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Resumé 

Titel: ”Det er ikke mændene vi vælger fra, det er børnene vi vælger til”. Et kvalitativt 

bachelorprojekt om selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med jordemoderen i 

svangreomsorgen.  
 

Gennem de seneste år er der observeret en stigning i antallet af selvvalgte solomødre, 

hvorfor jordemoderen i højere grad møder disse kvinder i sit arbejde relateret til gravi-

ditet, fødsel og barsel. Vi finder det derfor relevant at undersøge mødet mellem selv-

valgte solomødre og jordemoderen.  

Projektet har til formål at undersøge selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med 

jordemoderen i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden samt hvordan jorde-

moderen med udgangspunkt i denne viden, kan optimere den jordemoderfaglige om-

sorg. I tilknytning hertil er projektet kvalitativt, der indsamler data gennem egen gene-

rerede empiri samt eksisterende empiri i form af forskningsartiklen Solo Mothers After 

Assisted Conception and Their Experiences with Postnatal Care. I dette projekt inddra-

ges Axel Honneths anerkendelsesteori samt kommunikationsstrategien PEARLS af Carl 

Erik Mabeck. På baggrund af projektets analyse og diskussion kan det udledes, at selv-

valgte solomødre hovedsageligt oplever manglende anerkendelse af solomoderskabet 

fra jordemoderen i graviditeten og i barselsperioden. Samtidigt oplever adskillige solo-

mødre en vis forskelsbehandling af jordemoderen i forhold til øvrige gravide i en par-

konstellation. Med udgangspunkt i denne viden, kan jordemoderen optimere den jor-

demoderfaglige omsorg, ved at arbejde anerkendende i mødet med selvvalgte solo-

mødre. Samtidigt skal organiseringen af svangreomsorgen tages til revidering, hvis jor-

demoderen skal imødekomme sundhedslovens krav om at respektere det enkelte 

menneske, dets integritet og selvbestemmelse.    
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Abstract 

Title: “It is not the men we deselect, we select the children”. A qualitative bachelor 

project about solo mothers by choice and their experience with the midwife during 

pregnancy, childbirth delivering and the puerperium. 

 

During the past few year there has been observed a rising number of solo mothers. 

Therefore it is assumed that the midwife is increasingly meeting these women in her 

work related to pregnancy, childbirth and the puerperium. For this reason we find it 

relevant to explore the interaction between solo mothers and midwives.  

This project involves the experience of solo mothers meeting with the midwife during 

pregnancy, childbirth and the puerperium and how the midwife based on this 

knowledge, can provide better midwifery care. In addition, the project is qualitative 

and collects data through own generated empirics as well as existing empirics consist-

ing of the research article Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experi-

ences with Postnatal Care. In this project Axel Honneths theory of recognition and the 

strategy PEARLS by Carl Erik Mabeck are included. Through the projects analysis and 

discussion, it is deduced that solo mothers mainly experiences a lack of recognition 

due to their solo motherhood by the midwife during pregnancy and the puerperium. 

At the same time, several solo mothers experiences discriminations compared to other 

pregnant women in a relationship. Based on this knowledge the midwife can provide 

better care by working in recognition in the meeting with solo mothers. Furthermore, 

the organization of the maternity care, must be revised if the midwife work through 

the requirements of the Health Care Act to respect the individual, its integrity and self-

determination.     
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1.0 Indledning  

“Nogle af de største fordomme, vi eller andre er blevet mødt med, når vi fortæller om 

det at være selvvalgt singlemor til et donorbarn, har været: Er hun lesbisk? Er hun 

grim? Er hun fed? Er hun dum? Er hun for kræsen? Er der noget galt med hende?  

Vi siger nej til det hele. [...] Vi synes ikke, der er noget galt med os eller de mange andre 

singlekvinder, vi har mødt. Vi har handlet på vores største ønske: At blive mor! Det er 

ikke mændene, vi vælger fra – det er børnene, vi vælger til... og vi gør det nu!“  (Citat 

fra “Selvvalgt singlemor til donorbarn”, Fjord og Rehlsdorph, 2011, s.21)  

  

Af ovenstående citat fremgår det, at der i Danmark er sket en udvikling på familiefron-

ten. En udvikling, der har rødder tilbage til det traditionelle samfund, hvor familien ud-

gøres af far, mor og børn og betragtes som en produktionsenhed. (Samuelsen, 2005, 

s.22). Det traditionelle samfund afløses af det moderne samfund, hvori familielivet ad-

skilles fra arbejdslivet (Brodtkorb og Rugkåså, 2009, s. 268). Dette medfører en frisæt-

telse af familien, der betyder, at de emotionelle dimensioner i højere grad danner ram-

men om den moderne familie (Dencik, Jørgensen og Sommer, 2008, s.30). I forbindelse 

med den seksuelle revolution sker der et opbrud i kønsrollerne, hvilket bidrager til 

