige vores oplevelser, erfaringer og                  

holdninger. De�e kalder han forståelseshorisont. Han mener, at vores egen          

forståelseshorisont skal have nogle fællestræk med fænomenets forståelseshorisont, for at          

de kan opnå forståelse af hinanden (Pahuus, 2012: 151). Ud fra de�e har Gadamer              

videreudviklet på den hermeneu�ske cirkel og herved skabt den hermeneu�ske spiral. Her            

mener Gadamer, at vi ved at inddrage vores forståelseshorisont i fortolkningen af et             

fænomen kan opnå en horisontsammensmeltning, der gør, at vores fortolkning bliver mere            

fyldestgørende (Pahuus, 2012: 153). I indeværende projekt skal vores forståelseshorisont          

altså have nogle fællestræk med kvindens, hvis beretninger vi fortolker, for at vi kan opnå en                

horisontsammensmeltning og dermed opnå en dybere forståelse af genital s�mula�on som           

smertelindring, hvilke faktorer, der skal være �l stede, for at kvinden har lyst �l at anvende                

metoden samt hvilken rolle, jordemoderen spiller i denne kontekst. 

 

Sam�dig arbejder vi i de�e projekt ud fra et bio-psyko-socialt perspek�v. De�e er beskrevet              

af den amerikanske psykiater George L. Engel i den bio-psyko-sociale model, hvori der             

anlægges et holis�sk syn på mennesket, der både anskues i et biologisk, psykologisk og              

socialt perspek�v. De�e gør vi, idet kvindernes seksuelle oplevelser opstår og formes både af              

deres biologiske krop, men også af psykologiske forventninger og fortolkninger samt af            

sociale og samfundsrelaterede begivenheder og normer  (Graugaard et al., 2006: 11). 
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Illustra�on af den bio-psyko-sociale model 

 

Seksualitetens biologiske element tager afsæt i kroppens fysiologiske og endokrinologiske          

respons (Graugaard et al., 2006: 11), og vi har derfor en forforståelse om, at genital               

s�mula�on kan have en smertelindrende effekt, idet kroppen her udskiller hormoner, der            

kan virke smertelindrende. De�e beskrives yderligere under teoriafsni�et  Fødslens og          

seksualitetens fysiologi.  Når vi i de�e projekt taler om den rent mekaniske genitale             

s�mula�on, arbejder vi dermed inden for modellens biologiske aspekt. 

Seksualitetens psykologiske element tager afsæt i, hvordan man reagerer og fortolker           

ero�ske impulser og udtryk (Graugaard et al., 2006: 11). Her har vi en fores�lling om, at                

kvindens forventning �l en seksuel begivenhed er medbestemmende for, hvilken virkning           

den seksuelle begivenhed har, og om denne kan have en smertelindrende effekt. De�e ser vi               

nærmere på under teoriafsni�ene  Frygt, forventninger & fødselsberetninger  samt  Lystfølelse          

og seksualitet.  Når vi i de�e projekt taler om kvindernes forventninger �l fødslen og deres               

egen seksualitet, arbejder vi inden for modellens psykologiske aspekt. 
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Seksualitetens sociale element skabes ud fra samfundsskabte fores�llinger og værdier          

(Graugaard et al., 2006: 11). Her har vi en forforståelse om, at samfundet kan have svært ved                 

at acceptere fødslen som værende en seksuel begivenhed, da vi selv har oplevet, at              

seksualitet under graviditet og fødsel kan være et tabubelagt emne. Det sociale aspekt             

beskrives nærmere under teoriafsni�ene  Frygt, forventninger & fødselsberetninger  og         

Seksuel selvhjælp.  Når vi i projektet taler om samfundets og jordemoderens syn på fødslen              

som værende en seksuel begivenhed, bevæger vi os altså inden for modellens sociale             

aspekt. 

 

Vi har i det ovenstående beskrevet vores forforståelse af, hvordan brugen af genital             

s�mula�on som smertelindring kan opleves af kvinden under fødslen, hvordan kvindens           

forventninger �l fødslen har en betydning, samt hvordan jordemoderens og samfundets           

normer og værdier har indflydelse på kvindens oplevelse og lyst. Vi vil gennem fortolkning af               

en udvalgt a�andling og et selvudformet semistruktureret interview udfordre vores          

forforståelse, og gennem denne proces vil vi muligvis opnå en ny forståelse af genital              

s�mula�on som smertelindring under fødslen og jordemoderens rolle i denne kontekst,           

hvilket vi vil forholde os �l i afsni�et:  Kritik af metode . 
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Vejen til empirien 

I det følgende afsnit vil vi skitsere vores to veje �l den indsamlede og anvendte empiri. 

Først vil vi beskrive vores li�eratursøgningsstrategi, hvore�er vi vil præsentere den udvalgte            

a�andling, vi har fundet herigennem. Dernæst vil vi forholde os kri�sk �l a�andlingen ved              

brug af Kirs� Malteruds tjekliste �l kri�sk læsning af kvalita�ve studier. Ydermere vil vi              

redegøre for det semistrukturerede interview, vi selv har udformet og a�oldt. Vi vil beskrive              

interviewsitua�onen, præsentere informanten, fremlægge vores e�ske overvejelser samt        

forholde os �l validiteten og transskrip�onen af interviewet. 

Litteratursøgningsstrategi 

I de�e afsnit vil vi præsentere vores li�eratursøgningsstrategi, som viser vejen �l en del af               

indeværende projekts valgte empiri. Helt konkret har vi valgt at inddrage a�andlingen            

Sexual Experiences of Women during Childbirth af Danielle Harel fra 2007 i ønsket om at               

besvare vores problemformulering. Søgningerne er vedhæ�et som bilag 1, 2 og 3. 

  

Vi har beny�et os af systema�sk søgning på de interna�onale søgedatabaser CINAHL,            

PsycInfo samt PubMed. Vi har ønsket at finde kvalita�v empiri, der ligger i tråd med vores                

videnskabsteore�ske ståsted, og derfor har vi valgt at søge vores empiri i netop disse              

søgedatabaser,  da især CINAHL og PsycInfo i vid udstrækning indeholder kvalita�ve studier,            

der arbejder inden for det human- og samfundsvidenskabelige felt. Vi er bevidste om, at              

PubMed hovedsageligt består af kvan�ta�ve studier, men da der også kan forekomme            

kvalita�ve studier på denne database, ville vi ikke udelukke at foretage en søgning i denne. 

  

Vi startede vores li�eratursøgningsproces ved at udvælge forskellige søgeord, der var           

relateret �l fødsel, fødende, seksualitet, seksuel, s�mula�on og jordemødre. På baggrund af            

de udvalgte ord udformede vi en PICo (bilag 4). Vi oversa�e vores søgeord �l engelsk for at                 

kunne bruge dem i de interna�onale databaser. 

Søgningen gav 64 hits i CINAHL, 45 hits i PsycInfo samt 20 hits i PubMed. Mange studier                 

fravalgte vi grundet �tel eller abstract, der indikerede, at studiet ikke var relevant �l              

besvarelsen af vores problemformulering. E�er denne udvælgelsesproces stod vi �lbage med           
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fire studier fra henholdsvis CINAHL og PsycInfo;  Birthgasm  af Mayberry, L. & Daniel, J.,              

Midwives honor the sensuality of pregnancy and birth  af Monroe, SM.,  Clinical.            

Neuroendocrinolochy and birth 2: The role of oxytocin.  af Ginesi, L. & Niescierowicz, N. samt               

Childbirth Climax: The revealing of obstetrical orgasm.  af Postel, T. 

 

E�er gennemlæsning af de fire studier kom vi frem �l, at disse ikke var brugbare i forbindelse                 

med besvarelse af vores problemformulering, da de lagde vægt på andre aspekter end dem,              

vi ønskede at belyse. Da vores søgning altså i sidste ende ikke gav brugbare studier, valgte vi                 

at foretage en kædesøgning. Kædesøgningen foretog vi på baggrund af referencer fundet i             

de valgte studier fra CINAHL og PsycInfo. Gennem kædesøgningen fandt vi frem �l en              

relevant a�andling;  Sexual Experiences of Women during Childbirth,  der refereres �l i studiet             

Birthgasm . Vi har altså valgt at gøre brug af a�andlingen og de interviews, der indgår heri,                

som vores cases, da denne empiri var den mest relevante, vi kunne finde. Vi har gennem                

li�eratursøgningsprocessen orienteret os bredt ved både at foretage systema�ske søgninger          

i tre forskellige databaser samt ved hjælp af kædesøgning. Netop det at orientere sig bredt               

er med �l at sikre vores projekts relevans, hvilket Malterud (2011: 24) understreger er en               

vig�g del af forskningsprocessen. 

Præsentation af afhandlingen  Sexual Experiences of Women during Childbirth 

Sexual Experiences of Women during Childbirth er en a�andling udarbejdet af sexolog            

Danielle Harel (2007). A�andlingen er godkendt af The Ins�tute for Advanced Study of             

Human Sexuality, USA. A�andlingen er ikke publiceret, men den er anvendt som reference i              

det publicerede studie  Birthgasm , hvilket vi opfa�er som et stærkt argument for anvendelse             

af a�andlingen i vores projekt. A�andlingen har en kvalita�v �lgang og har �l formål at               

beskrive kvindernes seksuelle oplevelser under deres fødsler. De�e gøres gennem          

semistrukturerede interviews, hvor Harel har brugt en fænomenologisk �lgang �l at få            

adgang �l de interviewede kvinders seksuelle oplevelser. A�andlingen består af 141 sider,            

hvoraf interviewene udgør 62 sider. A�andlingen omfa�er interviews af elleve kvinder, der            

alle er af kaukasisk oprindelse. Da a�andlingen spænder meget bredt i form af seksuelle              

oplevelser under fødslen, herunder den spontane orgasme, har vi som led i besvarelsen af              

vores problemformulering valgt kun at inddrage de kvinder, der ak�vt gør brug af genital              

s�mula�on. Vi har derfor valgt at inddrage kvinderne Beverly, Cathy, Faith og Ashley, som              
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alle fire er fra USA, har født hjemme og har en baggrund inden for fødselshjælp eller                

jordemoderkundskab. Deres uddannelsesniveau går fra high school �l længere         

videregående uddannelse. Tre ud af de fire kvinder beskriver i interviewet, at de har oplevet               

seksuelle overgreb i barndommen. Den fødselsoplevelse de beskriver i interviewet har           

fundet sted i henholdsvis 1985, 1991, 2000 og 2003 med barn nummer to, tre, fire og seks.                 

Det er primært disse kvinders beretninger, vi i vores projekt har valgt at arbejde med som                

cases og altså ikke Harels egne resultater. For at vurdere a�andlingens overordnede kvalitet             

har vi valgt at gøre brug af Kirs� Malteruds tjekliste �l kvalita�ve studier. 

Kirsti Malterud 

Kirs� Malterud er norsk læge og forsker i almen medicin. Hun arbejder for at gøre kvalita�ve                

forskningsmetoder kendte og anerkendte. På baggrund af de�e har hun udviklet en tjekliste             

�l kri�sk læsning af kvalita�ve studier som en kvalitetsvurdering (Malterud, 2011: 212).            

Malterud beskriver, at tjeklisten kan bruges som et middel �l at udpege studiets metodiske              

detaljer og derigennem vurdere studiets relevans, validitet og refleksivitet (Malterud, 2011:           

212). 

 

Som nævnt har vi udvalgt den kvalita�ve a�andling  Sexual Experiences of Women during             

Childbirth . Vi har valgt at gøre brug af Malteruds tjekliste som kri�sk læsning af a�andlingen               

netop for at tage s�lling �l, hvorvidt vi kan drage valide konklusioner ud fra denne. 

Validitet handler ifølge Malterud om, hvorvidt et studie egentlig undersøger det, det ønsker             

at undersøge, og hvorvidt det er overførbart �l anden kontekst (Malterud, 2011: 22). På              

baggrund af de�e vil vi vurdere, hvorvidt vi kan bruge a�andlingen som led i besvarelsen af                

vores problemformulering. 

Tjekliste til kritisk læsning 

Vi har brugt Malteruds tjekliste �l at udføre en kri�sk læsning af den udvalgte a�andling               

Sexual Experiences of Women During Childbirth  af Danielle Harel (bilag 5). 

Vi fandt, at a�andlingen har en præcist afgrænset og fokuseret problems�lling, hvilket            

Malterud påpeger vig�gheden af. Vi finder problems�llingen relevant, idet seksuelle          

oplevelser under fødslen ikke er et velundersøgt område, og da den foreliggende li�eratur             
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primært er af ældre dato. A�andlingen bruger semistrukturerede interviews, hvilket ifølge           

Malterud (2011: 66) er den mest adækvate metode �l at få direkte indblik i menneskets og                

dermed kvindens erfaringer. 

A�andlingen har en �lfældig udvælgelsesmetode, hvilket vi ser som både en styrke og en              

svaghed. Med denne metode vil det være muligt at ramme så bred en gruppe af kvinder som                 

muligt. I de�e �lfælde har a�andlingen kun fået fat i en bestemt gruppe, nemlig kvinder               

med en jordemoderfaglig baggrund eller kvinder, der ak�vt har opsøgt viden inden for             

området (Harel, 2007: 23). Om de�e er �lfældet på baggrund af udvælgelsesstrategien, eller             

fordi det kun er den gruppe af kvinder, der har ha� seksuelle oplevelser, er svært at vide. 

A�andlingen har desuden en del styrker, blandt andet bliver der i a�andlingen diskuteret             

konsekvensen af, at der netop kun inddrages kvinder med en sådan baggrund (Harel, 2007:              

116). Der bliver her taget s�lling �l den eksterne validitet; altså at denne a�andling ikke kan                

generaliseres, hvilket vi også må tage højde for, når vi bruger a�andlingen i vores projekt.               

Desuden vurderer vi, at a�andlingen har en høj intern validitet, idet a�andlingens            

resultater giver svar på dens problemformulering. En anden styrke er, at Harel forholder sig              

kri�sk �l, at kvindernes fødselsberetninger foregår flere år e�er deres fødsel (Harel, 2007:             

21). Hun beskriver, hvordan kvinder har tendens �l at glemme deres fødselssmerter, hvilket             

kan påvirke resultatet (Harel, 2007: 22). Harel forholder sig ligeledes �l datamæthed, og             

beskriver at der e�er seks interviews opnås datamæthed, da der ikke opstår nye temaer i de                

e�erfølgende fem interviews (Harel, 2007: 25). Ydermere er studiets teore�ske baggrund           

velbeskrevet, og sammenholdning mellem teori og empiri er tydelig. Resultaterne anses som            

ny viden, idet der ellers ikke findes meget forskning på området. 

Dog bærer a�andlingen også præg af enkelte svagheder, og her ses blandt andet, at der i                

a�andlingen er en generel mangel på refleksivitet. Der bliver ikke reflekteret over            

betydningen af a�andlingens metodiske grundlag eller udvælgelsesstrategi. Den interne         

validitet bliver heller ikke diskuteret, men som �dligere nævnt, mener vi dog, at denne er               

høj. 

 

A�andlingen har altså både en del styrker men også nogle svagheder. Vi har primært valgt               

at bruge de interviews, der foreligger i a�andlingen. Interviewene bruges som cases på             

niveau med det semistrukturerede interview, vi selv har udført. Harel beskriver sin            

metodiske �lgang grundigt, og vi finder derfor interviewene både brugbare og ny�ge at             
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inddrage som led i besvarelsen af vores problemformulering, da det er de interviewede             

kvinders oplevelser og beretninger, der er i fokus. 

Semistruktureret interview 

Som �dligere nævnt er der ikke meget li�eratur om genital s�mula�on som smertelindring             

under fødslen og jordemoderens rolle i denne kontekst. Fra den præsenterede a�andling af             

Harel inddrager vi fire af de elleve interviewede nordamerikanske kvinder. Da vi har �l              

hensigt at sæ�e genital s�mula�on som smertelindring i en nu�dig og dansk kontekst,             

ønsker vi at indhente yderligere empiri, hvilket vi har gjort ved selv at udforme og a�olde et                 

semistruktureret interview. Vi vil i følgende afsnit først redegøre for vores metodiske �lgang             

for dere�er at beskrive vores overvejelser omkring udførelsen af interviewet, forholde os �l             

de omkringliggende faktorers betydning i interviewsitua�onen samt bearbejdelsen af         

interviewet. 

 

For at få en dybere og mere nuanceret forståelse har vi valgt at foretage et semistruktureret                

interview med en kvinde, der oplevede at bruge genital s�mula�on som smertelindring            

under sin fødsel. Som inspira�on �l planlægningen, udformningen samt udførelsen af           

interviewet har vi beny�et os af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog:  Interview –              

Introduktion til et håndværk. 

  

Vi har valgt at beny�e os af et semistruktureret interviewdesign, da de�e design både giver               

mulighed for at komme omkring projektets interesse, sam�dig med at det vil være muligt at               

følge de perspek�ver, der spontant må�e dukke op under interviewet (Kvale & Brinkmann,             

2009: 4). Tidligere har vi redegjort for vores videnskabsteore�ske �lgang, og vi vurderer, at              

det semistrukturerede interview ligger fint i tråd med den hermeneu�ske �lgang, da vi søger              

empiri, der kan udfordre vores forståelseshorisont, og vi forhåbentlig derigennem kan opnå            

en horisontsammensmeltning. Vi formoder, at vores forståelseshorisont fornyes, når vi som           

interviewer med vores forforståelse møder informantens livsverden og virkelighed. De�e          

møde vil skabe mulighed for fortolkning, som kan give os en dybere og mere nuanceret               

forståelse af det, vi ønsker at undersøge (jf. side 12). Som ramme for udarbejdelse, udførelse               

og anvendelse af interviewet beny�er vi os af de syv faser, som Kvale og Brinkmann (2009:                

19 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 21/96

 

122) beskriver, at et interview skal indeholde:  tematisering, design, interview, transskription,           

analyse, verifikation og rapportering . For at skabe et overblik over vores interview har vi              

valgt at udforme en interviewguide (bilag 6). Med interviewguiden forsøger vi at komme             

omkring relevante emner, som er forankret i projektets anvendte teori. De�e gøres for at              

sikre, at vi kommer omkring det teore�ske, som kan være behjælpeligt �l det senere arbejde               

med projektets analyse. Vores interviewguide er også præget af åbne spørgsmål, så vi som              

�dligere nævnt har mulighed for at forfølge de perspek�ver, der spontant må�e dukke op.              

Med denne �lgang muliggøres det ligeledes at fravælge teorier, der inden interviewet            

virkede brugbare og e�er interviewet inddrage andre teorier, hvis vi finder det relevant.             

Kvale og Brinkmann (2009: 152) fremhæver, at når man skal få en informant �l at fortælle                

om sine følelser og oplevelser, er det vig�gt at spørgsmålene s�lles i et le�orståeligt og               

hverdagslignende sprog. De�e havde vi derfor for øje, da vi udformede vores interviewguide             

(bilag 6). Vi udformede først de tema�ske forskningsspørgsmål, der var mere eller mindre             

relateret �l projektets teore�ske ståsted for dere�er at omskrive forskningsspørgsmålene �l           

spørgsmål, der bedre egnede sig i en talesitua�on, og som kunne bidrage �l en naturligt               

flydende samtale. 

Interviewsituationen 

Interviewet blev foretaget hjemme hos informanten i trygge rammer, da vi mener, at trygge              

rammer er mest op�male for, at informanten kan føle sig �lpas, når et in�mt og personligt                

emne som genital s�mula�on skal berøres. For at undgå at informanten ville føle sig              

overvældet, a�alte vi, at blot to af gruppes fire medlemmer skulle a�olde interviewet.             

Under selve interviewet a�alte vi, at den ene af de to gruppemedlemmer skulle være              

interviewer, mens den anden skrev noter ned omkring informantens kropssprog,          

stemmeændring samt spørgsmål �l senere uddybning. De�e gjorde vi dels for at få en bedre               

forståelse af informantens svar og for ikke at forstyrre flowet i interviewet. I ønsket om at                

skabe en tryg og afslappet stemning omkring interviewet fortalte vi indledningsvist, hvordan            

vi havde tænkt at inddrage interviewet i projektet, og spurgte om vi må�e optage samtalen               

�l senere transskrip�on. Ydermere har vi valgt at anonymisere vores informant både af             

e�ske grunde, men også så hun kunne føle sig mere fri �l at fortælle om sine oplevelser. Vi                  

har valgt at kalde hende for Anne. 
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Præsentation af informant 

Anne er jordemoderstuderende og har en �dligere uddannelse som doula. Hun fortæller i             

interviewet om sin første fødsel, der foregik i 2017. Hun planlagde at føde hjemme, men blev                

overfly�et �l hospitalet hvor hun fødte vaginalt. 

Etiske overvejelser 

I forbindelse med interviewet har vi fra start været klar over, at vi kunne komme omkring                

personfølsom informa�on grundet projektets interesse. Denne del af interviewet forholder          

Kvale og Brinkmann (2009: 86) sig også �l, og de understreger, at man som kvalita�v forsker                

skal bruge sin prak�ske klogskab i eksempelvis en interviewsitua�on og ikke blot mekanisk             

følge universelle regler. Alligevel nævner de fire retningslinjer, som man kan forholde sig �l:              

informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann,          

2009: 86). Vi har i processen forholdt os �l de nævnte retningslinjer. Inden interviewet              

forklarede vi Anne om formålet med undersøgelsen og projektet som helhed. På denne             

baggrund gav hun sit samtykke �l at deltage, velvidende at hun �l hver en �d havde                

mulighed for at trække sig. Med hensyn �l fortrolighed har vi valgt at anonymisere              

informanten. Vi har desuden også valgt at anonymisere andre personer, som Anne nævner i              

interviewet, ved at tage deres navne ud af transskrip�onen. Desuden har vi forholdt os �l,               

hvilke konsekvenser det kan have for Anne at lade sig interviewe i forbindelse med projektet.               

Disse konsekvenser ser vi som minimale og uden betydning for Anne. Tvær�mod ser vi det               

som værende posi�vt, da hun ved deltagelse i projektet er med �l at belyse posi�ve aspekter                

ved genital s�mula�on under fødslen og bidrager dermed �l at udbrede fænomenet. 