øget medbestemmelse over egen krop og seksualitet hos de danske kvinder (Sørensen, 

2012). Herefter sker yderligere en udvikling i det, der benævnes det senmoderne sam-

fund, hvori et af kendetegnende er øget individualisering. Individualiseringen medfører 

tiltagende frisathed, som relaterer sig til de fællesskaber, individet indgår i; herunder 

familien. (Dencik, Jørgensen og Sommer, 2008, s.119-120). Således frisættes kernefa-

milien, og identiteten konstitueres ikke længere blot i familien. I stedet fremstår indivi-

det i højere grad som selvstændigt tænkende med egne refleksioner og meninger om 

livet (Samuelsen, 2005, s. 15). Herved ses i forbindelse med ovenstående samfundsæn-

dringer en frisættelse af den traditionelle kernefamilie, hvorpå flere forskellige familie-

former opstår. 

 

Ovenstående skitserede udvikling på familiefronten stiller således spørgsmålstegn ved 
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den traditionelle forståelse af kernefamilien bestående af mor, far og barn. Denne ud-

vikling stiller krav til jordemoderen, der, i mødet med disse familier, må forholde sig til 

nye tendenser og medtænke disse i sin praksis.  

Af sundhedsloven fremgår det, at alle bør have lige adgang til sundhedsvæsenet samt 

modtage behandling af høj kvalitet (Bekendtgørelse af sundhedsloven, herefter kaldet 

sundhedsloven § 2,). Sundhedsvæsenets opgaver beror blandt andet på at sikre re-

spekt for det enkelte menneske og dets integritet (ibid., § 2). Med udgangspunkt i 

sundhedsloven er ”Etiske retningslinjer for jordemødre” blevet udformet. De etiske 

retningslinjer skal ses som en rettesnor, der sikrer, at jordemoderen udøver jordemo-

dervirksomhed med respekt og anerkendelse for det enkelte individs aktuelle situation 

(Jordemoderforeningen, 2010). Ligeledes nævnes det i selvsamme retningslinje, at jor-

demoderen har krav på at holde sig fagligt ajour med henblik på at udvikle og optimere 

sin jordemoderfaglige praksis (ibid., 2010).  

Ovenstående stiller således skarpt på, at jordemoderen, i kraft af sundhedsloven og de 

etiske retningslinjer, bør forholde sig fagligt til og tilegne sig viden om de ny familie-

konstellationer. På den måde imødekommes i højere grad lovgivningen om lige ret til 

sundhedsydelse, og den enkelte kvinde sikres den bedst mulige behandling.  

 

Indtil 2007 var der ved lov fastlagt forbud om assistereret reproduktion til enlige kvin-

der i Danmark. Dette blev dog ophævet ved lovændringen i 2007, hvorved det blev 

muligt at opnå graviditet som enlig kvinde og dermed opfylde ønsket om at blive selv-

valgt enlig mor (Bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med læge-

lig behandling, diagnostik og forskning m.v. § 1). I kraft af denne lovændring har enlige 

gravide siden 2007 kunne registreres som eneforsørger til deres barn. Af gældende 

lovgivning fra 2019 fremgår det, at alle enlige kvinder, såfremt de ikke har børn i forve-

jen, har ret til behandling med assisteret reproduktion (Bekendtgørelse af lov om assi-

steret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. § 1).   

Foruden lovændringen i 2007 er der sket yderligere udvikling på området.   

I 2014 blev betegnelsen “solomor” optaget i Retningsskrivningsordbogen sammen 

med øvrige begreber som “regnbuefamilie” og “medmor” (Lind, 2019). Som følge af 
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denne udvikling er begreberne blevet udbredt i samfundet, og de har medvirket til, at 

der i dag er frembrudt en række nye familieformer, som afviger fra den traditionelle 

opfattelse af en familie.  

 

I 2011 blev der født 934 børn af solomødre i Danmark, mens dette tal var øget til 1.218 

i 2018. Omregnet i procenter fremkommer således en stigning på 23% i antallet af so-

lomødre, hvilket uddybes i bilag 1 (Danmarks statistik, u.å.). Denne stigning vidner om, 

at jordemoderen i højere grad end hidtil vil møde solomødrene i sit arbejde relateret 

til graviditet, fødsel og barsel. Således anser vi dette fænomen som værende af høj jor-

demoderfaglig relevans. Med afsæt i klinisk praksis er det vores opfattelse, at der knyt-

ter sig en række problematikker i forhold til måden, hvorpå solomødre inkluderes i 

svangreomsorgen. Først og fremmest gælder det, at begrebet solomor ikke indgår i 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. I stedet henvises der til ”den 

gravide og hendes partner” (Sundhedsstyrelsen, 2013, s.30). Desuden lægger Sund-

hedsstyrelsen op til, at ”forløbet bør være differentieret og tilrettelagt den enkelte” 

(ibid., s.26). Netop denne individuelle tilrettelæggelse oplever vi som en udfordring i 

klinikken. Dette fordi skriftligt materiale, som for eksempel pjecer, hvori ordvalget 

”partner” indgår, kan virke normsættende i forhold til den rette måde at være familie 

på; altså som en parkonstellation. Dette oplever vi også gøre sig gældende ved fødsels- 

og forældreforberedelse, hvor jordemødrene ofte henviser til manden og dennes 

støtte til kvinden. Desuden er det vores personlige oplevelse, at vi som jordemoderstu-

derende mangler teoretisk ballast i form af viden om alternative familiekonstellatio-

ner, herunder selvvalgte solomødre. En sådan viden kunne formodes at bidrage til en 

optimering af den jordemoderfaglige omsorg for selvvalgte solomødre.   

 

Med udgangspunkt i ovenstående tegner sig herved et billede af, at organiseringen af 

svangreomsorgen i høj grad tager udgangspunkt i majoriteten, altså parkonstellatio-

nen. Det er derfor vores opfattelse, at selvvalgte solomødre som en minoritetsgruppe 

underkendes i denne organisering. Med afsæt i dette formoder vi, at selvvalgte solo-
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mødre kan opleve at blive forskelsbehandlet i mødet med jordemoderen i gravidite-

ten, under fødslen og i barselsperioden. Dette forestiller vi os kan medføre, at selv-

valgte solomødre i værste fald oplever at miste troen på sig selv som forældre. I til-

knytning hertil finder vi det som en del af en risikoopsporing, om relationen mellem 

mor og barn kan blive påvirket. Dog har vi en forestilling om, at selvvalgte solomødre 

er stærke kvinder, der ikke nødvendigvis lader sig påvirke, hvorfor vi finder det interes-

sant at undersøge deres faktiske oplevelser med jordemoderen i svangreomsorgen. 

Dette leder os til følgende problemformulering i nedenstående afsnit. 

 

2.0 Problemformulering  

Hvordan oplever selvvalgte solomødre mødet med jordemoderen i svangreomsorgen, 

og hvordan kan jordemoderen, med udgangspunkt i denne viden, målrette og opti-

mere den jordemoderfaglige omsorg for solomødre?  

3.0 Problemafgrænsning 

Af hensyn til projektets omfang har vi valgt at afgrænse fokus for projektet. Dette med 

henblik på at opnå en mere nuanceret besvarelse af vores problemformulering. Velvi-

dende at der findes adskillige alternative familiekonstellationer, forholder vi os i dette 

projekt udelukkende til familiekonstellationen selvvalgt solomor. Projektet forholder 

sig til selvvalgte solomødres møde med jordemoderen i konsultationen, til fødselsfor-

beredelse, under fødslen samt i barselsperioden. Således forholder vi os ikke til solo-

mødres oplevelser med at gennemgå fertilitetsbehandling. Vi har i dette projekt valgt 

at emneafgrænse ved at rette fokus mod selvvalgte solomødre, som har opnået gravi-

ditet ved hjælp af fertilitetsbehandling. Vi forholder os dermed ikke til solomødre, som 

har opnået graviditet på anden vis eller til ufrivilligt enlige mødre. Med hensyn til sek-

sualitet forholder vi os udelukkende til selvvalgte solomødre, som er heteroseksuelle, 

hvorved solomødre af anden seksuel orientering ekskluderes.    
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4.0 Begrebsafklaring  

Selvvalgte solomødre: henviser i dette projekt til enlige kvinder, der aktivt har taget et 

valg om at blive gravide alene uden en mand, og som har opnået graviditet ved hjælp 

af assisteret reproduktion med donorsæd (Schmidt, 2018). I litteraturen anvendes øv-

rige betegnelser såsom selvvalgt enlig mor og singlemor. Vi ønsker i dette projekt at af-

grænse til begrebet selvvalgt solomor som fællesbetegnelse for denne gruppe.  