Ydermere har vi forholdt os �l vores rolle som forskere. Da Anne er en studiekammerat af                

flere af gruppens medlemmer, har vi forsøgt at a�alancere os som studiekammerat på den              

ene side og opretholde en professionel �lgang på den anden side. Under interviewet har vi               

på bedste vis forsøgt ikke at overskride Annes grænser, og senere har vi forsøgt at fremlægge                

interviewet så nøjag�gt som muligt i vores projekt. De�e er gjort for at leve op �l den                 

videnskabelige kvalitet samt for at forholde os fortroligt �l informantens oplevelser, hvilket            

Kvale og Brinkmann (2009: 91-93) understreger er vig�gt. Samlet set har vi forsøgt at handle               

21 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 23/96

 

e�sk forsvarligt med de e�ske retningslinjer for øje i udformningen, a�oldelsen samt            

anvendelsen af interviewet som empiri. 

Interviewvaliditet 

Begrebet validitet hører tradi�onelt set �l inden for den posi�vis�ske forskning. Dog ses det              

mere og mere anvendt inden for humanvidenskaben, hvor begrebet beny�es på           

genfortolket vis, så det eksempelvis dækker over produk�onen af viden gennem interview            

(Kvale & Brinkmann, 2009: 271). Her anses validitet ud fra en åben opfa�else med gyldige               

argumenter, der kan føre �l gyldig videnskabelig viden (Kvale & Brinkmann, 2009: 272).             

De�e har vi forholdt os �l, og vi har begrundet vores argumenter ved brug af citater fra                 

vores empiri samt på baggrund af de anvendte teorier. Ved at bruge citater fra vores               

transskriberede interview, har vi forsøgt at skabe en gennemsig�ghed gennem hele           

analysen, og på den måde har vi forsøgt at gøre det nemt for læseren at følge vores                 

argumenta�on. Det skal understreges, at vores mål ikke er at lave reproducerbar data, men              

at nå frem �l en så sandfærdig forståelse af informantens verden som muligt. Vi har dermed                

forsøgt at leve op �l de krav, der inden for kvalita�v forskning s�lles �l validiteten. For                

yderligere at højne validiteten af interviewet har vi e�er transskrip�on fået Anne �l at              

gennemlæse teksten og godkende denne. De�e har vi gjort for at sikre, at hun kan genkende                

sin egen fortælling. 

Transskription 

For at klargøre den indsamlede empiri som vi har indhentet gennem interviewet �l             

projektets analyse, har vi valgt at transskribere det. Kvale og Brinkmann (2009: 119) påpeger,              

at der går meget tabt i denne transforma�on. Vi er derfor bevidste om, at det               

transskriberede interview ikke vil fremstå præcis, som det fremstod i selve           

interviewsitua�onen. Som �dligere nævnt valgte vi at notere kropssprog og stemmeføring i            

forbindelse med interviewet. De�e har vi forholdt os �l for at få så god en forståelse af                 

informantens svar og for bedre at kunne genkalde os interviewsitua�onen ved           

transskrip�onen. Transskrip�onen har vi vedlagt som bilag (bilag 7). 
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Den anvendte teori 

I følgende afsnit vil vi præsentere de teorier, vi har valgt at inddrage som led i besvarelse af                  

vores problemformulering. Først vil vi redegøre for kroppens fysiologi under såvel fødslen            

som ved seksuel s�mulans, der danner grundlaget for den biologiske, smertelindrende effekt            

samt for vores syn på fødslen som værende en seksuel begivenhed. Here�er vil vi beskrive               

Albert Banduras, Grantly Dick-Reads og Ina May Gaskins tanker og teorier, der fælles danner              

et grundlag for forventninger og mestring, og hvordan de �lsammen kan have betydning for              

kvindens smerteoplevelse i forbindelse med fødslen. Dernæst vil vi redegøre for Rosemary            

Bassons model om kvindens lyst for at blive klogere på de omkringliggende faktorer, der har               

indflydelse herpå. Slu�eligt vil vi skitsere Jack Annons PLISSIT-model for at blive bevidste om,              

hvordan jordemoderen bedst skaber et rum, hvori genital s�mula�on som smertelindring           

kan italesæ�es. Vi vil under hver teori begrunde vores valg sat i rela�on �l vores               

problemformulering. 

Fødslen og seksualitetens fysiologi 

Den franske fødselslæge Michel Odent og den australske læge Sarah Buckley beskriver, at             

kroppen reagerer med det samme fysiologiske endokrinologiske respons ved seksuelle og           

in�me s�muli såvel som under fødslen (Harel, 2007: 5). Der er her tale om hormonerne               

oxytocin, betaendorfiner, adrenalin og noradrenalin, som alle styres af det limbiske system,            

der er hovedsæde for følelseslivet. Den endokrine kirtel hypothalamus befinder sig i det             

limbiske system, og herfra udsendes et soma�sk respons som reak�on på følelseslivet (Sand,             

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006: 131-132). 

 

I hypothalamus dannes blandt andet oxytocin, som udskilles fra hypofysens forlap.           

Sekre�onen øges ved nerves�muli (Ginesi & Niescierowicz, 1997: 792), herunder          

hovedsageligt in�me s�muli som sex, orgasme, fødsel og amning (Harel, 2007: 6-7).            

Oxytocinniveauet i blodet peaker under orgasme (Haaland, 2010: 124) og også under            

fødslen, hvor oxytocin blandt andet skaber veerne og dermed sikrer fødslens progression            

(Brunstad, 2010: 418). Under graviditeten er antallet af oxytocinreceptorer i uterus fem            

gange højere ved termin end ellers (Ginesi & Niescierowicz, 1997: 792). Der ses således både               

et peak i oxytocinniveauet ved seksuelle s�muli og under fødslen. 
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Studier på ro�er har desuden vist, at s�mula�on af vaginas forvæg også frigiver oxytocin              

(Bancro�, 2009: 83). Når man s�mulerer vaginas forvæg, sker der i virkeligheden en             

s�mula�on af klitoris. Klitoriskomplekset er formet som et “omvendt Y”, hvor kun glansen             

kan ses på de ydre kønsorganer. Glansen er den mest følsomme del af klitoris og indeholder                

over 8000 nerveender (Brochman & Dahl, 2017). Ind mod kroppen vender et ska�, som              

here�er deler sig i to ben, der ligger skjult bag labia. I hvert af disse ben findes et                  

svulmelegeme, corpus cavernosum, der fyldes med blod og svulmer op ved seksuel            

ophidselse. Benene fortsæ�er here�er ud i det såkaldte crus clitori. Mellem klitoris’ ben             

udgår desuden to andre svulmelegemer, bulbi ves�buli, der omkranser vagina og urethra            

(Brochman & Dahl, 2017). Det er disse ben og svulmelegemer samt deltaet i klitoris’              

nærområde, der s�muleres ved vaginal s�mula�on, og er herved med �l at frigive oxytocin.              

Vi formoder derfor, at man ved genital s�mula�on kan fremme fødslens progression og opnå              

en smertelindrende effekt gennem oxytocin. 

 

 
Illustra�on af klitoris’ anatomi 
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Desuden spiller betaendorfiner en rolle, når det kommer �l fysiologien under seksuelle            

s�muli og fødsel. Betaendorfiner er et transmi�erstof i nervesystemet, der har en kra�ig             

smertelindrende effekt og desuden øger følelsen af velvære (Sand et al., 2006: 113). Hos              

pa�edyr øges niveauet af betaendorfiner under fødslen, hvilket gør, at både mor og barn får               

en smertelindrende effekt (Harel, 2007: 8). Endorfinniveauet øges også ved langvarig, fysisk            

ak�vitet (Gaskin, 2013: 34), og endorfiner spiller ligeledes en rolle ved seksuel s�mulans og              

samleje. Her igangsæ�er betaendorfinerne kroppens belønningssystem, hvilket giver seksuel         

lyst og en følelse af velvære (Harel, 2007: 8). Ligesom under fødslen ses der altså også under                 

seksuelle s�muli en s�gning i niveauet af betaendorfiner. Dog er det vig�gt at påpege, at               

niveauet af betaendorfiner kun kan s�ge, hvis kvinden føler sig tryg, idet frygt og nega�ve               

følelser hæmmer udskillelsen af betaendorfiner (Gaskin, 2011: 34). 

 

Slu�eligt spiller katekolaminerne adrenalin og noradrenalin en vig�g rolle. Katekolaminerne          

dannes i binyremarven og frigives ved blandt andet stress, smerte og psykiske påvirkninger             

(Sand et al., 2006: 203-204). Seksuallyst mindskes af katekolaminer (Harel, 2007: 8), og             

under fødslen ses det, at progressionen i fødslen hæmmes af katekolaminer, da disse             

forstyrrer udskillelsen og virkningen af oxytocin (Harel, 2007: 9). Katekolaminer har dog en             

posi�v effekt i uddrivningsfasen og e�erbyrdsperioden, hvor niveauet af katekolaminer øges,           

hvilket er med �l at udløse pressetrang og giver sam�dig kvinden energi �l at presse sit barn                 

ud og holde sig vågen e�er fødslen (Harel, 2007: 9). 

 

Der ses altså tydelige paralleller mellem det fysiologiske og endokrinologiske respons under            

henholdsvis fødsel og seksuelle s�muli som f.eks. samleje, genital s�mula�on eller anden            

seksuel s�mulans. Vi har dermed argumenteret for, hvorfor vi ud fra et biologisk perspek�v              

ser fødslen som en seksuel begivenhed. Vi mener, vi kan bruge kroppens fysiologi som led i                

besvarelse af vores problemformulering, idet vi formoder, at fysiologien har en indflydelse            

på, hvordan kvinden oplever brugen af genital s�mula�on under fødslens og dennes virkning             

som smertelindring. 
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Frygt, forventninger & fødselsberetninger 

Ina May Gaskin er amerikansk cer�ficeret jordemoder og har været prak�serende i over 30              

år på  The Farm Midwifery Center  på  The Farm i Summertown, Tennessee, USA (Gaskin, 2003:               

353).  The Farm er et lille selvforsynende samfund på 200 indbyggere s��et i 1971 af Stephen                

Gaskin (Gaskin, 1985: 14). Ud af 2200 børn født på  The Farm er 96% født uden medicinsk                 

smertelindring eller lægeassistance i de gravides egne hjem eller på den lokale            

jordemoderdrevne fødselsklinik (Gaskin, 2003: 353). Gaskin har i årevis turneret verden           

rundt med foredrag og undervist kommende og færdiguddannede jordemødre samt skrevet           

flere interna�onalt anerkendte bøger, hvori hun deler fødselsberetninger, erfaringer og          

overvejelser vedrørende jordemoderfaget. Gaskin mener især, at fødselsberetninger kan         

have en enorm indflydelse på kvindernes forventninger �l fødslen og fødselssmerterne.           

“ While stories can’t let women know what their own experience will be like, they can               

illustrate how wide the range of normal behavior is. ” (Gaskin, 2013: 12). Gaskin understreger              

her, at fødselsberetninger ikke kan forudsige, hvordan den givne kvindens egen           

fødselsoplevelse vil blive, men at beretninger kan bidrage �l et øget fokus på det brede               

spektrum af normal opførsel under en fødsel. De�e understø�es af den           

canadisk-amerikanske psykolog Albert Banduras teori om  self-efficacy       

(mestringsforventning). Self-efficacy er et udtryk for en persons �ltro �l egen evne i en given               

situa�on. Hvis en person har en høj grad af self-efficacy, har personen i højere grad �ltro �l                 

at kunne mestre en udfordrende situa�on eller handling (Bandura, 1994: I). Bandura mener,             

at self-efficacy påvirkes af flere indre samt ydre faktorer:  At mestre handlinger, andres             

erfaringer/rollemodeller, overbevisning fra andre og fysiologisk/emotionel tilstand  (Bandura,        

1994: I). Bandura og Gaskin er enige om, at posi�ve beretninger kan have en posi�v               

indflydelse på andre mennesker. 

 

Grantly Dick-Read var bri�sk obstetriker og fortaler for den naturlige fødsel. Han var en              

inspira�onskilde for Ina May Gaskin og Michel Odent, som o�e refererer �l hans bøger.              

Dick-Read er bedst kendt for sin teori  the fear-tension-pain syndrome : Frygt skaber            

anspændthed, som skaber smerter, som skaber mere frygt og så videre (Dick-Read, 2004:             

45). Dick-Read mener, at frygten for fødselssmerterne primært kommer fra de nega�ve            
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fødselsberetninger, vi vokser op med og får fortalt af mødre, veninder eller fra film og bøger                

(Dick-Read, 2004: 83). Både Bandura, Dick-Read og Gaskin er altså enige om, at andres              

beretninger og erfaringer spiller en stor rolle i forhold �l vores forventninger og vores �ltro               

�l egne evner. 

 

 
Illustra�on af  the fear-tension-pain syndrome  

 

Som �dligere nævnt har vi en forforståelse af at de kvinder, der gør brug af genital                

s�mula�on, har en bestemt �lgang og forventning �l fødslen. Vi tror, disse forventninger             

bunder i kvindernes opfa�else af normer i forhold �l den normale fødsel og sam�dig også               

deres forventning �l fødselssmerterne og deres forventning og erfaring om at kunne mestre             

disse. Vi mener, at Bandura, Dick-Read og Gaskins teorier, tanker og holdninger kan bruges �l               

analysere og undersøge disse �lgange og forventninger. Herigennem kan vi få en dybere             

forståelse af, hvordan vi som jordemødre kan normalisere genital s�mula�on under fødslen            

og dermed skabe et rum, hvori anvendelse af de�e som smertelindringsmetode kan            

legi�meres. 
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Lystfølelse & seksualitet 

Vi har valgt at inddrage  lystmodellen af læge Rosemary Basson. Modellen er oprindeligt             

udviklet �l behandling af seksuelle dysfunk�oner hos kvinder (Basson, 2000: 51). Det er dog              

vig�gt for os at understrege, at vores projekt ikke tager udgangspunkt i seksuelle             

dysfunk�oner, men at vi alligevel har valgt at gøre brug af denne model, da vi anser fødslen                 

som værende en naturlig seksuel begivenhed. Når vi i vores problemformulering tager            

udgangspunkt i den genitale s�mula�on som smertelindring under fødslen, ser vi den altså             

som en del af kvindens seksualitet. Lystmodellen kan her bidrage �l vores analyse af hvilke               

faktorer, der påvirker kvindens lyst �l at udøve genital s�mula�on som smertelindring under             

fødslen, hvordan det in�me rum har en påvirkning, og hvorvidt jordemoderen spiller en rolle              

i denne kontekst. 

 

Modellen tager udgangspunkt i  Human Sex Response Cyclus udviklet af gynækolog William            

Master & sexolog Virginia Johnson i 1966 (Basson, 2000: 52). Her a�ildes kvindens lyst i en                

graf, der starter med lyst, der bliver �l en ophidselse og peaker i orgasmen, der here�er giver                 

en følelse af forløsning (Basson, 2000: 53). Basson mener, at denne model er mangelfuld.              

Hun beskriver nemlig, at kvindens ønske og lyst �l sex ikke udelukkende er biologisk, men at                

der er flere aspekter, herunder især kvindens forventning og in�mitet, der spiller ind. Hun              

beskriver, at kvindens mentale og seksuelle lys�ølelse kan påvirkes af forskellige faktorer            

(Basson, 2000: 52), hvilket vi vil udfolde i analyseafsni�et. 

Seksuel selvhjælp 

PLISSIT-modellen blev udviklet af psykologen Jack Annon i 1976 som en           

kommunika�onsmodel, der kan anvendes som ramme, når en fagperson skal tale med en             

klient om seksuelle problems�llinger. ” Udgangspunktet for et godt patientmøde (og dermed           

en god terapeutisk alliance) er nysgerrighed, åbenhed og dialog. ” (Graugaard, et al., 2006:             

20). Det er vig�gt for os at understrege, at vores projekt ikke omhandler et sexologisk               

problem, men at vi alligevel fores�ller os, at elementer af modellen kan være relevante at               

inddrage i forbindelse med besvarelsen af vores problemformulering. ” Fælles for          

PLISSIT-modellens tre øverste lag er, at man ved sin rådgivning forsøger at yde hjælp til               
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selvhjælp.” (Graugaard, et al., 2006: 22). Netop derfor finder vi de tre lag: (P) Permission               

(�lladelse), (LI)  Limited Information (begrænset informa�on) samt (SS)  Specific Suggestions          

(specifikke forslag) relevante at inddrage i analysen for blandt andet at blive klogere på,              

hvordan jordemoderen bedst skaber et rum, hvor dialog, informa�on og forståelse           

understø�er en praksis, hvor genital s�mula�on som smertelindring er accepteret. 

 

Illustra�on af PLISSIT-modellen 
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Analyse 

I de ovenstående afsnit har vi beskrevet vores metode, empiri og teori. I det følgende afsnit                

vil vi gennem en analyse sæ�e disse i samspil. Ud fra vores inddragede empiri og teori har vi                  

fundet frem �l følgende temaer:  Urkvinden i det moderne samfund, Stimulation, mestring &             

smerteoplevelse, Det intime rum og Jordemoderens rolle.  I afsni�et  Urkvinden i det moderne             

samfund relaterer vi empirien �l Bandura, Dick-Read og Gaskins tanker og teorier om             

forventninger og mestring. Afsni�ene  Stimulation, mestring & smerteoplevelse  og Det intime           

rum sæ�es hovedsageligt i rela�on �l Bassons lystmodel. Afsni�et  Jordemoderens rolle           

relaterer sig �l samtlige ovennævnte teorier sat i rela�on �l Annons PLISSIT-model. Gennem             

analysen bruger vi interviewene med Beverly, Ashley, Faith og Cathy, som vi har hentet fra               

a�andlingen  Sexual Experiences of Women during Childbirth  som cases på lige fod med det              

interview, vi har a�oldt med Anne. Vi vil med udgangspunkt i temaerne analysere os frem               

�l, hvordan kvinderne oplever brugen af genital s�mula�on som smertelindring under           

fødslen, hvilke faktorer der påvirker lysten �l at udøve de�e, og hvilken rolle jordemoderen              

spiller i denne kontekst. 

Urkvinden i det moderne samfund 

“ Let your monkey do it.” (Gaskin, 2003: 243) blev Ina May Gaskins catchphrase, når hun �l                

fødselsforberedelse skulle undervise kommende mødre i mestringsteknikker. Gaskin        

beskriver, hvordan mange af de kvinder, hun underviste, frygtede, at de fysisk ikke kunne              

gennemføre en fødsel. Denne frygt mener Gaskin stammer fra den civiliserede vestlige            

kultur, som er gennemsyret af fores�llingen om fødslen som værende en ekstremt            

smertefuld og der�l også livsfarlig begivenhed (Gaskin, 2003: 164). ” Because of its private             

nature, birth is much more mysterious to civilized people than it is to people who live in                 

cultures in which birth occurs in homes and villages where encouraging stories are still              

shared about pregnancy and birth, and members of the village not only witness pregnancy              

and birth but celebrate it collectively. ” (Gaskin, 2013: 10). Gaskin mener, at jo mere              

industrialiserede vores samfund er blevet, jo længere væk kommer vi fra den naturlige fødsel              

og alterna�ve fødselsmetoder, fordi vi ikke længere oplever hinandens fødsler og deler            

posi�ve fødselsberetninger. De�e kalder hun  kulturel blindhed , og hun angiver, at hendes            
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mest effek�ve middel mod de�e fænomen er netop at dele posi�ve fødselsberetninger med             

de kvinder, hun omgiver sig med (Gaskin, 2013: 10). Posi�ve fødselsberetninger vækker            

inspira�on �l alterna�ve fødselsmetoder og afliver frygt hos kvinderne (Gaskin, 2013: 12), og             

dermed fores�ller vi os, at beretningerne vil kunne bidrage �l a�abuisering samt            

afmys�ficering af genital s�mula�on som smertelindring ved fødslen. 

 

“Lad din abe gøre det” er en måde, Gaskin minder kvinder om, at deres kroppe rummer                

uanede urkræ�er, som bliver �lgængelige under fødslen og gør dem i stand �l at              

gennemføre uoverkommelige udfordringer. De naturlige og dyriske ins�nkter, der kommer i           

spil i fødselssitua�onen, kom da også bag på Anne, da hun under sin fødsel oplevede at                

miste kontrollen i forbindelse med mestring af sine veer (bilag 7: 82). Fødslen er en               

ukontrolleret naturkræ�, en “ [...] stor, formløs, amorf, tidevandsagtig, elektrokemisk         

tropisme, ældre og dygtigere end dig [...] ” (Gaskin, 1985: 234). Af de�e citat udleder vi, at                

kvindekroppe i alle former og farver verden over har født igen og igen i tusinder af år; kan                  

hun mestre fødslen, så kan jeg også. Seksualitet er en naturlig del af �lværelsen, som vi i høj                  

grad forbinder med fores�llingen om urkvinden og hendes der�lhørende kræ�er, hvorfor vi            

mener, at Gaskins dyriske mestringsteknik muligvis kan anvendes af jordemoderen som           

understø�else af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. 

 

Den canadisk-amerikanske psykolog Albert Bandura mener, at en person kan styrke sin            

self-efficacy igennem  andres erfaringer/rollemodeller  ved at observere eller at høre om           

andre, personen kan iden�ficere sig med, der har kunnet gennemføre en bestemt handling             

eller situa�on (Bandura, 1994: I). Vi tolker derfor Gaskins mestringsteknik som en måde,             

hvorpå kvindernes self-efficacy styrkes, og at troen på egen evne �l at kunne gennemføre              

fødslen og måske endda succesfuldt at anvende genital s�mula�on som smertelindring           

under deres fødsler også styrkes. I vores interview med Anne er det tydeligt, at hendes               

erfaring og viden som jordemoderstuderende og doula har styrket hendes self-efficacy: “ Jeg            

glædede mig helt vildt meget til at føde. Altså jeg glædede mig til sådan at have den                 

oplevelse og sådan mærke den styrke, der kunne være i min krop. ” (bilag 7: 81).  Anne har                 

gennem sin �d som jordemoderstuderende observeret andre kvinder gennemføre deres          

fødsler. Hun har derigennem fået erfaring og viden om kroppens kræ�er. Vi tolker, at hun på                

den måde har fået styrket sin egen self-efficacy, idet hun tror på, at hendes krop også kan                 
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gennemføre fødslen og endda glæde sig �l oplevelsen. Yderligere beskriver Bandura,           

hvordan  overbevisning fra andre også kan styrke en persons self-efficacy (Bandura, 1994: I). I              

Harels a�andling beskriver kvinden Faith ligeledes, hvordan hun bliver inspireret af den            

franske obstetriker Michel Odent: “ During this pregnancy I met Michel Odent and talked with              

him about how sexuality affects birth. And I had decided that birth really should be a sexual                 

experience, getting the baby in there is about sexuality, and birth is the ultimate expression               

of women’s sexuality. ” (Harel, 2007: 38). Faith understreger her, at mødet med Odent gjorde,              

at hun beslu�ede sig for, at fødslen skulle være en seksuel oplevelse. Kvinden Faith er selv                

jordemoder og taler her med obstetrikeren Odent, og vi formoder, at Odent har fungeret              

som rollemodel for Faith, idet han ligesom hende er ekspert inden for obstetrikken. Vi tolker,               

at Faith derfor kunne spejle sig i Odent og havde dermed le�ere ved at lade sig inspirere af                  

ham. På denne måde understø�es Faiths self-efficacy både gennem  overbevisning fra andre            

jævnfør Odents tanker omhandlende den naturlige, seksuelle fødsel og gennem Odents           

funk�on som  rollemodel  for Faith. 