 

Jordemoderfaglig omsorg: defineres som selvvalgte solomødres møde med jordemo-

deren i svangreomsorgen. Den jordemoderfaglige omsorg tager udgangspunkt i den 

enkelte kvindes ønsker og behov. Jordemoderen kan bidrage i samtalen med den gra-

vide, fødende og barslende kvinde til familiedannelsesprocessen og styrke kvindes 

selvværdsfølelse.  

5.0 Positionering  

Med afsæt i projektets problemfelt beskæftiger vi os med selvvalgte solomødre som 

en samlet homogen minoritetsgruppe. I den forbindelse er vi bevidste om, at kvin-

derne er forskellige, hvilket betyder, at projektets resultater og konklusioner ej er re-

præsentative udtryk for alle selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med jordemo-

deren. Vi forholder os til den antagelse, at der er forskel på, hvor ressourcestærke 

kvinderne er, hvilket yder indflydelse på, hvordan de håndterer den forskelsbehand-

ling, som vi formoder kan forekomme i mødet med jordemoderen. Dog forholder vi os 

til solomødre som en homogen gruppe, hvorfor vi ikke bringer fokus på kvindernes 

personlige forskelle. Dette med udgangspunkt i, at vi ønsker at belyse den grundlæg-

gende følelse af at blive forskelsbehandlet i mødet med jordemoderen samt de dertil-

hørende udfordringer.  

6.0 Metode  

I følgende afsnit redegøres først for de videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til 

grund for metodevalget med henblik på besvarelse af projektets problemformulering. 
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Dernæst følger en gennemgang af og begrundelse for projektets søgestrategi, der lig-

ger til grund for projektets valgte empiri. Herefter fremgår en begrundelse for valg af 

empiri, herunder egen genereret empiri samt teori i projektet. Afslutningsvis følger en 

disponering af projektets opbygning.  

 

6.1 Projektets metode 

Med udgangspunkt i en systematisk litteratursøgning fandt vi, at der ikke forefindes til-

strækkelig empiri på området i forhold til at kunne besvare vores problemformulering. 

Vi ønsker derfor at genere eget empiri. Vores problemfelt lægger sig op ad kvalitativ 

metode, hvorfor vi ønsker at foretage en interviewundersøgelse. Eget genereret empiri 

danner således, sammen med eksisterende empiri, baggrund for besvarelsen af projek-

tets problemformulering.  

 

6.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Med udgangspunkt i vores problemformulering, ønsker vi med dette projekt at opti-

mere den jordemoderfaglige omsorg. Projektet tager afsæt i det præmis, at solomødre 

oplever at blive forskelsbehandlede i mødet med jordemoderen i svangreomsorgen.   

Med afsæt i det tredje kriterie for viden, begrundelse, skelnes der mellem 3 elemen-

ter: belæg, slutning og det, som bliver begrundet (Birkler, 2010, s.38). I dette projekt 

finder vi belæg for vores undersøgelse i form af vores empiri, der dels omfatter vores 

forskningsartikel og dels vores eget genererede empiri. Ligeledes finder vi yderligere 

belæg gennem vores kliniske erfaringer. Med udgangspunkt i vores belæg bliver det 

således muligt at slutte til det, som bliver begrundet, altså en hypotese eller teori 

(ibid., s.39).  

 

6.2.1 Ontologi  

Indledningsvist har vi gjort os ontologiske overvejelser omkring vores problemfelt. On-

tologi betyder ”læren om det værende” og forholder sig dermed til, hvad der er virke-

lighed. Vi har i dette projekt gjort os overvejelser om, hvilken virkelighed vi ønsker at 
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undersøge, hvilket betegnes som det ontologiske spørgsmål (Ebdrup, 2014). Ved at 

spørge os selv hvilke dele af virkeligheden vi ønsker at undersøge med afsæt i pro-

blemformuleringen, finder vi, at det ontologiske spørgsmål i projektet er selvvalgte so-

lomødre. Ligeledes forholder vi os til den ontologiske antagelse, der i dette projekt om-

fatter, at der eksisterer et møde mellem selvvalgte solomødre og jordemoderen.  

 

6.2.2 Epistemologi  

Foruden ontologiske overvejelser har vi gjort os overvejelser om det epistemologiske 

spørgsmål, der forholder sig til, hvilken viden vores problemfelt læner sig op ad (ibid.). 

Her finder vi, at projektet knytter sig til empirismen, idet projektets viden om selv-

valgte solomødre opnås på baggrund af erfaringer. Med afsæt i empirismen gør vi såle-

des brug af induktiv metode, idet vi foretager undersøgelsen uden på forhånd at have 

udarbejdet en teori om solomødres oplevelse af mødet med jordemoderen. Dermed 

bliver empirismen det epistemologiske ståsted i vores projekt.     