 

Det er et gennemgående kendetegn for alle de interviewede kvinder i vores projekt, at de               

havde en forforståelse omkring fødslen som værende en naturlig og seksuel begivenhed:            

“ While many women in our society feel that birth is a necessary evil to go through if one                  

wants a baby (Goer, 1999), the women in this research perceived their sexual birth as an                

amazingly positive experience. ” (Harel, 2007: 110). På trods af at mange kvinder i den              

vestlige kultur opfa�er fødslen som et nødvendigt onde, opfa�er kvinderne i a�andlingen            

deres seksuelle fødselsoplevelser som posi�ve og noget, der kan opleves nydelsesfuldt:           

“ They were all familiar with the possibility of incorporating pleasure and sexuality in             

childbirth. ” (Harel, 2007: 92). Anne beskriver da også, at: “ Jeg havde en forventning om, at               

det ville være dejligt, og jeg sagtens ville kunne håndtere smerterne. ” (bilag 7: 82). Af de�e                

citat udleder vi, at Anne havde en fores�lling om, at fødslen kunne være nydelsesfuld, og at                

hun ville være i stand �l at håndtere smerterne. Kvindernes posi�ve holdning �l fødslen som               

værende en naturlig og seksuel begivenhed lader �l at spille en vig�g rolle i forhold �l                

anvendelsen af den genitale s�mula�on som smertelindring. Frygt og nega�ve følelser øger            

udskillelsen af katekolaminer, der inhiberer produk�onen af betaendorfiner og oxytocin, som           

ellers er hormoner, der har en smertelindrende effekt under fødslen og derudover er             

associeret med lyst og forelskelse (Gaskin, 2013: 34). Tager frygten over, burde vi fysiologisk              
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ikke være i stand �l at kunne mærke lyst og dermed ikke være i stand �l at anvende genital                   

s�mula�on som smertelindring under fødslen. Anne forklarer det således: “ For mig var det             

vigtigt med  a nerkendelse af mig og det intime rum i det hele taget, tilstedeværelse og               

nærvær fra min partner. ” (bilag 7: 90). Hun beskriver her, hvordan anerkendelse af sig selv og                

det in�me rum, �lstedeværelse og nærvær var de vig�gste faktorer for, at hun kunne føle sig                

godt �lpas, slappe af og hvile i sig selv nok �l at kunne udføre den genitale s�mula�on.                 

“ Superstition, civilisation and culture have brought influences to bear upon the minds of             

women which have introduced justifiable fears and anxieties concerning labour. The more            

cultured the races of the earth have become, so much the more positive have they been in                 

pronouncing childbirth to be a painful and dangerous ordeal. ” (Dick-Read, 2004: 24).            

Overtro, civilisa�on og kultur har bragt frygt og angst for fødslen. Jo mere kul�verede              

samfund er blevet, jo bedre er de blevet �l at proklamere fødslen som værende smertefuld               

og farlig. De�e skriver Dick-Read i sin bog  Childbirth Without Fear  fra 1942. Dick-Read mener               

ligesom Gaskin, at kvindernes forventninger �l fødslen spiller en vig�g rolle for mestringen af              

smerteoplevelsen. Gaskin beskriver, hvordan mangel på informa�on og viden om fødslens           

fysiologi forstærker kvindens frygt (Gaskin, 2013: 27). Hun tager udgangspunkt i Dick-Reads            

teori  the fear-tension-pain syndrome ; frygt leder �l muskelspændinger, der giver smerte,           

som leder �l mere frygt og så videre (Dick-Read, 2004: 45), når hun beskriver, hvordan               

kvinder, der udviser frygt under fødslen, i højere grad giver udtryk for at være              

smertepåvirkede (Gaskin, 2013: 13). De�e mener vi bekræ�er, at frygt inhiberer udskillelsen            

af betaendorfiner og oxytocin, og at kvinderne derfor føler mere smerte, når de påvirkes af               

frygt. Det er en ond cirkel, som Dick-Read mener hærger i store dele af den vestlige verdens                 

fødekultur, og som ul�ma�vt frarøver kvinderne den naturlige fødsel (Dick-Read, 2004: 157).            

Frarøver, fordi flere og flere kvinder vælger medicinsk smertelindring �l (Sundhedsdata           

Styrelsen, u.å.), fordi deres frygt avler mere frygt og dermed giver en forværret             

smerteoplevelse. De kvinder vi inddrager i vores projekt gør brug af genital s�mula�on som              

smertelindring og har alle en faglig baggrund, hvilket betyder, at de besidder en skærpet              

viden og erfaring om fødsler. Ashley fortæller: “ I was already a childbirth educator, [...] I               

believe that birth is a normal function of your body and generally it works quite well and it                  

works like it should. ” (Harel, 2007: 45). Hun beskriver, at hun allerede har fagligt kendskab �l                

jordemoderfaget, og hun derfor opfa�er fødslen som en normal, velfungerende          

kropsfunk�on. Vi tolker her, at Ashley ikke udtrykker frygt for fødslen, og da Anne blev               

33 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 35/96

 

spurgt, om hun frygtede fødselssmerterne, svarede hun; “ Nej, slet ikke .” (bilag 7: 95).             

Kvinderne vi bruger som cases og Anne lader altså �l at hvile i deres viden om, hvordan den                  

naturlige fødsel forløber, og de har endda en forventning om, at fødslen kan være en seksuel                

begivenhed. Beverly har forberedt sig på en nydelsesfuld fødselsoplevelse både fysisk,           

spirituelt og mentalt: “ I had prepared myself physically, spiritually and mentally for a             

pleasurable experience in labor. ” (Harel, 2007: 33). Vi formoder, at Beverlys forventninger og             

forberedelse har ha� en betydning for hendes seksuelle fødselsoplevelse. Som �dligere           

nævnt udtrykker Faith ligeledes at have taget en beslutning om, at fødslen burde være en               

seksuel begivenhed. I og med at barnet er blevet �l ved en seksuel begivenhed, er fødslen                

det ul�ma�ve udtryk for kvinders seksualitet (Harel, 2007: 38). 

 

Ud fra de�e afsnit kan vi udlede, at kvindens forventning �l fødslen i høj grad præges af de                  

beretninger, kvinden får fortalt gennem sit liv, da vi lever i en kultur, som i mindre grad deler                  

de posi�ve, inspirerende fødselsberetninger og i højere grad deler de nega�ve,           

fryg�ndgydende historier. Dick-Read påpeger, at nega�ve og fryg�ndgydende beretninger         

kan føre �l frygt for fødslen, der kan føre �l en øget smerteoplevelse under fødslen.               

Kvinderne vi bruger som cases og Anne har alle en posi�v inds�lling og forventning �l               

fødslen, hvilket vi formoder bunder i deres viden om og forståelse for faget. Vi tolker derfor,                

at vidensdeling og især posi�ve fødselsberetninger kan understø�e anvendelsen af genital           

s�mula�on som smertelindring, hvilket bekræ�er vores forforståelse om, at kvindernes          

forventning har en betydning for deres lyst �l at anvende genital s�mula�on som             

smertelindring under fødslen. 

Stimulation, mestring & smerteoplevelse 

Vores formodning om at kvinder kan opnå smertelindring ved anvendelse af genital            

s�mula�on understø�es af Harel, der beskriver: “ Komisaruk and Whipple (1995) found that            

awareness of pain is reduced during sexual stimulation. Women in the passionate birth             

group found that sexual stimulation helped them cope with the pain. ” (2007: 99). Harel              

peger her på, at fokus på smerte mindskes, når man s�muleres seksuelt, hvilket de              

interviewede kvinder i Harels a�andling også oplever. Faith beskriver oplevelsen således:           

“ The only way I could deal with the pain was through masturbation. It didn’t hurt as much                 
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when I did it… it hurt but not as much. ” (Harel, 2007: 40). Faith beskriver her, at genital                  

s�mula�on hjalp hende �l at mestre og mindske smerterne. Som �dligere nævnt beskriver             

Bandura, at en persons self-efficacy, og dermed �ltro �l egne evner i en given situa�on, kan                

påvirkes af flere faktorer. Vi tolker, at Faith i ovenstående citat formår at mestre veerne, når                

hun genitals�mulerer. Sat i rela�on �l Banduras teori om self-efficacy, ser vi hermed, at              

genital s�mula�on kan fungere som en mestringsstrategi i forbindelse med fødselssmerter.           

Faktoren om  fysiologisk/emotionel tilstand fra Banduras teori om self-efficacy påvirkes          

således, da Faith oplever, at hendes fysiske �lstand ændres, idet hun oplever færre smerter.              

At Faiths fysiologiske �lstand ændres, kan meget vel skyldes kroppens fysiologiske respons            

under genital s�mula�on. Når Faith s�mulerer klitoris enten eksternt på de ydre kønsorganer             

eller internt i vagina, frigives nemlig de kra�igt smertelindrende betaendorfiner, som derved            

giver den smertelindrende effekt, Faith beskriver i ovenstående citat. Desuden kan           

s�mula�on af vaginas forvæg have en analge�sk effekt, der er op �l fem gange højere end                

morfin (Bancro�,  2009: 83 ), hvilket også kan være med �l at give Faith oplevelsen af               

smertelindring. 

 

De�e tydeliggøres også i interviewet med Anne, der ligeledes bruger genital s�mula�on som             

smertelindring. Hun peger på, at “ [...] det løsner ligesom på en eller anden måde noget. Det                

løsner anspændthed og så tager det fokus […] det gav virkelig en eller anden form for                

lettelse. Det tog toppen af det i hvert fald. ” (bilag 7: 87). Anne beskriver her, hvordan genital                 

s�mula�on tog toppen af vesmerterne og løsnede anspændtheden under fødslen. De�e           

understø�er således Dick-Reads teori om  the fear-tension-pain syndrome , idet Anne oplever           

den modsa�e virkning, nemlig en smertelindrende effekt, da hendes krop afspændes, og da             

hun som �dligere nævnt ej heller er bange i fødselssitua�onen. En lignende oplevelse             

beskrives af Faith:  “ I watched myself masturbating during contractions, and it felt good and              

it made the contractions easier. I wasn’t afraid; I was very loose, feeling so good in my body.”                  

(Harel, 2007: 39-40). Også Faith beskriver, at hun ikke var bange, og ved hjælp af genital                

s�mula�on kunne hun afspænde i kroppen og dermed mindske vesmerterne.  Her ser vi             

endnu engang, at genital s�mula�on bruges som en mestringsstrategi. Anne forklarer også            

at “ [...] når jeg har haft det lidt stramt. Jamen altså, hvis man har 40 i feber, så gør man jo et                      

eller andet for at lindre. Så har jeg bare gjort det [genitalstimuleret]. ” (bilag 7: 92). Hun                

beskriver her, at hun �dligere har beny�et sig af genital s�mula�on �l lindring af              
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febersmerter, og vi formoder, at hun derfor har en forventning om, at det ligeledes kan               

dulme andre smerter. De�e stemmer overens med faktoren om  at mestre handlinger  i             

Banduras teori om self-efficacy, og vi fores�ller os her, at en �dligere posi�v erfaring med               

genital s�mula�on som smertemestringsmetode kan bidrage �l kvindens tro på, at denne            

metode også kan beny�es som smertelindring i andre sammenhænge, herunder fødslen. 

 

Som �dligere nævnt anskues fødslen i de�e projekt som en seksuel begivenhed. Lægen             

Rosemary Basson beskriver, at der skal være lyst �l stede for at udøve og nyde en seksuel                 

begivenhed, hvilket styres af forskellige både fysiske og mentale faktorer, herunder  tillid,            

intimitet, sårbarhed, respekt, kommunikation, kærlighed, sensuel berøring, partners fysiske         

respons, distrahering, interpersonelle problemer, spekulationer, erotisk stimuli og partnerens         

ophidselse  (Basson, 2000: 52). Basson understreger, at det er de mentale faktorer, der har              

størst indflydelse på kvindens lys�ølelse (Basson, 2000: 52). Beverly udlever forskellige           

seksuelle handlinger under sin fødsel, og beskriver sin smerteoplevelse således : “I never felt             

pain. The sexual stimulation, making love in labor, and stimulating myself with my fingers              

and with my husband’s tongue opened me more. It just added to the pleasure and I never felt                  

pain. ” (Harel, 2007: 35). Beverly beskriver her, at hun ikke oplevede fødslen som værende              

smertefuld, men at hun ved brug af genital s�mula�on i stedet fik en nydelsesfuld oplevelse               

under sin fødsel. Vi tolker, at Beverly har ha� en lyst �l at udøve genital s�mula�on i                 

forbindelse med sin fødsel. I citatet fra Beverly ses det, at hun beskriver den seksuelle akt                

med sin partner som værende “at elske”. Ud af de�e tolker vi, at der mellem Beverly og                 

hendes partner er kærlighed �l stede, hvilket ifølge Basson kan være med �l at øge kvindens                

lys�ølelse. Dermed formoder vi, at Beverlys lyst �l at håndtere veerne ved brug af genital               

s�mula�on øges. Sam�dig beskrives genital s�mula�on, og at hendes partners tunge var            

med �l at �lføre nydelse �l oplevelsen. De�e viser tydeligt, at der er sensuel berøring �l                

stede, og de�e tyder på, at Beverlys partner ligeledes udviser et seksuelt fysisk respons og er                

seksuelt ophidset. De�e er a�er faktorer, der ifølge Basson påvirker kvindens lyst posi�vt.             

Desuden tolker vi, at partneren gennem sine handlinger respekterer Beverlys oplevelse af            

fødslen som værende en seksuel begivenhed. Denne respekt og in�mitet er et tema, der går               

igen i flere af interviewene, og som vi vil komme nærmere ind på i det følgende                

analyseafsnit. 
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Bassons faktorer om det mentale mindset ses også hos Ashley, der fortæller: “ Making love              

helped me deal with the pain since I was feeling very loved and supported and cherished –                 

this was wonderful. ” (Harel, 2007: 47). Ashley mærkede altså, hvordan det at at have              

samleje hjalp hende med at håndtere smerterne, idet hun følte sig elsket, stø�et og holdt af,                

og at det ligefrem gav hende en fantas�sk følelse. Samleje, og dermed genital s�mula�on,              

fungerede således som en mestringsstrategi for Ashley. Sam�dig ses det, at der i Ashleys              

oplevelse er kærlighed �l stede, i og med at hun følte sig elsket, og vi tolker desuden, at der                   

må være �llid, sårbarhed, in�mitet og respekt �l stede, for at Ashley kan opnå de beskrevne                

følelser. Disse følelser kan ifølge Basson være med �l at øge kvindens lys�ølelse, og skaber               

dermed igen grundlag for, at genital s�mula�on er muligt. 

 

På baggrund af de inddragede interviews tolker vi, at genital s�mula�on har en posi�v              

indvirkning på kvindernes smerteoplevelse. Kvinderne beskriver, at veerne gør mindre ondt           

og er le�ere at håndtere, når de beny�er sig af denne form for smertelindringsmetode. Vi               

tolker genital s�mula�on som en mestringsstrategi, som er mulig, idet visse fysiske og             

mentale lystskabende faktorer er �l stede, der kan være med �l at understø�e det naturlige               

hormonflow og blandt andet frigive de smertelindrende betaendorfiner. Vi fores�ller os           

derfor, at genital s�mula�on kan beny�es som smertemestring, hvis kvinden har en styrket             

self-efficacy og dermed tro på, at det kan lade sig gøre. Sam�dig skal der dog også være                 

forskellige faktorer �l stede, førend kvinden ønsker at beny�e sig af genital s�mula�on. Disse              

faktorer fremgår blandt andet af Bassons lystmodel, og af empirien har vi udledt, at blandt               

andet in�mitet, respekt, sårbarhed, kærlighed og �llid, men også sensuel berøring, seksuelt            

fysisk respons og seksuel ophidselse fra partneren må være �l stede, for at kvinden oplever               

en lyst �l bruge genital s�mula�on som smertelindring. Gennem vores analyse tyder det dog              

også på, at samtlige faktorer ikke nødvendigvis skal være �l stede på samme �d, men at                

�lstedeværelsen af enkelte faktorer kan være nok for at kvinden føler lyst �l at anvende               

genital s�mula�on som smertelindring. På denne måde udleder vi, at Banduras teori om             

self-efficacy understø�es af Bassons lystmodel, når det kommer �l kvindernes oplevelse af            

smertemestring under fødslen ved hjælp af genital s�mula�on. Det bliver dog tydeligere i             

løbet af analysen, at det in�me rum spiller en vig�g rolle for anvendelsen af genital               

s�mula�on som smertelindring under fødslen, hvilket vi vil uddybe i det kommende afsnit. 
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Det intime rum 

Når vi beskriver det in�me rum, mener vi både de fysiske rammer, som vi formoder har en                 

indflydelse på kvindens seksuelle følelse, men også det følelsesrum der må�e opstå mellem             

kvinden og de �lstedeværende personer i fødselssitua�onen. Bassons teori skitserer også           

de�e, når hun nævner kærlighed, in�mitet og sensuel berøring som faktorer, der påvirker             

kvindens lyst. Vi ser, hvordan Faith oplever de�e med sin partner: “ And I felt very committed                

with my partner and our sexuality during the pregnancy and during early labor, I felt that I                 

just had to look at him and he was right there and knew where I was, it was the most                    

profound thing – extreme feelings of closeness.”  (Harel, 2007: 40). Faith beskriver her,             

hvordan hun under både graviditeten og fødslen følte sig tæt forbundet med sin partner og               

deres seksualitet, hvilket vi formoder har dannet et rum, hvori Faith har følt kærlighed og               

dermed lyst �l at gøre brug af den genitale s�mula�on som smertelindring. De�e             

understø�er det fysiologiske perspek�v, og dermed vores forforståelse: Faith har ha� trygge            

og kærlige rammer under fødslen, hvilket sandsynligvis har resulteret i en øget sekre�on af              

hormonerne oxytocin og betaendorfin, der blandt andet styrker rela�onsfølelser (Brunstad,          

2010: 436). Det samme gør sig gældende for Ashley:  “I feel that it was very intimate and the                  

time that I spent with James laboring and when the other people were here, I knew that I                  

could completely trust everyone.” (Harel, 2007: 46). Ashley beskriver her, hvordan hun            

oplevede in�miteten mellem hende og sin partner samt �lliden og trygheden ved de             

personer, der var �l stede ved fødslen. Gaskin beskriver ligeledes vig�gheden af in�mitet,             

kærlighed og sensuel berøring under fødslen. Hun understreger vig�gheden af den           

sensuelle berøring mellem kvinden og hendes partner, for eksempel i form af kys, men også               

vig�gheden af at være åben for seksuelle følelser (Gaskin, 2013: 53). Gaskin beskriver,             

hvordan oxytocin- og betaendorfinniveauet hos kvinden s�ger markant, og at fødslen altså            

kan opleves nydelsesfuld (Gaskin, 2013: 53). Vi mener, de�e understø�er, at genital            

s�mula�on kan anvendes som smertelindring. 

 

Det er et gennemgående tema i vores empiri, at kvinderne ak�vt har taget s�lling �l, hvem                

der skal være �l stede ved fødslen, og at flere af kvinderne kendte deres jordemoder forud                

for fødslen. Kvinderne ønskede alle at føde hjemme, og de opfa�ede fødslen som værende              
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en poten�el seksuel begivenhed. Gaskin oplever også, at kvinder der både har født på              

hospital og i eget hjem, angiver en mindsket smerteoplevelse ved hjemmefødslerne. Hun            

mener at kvinder, der føder hjemme har nemmere ved at handle, som de egentlig har lyst �l,                 

og at hjemmets trygge rammer øger udskillelsen af hormonerne oxytocin og betaendorfin            

(Gaskin, 2013: 39), der blandt andet fremmer veer, lykkefølelse, �lknytning og virker            

smertes�llende og afslappende (Brunstad, 2010: 418 & 436). Flere af disse faktorer nævnes i              

�dligere analyseafsnit og spiller en stor rolle i forbindelse med kvindens lys�ølelse og             

dermed forudsætningen for at anvende genital s�mula�on som smertelindring under          

fødslen. Vi kan fra de �dligere analyseafsnit udlede, at de interviewede kvinder opfa�er             

seksualitet og fødsel som værende tæt forbundne, og de mener, at hjemmefødslen skaber             

det in�me rum, der skal opstå for at muliggøre den seksuelle fødselsoplevelse og dermed              

anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring. Eksempelvis beskriver Cathy: 

 
“I think my sensual experience began when I gave birth at home. My first two births                
were at the hospital, and births 3-7 were at home, and I think I was more in touch                  
with my sensuality, and the freedom to do what I want made the difference. In the                
hospital people go in and out, you do not know exactly who is going to show his face                  
in the door, you are hooked to wires... you do not know exactly what is going on but it                   
can be very distracting from your experience... whereas at home you can be more in               
tune with the rhythm of the birth, and I think that the rhythm of birth is sexuality.”                 
(Harel, 2007: 50-51) 

 

Her fortæller Cathy, hvordan hendes seksuelle fødselsoplevelse startede, idet hun fødte           

hjemme, hvor hun havde større mulighed for at være i kontakt med sin seksualitet og               

oplevede en større frihedsfølelse.  Basson beskriver, at kvindens lyst mindskes ved blandt            

andet distraheringer. Sat i rela�on �l ovenstående citat af Cathy er det tydeligt, hvordan hun               

ikke føler rum �l at udfolde sin seksualitet, fordi hun konstant bliver distraheret af, at der på                 

hospitalet er mennesker, der går ind og ud af stuen. Vi fores�ller os, at de�e har øget                 

stressniveauet hos Cathy og dermed øget adrenalinniveauet i hendes krop, hvilket hæmmer            

udskillelsen af oxytocin (Brunstad, 2010: 418). Hun beskriver desuden at være i tvivl om,              

hvad der foregik, hvilket vi tolker som, at hun ikke følte sig informeret eller medinddraget i                

fødselsforløbet. Cathy følte omvendt, at hjemmet gav hende den ro og tryghed, som hun              

havde brug for for at føle sig i ét med sin fødsel og hermed sin seksualitet. De�e stemmer                  

overens med Bassons lystmodel, der beskriver, at eventuelle distraheringer og spekula�oner           
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skal minimeres, for at kvinden kan føle lyst �l at være seksuel og eksempelvis bruge genital                

s�mula�on som smertelindring under fødslen. 

 

Cathy understreger igen, hvordan hun ville foretrække privatliv i fødselssitua�onen, idet hun            

ville føle sig mere fri �l at dyrke det seksuelle aspekt af fødslen: “ For me I would have                  

preferred to be left alone. I think that if I would have been left alone, I could go more into the                     

sexuality of birth. ” (Harel, 2007: 50). De�e understø�es af Anne, som fortæller, hvordan hun              

først begyndte at anvende genital s�mula�on som smertelindring ved hendes fødsel, da hun             

“ [...] kom ned i hulen, eller i det nogle af vores venner kalder for “Grotten”; vores                

badeværelse [...] det betød noget for mig, at jeg følte, jeg ligesom havde en lille smule                

privatliv på en eller anden måde. ” (bilag 7: 87). Vi fores�ller os her, det ville være svært at                  

skabe de samme trygge rammer, hvor kvinden kan opleve privatliv på hospitalet. Anne             

understreger da også selv i den forbindelse: “ Det [genitalstimulation] var ikke noget, jeg ville              

have startet med at gøre, lige når jeg kom ind på den der helt kølige stue, hvis jeg skulle det. ”                    

(bilag 7: 87). Vi finder det dog interessant, at Anne bere�er hvordan hun e�er at være blevet                 

overfly�et �l hospitalet alligevel anvendte genital s�mula�on som smertelindring “ [...] på           

fødestuen, på en rigtig fødestue. Men der var jeg så langt væk. [...]  Jeg kan ikke huske, at jeg                   

gjorde det på fødestuen, men jeg kan se på nogle billeder, at jeg gør det.  ” (bilag 7: 87) Det at                     

Anne ikke kan huske, at hun anvendte den genitale s�mula�on på hospitalet, og at hun der�l                

beskriver at have følt sig “langt væk”, tolker vi som, at Annes �dligere nævnte dyriske               

ins�nkter er kommet i spil og ubevidst gjorde det muligt for hende at beny�e metoden trods                

at være fly�et fra det in�me rum �l det “kølige rum”. Også Faith oplever en lignede                

situa�on: “ It hurt like crazy, I never experienced something like that. At that point I didn’t                

care who was watching, I started masturbating in the water in order not to hurt so much. [...]                  

The only way I could deal with the pain was through masturbation .” (Harel, 2007: 40). I de�e                 

citat fortæller Faith, hvordan hun på et �dspunkt i fødselsforløbet får så ondt, at hun ikke                

længere bekymrer sig for, hvem der er �l stede, da hun anvender genital s�mula�on som               

smertelindring. 

 

Det bliver tydeligt i løbet af de�e analyseafsnit, at klitoris ikke blot kan ses som en “knap”,                 

der udløser smertelindring, men at kvinden skal være forberedt, og at visse faktorer bør              

være �l stede, for at kvinden oplever smertelindrende virkning af genital s�mula�on. Disse             
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faktorer indbefa�er blandt andet de fysiske trygge rammer, men også nærhed, in�mitet og             

accept fra de �lstedeværende under fødslen. Det tyder dog på, at kvinden når et punkt i                

løbet af fødslen, hvor hun udelukkende har fokus på sig selv og sit fødselsarbejde i en sådan                 

grad, at de omkringliggende faktorer bliver ligegyldige. Vi tolker, at kvinderne i første del af               

deres fødsel er meget opmærksomme på de faktorer, vi har nævnt gennem analysen, men at               

de senere i fødslen kan opleve at være i en sinds�lstand, der gør, at faktorerne synes                

ligegyldige. I forhold �l Banduras teori om self-efficacy tolker vi, at kvinderne skal have en               

god og succesfuld oplevelse med genital s�mula�on i et rum, hvor flere faktorer bør være �l                

stede, førend de vil gøre brug af det i en mere hek�sk situa�on, hvor de befinder sig i en                   

anden sinds�lstand. 

Jordemoderens rolle 

Ud fra Bassons teori om kvindens lyst er der som nævnt �dligere flere faktorer, der spiller en                 

rolle. En af faktorerne vi mener især er relevant for jordemoderen er kommunika�on, da vi               

gennem uddannelsen har lært, at god kommunika�on er et bærende element for en god              

rela�on. Når der arbejdes med sexologisk kommunika�on, finder vi det relevant at inddrage             

Jack Annons PLISSIT-model. Anne fortæller, hvordan jordemoderen allerede i konsulta�onen          

havde bragt seksualiteten ind i samtalen: “ [Jordemoderen] giver sig så god tid til ligesom at               

tale med os som par i tiden op til fødslen. Og altså, det kan være alt. Det kan være om vores                     

sexliv, det kan være om vores tanker om at blive forældre. Det kan man sagtens bruge en                 

time eller to på at snakke om i en konsultation. ” (bilag 7: 84). Et tovejstabu opstår, når                 

jordemoderen eller kvinden undgår et bestemt emne på grund af egen blufærdighed eller             

frygt for at overskride den anden parts blufærdighed (Graugaard, et al., 2006: 19-20).             

Tovejstabuet indebærer således en gensidig problema�k, hvor jordemoderen kan overse          

vig�ge interesser og perspek�ver, og hvor kvinden derfor ikke præsenteres for viden            

omhandlende for eksempel seksualitet under graviditet, fødsel og barsel. Annes jordemoder           

har givet sig god �d i konsulta�onen og har skabt et rum for at åbne op for det sexologiske                   

emne, og har derved brudt det tovejstabu, der måske har været mellem dem. Vi formoder               

derfor, at jordemoderen har arbejdet på de niveauer, Annon kalder for  Permission samt             

Limited information og har gennem kommunika�on legi�meret samtalen om sex og           

seksualitet i forbindelse med graviditet og fødsel og givet generel informa�on herom. Anne             
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beskriver yderligere, hvordan jordemoderen under fødslen har opfordret �l sensuel          

berøring: “ Hun sagde, at vi skulle ligge sammen på sofaen, og hun opfordrede os også               

mange gange til ligesom at kysse med hinanden og tungekys og nogle “lange, våde kys” [...]                

Hvis hun synes, veerne, dem kunne vi godt lige få lidt mere knald på. [...] Og så også sådan                   

noget papilstimulation. ” (bilag 7: 89). 

 

Her ser vi, hvordan jordemoderen har arbejdet på det niveau, Annon kalder Specific             

Suggestions . Jordemoderen deler altså ud af sin viden og giver specifikke forslag �l, at Anne               

ved vesvækkelse kunne gøre brug af sensuel berøring for at fremme udskillelsen af oxytocin.              

Her understø�er jordemoderen både den sensuelle berøring, men også in�mitet, hvilket           

ifølge Basson er faktorer, der fremmer kvindens lys�ølelse. Det er ikke kun hos Anne, vi ser,                

at sensuel berøring og in�mitet er vig�g for kvindens seksualitet under fødslen. Faith             

fortæller, at hun havde en vidunderlig partner at dele sin fødselsoplevelse med, og dét at de                

havde ha� sex i begyndelsen af fødslen, havde farvet hele hendes oplevelse: “ I had a               

wonderful partner to share it with me, our love making at the beginning of the contractions                

colored the whole experience. ” (Harel, 2007: 97). Med det forstår vi, at Faith på baggrund at                

den in�mitet hende og hendes partner havde i begyndelsen af fødslen har ha� en mere               

seksuel fødselsoplevelse, end hvad hun ellers ville have ha�. 

 

En anden faktor Basson mener har indflydelse på kvindens lys�ølelse er �llid. Anne             

beskriver: “ Jeg havde et mega godt forhold til min fødejordemoder. [...] Jeg var rigtig glad og                

tryg ved hende. Jeg følte virkelig, hun var sådan en form for en mor for mig. ” (bilag 7: 88).                   

Anne beskriver, at hun har stor �llid �l sin jordemoder og føler sig tryg ved hende. Det                 

samme gør sig gældende for Faith, der fortæller: “ I called my midwife and she came. I have                 

known her forever, we both trusted each other. ” (Harel, 2007: 39). Faith beskriver her, at hun                

havde kendt sin jordemoder længe, og at de havde �llid �l hinanden. Her ser vi, at det at                  

have kendskab �l sin jordemoder forud for fødslen skaber et �llidsbånd, der er vig�gt for at                

føle lyst. Vi formoder derfor, at en kendt jordemoder i højere grad kan skabe trygge rammer                

for, at kvinden har lyst �l at anvende genital s�mula�on som smertelindring. For Anne gjorde               

det, at hun frit kunne genitals�mulere: “ [...] hun gav mig meget god plads. Jeg kunne kun                

mærke på hende, at det var noget, hun synes var nærmest lige så naturligt som at se en have                   

veer [...] ” (bilag 7: 89). Anne føler, at hendes jordemoder anser genital s�mula�on som              
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værende lige så naturligt som at have veer, og at det dermed er en naturlig del af en fødsel.                   

Vi fores�ller os, at jordemoderen har skabt et rum for Anne, hvori hun har følt sig tryg og                  

respekteret i en in�m situa�on. Ligeledes var det vig�gt for Faith at føle sig respekteret: “ I                

shared it with the people in the room and it was very accepted. ” (Harel, 2007: 41). Hun følte                  

sig accepteret, når hun delte sin seksuelle oplevelse med de andre, der var �l stede i                

rummet. Basson beskriver, at kvindens lys�ølelse øges, når hun kan udvise sårbarhed, hvilket             

hovedsageligt ses, når kvinden føler sig respekteret. De�e understø�er Harel gennem           

Buckleys udtalelse: “” In birth, as in love making, we need to feel safe and private so that we                  

can let down our guard, let our hormones flow and reap the rewards of the process – which                  

includes, in both situations, an ultimate dose of hormonal ecstasy” (Buckley,p. 114) .” (Harel,             

2007: 6). Vi tolker her, at kvinden har behov for at føle sig sikker under fødslen såvel som                  

under en hvilken som helst anden seksuel akt. Både Anne og Cathy beskriver, at de havde                

brug for privatliv under deres fødsel for at kunne anvende genital s�mula�on jævnfør             

ovenstående afsnit, og Beverly beskriver det således: “ I was so happy that nobody was              

around; otherwise I wouldn’t be doing this [have samleje]. ” (Harel, 2007: 31). Beverly             

beskriver, at hun var glad for, at der ikke var andre omkring hende, da hun ellers ikke ville                  

have været i stand �l at have samleje med sin partner. Af de�e citat udleder vi, at                 

jordemoderen generelt bør give kvinden eller parret plads både fysisk og mentalt �l at              

udfolde deres seksualitet under fødslen. 

 

Vi ser dog også, hvordan det modsa�e kan komme �l udtryk. Her beskriver Beverly, hvordan               

hun ikke følte sig respekteret under sin første fødsel og dermed ikke følte, at det var                

accepteret at udvise sårbarhed: “ My first birth was in the hospital; I was tied to the bed and                  

couldn’t move or protect myself. It was so incredibly emotionally painful that I left my body. ”                

(Harel, 2007: 34). Beverly oplevede, hvordan hun var lænket �l sengen ved hendes første              

fødsel, at hun ikke kunne bevæge sig og dermed ikke følte, at hun kunne besky�e sig selv.                 

Det resulterede i, at hun mentalt ikke var �l stede i egen krop, og at hun dermed ikke var i                    

kontakt med hverken sin krop eller sin seksualitet under fødslen.  Vi fores�ller os, at de�e               

ligeledes har ha� en indflydelse på hendes hormonflow. Beverly har under sin første fødsel              

oplevet at blive stresset, hvilket har øget frigivelsen af adrenalin. På baggrund af de�e,              

sammenholdt med at Beverly ikke har følt sig tryg eller respekteret, er frigivelsen af              

betaendorfiner og oxytocin hæmmet. De�e kan være baggrunden for, at hendes fødsel både             
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har været protraheret og oplevet som værende mere smertefuld. Ser man på Bassons teori,              

stemmer det overens med, at lyst kan hæmmes af spekula�oner, distraheringer og            

interpersonelle problemer. Med det tolker vi, at fordi Beverly har ha� nogle distraheringer             

på hospitalet og mis�llid �l hospitalspersonalet, idet hun følte et behov for at besky�e sig               

selv, har hun ikke ha� mulighed for at udfolde sin seksuelle lyst. Anne beskriver også,               

hvordan hun havde brug for, at fokus var på fødslen: “ Det var egentlig meget vigtigt for mig,                 

det med at fokus ligesom bare var på det, der var ved at ske. For at jeg også kunne føle mig                     

godt tilpas og slappe af og hvile i mig selv nok til at finde på at gøre sådan noget der                    

[genitalstimulere]. ” (bilag, 7: 90). Anne beskriver et behov for, at der netop ingen             

distraheringer eller spekula�oner skal være �lstede, for at hun føler sig tryg nok �l at               

anvende genital s�mula�on som smertelindring under sin fødsel. De�e kan jordemoderen           

understø�e ved at bibeholde fokus på fødslen, idet distraheringer og spekula�oner da får en              

mindre fremtrædende rolle i fødselsforløbet. 

 

Vi kan ud fra ovenstående afsnit udlede, at jordemoderen spiller en rolle for kvindens              

udøvelse af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. Vi ser, at det er vig�gt, at               

jordemoderen åbner op for den seksuelle samtale allerede inden fødslen og hvordan, det er              

vig�gt, at jordemoderen giver sig god �d �l denne samtale. Derudover tegner der sig et               

billede af, at det er vig�gt for kvinden at have �llid �l jordemoderen, og at jordemoderen                

udviser respekt og giver plads under fødslen. Denne �llid og respekt opbygges le�ere, hvis              

kvinden kender jordemoderen forud for fødslen. Jordemoderen kan hjælpe med at holde            

fokus på kvinden og fødslen. Vi ser disse faktorer som værende vig�ge og afgørende for, at                

kvinden kan føle lyst �l at udøve genital s�mula�on. 
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Diskussion 

I det følgende afsnit vil vi på baggrund af vores analyse diskutere, hvilken indflydelse              

kvindens forventninger spiller for hendes smerte- og fødselsoplevelse samt anvendelsen af           

genital s�mula�on som smertelindring. I rela�on �l de�e vil vi diskutere, hvilken betydning             

det har, om fødslen opfa�es som værende en seksuel begivenhed eller ej. Here�er vil vi               

diskutere, hvorvidt der i dag er samfundsmæssige tendenser, der øger muligheden for at             

implementere genital s�mula�on som smertelindring, eller om samfundstendensen modsat         

er, at genital s�mula�on ikke kan italesæ�es.  

Here�er vil vi komme ind på, hvilken rolle jordemoderen spiller i implementeringen af             

genital s�mula�on i praksis gennem PLISSIT-modellen. Vi vil ligeledes diskutere de fysiske            

rammers betydning for udførelsen af genital s�mula�on. Slu�eligt vil vi forholde os kri�sk �l              

vores valg af metode, empiri og teori. 

“Hormonsuppe“ & følelsesforveksling 

I løbet af projektets analyse, tegner der sig et billede af, at genital s�mula�on  kan anvendes                

som smertelindring ved fødslen under visse omstændigheder. Som �dligere nævnt, er det            

dog et gennemgående kendetegn for de kvinder vi bruger som cases og Anne, at de havde                

en forforståelse omkring fødslen som værende en naturlig og seksuel begivenhed. De�e står             

i modsætning �l Dick-Read og Gaskins antagelser om det vestlige, civiliserede samfunds            

opfa�else af fødslen som værende smertefuld og risikofyldt, hvilket var vores teore�ske            

grundlag for analysen. Herudover har de kvinder vi bruger som cases og Anne skærpet              

erfaring og viden omhandlende graviditet og fødsel, og fire ud af de fem kvinder var               

flergangsfødende, da de for første gang anvendte genital s�mula�on som smertelindring           

under deres fødsler. Men hvilken betydning har det for overførbarheden �l en dansk             

kontekst, at de kvinder vi bruger som cases og Anne har større kendskab �l jordemoderfaget               

end den almene danske gravide? Bliver genital s�mula�on som smertelindring egentlig ikke            

mere troværdigt af, at kvinder med en jordemoderfaglig baggrund netop er posi�ve overfor             

metoden? Kan jordemoderens rolle i højere grad i denne sammenhæng være at undervise             

de gravide og indgå i dialog med parrene om seksualitet og dennes rolle i forbindelse med                

fødslen? Som �dligere beskrevet er både Bandura, Dick-Read og Gaskin enige om, at andres              
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beretninger og erfaringer spiller en stor rolle i forhold �l vores forventninger og vores �ltro               

�l egne evner. Vi fores�ller os derfor, at en større udbredelse af posi�ve fødselsberetninger              

kan åbne op for fødslens mangfoldighed, herunder genital s�mula�on som smertelindring,           

og påvirke kvindernes syn på de�e posi�vt. Derved kan kvindernes self-efficacy i forbindelse             

med deres fødsler styrkes, idet kvinderne kan spejle sig i andre kvinders beretninger og se               

dem som rollemodeller. 

 

Vi er dog bevidste om, at paritet kan have en indflydelse på smerteoplevelsen. Alle de               

kvinder vi bruger som cases fra a�andlingen var flergangsfødende, da de første gang             

anvendte genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. Vi ved, at fødslen sta�s�sk            

set forløber markant hur�gere for flergangsfødende (Sundhed.dk, 2016), og vi oplever, at            

fødende, hvis fødsler forløber hur�gt, giver udtryk for en mere voldsom smerteoplevelse.            

Sammenhængen mellem paritet og smerteoplevelse, og dermed indflydelsen på         

anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen, viser sig at være et             

mere komplekst spørgsmål, som ville kræve yderligere forskning at besvare. Anne var dog             

førstegangsfødende, da hun oplevede genital s�mula�on som værende smertelindrende         

under fødslen. Vi formoder, at Annes erfaring med anvendelse af genital s�mula�on �l             

lindring af feber har styrket hendes self-efficacy og dermed troen på, at metoden ville kunne               

anvendes �l lindring af hendes vesmerter under fødslen. 

 

De kvinder vi bruger som cases og Anne adskiller sig således på flere punkter, hvilket betyder,                

at deres erfaring med genital s�mula�on som smertelindring under fødslen ikke uden videre             

kan overføres �l den almene danske kvinde. Men hvilken rolle spiller kvindens forventning �l              

fødslen, og hvilken rolle spiller jordemoderen i denne sammenhæng? Vi har udledt fra en del               

af analysen, at kvindens forventninger �l fødslen påvirker hendes egentlige fødsels- og            

smerteoplevelse og hendes brug af genital s�mula�on som smertelindring. Hvis denne           

antagelse er korrekt, må det være netop disse forventninger, der kan være nøglen �l at               

udbrede anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. De kvinder vi            

bruger som cases og Anne giver alle udtryk for en posi�v inds�lling �l fødslen. Blandt andet                

fortæller Anne, at hun opfa�er fødslen som en naturlig begivenhed, og at hun ikke frygtede               

smerterne forud for sin fødsel. Det er dog, som nævnt i vores problems�lling, vores              

opfa�else, at kvinder i den vestlige verden generelt opfa�er fødslen som en smertefuld og              
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risikofyldt begivenhed, der ikke nødvendigvis har et seksuelt aspekt. Som demonstreret i            

projektet er fødslen fysiologisk set en seksuel begivenhed, så hvorfor opfa�es det ikke som              

sådan i den gennemsnitsfødendes bevidsthed? Det samme kan man sige gør sig gældende             

for amningen; her finder vi, at nogle af de samme hormoner er i spil som ved seksuel                 

ophidselse, hvilket kan være svært for nybagte mødre at forlige sig med (Holmboe, 2015: 8).               

I selvbiografien  Argonauterne fra 2015, beskriver forfa�eren Maggie Nelson, hvordan hun i            

en håndbog for førstegangsforældre læser, at hun ikke skal lade sig skræmme, hvis amningen              

vækker seksuelle følelser i kroppen: 

 

“Der står, at man stort set er én stor hormonsuppe, og eftersom de hormoner, der               
frigives under amning, er de samme som dem, der frigives under sex, er det              
forståeligt, hvis man forveksler dem. Men hvordan kan det være en forveksling, hvis             
det er de samme hormoner? Hvad skal man gøre for at skelne den ene seksuelle               
følelse fra den anden, antagelig mere  » ægte «  seksuelle følelse?”  (Nelson, 2019: 72) 

 

Hvorfor skal den seksuelle følelse, der kan opstå i forbindelse med amning, maskeres som en               

uægte seksuel følelse? “ En af de bedst bevarede hemmeligheder er, at fødslen er en seksuel               

begivenhed. ” (Pascali-Bonaro & Liem, 2009: 00:09:43). Vi antager, at denne hemmelighed           

også gør sig gældende inden for dansk fødselskultur, som er udgangspunktet for vores             

projekt. Skyldes de�e blufærdighed; at den gravide/nybagte mors seksualitet anses som           

upassende, eller har afseksualiseringen af fødslen snarere diskursive-historiske grunde: At          

fødslen er fly�et fra hjemmets in�me rum, som kan skabe den lys�ølelse, Basson beskriver              

med lystmodellen, �l et professionelt, semi-offentligt, ins�tu�onaliseret hospitalsrum, hvor         

rammerne for lys�ølelsen kan være svære at skabe? Foreligger der en diskursiv opgave i at               

normalisere fødslen som seksuel begivenhed gennem forudgående kommunika�on, førend         

genital s�mula�on som smertelindring under fødslen kan implementeres succesfuldt i en           

dansk sammenhæng? Er de�e en jordemoderfaglig opgave? En anden, psykologisk          

forklaringsmodel på den manglende opfa�else af fødslen som en seksuel begivenhed er, at             

en sådan gerne forbindes med utvetydig nydelse, hvorimod fødslen populært set forventes            

at være smertefuld. Det kan skabe en uovers�gelig dissonans for den fødende, når de to               

forventningshorisonter ikke lader sig sammensmelte �l én. Gaskin mener dog, at den            

seksuelle akt både kan forekomme smertefuld men også nydelsesfuld, og at de�e a�ænger             

af både den seksuelle partner og af kvindens villighed. Hun fortsæ�er med at sammenligne              
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indføringen af en tampon, som også kan opleves smertefuldt alt e�er omstændighederne,            

og hvor forberedt kvinden er (Gaskin, 2003: 150-51). Af de�e udleder vi, at den seksuelle akt                

ikke udelukker smerte, og omvendt bør fødslen ikke udelukke nydelse; seksualitet er et             

fleksibelt, plas�sk kompleks af nydelse og smerte, som i den bedste af alle verdner kan gøre                

fødslen mere overkommelig. De kvinder, vi bruger som cases, har som demonstreret i             

analysen da også alle oplevet nydelse i forbindelse med deres fødsel trods smerter. Målet              

skal ikke være, at nydelsen skal få smerten �l helt at forsvinde, eller at den genitale                

s�mula�on nødvendigvis skal resultere i en fødselsorgasme, men at s�mula�onen skal           

smerte lindre . 

Fødselsberetninger i et grænseland 

Vi har en oplevelse af, at fødselsområdet i dag bevæger sig i en mere holis�sk retning, og vi                  

oplever aktuelt en opblomstring af fødeklinikker (Kjeldset, 2018). Flere, og især kvinder, har             

et ønske om alterna�v behandling (Videnskab.dk, 2019), og vi ser desuden en s�gende             

interesse for hjemmefødsler, hvor der de seneste fem år er sket over en fordobling i antallet                

af disse (Jyllandsposten, 2018). Forkvinden for Jordemoderforeningen udtaler, at kvinderne i           

højere grad har �llid �l deres krop og fysik, og at de posi�ve fødselsberetninger får flere �l at                  

få øjnene op for det at føde hjemme (Jyllandsposten, 2018). 

 

I 1960’erne og 1970’erne fly�ede fødslerne fra hjemmene og ind på hospitalerne (Rønsholt,             

2017) og vi fores�ller os, at de�e ski� har gjort, at kvinder i mindre grad ser hinandens                 

fødsler, end da fødslerne foregik i hjemmet. Gaskin (2013: 10) nævner da også, at vi ser                

hinandens fødsler mindre, hvilket i det industrialiserede samfund medfører en kulturel           

blindhed. Men i dag har kvinder igen åbnet op for muligheden for at se og spejle sig i                  

auten�ske fødsler,  hvilket man blandt andet ser illustreret ved, at censur på fødselsbilleder             

og -videoer i starten af 2018 blev �ernet fra sociale medier ( Marcoux, 2018 ). Disse videoer               

viser fødsler, som er langt fra de fødsler, vi præsenteres for i fik�onsfilm, og vi fores�ller os                 

derfor, at de måske kan bidrage �l et mere nuanceret indblik i en ellers lukket verden.                

Sam�dig er vi dog opmærksomme på, at også nega�ve fødselsberetninger forekommer på            

de sociale medier, hvorfor kvinderne også kan påvirkes nega�vt herigennem. 
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Fødselsberetningerne og ucensurerede billeder og videoer taler ind i vores senmoderne           

samfund, hvor vi, ifølge Giddens (1994: 166), er seksuelt tolerante, og hvor sex indtager en               

fremtrædende rolle næsten alle steder. Følger vi a�er præmissen om, at fødslen er en              

seksuel begivenhed, og at genital s�mula�on kan være et smertelindrende og måske endda             

et nydelsesfuldt element af denne seksuelle begivenhed, må vi forvente, at kvinderne i             

højere grad end �dligere er tolerante over for de�e. Vi har derfor en formodning om, at det                 

aldrig har været le�ere at tale med kvinderne om seksualitet, end det er i dag. Er �den                 

derfor guns�g for at italesæ�e muligheden for genital s�mula�on som smertelindring under            

fødslen? Vi er dog ikke sikre på, om samfundet og vi som jordemødre kan rumme denne                

in�me og seksuelle adfærd som en del af fødslen. 

 

Giddens peger på, at mennesket i det senmoderne samfund præges af øget refleksivitet.             

Med de�e forstås at vi producerer og oplagrer store mængder viden, som vi ak�vt bruger �l                

at reflektere over vores eget liv og handlinger. Vi har derfor større mulighed for at have                

indflydelse på vores egne handlinger, idet de ikke længere er tradi�onsbundne som �dligere             

(Giddens, 1994: 22). Er kvinder i dag derfor mere åbne over for jordemoderens forslag om               

genital s�mula�on som smertelindring? Hvis kvinder i højere grad end �dligere forholder sig             

�l fødselsberetninger -videoer og -billeder og reflekterer over disse og jordemoderens           

forslag, kan vi have en formodning om, at kvinderne i dag  er mere åbne. Sam�dig kan                

Giddens’ tanker om øget tolerance over for seksualitetens mangfoldighed også underbygge           

denne formodning. 

 

Nok peger Giddens på, at vi er seksuelt tolerante, men sam�dig mener han også, at vi ikke er                  

seksuelt frigjorte, men seksuelt undertrykte, hvilket vi også fremhæver i projektets           

problems�lling. Vi må derfor spørge os selv, om jordemødre overhovedet kan ændre tanker             

og praksis omhandlende genital s�mula�on som smertelindring, når vi er oppe mod et tabu,              

der er så stort, at dets blo�e benævnelse kan overskride grænser og virke krænkende. Sex og                

Samfund beskriver, at man o�e først mærker sine grænser, når man står over for dem, eller                

når de bliver overtrådt (Sexlinien, u.å.). Vi står som jordemødre i et grænseland i en               

krænkelseskultur, hvor vi både ønsker at give informa�on om muligheden for smertelindring            

ved hjælp af genital s�mula�on, men sam�dig løber vi den risiko, at vi allerede ved at nævne                 

emnet overskrider kvindens grænser. I dag kan meget tolkes som værende seksuelt            
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grænseoverskridende, og et budskab kan tolkes som værende seksuelt krænkende, selvom           

det ikke er ment sådan. Vi er af den opfa�else, at vi ikke må lade en gensidig blufærdighed i                   

et tovejstabu mellem jordemoderen og kvinden stå i vejen for at nævne genital s�mula�on              

som smertelindring. Dog må vi �l hver en �d være opmærksomme på kvindens signaler;              

afviser kvinden at ville udforske muligheden for brugen af genital s�mula�on, må vi lade              

emnet ligge. 

 

I dag lever vi i et samfund, hvor der for jordemødrene burde være rig mulighed for at                 

italesæ�e genital s�mula�on som smertelindring over for kvinderne, idet kvinderne hver           

dag oplever sex portræ�eret i mange forskellige offentlige og private fora. Sam�dig deles             

kvinders fødselsberetninger både på skri� og i billeder, hvorfor vi fores�ller os, at kvindernes              

lyst og forventninger �l fødslen nu i højere grad kan påvirkes og ændres. Som nævnt i                

analysen;  kan hun mestre fødslen, så kan jeg også  (jf. s. 31) . Men sam�dig ser vi også, at vi                   

som jordemødre arbejder meget tæt op ad kvindernes grænser, og vi må være bevidste om,               

at vi i jordemoderfaget bevæger os på en knivsæg, der adskiller, hvad der er acceptabelt fra                

hvad der er krænkende og grænseoverskridende. 

Genital stimulation i praksis 

Som nævnt i problems�llingen står der i Anbefalinger for Svangreomsorgen , at           

jordemoderen i konsulta�onerne i enten 2. eller 3. trimester skal tale med kvinden eller              

parret om seksualitet (SST, 2013: 50). Hvordan seksualitet skal italesæ�es er dog ikke videre              

defineret. Desuden kan forslag �l smertelindring under fødslen nævnes i selvsamme           

konsulta�oner, hvorfor vi ser en mulighed for at binde disse sammen. Vi er i arbejdet med                

projektet blevet klogere på, at der i italesæ�elsen af seksualitet kan ligge et tovejstabu, der               

gør en samtale om seksualitet udfordrende, da begge parter i situa�onen kan indgå i en               

misforstået blufærdighed på hinandens vegne (Graugaard et al., 2006: 20). Kan genital            

s�mula�on som smertelindring komme på tale i en jordemoderkonsulta�on? Som nævnt ser            

vi brugen af PLISSIT-modellen som en mulighed, da jordemoderen gennem  Permission ,           

Limited Information og  Specific Suggestions  kan �llade samtalen, hvore�er hun kan komme            

med informa�on og viden om emnet for slu�eligt at komme med specifikke forslag �l              

kvinden eller parret og dermed hjælpe dem �l selvhjælp. Vi formoder derfor, at             
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jordemoderen har mulighed for at italesæ�e genital s�mula�on som smertelindring i           

konsulta�onen, hvis hun følger PLISSIT-modellen og fornemmer, at det er noget, kvinden            

eller parret kunne være interesserede i og dermed ikke overskrider deres grænser. Anne             

understreger i interviewet, at det havde en betydning for hende, at jordemoderen åbnede             

op for emnet seksualitet, og at der blev taget sig god �d �l emnet (bilag 7: 84). Men er der                    

overhovedet �d nok i de almindelige konsulta�oner, der udbydes på landets hospitaler? Eller             

kunne man fores�lle sig, at kvinderne skulle hente informa�onen andetsteds fra? Er det             

nærmere det private fødsel- og fødselsforberedelseregi, som også Anne beny�er sig af, der             

på nuværende �dspunkt kan rumme at informere om genital s�mula�on som           

smertelindring? Steder som eksempelvis Fødeklinik Maia eller Københavns Fødeklinik der i           

forvejen udbyder alterna�ve behandlingsmetoder som rebozo eller akupunktur. Vi fores�ller          

os her at finde en del af de kvinder og par, der vælger en mere alterna�v �lgang �l graviditet,                   

fødsel og barsel, og som formodentligt har et mere åbent sind i forhold �l forskellige �lgange                

�l blandt andet smertelindring. Vi fores�ller os som nævnt ikke, at genital s�mula�on som              

smertelindring er for alle, men at alle bør introduceres for muligheden. De kvinder, vi har               

brugt som cases fra a�andlingen og Anne har alle, som �dligere nævnt, et indgående              

kendskab �l jordemoderfaget. Vi antager, at flere kvinder ville overveje denne form for             

smertelindring, hvis de kendte �l metoden. Vi vurderer, at jordemødre er oplagte �l at              

formidle denne viden, da jordemødre er de fagpersoner, som de gravide og deres partnere              

har mest kontakt �l i den ukomplicerede graviditet. Sam�dig er jordemoderen �l stede             

under fødslen, og kan dermed være med �l at understø�e det førnævnte in�me rum.  I det                

første diskussionsafsnit s�llede vi spørgsmålet: Er dette en jordemoder faglig opgave ? (jf. s.             

47). Her�l må vi svare ja. Hvis genital s�mula�on kan bidrage som en mestringsstrategi,              

fremme progression og smertelindre og derved stø�e den normale fødsel, så er det vel en               

jordemoderfaglig opgave. Om ikke andet må det være en jordemoderfaglig opgave at oplyse             

om muligheden for at bruge genital s�mula�on under fødslen.  Graugaard et al. (2006: 21)              

nævner, at blufærdigheden for at tale om seksualitet i højere grad ligger hos behandleren              

(jordemoderen) og at pa�enten (kvinden eller parret) er mere åben for denne samtale. 

 

Et andet tema som dukker op, når vi undersøger genital s�mula�on som smertelindring             

under fødslen i praksis, og som vi også behandler i analysen, er det in�me rums betydning                

for udførelsen. De kvinder vi har med i projektet havde alle valgt at føde hjemme. De                
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beskriver, at de�e har givet dem den ro og tryghed, de havde brug for for at anvende genital                  

s�mula�on som smertelindring. Desuden har de følt sig meget forbundne og trygge ved de              

personer, der var �lstede under fødslen, partner såvel som jordemoder, og vi ser da også, at                

flere af kvinderne kendte deres jordemoder forud for fødslen. Så hvis trygge rammer både              

fysisk og følelsesmæssigt er essen�elt for at kunne anvende genital s�mula�on som            

smertelindring, er det så overhovedet noget, der kan foregå på de danske fødegange med              

ukendte og kliniske rum, ski�ende jordemødre og en dør, der står åben for alle? Kan der på                 

en fødestue skabes de fysiske rammer, der kan give den fødende lysten �l at              

genitals�mulere? Og kan genital s�mula�on som smertelindring for første gang nævnes i            

mødet mellem jordemoderen og kvinden samt eventuel partner på fødestuen, hvor det kan             

være svært at finde �d �l at gennemgå de forskellige niveauer i PLISSIT-modellen? Flere af               

kvinderne i a�andlingen refererer �l �dligere fødsler, som er foregået på et hospital, og de               

beskriver i den forbindelse, at forholdene for dem ikke var op�male. Som �dligere nævnt              

beskriver Cathy det eksempelvis således: “ In the hospital people go in and out, you do not                

know exactly who is going to show his face in the door, you are hooked to wires... you do not                    

know exactly what is going on but it can be very distracting from your experience... ” (Harel,                

2007: 51). Modsat beskriver Anne, der blev overfly�et midt i fødslen, hvordan hun ikke              

registrerede sine omgivelser og fortsa�e med at genitals�mulere, da det hjalp hende med at              

mestre veerne, også e�er hun blev overfly�et �l hospitalet (bilag 7: 87). Måske var grunden               

�l, at Anne fortsa�e med at bruge genital s�mula�on som smertelindring på hospitalet, at              

hun inden ankomst havde erfaret, at det hjalp hende med at mestre sine vesmerter og               

hendes self-efficacy dermed var styrket. Desuden distraherede de nye rammer hende ikke.            

Hun havde de samme mennesker omkring sig, som hun følte sig respekteret af og trygge               

ved, og måske derfor mistede hun ikke lysten �l at genitals�mulere. Ud fra Annes oplevelse               

ser vi, at genital s�mula�on godt kan lade sig gøre i en hospitalsse�ng, men som vi nævner i                  

analysen, understreger Anne, at hun ikke som det første kunne fores�lle sig at gøre brug af                

genital s�mula�on som smertelindring på hospitalet (jf. s. 40). Genital s�mula�on som            

smertelindring under fødslen formoder vi kan lade sig gøre, også i en hospitalse�ng, hvis              

kvinden allerede inden ankomsten har erfaret, at det virker smertelindrende, og hun føler sig              

tryg og respekteret af de mennesker, hun har omkring sig. Dog tyder det på, at hjemmet er                 

en mere oplagt se�ng, da de hjemlige og mere private rammer fremmer lysten �l at               

anvende genital s�mula�on som smertelindring. 
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Kritik af metode, empiri & teori 

Kritik af metode 

I projektet arbejder vi ud fra en humanvidenskabelig kvalita�v �lgang, hvor vi �legner os              

viden fra kvinden selv. Vi mener, denne �lgang er mest relevant, da vi ønsker at undersøge                

kvindens tanker, følelser og holdninger. Vi fores�ller os, at hvis vi skulle besvare             

problemformuleringen ud fra en naturvidenskabelig kvan�ta�v �lgang, ville vi have arbejdet           

med en større gruppe af kvinder. Vi kunne ud fra et posi�vis�sk perspek�v måle direkte på                

påvirkningen af hormonniveauet i kvindens krop, og ligeledes kunne vi for eksempel gennem             

spørgeskemaer få målbare outcomes på hvilke faktorer, der spiller en rolle for kvindens brug              

af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. 

  

I projektet tager vi udgangspunkt i hermeneu�kken, som �llader os at fortolke den             

inddragede empiri gennem de inddragede teorier og skabe en ny forståelse ud fra denne              

fortolkning. Det er således relevant at diskutere, hvorvidt vi egentlig har bevæget os i              

Gadamers �dligere nævnte hermeneu�ske spiral. I afsni�et  Vores metodiske grundlag          

redegjorde vi for vores forforståelse om, at genital s�mula�on har en smertelindrende            

virkning, og at kvindens forventning er afgørende for denne virkning. Det var dog vores              

forforståelse, at den genitale s�mula�on er svær at udøve i praksis på grund af tabuet om                

seksualitet. Undervejs i fortolkningen af empirien er vores forforståelse blevet udfordret, da            

det gennem analysen er blevet mere tydeligt for os hvor betydningsfulde faktorer såsom             

in�mitet, sensuel berøring, �llid og respekt er for kvindens lyst �l at udøve genital              

s�mula�on som smertelindring under fødslen. Da vi har fællestræk med de kvinder vi bruger              

som cases og Anne i form af vores faglige baggrund, har det været muligt for os at opnå                  

horisontsammensmeltning og dermed en dybere forståelse af genital s�mula�on som          

smertelindring under fødslen, det in�me rum samt jordemoderens rolle i denne           

sammenhæng. 
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Kritik af empiri 

En begrænsning, vi mødte fra start, var manglende li�eratur på området. Ud fra vores              

li�eratursøgningsstrategi fandt vi ikke et eneste studie, der undersøgte genital s�mula�on           

som smertelindring under fødslen. Vi var derfor nødsaget �l at søge bredere gennem             

kædesøgning for at få svar på vores problemformulering. Vi valgte at inddrage den             

amerikanske a�andling  Sexual Experiences of Women during Childbirth . Selvom vi vurderede           

a�andlingens resultater som valide, ser vi dog en del problems�llinger, blandt andet at             

a�andlingen ikke specifikt omhandler genital s�mula�on som smertelindring under fødslen.          

Dog beskriver fire ud af de elleve interviewede kvinder, hvordan de gør brug af det, hvorfor                

vi ikke så nogen forhindring i at inddrage disse interviews som cases. A�andlingen er              

udarbejdet på baggrund af nordamerikanske kvinder, og vi kunne fores�lle os, at deres             

�lgang og opfa�else af graviditeten og fødslen er anderledes end den danske. Desuden er,              

som �dligere nævnt, tre ud af de fire kvinder vi har valgt at medinddrage fra a�andlingen i                 

vores projekt, �dligere seksuelt misbrugte. Kvinder der i barndommen har været udsat for             

seksuelle overgreb kan have svært ved at genoptage et normalt seksualliv, og det er              

sandsynligt, at seksuelle overgreb vil medføre en større eller mindre grad af seksuel             

dysfunk�on (Sidenius, Hilden & Helweg-Larsen, 2006: 94). Vi fores�ller os, at der kan være              

mange komplekse følelser og tanker i spil hos kvinder, der har været udsat for seksuelle               

overgreb. Vi er derfor opmærksomme på, at der må tages højde for disse kvinder i               

forbindelse med anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen, og at            

projektets føromtalte kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb, kan medføre            

skævvridninger i forhold �l indeværende projekts resultater. 

 

På baggrund af ovenstående, valgte vi at indhente vores egen empiri i form at et               

semistruktureret interview. Vores interviewguide er farvet af vores forforståelse, hvilket vi           

fores�ller os kunne have gjort at de spørgsmål, vi har formuleret, har været ledende og               

dermed påvirket Annes svar eller indskrænket svarmulighederne (Kvale & Brinkmann, 2009:           

196). Fordi vi arbejder hermeneu�sk, kan vi ikke komme uden om forforståelsen, da den er               
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et grundvilkår for os som mennesker (Kvale & Brinkmann, 2009: 234). Vi har dog forsøgt at                

imødekomme de�e ved at s�lle spørgsmål, der åbner for forskellige perspek�ver af genital             

s�mula�on som smertelindring, hvilket også højner reliabiliteten af interviewet (Kvale &           

Brinkmann, 2009: 195). Desuden kender vi informanten personligt. Vi ser dog de�e som en              

styrke, da den viden, der bliver produceret under et interview, a�ænger af samspillet             

mellem interviewer og informant (Kvale & Brinkmann, 2009: 50). Vi fores�ller os derfor, at vi               

har fået et mere dybdegående udby�e af interviewet, idet vi på forhånd har en god rela�on                

�l informanten. 

 

Da vores indsamlede empiri og den amerikanske a�andling understø�er hinanden, vurderer           

vi, at casene fra a�andlingen i større grad bliver overførbare �l dansk kontekst. 

Kritik af teori 

I projektet har vi gjort brug af PLISSIT-modellen og lystmodellen, som begge er modeller              

udviklet �l behandling af seksuelle dysfunk�oner. De�e kan poten�elt give nogle           

skævvridninger i forhold �l analysens resultater, idet vi ikke anser brugen af genital             

s�mula�on som en seksuel dysfunk�on men som et poten�elt værktøj �l at lindre smerter              

under fødslen. Vi ser en lighed i modellerne og vores problemformulering; at skabe rum �l               

og fremme seksualiteten. Vi vurderer, at modellerne hjælper �l at belyse netop de�e i              

kvindernes udtalelser. Vi har ligeledes gjort brug af Bandura, Dick-Read og Gaskin, og vi ser               

det som en begrænsning, at deres teorier er af ældre dato og ikke direkte omhandler genital                

s�mula�on som smertelindringsmetode. Alligevel vurderer vi, at teorierne fortsat er          

aktuelle, og at de er anvendelige i vores projekt. De�e vurderer vi, fordi teorierne              

understø�er kvindernes udtalelser om deres forventninger �l dem selv og deres fødsel,            

hvilket har betydning for deres brug af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. 
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Sammenfattende 

Konklusionen af vores analyse drages på baggrund af udtalelser fra fem kvinder, der har              

mange fælles træk, herunder deres baggrund indenfor jordemoderfaget. Der er altså nogle            

psyko-sociale forskelle mellem den almene danske gravide kvinde og de kvinder hvis            

udtalelser, vi har gjort brug af. Ud fra det biologiske perspek�v burde alle kvinder dog opleve                

samme fysiologiske respons fra genital s�mula�on uanset paritet, baggrund eller erfaring.           

Da det bio-psyko-sociale i vores projekt hænger uløseligt sammen, er analysens resultater            

således kun delvist repræsenta�ve for alle kvinder i Danmark. Projektets eksterne validitet er             

således begrænset, og kan kun i nogen grad generaliseres. Kvindernes udtalelser i            

a�andlingen bliver i høj grad understø�et af vores informants udtalelser. Med baggrund i             

vores udvalgte teorier under afsni�ene;  Frygt, forventninger & fødselsberetninger,         

Lystfølelse & seksualitet, Seksuel selvhjælp samt vores inddragede empiri, analyserer vi os            

frem �l, hvorvidt kvinderne føler, at genital s�mula�on virker smertelindrende, hvilke           

faktorer der skal være �l stede for at kvinden har lyst �l at gøre brug af det, samt                  

jordemoderens rolle i denne kontekst. Vi finder således projektets interne validitet høj. 
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Konklusion 

Vi har i de�e projekt forsøgt at besvare vores problemformulering ud fra en             

humanvidenskabelig �lgang, hvor vi forstår problems�llingen ud fra et bio-psyko-socialt          

perspek�v. I projektet har vi taget udgangspunkt i en kvalita�v a�andling samt et             

semistruktureret interview, hvor vi har fortolket kvindernes subjek�ve oplevelse af verden.           

Gennem vores analyse og diskussion er vi nået frem �l den konklusion, at kvinden  kan               

opleve en posi�v og smertelindrende virkning ved anvendelse af genital s�mula�on under            

fødslen under visse omstændigheder. Kvinderne oplevede her vesmerterne mindre og          

le�ere at mestre. Vi fandt, at kvindens forventning �l fødslen som værende en naturlig og               

seksuel begivenhed har en betydning for, hvorvidt hun gør brug af genital s�mula�on som              

smertelindring. Kvindens forventninger �l fødslen og smerteoplevelsen præges af kvindens          

erfaringer samt andres fødselsberetninger, hvilket kan fordre eller aflive den frygt, der kan             

forværre smerte i forbindelse med fødslen. Vi kan desuden konkludere, at det in�me rum              

har en indflydelse på kvindens lyst �l at udøve genital s�mula�on som smertelindring under              

fødslen. De�e gælder både de fysiske rammer, hvor kærlighed, privatliv og tryghed er vig�ge              

faktorer, som bedst opnås i hjemlige rammer, men også følelsesrummet hvor �llid, respekt             

og fokus på fødslen er vig�gt. Allerede i graviditeten kan der være behov for, at               

jordemoderen bryder tovejstabuet om seksualitet ved brug af PLISSIT-modellen, så kvinden           

føler, at hun selv og hendes seksualitet er accepteret. Here�er har jordemoderen mulighed             

for at understø�e det in�me rum i sit samvær med kvinden og parret under fødslen, hvilket                

sandsynligvis kan styrkes, hvis kvinden kender sin jordemoder forud for fødslen. 

 

Vi har gennemgået en forståelsesproces, hvor vi gennem fortolkning af empiri har udfordret             

vores forforståelse. Som følge af denne proces har vi opnået en dybere forståelse af, hvordan               

kvinden oplever anvendelsen af genital s�mula�on som smertelindring under fødslen, hvilke           

faktorer der påvirker kvindens lyst �l at anvende denne metode og hvilken rolle,             

jordemoderen spiller i denne kontekst. På baggrund af de�e vil vi i vores frem�dige virke               

som jordemødre i højere grad forholde os kri�sk reflekterende �l muligheden for at             

kvinderne kan anvende genital s�mula�on som smertelindring under fødslen. 
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Bilag  

Bilag 1 - Søgestrategi CINAHL 

 
3 muligvis brugbare ar�kler: 
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Bilag 2 - Søgestrategi PsycInfo 
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Bilag 3 - Søgestrategi PubMed 

 
 
1 muligvis brugbar ar�kel: 
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Bilag 4 - PICo 

P 
Patient 

Population 
Problem 

 I 
Interest 

 Co 
Context 

Birth 
OR 
Labor 
OR 
Delivery, 
obstetric 
OR 
Parturi�on 

AND Orgasm 
OR 
Sexual 
s�mula�on 
OR 
Masturba�on 
OR 
Sexuality 
OR 
Sexual arousal 
OR 
Sexual pleasure 
 

AND Midwifery 
OR 
Nurse 
OR 
Doula 
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Bilag 5 - Tjekliste til kritisk læsning af kvalitative studier 

Indledende overvejelser Kommentarer 

Hvem er forfa�erne? Danielle Harel 
Degree in Human Sexuality 
Degree in Clinical Socialwork (MSW) 
Bachelors Degree in psychology and educa�onal 
counseling 

Titel – svarer �tel �l nøglebegreber? Sexual Experiences of Women During Childbirth - 
stemmer fint overens. 
Studiet arbejder med kvinders seksuelle oplevelser under 
fødslen; herunder både de spontane og de oplevelser, 
kvinden selv understø�er.  

Tidsskri� – hvilken impact factor? Er 
ar�klen peer reviewed (referee 
bedømt)? 

Ikke udgivet 
Dog blevet godkendt af et a�andlingsudvalg på The 
Ins�tute for Advanced Study of Human Sexuality 

Udgivelsesår 2007 

Indhold Kvalita�v undersøgelse, interviews af 11 kvinder om 
deres seksuelle oplevelser ifm fødslen. Oplevelserne var 
både spontane og “fremprovokerede”. Desuden 
redegøres der for relevant li�eratur. 

Problemstilling Ja Nej Kommentarer  

Er forskningsspørgsmålet relevant? x  Det er relevant, fordi der er 
begrænset li�eratur om emnet, og 
fordi er et tabubelagt emne.  

 

Det er desuden relevant, fordi 
fødselssmerter skræmmer mange 
gravide, og der er stor fokus på 
smertelindring, ligesom mange har 
ha� et trauma�serende 
fødselsforløb pga smerte. Det er 
fordelag�gt at sæ�e fokus på 
posi�ve oplevelser  og opdage, at 
fødslen kan være anderledes.  
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Er problems�llingen �lstrækkelig 
afgrænset og fokuseret? 

x  “This research aims to understand 
the sexual birth experience and 
learn about the women who 
experience it” (s. 20)  

 

Giver ar�klens �tel et dækkende 
indtryk af indholdet? 

x  Titlen beskriver præcist hvad studiet 
indeholder.  

 

Refleksivitet     

Har forskeren præsenteret mo�ver, 
baggrund, perspek�ver og 
antagelser? 

x  Forfa�eren beskriver sin mo�va�on 
samt sin erfaring inden for området og 
dermed sin baggrund.  

 

Er konsekvensen af forforståelsen 
drø�et �lfredss�llende? 

 x Forfa�eren beskriver, at hun er 
fænomenologisk og dermed sæ�er sin 
forforståelse i parentes, men vi får 
som læser aldrig beskrevet, hvad 
hendes forforståelse egentlig er.  
 
“Since this research is an exploratory 
study in sexual childbirth, I prefer not 
to have preconcep�ons about how 
the research ques�ons will be 
answered, and allow myself to learn 
from the stories of the women who 
experienced their sexuality during 
childbirth.” (s. 21) 

 

Metode og design     

Er kvalita�ve metoder egnet for 
udforskning af ar�klens 
problems�lling? 

x  Forfa�eren undersøger subjek�ve 
oplevelser, altså forståelse og 
fortolkning vi mener derfor at 
interview er den mest egnede �lgang.  

 

Har forskeren valgt det mest 
adækvate kvalita�ve design? 

x  Forfa�eren bruger semi-strukturerede 
interviews, hvilket er en anerkendt 
metode.  

 

Dataindsamling og udvalg     

Har forskeren præsenteret sin 
udvalgsstrategi (o�e strategisk 
eller teore�sk, ikke repræsenta�v 
eller �lfældigt)? 

x  Strategien er præsenteret. Kvinderne, 
forfa�eren er i kontakt med, har selv 
svaret på en reklame, hun har sat på 
mailinglister og hjemmesider.  

 

Er de�e �lfredss�llende 
begrundet? 

 x Forfa�eren begrunder ikke sit valg af 
udvalgsstrategi. Det eneste 
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inklusionskriterie, der er, at kvinderne 
skal have ha� en seksuel oplevelse 
under fødslen. Der var ingen 
eksklusionskriterier. 

Er de�e en udvalgsstrategi som er 
bedst muligt egnet �l at belyse 
problems�llingen? 

x x Tilfældig udvalgsstrategi er god fordi 
man får en bred repræsenta�on af 
kvinder, med forskellige oplevelser og 
fra forskellige kår osv. 
 
Med denne strategi, har hun dog 
hovedsageligt fundet frem �l kvinder, 
der arbejder med fødsler (doula, 
jordemoder, childbirth educator). 
Man kan have en ide om, at netop 
disse kvinder ser på fødslen på en 
anden måde, en den generelle 
befolkning. Desuden er fødslerne 
hovedsageligt fysiologisk normale 
fødsler; kun én fødsel er patologisk. 
DOG påpeger hun også, at hun ikke 
kan generalisere udsagnene �l den 
generelle befolkning.  

 

Har forskeren drø�et 
konsekvenserne af sin 
udvalgsstrategi i forhold �l 
alterna�ve valg? 

 x Forfa�eren nævner ikke alterna�ver, 
men drø�er dog konsekvenserne af 
sin udvalgsstrategi.  
 
Forfa�eren drø�er her, at der opnås 
datamætning under interviewene og 
beskriver desuden konsekvensen af, at 
kvinderne �lhører en bestemt gruppe 
af kvinder (jordemødre, doulaer, 
childbirth educators)  

 

Præsenteres betydningsfulde 
kendetegn ved udvalget 
�lstrækkeligt �l at læseren kan 
forstå konteksten for 
gennemførelse af studiet? 

x  Ja, hun nævner hvor mange der har 
født hjemme vs hospitalet, alder, 
religion, demografi, 
uddannelsesniveau og job, race/ 
etnicitet, fødselsmåde (s. 23.)  

 

Teoretisk referenceramme     

Præsenteres de teore�ske 
perspek�ver som studiet bygger 
på? 

x  Umiddelbart fine beskrivelser af 
teore�ske perspek�ver - 
semi-struktureret og fænomenologisk 
�lgang 
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Er den teore�ske referenceramme 
adækvat i forhold �l projektets 
problems�lling? 

x  Forfa�eren ønsker at undersøge 
kvindernes egne oplevelser af 
fødslerne og dermed finder vi den 
fænomenologiske �lgang med 
semi-struktureret interview adækvat.  

 

Forklarer forfa�eren hvordan 
teorigrundlaget har formet 
analysen? 

x   Forfa�eren forklarer, at hun anvender 
den fænomenologiske �lgang og gør 
brug af Moustakas fænomenologiske 
analysemodel. 

 

Analyse     

Beskrives principper og procedurer 
for bearbejdning og analyse af data 
�lstrækkeligt �l at læseren får 
indblik i vejen fra rådata �l 
resultater? 

x  Forfa�eren anvender Moustakas 
model. Hun transskriberer selv 
interviews  og inddeler i temaer og 
diskuterer disse. Vi får som læser 
adgang �l rådata, så der er tydelig 
gennemsig�ghed i vejen fra rådata �l 
hovedemner/overskri�er i analysen. 

 

Forklarer forfa�eren hvordan 
kategorierne i resultatdelen blev 
etableret – stammer de fra 
teorigrundlaget, eller er de 
udviklet med baggrund i det 
empiriske materiale? 

x  Forfa�eren citerer fra interviews og 
inddeler i temaer ud fra det empiriske 
materiale 
 
Temaer (med underkategorier):  
The Unexpected Birthgasm, The 
Passionate Birth, The Experience of 
Pain, Sexuality Before Childbirth, 
Sexuality A�er Childbirth, Birth As 
Part of Women’s Sexual Experience, 
Feelings towards the Birth Experience  
 

 
“...prepara�on for birth, the place of 
birth, privacy, trus�ng their partners 
and the birth team, in�macy, and 
feeling good about their bodies, their 
sensuality and their sexuality.” (s. 93) 

 

Forklares principperne for 
organisering af 
resultatpræsenta�onen? 

x x Ja, fordi forfa�eren forklarer at hun 
organiserer e�er datamætning og nej, 
fordi forfa�eren ikke yderligere 
forklarer hvordan hun kommer frem 
�l de underoverskri�er, der fremgår i 
studiet.  
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Præsenteres strategier for 
resultatvalidering (f.eks. alterna�ve 
fortolkninger, informantvalidering, 
triangulering) i 
metodepræsenta�onen eller 
diskussionen? 

 x Nej  

Resultater                                   
 

    

Giver resultaterne relevante svar på 
studiets problems�lling? 

x  Der svares på alle fire punkter fra 
problems�llingen.  

 

Lærer vi noget nyt ved at læse 
resultaterne? 

x  Ja, der er mange forskellige måder at 
opleve seksuelle fødsler på. Både 
dem, som opsøger det 
seksuelle/bruger det som middel, og 
dem, som oplever den spontane 
uventede birthgasm. Fordi der endnu 
ikke er meget forskning på område 
giver det ny viden.  

 

Er resultatpræsenta�onen en 
overbevisende frems�lling af fund 
udviklet fra det empiriske 
materiale som noget andet og 
mere end forskerens forforståelse 
og teore�ske referenceramme? 

x  Umiddelbart ja, hun anvender 
konsekvent kvindernes egne 
udtalelser. 

 

Bruges citater på en adækvat måde 
�l at understø�e og berige 
forskerens sammenfatning af 
mønstre iden�ficeret og genfortalt 
fra systema�sk analyse af 
materialet? 

x  Konsekvent   

Diskussionen    

Drø�es spørgsmålet om intern 
validitet (hvad handler egentlig 
de�e studie om)? 

 x  
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Drø�es spørgsmål om ekstern 
validitet (overførbarhed af fund 
eller begreber)? 

x  Forfa�eren beskriver hvordan at 
studiet ikke kan være repræsenta�vt 
for alle kvinder (kvinderne er 
uddannede inden for fødsel og er mere 
seksuelt ak�ve end gennemsni�et), 
men at der er en lek�e at tage med sig. 
At seksualitet og fødsel hører sammen, 
og at der er fordele ved de�e, som 
andre kvinder kan få gavn af (s. 116).  

Drø�es spørgsmål om refleksivitet 
(forskerens rolle, perspek�ver og 
posi�oner)? 

x x Forfa�eren nævner, at hun har en 
fænomenologisk �lgang og ved, hvad 
de�e indebærer, men reflekterer dog 
ikke yderligere over denne rolle.  
 
“Since this research is an exploratory 
study in sexual childbirth, I prefer not 
to have preconcep�ons about how the 
research ques�ons will be answered, 
and allow myself to learn from the 
stories of the women who experienced 
their sexuality during childbirth.” (s. 21) 
 

Finder vi selvkri�ske overvejelser 
om konsekvenser af det valgte 
design? 

 x Hun nævner at man kan gøre andre 
�ng men ikke hvilke. Hun beskriver 
hvad styrkerne ved interviews er (s. 
25), men nævner ikke noget kri�k �l 
interviews eller fænomenologi. 

Drø�es studiets begrænsninger, 
sam�digt som forskeren tager 
ansvar for de valg der er gjort? 

x x Studiets begrænsninger drø�es, idet 
forfa�eren forholder sig �l, at 
resultatet ikke er generelt for den 
almene befolkning. 
Forfa�eren tager dog ikke særligt 
ansvar for sin metode, idet hun ikke 
forholder sig kri�sk �l den valgte 
metode og drø�er alterna�ve metoder.  

Drø�es fundene i lyset af aktuelle 
teore�ske og empiriske 
referencer? 

x  Forfa�eren refererer o�e �l andre 
studier og teorier og sæ�er dem i 
rela�on �l empirien.  

Peger forskeren på nogle udvalgte 
implika�oner af de fund som er 
præsenteret? 

x  Forfa�eren har bl.a. et afsnit om 
frem�dig forskning, hun mener, der 
kunne udforskes. Hun sæ�er desuden 
fokus på, at kvinderne og 
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fagpersonerne skal anerkende, at 
seksualitet og fødsel hænger sammen. 
Kvindernes oplevelser kan bruges �l at 
legalisere fødslen som værende en 
seksuel handling, og at det kan bruges 
som et forbillede for andre kvinder (s. 
116) 
 

Præsentation                                

Er teksten velorganiseret og 
letlæst? 

x x Letlæseligt, men der mangler 
metatekster og tydelige overskri�er, 
der gør studiets velorganiseret.  

Kan læseren skelne mellem 
informanternes stemmer og 
forskerens stemme? 

x  Citater og referencer er tydelige.   

Referencer    

Er centrale og specifikke referencer 
på feltet �lfredss�llende dækket 
og præsenteret? 

x  Der refereres �l flere studier, teorier 
og bøger indenfor emnet.  
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Bilag 6 - Interviewguide 

Tema:  Seksuel oplevelse under fødsel 
 
Kvalita�v, semistrukturert interview : Grundspørgsmål indenfor temaet, men rammerne er 
bestemt af interviewets dynamik.  
 
Problemformulering:  Hvordan oplever kvinden brugen af genital s�mula�on som 
smertelindring under fødslen, hvilke faktorer påvirker kvindens lyst �l at anvende denne 
metode, og hvilken rolle spiller jordemoderen i denne kontekst? 
 
Én interviewer og én observatør der noterer centrale punkter �l opfølgende spørgsmål samt 
kropssprog. Interviewet bliver optaget på to telefoner �l internt brug.   
 
 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 

Faktuelle spørgsmål 
 

● Ønsker du at være anonym, hvis ikke?: 
● Hvor gammel er du? 
● Hvad er din faglige baggrund? 
● Hvor længe siden er det, at du har født og hvor 

fødte du? 

Mental inds�lling og 
forventninger �l fødslen?  

● Vil du fortælle os din fødselshistorie?  
● Uddyb! 

 
● Hvad var din forventning �l fødslen? 

 
● Havde du gjort noget for at forberede dig �l 

fødslen? 
● Uddyb! 

 

Forhold �l seksualitet? ● Hvordan vil du beskrive din seksualitet både 
før og under din graviditet?  

 
● Hvordan var din seksuelle oplevelse i 

forbindelse med fødslen? 
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Smerteoplevelsen under fødslen?  ● Hvordan oplevede du smerterne under din 
fødsel? 

 
● Brugte du nogle former for smertelindring 

under fødslen, hvis ja, hvilke?  
 

● Hvilke effekt havde det/ de på din 
smerteoplevelse?  

 
(mastuba�on (brug det ord hun selv bruger) - hvis ja, 

hvordan udførte du de�e, spillede det fysiske 
rum en rolle for udførelsen af de�e, spillede 
din partner en rolle i de�e, /din jordemoder)  

Hvordan kan jordemoderen 
understø�e denne praksis? 
 

● Hvordan vil du beskrive dit forhold �l din 
jordemoder? (Både kons. og føde). 

 
● Hvilken rolle spillede din jordemoder i forhold 

�l din seksuelle oplevelse under fødslen? 
 

● Hvordan følte du din jordemoder mødte dit 
ønske om at mastubere? (brug det ord hun 
selv bruger) (Kons og føde) 

 
● Var der noget din jordemoder kunne have gjort 

for at understø�e din seksuelle 
fødselsoplevelse? 

● Uddyb 

Rammerne for fødslen ● Hvilke følelser var i spil under din fødsel? 
 

● Hvilke faktorer var vig�ge for dig for at du følte 
dig �lpas �l at mastubere? (brug det ord hun 
selv bruger) 

Partners betydning ● Beskriv din partners rolle under fødslen?  
 

● Havde din partner en indflydelse på din 
seksuelle oplevelse i forbindelse med fødslen? 

Opfølgning ● Hvordan fik du ideen �l at mastubere? (brug 
det ord hun selv bruger) 

 
● Har du fortalt nogen om din oplevelse? 

 
● Hvis ja, hvilke reak�oner har du oplevet? 
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● Ville du gøre det igen?  

 
● Ville du anbefale det �l andre fødende 

kvinder?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 80/96

 

Bilag 7 - Transskriberet interview med Anne 

Den 22.02.19 

 

Ønsker du at være anonym?  

Næh, det behøver jeg ikke. (har vi dog valgt) 

 

Hvor gammel er du? 

Jeg er 26 

 

Hvad er din faglige baggrund? Hvad laver du? 

Altså er det sådan noget højest opnåede uddannelsesniveau? Fordi så er det bare HF. 

 

HF? 

Og så er jeg jordemoderstuderende og doula. 

 

Jordemoderstuderende og doula.  

Tak 

 

Hvor længe siden er det, du har født, og hvor fødte du? 

Øøøh, altså, det er lidt over 2 år siden, og jeg fødte på Hvidovre Hospital.  

 

Vil du fortælle os din fødselshistorie? 

Ja. Det havde jeg ikke regnet med, I ville spørge mig om. Øhm. Øh, ja, hvad skal jeg starte                   

med? Jeg skulle føde hjemme. Øhm. Mit barn, ene barn, altså, der var kun ét barn inde i                  

maven, øh, og det var planlagt, vi skulle være hjemme, og vi havde pustet fødekar op osv. og                  

jeg var gået sådan lidt i småveer om na�en/morgenen eller sådan noget. Så stod vi op, og så                  

gik det lidt i sig selv, og så ringede jeg �l min jordemoder, og så kom hun og gav mig noget                     

rebozo og noget akupunktur, og så kom veerne �lbage om a�enen, og så ringede vi igen �l                 

hende - hun var taget hjem i mellem�den der om a�enen - så ringede vi igen �l hende kl.                   

o�e (20.00), tror jeg. Noget i den s�l. Og, øhm, så fordi der havde jeg fået sådan rimeligt                  

gode veer, og jeg kan ikke huske noget om hvor åben, jeg var. Don’t ask. Det gik i hvert fald                    
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fint. Øøøh, altså, skal I have det i eksakt rækkefølge fra hvornår jeg var i kar og hvornår jeg                   

var i brusebad og sådan noget, så kan I, I må gerne få min journal.  

 

Du må gerne bare fortælle sådan…  

ja 

 

...din 

Hvordan jeg oplevede det? Okay. 

 

Ja, ja 

Øhm, så tror jeg nok, at jeg kom i fødekar herinde i stuen og sådan, ja, slappede lidt af og                    

sådan noget, gik også lidt rundt, kom op igen og gik lidt rundt og prøvede at bevæge mig, og                   

jeg havde det sådan lidt stramt og, ja, bare prøvede sådan lige at være sådan lidt rolig i det.                   

Og, øh, ja, så tror jeg, at der gik sådan en, nogle �mer uden at der rig�g sådan skete det                    

store, og så gik jeg ned i brusebadet for ligesom at slappe af. Og det er ligesom her vi                   

kommer ind på det emne, tror jeg, der er relevant for jer. Øhm, og der var jeg i rig�g, rig�g                    

lang �d. Der var jeg nok i 3, 2-3 �mer eller sådan noget sad jeg i det der bad. Øhm, og min                      

partner sad ligesom overfor mig på en stol med sit brækkede ben. Øhm, og jeg sad bare                 

derinde i hjørnet og slappede af og s�mulerede min klitoris. Og min jordemoder sad ude på                

toilet, mit toilet og strikkede tror jeg. Øøh, ude, altså på den anden side af forhænget. Øhm,                 

og så gik der lang �d, og jeg blev ved med sådan at mærke e�er, og jeg syntes ikke rig�g, der                     

skete noget. Jeg kan ikke huske noget om, ligesom, hvor åben har jeg været der. Men jeg                 

synes i hvert fald at, når jeg selv mærkede at.. Jeg sagde sådan på et �dspunkt �l min                  

jordemoder, at jeg, der, jeg, der sker ikke rig�g noget. Det, det er ligesom gået lidt i stå. Øhm.  

 

Når du siger “mærke efter”, er det så at du eksplorerer, ligesom når vi gør med fingrene? 

Ja, jamen så mærker jeg ligesom bare sådan, hvor dybt står hun? Og altså, jeg tror, så jeg har                   

jo nok været så åben, at hun er begyndt at kunne trænge ned, fordi jeg, det var i hvert fald                    

det jeg var fokuseret på på det �dspunkt, at ligesom hvor... Og jeg syntes bare, øh, altså jeg                  

tænkte jo ikke over sådan noget med nogle fagtermer. Jeg, jeg kunne bare ligesom mærke               

hvor langt skulle min finger op, for at jeg kunne ramme hendes hovede, og det ændrede sig                 

bare overhovedet ikke. Det blev ligesom ved med at være det samme i nogle �mer. Og så gik                  
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vi op, og så fik jeg noget rebozo og kom ned i mit fødekar igen, og det blev sådan ved med at                      

være det samme og så, øh, var der ligesom sådan en “anterior lip”, som jeg skulle have                 

reponeret. Og den kunne bare ikke lige sådan rig�g komme væk. Så brugte jeg heeelt vildt                

meget energi på det, og så e�er jeg havde fået masser af rebozo for ligesom at få hendes                  

hovede �l at, som stod asynklint, �l at s�lle sig lige. Og få den der fucking kant væk. Så, øh,                    

var jeg rimelig smadret, og så havde jeg fak�sk ikke så mange veer mere. Jeg havde ha�                 

rimelig �dlig pressetrang. Og så tror jeg, vi beslu�ede os for på det �dspunkt at, så sagde                 

min partner, at nu kunne han godt tænke sig, hvis vi kom på hospitalet. Fordi han var sådan                  

lidt, jeg var bare, jeg tror, ja, han var ved at blive ked af det over at jeg havde ondt. Og jeg var                       

bare sådan  whatever  works , lad os bare gøre et eller andet. Og min jordemoder sagde, at det                 

kunne vi godt gøre, altså med henblik på måske at få et drop fordi der var mine veer ikke så                    

kra�ige. Der var heller ikke noget forgjort i at blive hjemme, så ville det bare tage nogle                 

ekstra �mer, og jeg var bare sådan, jeg magter ikke nogle ekstra �mer. Øhm, ja, så gjorde vi                  

det. Så kom der nogle ambulancefolk, og jeg fik sådan lidt tøj på, og de sagde “hold da op, du                    

ser godt nok træt ud”, kan jeg huske, og jeg sagde “ja, hvad fanden havde du regnet med?”.                  

Øh, og så, øh, fik jeg bare rig�g dejlige gode presseveer i, i, i ambulancen. Altså det var                  

ligesom sådan at, øh, der var nogen der sådan drejede jorden en halv omgang, hvor jeg bare                 

sådan blev revet med, altså, det var sådan en meget sindssyg følelse. Og så kørte vi bare                 

derind, og så kom der en dejlig nyuddannet jordemoder, som bedst kunne lide, når man lå                

på ryggen og pressede med benene oppe. Og så gjorde jeg det. Og min partner han hjalp                 

mig med at holde mit hovede, for det skulle være sådan op imod brystet og sådan noget.                 

Men jeg gjorde stadig det samme, det der med klitoriss�mula�on, fordi der var jo også den                

der meget brændende fornemmelse, da hun ligesom skulle ud. Så fødte jeg hende. Og så               

kom hun op �l mit bryst, og så fødte jeg min moderkage. Så blev hun lidt slap. Så fik kun lidt                     

CPAP ovre ved mig måske. Anyway. Så tog vi hjem, da jeg var blevet sutureret.  

 

Hvad var din forventning til fødslen? 

Øhm. jeg glædede mig helt vildt meget �l at føde. Altså jeg glædede mig �l sådan at have                  

den oplevelse og sådan mærke den styrke, der kunne være i min krop. Og jeg glædede mig                 

også �l at møde mit barn sådan udenfor maven. Øhm. Ja, altså, jeg havde ikke nogen sådan                 

forventninger om, at det skulle være på en bestemt måde, øh, jeg havde jo planlagt, det                

skulle være derhjemme, men jeg var egentlig også sådan rimelig åben over, eller, altså, jeg               
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ville helst have, det skulle være derhjemme, men jeg var også åben overfor, at der kunne                

være nogle �ng, der kunne gøre, at det kunne blive anderledes. Som det jo også blev. Ja. Jeg                  

havde også skrevet et brev på forhånd �l en hospitalsjordemoder, som om, sådan, hvis nu vi                

lige pludselig kommer derhen. Ja. Så jeg havde, øh.. Det var de forventninger, jeg havde. Jeg                

havde nok ha� en forventning om, at min kæreste var lidt mere mobil og ikke havde brækket                 

benet, men ellers så, ja. Jeg havde en forventning om, at det ville være dejligt og jeg sagtens                  

ville kunne håndtere smerterne. Jeg havde nok forventet, at jeg kunne håndtere det bedre,              

end jeg synes nu, retrospek�vt, at jeg gjorde.  

 

Kan du uddybe det med smerterne? 

Øhm, altså jeg tror sådan den der �dlige pressetrang der, der havde jeg nok ha� en                

forventning om, at jeg lidt bedre kunne kontrollere det og ligesom stå imod. Der var jeg bare                 

fuldstændig ligeglad med, hvad nogen sagde �l mig. Jeg brølede bare løs. Altså, jeg var               

sådan... Men alle kunne have fortalt mig noget om vejrtrækning og det, der var jeg bare                

sådan “fuck jer, I er slet ikke inden i mig lige nu”. Øhm. Og det tror jeg sådan, det skuffede                    

mig nok, det skuffer mig nok lidt nu. Men altså sådan er det jo nogle gange. Og så tror jeg,                    

øh, nu, når jeg har set nogle få reponeret sådan en kant, og tænker okay, de tager det godt                   

nok som fuldstændig  piece of cake , og jeg husker det som det mest smertefulde, jeg               

nogensinde har prøvet. Nogensinde! Altså meget mere end at føde barnet ud. Så tænker jeg               

weird nok. Har jeg en større “kant” end nogen andre? Eller har jeg flere nerver der? Eller                 

whatever. Men altså, ellers så havde jeg det fint nok. Selve de der sådan, øhm,               

udvidelsesveer, det synes jeg ikke var noget problem.  

 

Hvordan med det her med, sådan, du siger, sådan retrospektivt så synes du, så tænker du lidt                 

på det. Altså det der med at nogle at smerterne troede du, du kunne klare bedre. Er der                  

noget der… Ændrer det dit syn på, hvordan din fødsel var sådan i det store hele? 

Næh, altså, nej. Nej. Altså jeg er jo lidt mere  noob , har jeg fundet ud af, end jeg lige selv gik                     

og troede, men altså, det er jo også bare noget meget dyrisk og sådan naturligt, så det kan                  

man jo ikke rig�g gøre noget ved, hvordan man er intui�vt. Altså, øh, næh. Og hvordan                

smerte føles på én er jo ikke det samme som hvordan det føles på en anden og, ligesom,                  

nogle har måske også nogle andre typer smerter end, altså, det er jo forskelligt. Så nej, nej                 

det gør det ikke. Altså, jeg synes, jeg havde en ret god fødselsoplevelse. Altså, jeg følte mig                 
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helt klart,  fordi jeg gik igennem det der, mega stærk, da jeg var færdig, selvom jeg også følte                  

mig lidt  noob , fordi jeg skulle råbe og skrige sådan, altså.  

 

Okay. Mmh.  

Havde du gjort noget for at forberede dig til fødslen? 

Ja, det kan man vist roligt sige. Jeg havde gjort meget. Øh, altså, jeg havde gået �l                 

fødselsforberedelse sammen med min partner, og vi havde gået �l lange konsulta�oner,            

snakket om… Det er jo lige så meget bare at forberede sig på at blive forældre, tror jeg, vi                   

havde forberedt os meget på. Øhm, selve fødslen ved jeg ikke, altså, nej jeg har ikke sådan                 

vejrtrækningsmæssigt og teknik - overhovedet ikke forberedt mig. Øhm, der havde jeg nok             

tænkt sådan, jeg har jo set nogle andre føde, og så har jeg nok tænkt sådan; den der sådan,                   

eller ja, og så har jeg jo set den jordemoder, som jeg fødte med har jeg jo set været                   

jordemoder for nogle andre. (Sorry jeg lige bøvsede). Øhm, så jeg tænkte sådan nå men det                

hun siger der, det er jo det, jeg skal gøre også sandsynligvis, og så tror jeg bare, jeg gør det.                    

så, øh, ja, jeg havde nok bare altså gjort så meget som muligt for at der var rart at være                    

herhjemme, og for at jeg havde så gode rammer som muligt for at slappe af; havde                

aromaterapi og havde ligesom, øh, dejlig belysning, god energi og ligesom, ja, det lyder              

måske lidt hippieag�gt, men sådan sten og krystaller, jeg synes, der kunne være gode, gode               

for mit fødselsforløb. Øhm, og så, ja, ligesom havde min mor og min partners mor med �l at                  

kunne lave det prak�ske, fordi min partner kunne ikke gå. Jeg havde en suppe, jeg elskede,                

så jeg vidste, jeg kunne få noget som var sådan hur�g energi, protein, jern, øh, som man                 

kunne drikke og blive tvunget �l at drikke også selvom man havde kvalme, som jeg så også                 

havde.  

 

Hvor gik du til fødselsforberedelse? 

På Fødeklinik Maia.  

 

Kan du fortælle… Hvad er der specielt ved dem? 

Øøøhm. Ja, nu har jeg bare siddet og hørt dem blive svinet �l hele dagen, øhm, i sådan et                   

møde. Men øhm, ja, altså, de har jo en mere holis�sk �lgang �l graviditet og fødsel og barsel                  

og liv i det hele taget, tror jeg. Øhm, øh, og der er nogle �ng, som de tror på, som man                     

måske sådan i den, jeg ved ikke om man kan sige “konven�onelle” sundhedsverden, måske              
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ikke lige tror på så meget, eller i hvert fald ikke beny�er. Øhm. Der er nogle �ng som f.eks.,                   

øh, altså nu er der også mange jordemødre, der kan give akupunktur. Det syntes jeg i hvert                 

fald var rart at være sikker på at have en jordemoder, der kunne. Øhm, det er jo dem, der har                    

taget rebozoredskabet �l Danmark og bruger det rig�g meget og er dermed også rig�g rig�g               

gode �l det og ved hvilke teknikker, man bruger �l hvilken situa�on, og har meget bredere                

spektrum af værktøjer med det sjal, end jeg ser mange andre, der bare er sådan standard                

trænet, der ligesom al�d bare ryster med en karamel hen over numsen. Øhm, så det gjorde                

mig egentlig også ret tryg. Og så at de bruger rig�g meget homoøpa�, øhm. Ja, og så øhm, at                   

de har en erfaring med nogle kvinder, som måske har født hjemme mod givet råd. Og, ja,                 

altså det har jo givet dem en erfaring med så at stå med nogle lidt mere komplicerede �ng i                   

hjemmet, end mange andre jordemødre nok ville gøre. Og uanset om det, om man, om               

nogen synes det er forsvarligt eller ikke forsvarligt, hvad kan man sige, så giver det dem jo i                  

hvert fald en erfaring med de situa�oner, som jeg ikke ville have, som jeg ikke ville have hvis                  

jeg stod med helt almindelig hospitalsjordemoder. Så det var i hvert fald noget, jeg synes var                

ret �ltalende ved dem. Og så det med, at de giver sig så god �d �l ligesom at tale med os                     

som par i �den op �l fødslen. Og altså, det kan være alt. Det kan være om vores sexliv, det                    

kan være om vores tanker om at blive forældre. Det kan man sagtens bruge en �me eller to                  

på at snakke om i en konsulta�on. Og så bliver der selvfølgelig også målt blodtryk og                

symfyse-fundusmål og alt det der andet. Det er ikke fordi, det bliver syltet, men der er bare                 

også rig�g meget fokus på sådan det emo�onelle, og det kan jeg godt lide.  

 

Ja.  

Hvordan vil du beskrive din seksualitet både før og under din graviditet? 

Øøøh. Det er eddermame et godt spørgsmål. Øhm. Altså, jeg vil sige under min graviditet:               

total lavpunkt! Altså, dem der, der siger, at andet trimester det sådan er honeymoon, de har                

i hvert fald ikke været i min krop. Jeg havde bare sådan fuldstændig maxet ud på                

skedesvamp, så jeg havde ikke så meget af den slags, og jeg tror i det hele taget, altså, jeg                   

følte mig meget sådan smuk og flot med min gravide krop, men det var ikke sådan. Jeg følte                  

mig ikke meget sexet, eller, nej, det var ikke sådan en seksuel periode for mig overhovedet at                 

være gravid. Men jeg er nok ikke sådan et meget seksuelt væsen sådan i det hele taget. Det                  

er nok, som man ser det.  
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Hvordan var det inden, du blev gravid? 

Meget on/off. Det kom meget i perioder. Det er måske også, ej, det ved jeg ikke, om nogen                  

bare har sådan et sindssygt libido, det ved jeg ikke, men det har jeg i hvert fald ikke. Jeg har                    

nok bare sådan, altså, jeg har i hvert fald mindre end min kæreste, øhm… Som er en mand,                  

hvis det var det, du spurgte om med seksualitet? Altså, nej, jeg ved det ikke. Altså jeg tror                  

bare, det kommer meget i perioder. og hvis I vil spørge om sådan noget med onani. Det er,                  

øh, altså jeg vil sige det er i parforhold non-existent. Mere under min graviditet fak�sk.               

Meget mere i min graviditet end det havde været, øhm, det havde jeg helt glemt, end det                 

havde været i flere år fak�sk.  

 

Kan du fortælle lidt mere om det? 

Jamen det ved, jaaa, hmm, jeg tror bare sådan, jamen det var bare ligesom noget, der                

blussede op i mig. Ja. Mere end jeg sådan var sådan seksuel med min kæreste.  

 

Fordi du havde en sådan… Tror du, det kom af noget seksuel lyst eller kom det af..? 

Nej, det var nok nærmere sådan en kropslig følelse på en eller anden måde, en               

fornemmelse, en eller anden fysisk �ng. Det tror jeg helt klart. Ja, hvis jeg tænker på sådan                 

nu “hvad er seksuel lyst?”, så er det ikke, det er nok ikke det, jeg vil sammenligne det med på                    

det �dspunkt, nej.  

 

Hvordan var din seksuelle oplevelse i forbindelse med fødslen? 

Øhm. Jeg havde ikke nogen sådan som sådan seksuel oplevelse med fødslen. Det havde jeg               

fak�sk ikke. Altså jo, det er jo ligesom, hun er jo kommet derind på en måde. Det er jo ikke                    

sådan for alle, men for størstedelen, eller dem der i hvert fald bliver spontant gravide, ikke,                

der kommer man jo, så, der bliver man jo lavet på en måde. Og jeg har hele �den tænkt                   

sådan tanken om at, øh, at jeg i hvert fald er åben over for, at der er rig�g meget in�mitet                    

omkring fødslen, fordi det synes jeg, der skal være i hele det med sådan �lblivelsen af et liv.                  

Øhm, men om det er på den ene eller anden måde, det er sådan set. Altså, jeg havde, nej,                   

jeg havde ikke sådan en liderlig oplevelse med min fødsel. Slet ikke. Det havde jeg ikke. 
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Hvordan var din oplevelse så? Hvordan vil du beskrive den? 

Meget sløret, når jeg tænker �lbage. Virkelig virkelig sløret. Altså sådan brudstykker. Lidt             

ligesom, som når man tænker på noget fra da man var barn. Øhm, men øhm, altså. Men                 

meget sådan, altså jeg egentlig på det som sådan et, et meget godt forløb, altså, hvor at det                  

kan godt være, når man var i det, var der lige noget hvor man tænkte sådan  bumps on the                   

road , fuck mand, det kan jeg ikke overskue, men jeg synes egentlig, at jeg havde meget                

sådan is i maven og blev ved med at tænke sådan “hvis du synes, vi skal gøre det, så gør vi                     

det”, altså sådan. Der var ikke på noget �dspunkt, hvor jeg sagde, altså hvor jeg direkte                

havde det sådan helt dybt inde “nu kan, altså nu kan jeg ikke mere”. Sådan havde jeg det ikke                   

på noget �dspunkt. Der havde jeg det bare sådan, øh, det er fucking hårdt, nederen, men                

altså, hallo, der går jo ikke to år med det her. Det går jo over igen. Så øh, hvis du synes, vi skal                       

gøre det her, der gør fucking ondt lige lidt, så kan jeg godt det. Det tror jeg, var det, jeg                    

ligesom synes, ja.  

 

Mmh. 

Brugte du nogle former for smertelindring under fødslen? 

Øøøhm, altså øh, lige der om dagen, altså øh, lige da jeg havde sådan den allerførste sådan,                 

latens, de bi�esmå murrenveer, da havde jeg masser af varmepude på. Øhm, og så var jeg                

altså i fødekar. Det ved, det følte, det ved jeg ikke om jeg følte så meget som smertelindring,                  

men altså øhm, det fik mig da �l at slappe af. Men jeg synes først, det var, da jeg var nede i                      

det der brusebad og ligesom sådan kunne lave det der klitoriss�mula�on, at det rig�g sådan               

overhovedet var �l nogen hjælp noget som helst. Der var ikke noget �dspunkt, hvor jeg               

sådan tænkte “nu har jeg behov for smertelindring”, øhm, men det, og det var heller ikke                

noget, jeg tænkte over, jeg gjorde så meget, jo, tror jeg, da der var gået noget �d, men det                   

var bare noget jeg af mig selv bare gjorde for at få lindret den der smerte. Hvis det giver                   

mening?  

 

Mmh. 

Så hvordan oplevede du smerterne inden du stimulerede dig selv og hvad for en effekt havde                

det, da du stimulerede dig selv? 

Altså det eneste jeg kan sammenligne det med, det er, øh, det er det der med, hvis man har                   

feber, og man så gør det. Hvis man har sådan lidt ondt i hele kroppen og man sådan har ondt                    
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i benene især, og man så gør det, at så for det første tager det sådan en lille smule fokus. Det                     

var ikke noget jeg på nogen måde gjorde for at få orgasme eller noget seksuelt i                

overhovedet, altså, det var det ikke. Der var jeg heller ikke, altså, overhovedet. Det ville, jeg                

tror ikke det ville have kunnet ske. Øhm, men det løsner ligesom på en eller anden måde                 

noget. Det løsner anspændthed og så tager det fokus. Og det giver jo også noget oxytocin, så                 

jeg har tænkt sidenhen, sådan, man må jo også på en eller anden måde få nogle rimelig                 

gode veer af det, men det er jo så en helt anden side af sagen. Det husker jeg ikke som om at                      

“så gik det bare helt amok”. Det var mere det der med at sådan, øh, det gav virkelig en eller                    

anden form for le�else. Det tog toppen af det i hvert fald. Jeg ved ikke, om det overhovedet                  

giver mening, det jeg siger. 

 

Jo .  Helt sikkert. Det synes jeg i hvert fald.  

Altså, hvis jeg havde ha� ondt i hovedet, havde det helt sikkert ikke hjulpet, vel? Men det var                  

jo nede i den region, det gjorde ondt. Øhm, og det er jo også det, der ligesom bliver påvirket,                   

når altså, når man gør sådan nogle �ng. Øhm, ja. Og der, der kommer noget blod�lførsel og                 

sådan noget, så, så jeg tror sådan nu, når jeg tænker over det, så gav, giver det meget god                   

mening. Men der var det udelukkende fordi det bare sådan rent ins�nk�vt bare sådan føltes               

rart.  

 

Spillede det fysiske rum en rolle? 

Ja, helt klart! Øh, eller, det, det tror jeg. Altså, jeg begyndte jo først at gøre det, da jeg kom                    

ned i hulen, eller i det nogle af vores venner kalder for “Gro�en”; vores badeværelse, hvor                

der ligesom var… Altså min jordemoder var der. Det gjorde ingen�ng. Og det gjorde heller               

ikke noget, at min partner sad foran mig. Han kunne jo se mig. Det kunne min jordemoder                 

ikke. Hun sad ligesom bare og ly�ede. Jeg tror måske, var, så hun godt, se mig i starten, og                   

så, det var jeg sådan set rimelig ligeglad med. Jeg ved godt, hun er, hun har nok set værre.                   

Øhm, ja, så, men det betød noget for mig, at jeg følte, jeg ligesom havde en lille smule                  

privatliv på en eller anden måde. Jeg ville nok ikke, jo, det er fak�sk løgn, for jeg gjorde det                   

også på fødestuen, på en rig�g fødestue. Men der var jeg så langt væk. Det var ikke noget,                  

jeg ville have startet med at gøre, lige når jeg kom ind på den der helt kølige stue, hvis jeg                    

skulle det. Men der var jeg jo kommet ind i en god gænge med det, så det. Jeg kan ikke                    

huske, at jeg gjorde det på fødestuen, men jeg kan se på nogle billeder, at jeg gør det.  
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Ja, spændende. Mmh.  

Som I gerne må se.  

 

Jeg tror, jeg har set dem, faktisk.  

Hvordan vil du beskrive dit forhold til din jordemoder? Både kons og føde.  

Øhm, jamen hende jeg fødte med, havde jeg også i nogle konser. Så havde jeg en anden en i                   

nogle andre konser. De var ligesom to. Jeg havde et mega godt forhold �l min               

fødejordemoder. Altså, øh, ja. Jeg var rig�g glad og tryg ved hende. Øhm, jeg følte virkelig,                

hun var sådan en form for en mor for mig. Og det var meget rart. Især fordi min mor hun var                     

rædselsslagen, og min partners mor var syg. Hun fik migræneanfald og influenza midt i det               

hele, så det var ikke sådan. Så jeg synes, det var rart at have en, der bare holdt hovedet                   

fuldstændig koldt, men også kom som, stadig med nogle sådan, eller med rig�g mange              

inputs �l “hvad kan vi gøre nu, hvad kan vi gøre nu”. Der var slet ikke noget med sådan at                    

læne sig �lbage, øh. Der var hele �den nye �ltag, eller “nu synes jeg, I skal gøre det” eller                   

“læg jer sammen på sofaen, jeg sæ�er nogle nåle her” og, og så sam�dig masserede hun                

mig og sådan noget, øhm. Det var, ja. Og hun var, altså det var hende, der foreslog, at vi                   

skulle tage på hospitalet.  

 

Hvordan følte du, at hun mødte dit ønske om at stimulere dig selv? 

Jeg kan ikke huske om, jeg kan ikke huske, om hun har nævnt det �l en fødselsforberedelse                 

eller �l et eller andet andet. Det kan jeg fak�sk ikke. Måske er det noget, vi i hvert fald har                    

snakket om på et �dspunkt, at det jo findes. Øhm. Men det kan lige så godt være sådan                  

noget papils�mula�on for at øge veerne. Det skal jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg                 

følte i hvert fald ikke, hun var sådan en, der grinede. Overhovedet. Altså, det, jeg tror, jeg,                 

hun vidste det i hvert fald godt, tror jeg, jeg gjorde det. Hun kigger jo ind �l mig, imens jeg                    

har veerne. Og der har jeg måske ha� lukkede øjne og så videre. Jeg tror det faldt hende ret                   

naturligt. For jeg tror, hun har set mange gøre det før. Det, det ved jeg ikke. Det er bare en                    

tanke. I kan jo prøve at spørge hende.  
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Mmh. 

Var der noget, hun kunne gøre for at, eller kunne have gjort for at understøtte din seksuelle                 

fødselsoplevelse? Eller, nu er det måske ikke, nu sagde du, det ikke var en seksuel oplevelse… 

Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener. Fordi det har jo et seksuelt aspekt, så hvad fanden                  

skulle man ellers kalde det? Øhm, næh. Jeg synes bare, hun gav mig plads. Hun gjorde, øh,                 

altså, jeg tænkte jo ikke så meget over det. Det var ikke noget, jeg reflekterede over i                 

situa�onen. Øh. Det var fak�sk først bage�er, at min partner sagde sådan “øh, onanerede du               

egentlig ikke imens? Var det ikke rimelig mærkeligt? Hvorfor gjorde du det? Det har vi ikke                

talt om”. Så vi har i hvert fald ikke talt om det i konsulta�onen eller fødselsforberedelse,                

mens han har været der. Han var med �l næsten alle. Øhm. Men, ja, jeg synes, hun gav mig                   

meget god plads. Jeg kunne kun mærke på hende, at det var noget, hun synes var nærmest                 

lige så naturligt som at se en have veer og gjorde alt muligt andet, som hun nu gjorde som                   

jordemoderarbejde, som kan virke unaturligt for en far. Der var hun sådan, ja, jeg ved ikke,                

hvad der ellers skulle have været for ligesom at omfavne eller gøre noget mere ud af min                 

seksuelle fødselsoplevelse. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, hun lægger i forvejen meget op �l                

sådan at være in�m med min kæreste og ligesom… Altså, vi lå jo i ske meget lang �d, hvor at                    

jeg ligesom skulle hvile mig, og der var der måske nogle, der bare havde, ville have sagt, at                  

jeg skulle hvile mig, men hvor hun sagde, at vi skulle lægge sammen på sofaen og øh, og hun                   

opfordrede os også mange gange �l ligesom at kysse med hinanden og tungekys og nogle               

“lange, våde kys”, som hun måske nok ville formulere det. Hvis hun synes, veerne dem kunne                

vi godt lige få lidt mere knald på. Så sådan noget form for seksuel, det, det, det op… Det vil                    

jeg sige, hun opfordrede �l. Og så også sådan noget papils�mula�on.  

 

Mmmh, ja, mmh. 

Hvilke følelser var på spil under din fødsel? 

Fuck et spændende spørgsmål. Øhm, �tusind. Altså. Mega meget spænding �l at starte med.              

Mega meget glæde. Jeg synes, det var så fedt, det endelig skete. Øhm, jeg gik bare og                 

frygtede at øh, jeg vil gå �l 42+0, hvor så skulle jeg have en hospitalsjordemoder med, og det                  

gad jeg ikke, for jeg vil rig�g gerne have, en jeg kendte. Øhm, det er jo fordi jeg er sådan lidt                     

psykisk syg, så jeg har behov for at have noget lidt velkendt. Øhm, men, ja. Så jeg tror sådan                   

glæde over det skete, 41+5. Øh. Og bare og altså øh, total meget frustra�on, total meget                

afmagt, jeg følte mig ikke sådan sur og vred eller rasende på noget �dspunkt, øhm, jeg har                 
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helt sikkert følt mig opgivende men også sådan meget øhm stolt, hver gang jeg sådan               

ligesom synes, jeg havde opnået noget, der var totalt uoverskueligt, så har jeg nok følt mig                

sådan lidt bestyrket, hvad skal man sige, sej, cool, ja, pisse god. Øhm. Ja, og meget                

e�erfølgende, også nok også sådan klart e�erfølgende, naturligt, på en eller anden måde, i              

et naturligt element, man kunne godt bare, jeg havde jo slået hjernen fra halvdelen, altså               

meget af �den, deraf kan jeg jo heller ikke huske, hvad jeg følte. Det er jo også bare meget                   

rart at go with the flow, for det sker jo bare om man vil det eller ikke. Ja, også uden s-drop og                      

også uden alt muligt sådan, der kommer jo et barn ud alligevel på den ene eller anden måde.                  

Ja. Men glæde, rig�g meget glæde også. Og rig�g meget frustra�on.  

 

Hvilke, ja du har vel snakket om det i forvejen, men hvilke faktorer var vigtige for dig, for at                   

du følte dig tilpas til at stimulere dig selv? 

For mig var det vig�gt med anerkendelse af mig og det in�me rum i det hele taget,                 

�lstedeværelse og nærvær fra min partner. Altså hvis jeg havde siddet med en mand, der               

bare havde siddet på ipad eller sådan noget, så var det ikke sikkert, altså selvom han altså                 

ikke havde kigget lige så meget eller været lige så opmærksom, men så havde der været en                 

eller anden form for distance �l det og �l mig og �l fødslen i det hele taget. Det var egentlig                    

meget vig�gt for mig det med, at fokus ligesom bare var på det, der var �l at ske. For at jeg                     

også kunne føle mig godt �lpas og slappe af og hvile i mig selv nok �l at finde på at gøre                     

sådan noget der. Ja. Er det svar nok? 

 

Mmh. 

Kan du beskrive partners rolle under fødslen? 

Øhm, han spillede en stor rolle. Altså, helt fra starten, det at vide at han ville være der med                   

mig, og det var vores barn altså, lige så meget hans barn som mit barn, så selvom at det var                    

mig der skulle igennem alt det her, så det at vide at han ligesom var der som stø�e for mig,                    

det betød meget for mig. Altså, også selvom han er jo sådan lidt mere, han er ikke lige så                   

flippet som mig, så han synes jo sådan nogle �ng er weird, men han synes stadigvæk, sådan                 

noget med fødekar inde i stuen og krystaller og alt sådan noget der og aromaterapi er fedt.                 

Så det betød rig�g meget for mig, at jeg havde en med, som virkelig havde sat sig ind i at                    

forberede sig rig�g rig�g godt og dermed ikke sagt sådan at have nogle faste holdninger og                

fores�llinger �l hvordan, hvordan det skulle gå, men bare hvad kan man gøre for at               

90 



17.4.2019 Skelet - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1e8ptyK12PklkOTW2GHp4zlske40Nq_jY3ra0u_s-Gmw/edit#heading=h.b75wtfo6a6f3 92/96

 

understø�e, at det kan gå så godt som muligt. Det betød virkelig meget for mig. Og så var                  

det selvfølgelig rig�g irriterende, at han ikke kunne gå og så sådan noget, men det betød jo                 

så �l gengæld, at han var ret �lstedeværende over for mig, fordi han bare kun kunne sidde                 

ved siden af mig og kramme mig og prøve at gøre �ng, jeg godt kunne lide og alt sådan                   

noget. Ja. Det var virkelig virkelig skønt. Og selvom at det var ham, der �l sidst rig�g gerne                  

ville på hospitalet, øhm, så synes jeg også, det var okay fordi han, der skal jo være lige så                   

meget plads �l hans følelser som mine, han skal også føle sig tryg i det, øh, og det, hvis vi                    

nåede �l et punkt, hvor han følte sig mere tryg ved at være der, og jeg egentlig var lidt hip                    

som hap, øh, det, selvom det var med henblik på at få et s-drop så kan jeg huske, fak�sk, ret                    

tydeligt, at jeg tænkte herhjemme, at det skal jeg ikke have, når vi kommer derind. Nu tager                 

vi derind, fordi så er han mere tryg, men jeg skal nok føde mit barn, når jeg kommer derind.                   

Øhm. Ja, så betød hans rolle jo alligevel noget, for det betød jo alligevel hvor endte vi henne,                  

og hvordan havde jeg det og følte mig tryg og vide at, ja.  

 

Helt sikkert. 

Jeg ved godt at, øh, det måske lidt føles som at gentage sig selv men, havde din partner en                   

indflydelse på din seksuelle oplevelse i forbindelse med fødslen? 

Nej, det tror jeg sgu ikke, han havde. Altså, nej, næh. Det, øh. Han kunne have været den                  

værste s�vs�kker, og jeg havde alligevel gjort det samme, altså så havde jeg jo ikke fået barn                 

med ham men øh, nej det tror jeg ikke altså. Jo når han gav mig kys og sådan noget, var                    

kærlig over for mig på den måde, men ikke i forhold �l s�mula�on. Øhm.. Men jeg vil fak�sk                  

sige, i forhold �l hvordan hans �lstedeværelse ligesom påvirkede, der var på et �dspunkt,              

hvor jeg kan huske, at jeg skulle have reponeret den der kant, og jeg skreg sindssygt højt, og                  

jeg så kunne høre og se ud af øjenkrogen at min partner begyndte at græde, fordi han synes                  

slet ikke, det var rart det her. Det påvirkede mig. Og det påvirkede mig også, at min egen mor                   

var herinde og ligesom, jeg kunne mærke, at hun synes ikke, det var rart, og min partners                 

mor synes ikke, det var rart, og de kiggede ind sådan forsig�gt, og hvordan går det og sådan,                  

det gjorde mig meget anspændt. Øhm, så sådan hvordan de mennesker, der har været              

omkring har ha� det følelsesmæssigt, har helt klart påvirket mig meget. Øhm, jeg synes jo,               

det var naturligt nok, at min partner han græd der, men jeg synes stadigvæk, at det var                 

sådan, det der med at når der var nogen, der var utrygge, og jeg ikke var det, det irriterede                   

mig, og det fordrede i hvert fald ikke noget. Lad mig sige det sådan. Og det kan de jo ikke                    
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gøre for, de skal jo lige så meget have plads �l deres følelser men øhm, men om det har gjort                    

mig træt, om det har taget lidt af et eller andet, det ved, det kan jeg ikke sige, altså, men det                     

var i hvert fald deromkring, jeg ikke havde særlig kra�ige veer. 

 

Hvordan fik du ideen til at selvstimulere? 

Ingen idé. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har, det er al�d noget, jeg har gjort, når jeg har ha�                    

feber f.eks. 

 

Kan du fortælle lidt mere om det? 

Eller når jeg har ha� det lidt stramt. Jamen altså, hvis man har 40 i feber, så gør man jo et                     

eller andet for at lindre. Så har jeg bare gjort det. Jeg kan ikke rig�g sige mere end det. Altså,                    

du kigger som om du er enig. 

 

Ja.  

Så det er bare sådan. Så jeg tror bare, det var bare noget, der skete. Og som sagt kan jeg ikke                     

huske, om det er noget, der er blevet nævnt på et eller andet �dspunkt, for nogen kunne                 

gøre det i forbindelse med fødslen. Jeg har jo selv denne her DVD-film med Orgasmic Birth,                

som jeg forøvrigt ikke kan se, fordi jeg ikke har nogen DVD-afspiller, men altså de har jo, de                  

har jo fak�sk ikke nogen orgasmic birth, de føder bare, altså de føder bare. Jeg skulle �l at                  

sige, de føder bare hjemme, men det gør de ikke engang, der er jo også nogle på hospitalet.                  

Så øh, og måske er der én, der har noget,  I don’t know , men i hvert fald ikke hvad jeg husker.                     

Så jeg har da hørt det der begreb, men det er ikke noget, jeg har koblet med det her, slet                    

ikke. Jeg har mere forstået det som om, at det var noget med, når der skete noget inde i                   

skeden, barnet kom ned, at dét så gav en eller anden form for orgasmic oplevelse. Det er                 

ikke noget jeg har koblet med det her s�mula�on nej, slet ikke.  

 

Har du fortalt nogen om din oplevelse, af at det ligesom, at du stimulerede dig selv og at det                   

virkede? 

Øh, ja, altså, det er ikke sådan icebreakeren vel, men øh, jeg altså, jeg har ikke nogen                 

skrupler over at skulle fortælle det, hvis der er nogen, jeg snakker med om noget, det kan                 

være noget om smertelindring i fødslen eller når jeg har snakket med nogle af jer f.eks. som                 

kender mig, hvaaa skete der, hvad gjorde jeg, eller hvis jeg viser billeder, for der kan man jo                  
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se det, så er jeg nødt �l at forklare, hvad sker der lige her, ikk’? Ja, så siger jeg det. Og f.eks. i                       

forgårs da der var nogle jordemødre, der sagde et eller andet med det, så sagde jeg også                 

sådan, men det kan jeg bare fortælle jer, at det kommer der to og spørger mig om �l deres                   

bachelorprojekt, og det er fordi, det gjorde jeg i stor s�l. Så, på den måde, jeg er ikke flov                   

over det. 

 

Hvilke reaktioner møder du? 

HMR. Samme som jeg lige gav dig. Både nogle som er sådan “ej hvor spændende. Det vil vi                  

gerne skrive bachelorprojekt om”, eller noget der, altså, griner og synes, det er fuldstændig              

det mest freaky, fordi de to �ng åbenbart overhovedet ikke hører sammen. Men som jeg               

startede med at sige, jeg synes jo, de to �ng hører ret meget sammen. Øhm, ligesom f.eks. at                  

livmodermunden og pikhovedet hører jo også sammen, ligesom, og de kender hinanden,            

ikk? og så kommer der jo et barn ud af det. Så kan der jo også godt være noget in�mitet, når                     

barnet så skal ud, altså, det behøver jo ikke at være fuldstændig koldt og klinisk, når ikke den                  

første del af det var det, om man så har ha� meget skedesvamp eller  what ever igennem                 

graviditeten betyder jo ikke, at man er mindre i kontakt med sin krop i graviditeten, bare                

fordi det ikke føles sådan liderligt?? Altså, det er den bedste måde, jeg kan sige det på. Jeg                  

kan godt have en form for sådan en god kropslig kontakt, uden at jeg sådan har sådan en                  

pornofornemmelse. Ja. Det er nok mere sådan intui�vt, tror jeg. Giver det mening? 

 

Ja.  

Så, vil du gøre det igen? 

Ja, 100%. Det vil jeg. Altså, ja. Det er der da ingen tvivl om. Altså, det er da ikke noget, jeg vil                      

gøre med det samme, lige så vel, men altså med det samme er jo lige som man har                  

menstrua�onssmerte. Eller det ved jeg ikke om det bliver 2 gang, bevares, det kan godt være                

at det bare slår hårdt men og det kan også godt være at hun bliver, han bliver skåret ud før                    

jeg overhovedet har noget. Altså, who knows. Men altså hvis det går spontant i gang, så tror                 

jeg det først er noget der vil falde mig naturligt når det begynder at gøre sådan rimelig nas.                  

Fordi jeg har ikke sådan, ikke mentalt sådan det behov for medicinsk smertelindring, som så               

mange andre måske har. Altså det falder ikke mig naturligt. Altså jeg vil gerne være med i det                  

hele, altså jeg vil gerne kunne mærke det hele, øhm. Så jeg har ikke lyst �l ligesom at bedøve                   

det væk. Så kan jeg bedre sådan, gøre noget for at holde det ud, at det er der. Ja.  
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Vil du anbefale det til andre? 

Ja. Det vil jeg da. Øh, helt klart. Altså, jeg har været tæt på at gøre det �l nogen fødende.                    

Men det er bare ikke rig�g situa�onen. Øh. Al�d.  

 

Altså, hvad hedder det, anbefale det mens de var i fødslen? 

ja, og der synes jeg altså, der er papils�mula�on hvis det er for at få veer, altså en lidt, en lidt                     

mildere, altså, det er der flere der kan forholde sig �l. Også selv om jeg beder, også selvom                  

jeg foreslår at det kan være partneren, så kan de også være fuldstændig med på det men                 

hvor jeg tænker sådan at hvis jeg skulle gå skridtet længere ned under bæltestedet, så vil, så                 

kunne man lynhur�gt bliver afvisende, altså, så jeg tror det er noget øh, og hvis jeg sagde,                 

hvis vi nu siger jeg var en færdiguddannet jordemoder der sagde det �l et              

fødselsforberedelseshold, så tror jeg der vil stå vildt mange der vil fnyse og grine, desværre.               

Så jeg ved ikke, altså det er helt klart noget der kræver noget in�mitet altså, at blive sagt i en                    

konsulta�on måske alene med kvinden, det kan også være med partneren hvor man sådan              

ligesom bare nænsomt får det slided ind, fordi det er en rig�g god �ng og det er også en                   

måde at sige på, at der er okay og have den der in�mitet synes jeg. og ligesom være �l stede                    

og mærke sig selv så man ikke bare overgiver sig og lader alle andre, nååh men det du synes                   

der er bedst, jamen hvis i anbefaler det, så gør jeg det bare, eller, altså sådan, det er jo en                    

måde ligesom at kunne mærke sin krop, hvornår har man behov for at gøre noget og hvornår                 

har man behov for at gøre noget andet. Ja. Så derfor synes jeg det, der vil jeg da anbefale                   

det. Jeg synes da, I to skal gøre det, når I føder. 

 

Var der andre situationer end med feber hvor du brugte sådan lignende situationer? 

Altså sygdom, jeg.. 

Hovedpine? 

Nej, jeg tror ikke jeg har gjort det ved stærke menstrua�onssmerter, det kan jeg i hvert fald                 

ikke huske, men altså som sagt jeg vil ikke gøre det, jeg tror ikke det vil falde mig naturligt                   

hvis det var sådan hovedpine eller ondt i armen, altså sådan. Det er jo ikke sådan, det er jo                   

ikke koblet �l det område hvor jeg ligesom gerne, altså. Øh. Jeg tror det jeg kan                

sammenligne det lidt med er, at man ligger jo heller ikke bis�k i låret hvis noget har ondt i                   

armen. Altså, det skal på en eller anden måde hænge lidt sammen.  
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Det var bare fordi jeg tænkte, kan du sige noget mere om, hvad gjorde det for                

smerteoplevelsen, sådan specifikt? 

Det le�ede på smerten, altså det gjorde det. Ja, det kilder jo lidt, øhm. Jeg ved ikke rig�g                  

hvad jeg kan sammenligne det med, men det gør det jo. Det er ikke sådan mmmh, nu vil jeg                   

bare gerne onanere og bolle, det er meget mere sådan, det tager bare lige toppen af det                 

fordi det gør et eller andet i kroppen ikk, som er rart, ovenpå noget der er mega urart. Så,                   

det ja, det tager bare toppen af smerterne, helt klart synes jeg. Dermed ikke sagt at man, at                  

det ikke gør ondt at have veerne men altså, så vidt jeg husker gjorde jeg det kun mens jeg                   

havde veerne, ikke i mellem. 

 

Okay. 

Det er måske meget, en meget god �ng lige at have med, altså, så det var ikke sådan, åh nu                    

bliver jeg ved for at nå klimakset, det var kun noget jeg gjorde for at lindre smerterne når de                   

var der. 

 

Havde du nogen forventninger til smerten, var du bange for smerten? 

Nej, slet ikke. Altså, jeg tror jeg har ha� lavere forventninger �l smerten end det i                

virkeligheden var, altså, jeg vil sige, der var nogle af gangene hvor det lige tog røven lidt på                  

mig altså sådan, som jeg også selv siger, nu synes jeg jo, hold kæ� jeg var en noob man,                   

fordi, hvorfor skulle jeg ligge og råbe og skrige sådan man, jeg skulle jo bare føde et barn, ikk,                   

men når jeg ser nogen andre der bare kan helt zen bare (dyb vejrtrækning) det var ikke lige                  

mig. Jeg brølede bare løs. Men sådan er det, altså jeg er løve i stjernetegn, ikke, måske det                  

også har noget at sige. Ja, Jeg ved ikke hvad jeg mere skal sige.  

 

Har du nogle spørgsmål? 

Nej, altså jeg synes jeg har sagt alt det jeg havde tænkt jeg skulle sige og ikke tænkt jeg skulle                    

sige. Altså, det er bare svært at sæ�e ord på noget der er så intui�vt. og så plus at det er                     

noget som er ret svært at huske og jeg tror måske jeg havde husket det lidt bedre hvis I                   

havde lavet det her projekt lige da jeg havde født.  
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