Ligeledes finder vi under det epistemologiske spørgsmål, at målet med vores projekt er 

at skabe forandring i en form af en optimering af den jordemoderfaglige omsorg. Dette 

peger således i retning af en frigørende erkendelsesinteresse, hvor målet er at ændre 

nogle forhold til det bedre. Og da genstandsfeltet indenfor sociologien er det, der ikke 

fungerer i samfundet (Birkler, 2010, s.45-47), finder vi det derfor relevant at anvende 

kritisk hermeneutik som videnskabsteoretisk afsæt.  

 

6.2.3 Kritisk hermeneutik  

Kritisk teori har sine rødder i Frankfurterskolen, der centrerer sig om, at mennesket er 

indlejret i et samfund, hvori de herskende ideologier kan virke undertrykkende. Den 

kritiske teori søger derfor at frigøre mennesket fra samfundsmæssig tvang og under-

trykkelse. Frankfurterskolens anden generation opstår med Jürgen Habermas i spidsen, 

der udformer kritisk hermeneutik. Målet med kritisk hermeneutik er at frigøre menne-

sket fra en manipulerende og undertrykkende kommunikationsform (ibid., s.111-113). 

Habermas opererer med begreberne system og livsverden. Ifølge Habermas skaber po-

sitivismen magt over systemet og dermed samfundet. Kommunikationen er reduceret 
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til en form, hvor mennesket snarere lever med hinanden fremfor for hinanden. Med 

andre ord har systemet koloniseret menneskets livsverden og løsningen er derfor, 

ifølge Habermas, at mennesket skal frigøres som ideal. Idealet er at skabe en konsen-

susrettet kommunikation, som er magtfri og bygger på en åben dialog. En sådan kom-

munikationsform anses for at være kriteriet for sandhed, og målet er at skabe en her-

redømmefri diskurs. Viden skabes intersubjektivt, altså i en kommunikation mellem 

mennesker (ibid., s.113-116) 

 

6.2.4 Forholdet mellem subjekt og objekt  

Endeligt har vi overvejet vores forhold til det, vi undersøger, altså selvvalgte solo-

mødre, hvilket benævnes subjekt/objekt-modstillingen (Ebdrup, 2014.). I vores projekt 

er vi bevidste om, at vi som subjekt undersøger et objekt, der fremstår som et subjekt, 

idet det er mennesker. Således forholder vi os til vores rolle i dette projekt og i forbin-

delse med generering af eget empiri. Med udgangspunkt i at projektet lægger op til en 

kvalitativ metode, forholder vi os til, at vi som subjekt har indflydelse på vores infor-

manter i form af solomødrene. Vi har dog forsøgt at undgå dette ved at tilgå vores ma-

teriale med epoché, der henviser til, at forskeren abstraherer fra forudfattede menin-

ger og holdninger (Birkler, 2010, s.109). Vi har dermed bestræbt os på at lade solo-

mødrenes oplevelse med jordemoderen træde frem i sin egenart ved at sætte paren-

tes om vores for-forståelse. Epoché er et centralt begreb indenfor fænomenologien, 

der beskæftiger sig med læren om bevidsthedsfænomener (ibid., s.103-110).   

 

6.2.5 Hermeneutik  

Med henblik på besvarelse af problemformuleringens første del ønsker vi indsigt i selv-

valgte solomødres møde med jordemoderen, hvilket retter sig mod forståelse. Derfor 

finder vi det relevant af inddrage hermeneutikken, der søger at opnå forståelse gen-

nem fortolkning (ibid., s.95). Indenfor hermeneutikken henviser Hans-Georg Gadamer 

til at forståelse sker gennem for-forståelse (ibid., s.96) Når individet fortolker et givent 

fænomen, sker det på baggrund af for-forståelsen. I dette projekt har vi en for-forstå-
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else om, at selvvalgte solomødre oplever en forskelsbehandling i mødet med jordemo-

deren. Vi er bevidste om, at vores for-forståelse påvirker vores tolkning af datamateri-

alet. Derfor har vi gennem hele projektet løbende forholdt os til og drøftet vores for-

forståelse, lige så vel som vi har forsøgt at holde os åbne overfor ny viden med henblik 

på at kunne revurdere vores for-forståelse.  

 

6.3 Søgestrategi 

I det følgende afsnit redegøres for hvorledes søgestrategien har bragt os til vores 

valgte empiri med henblik på besvarelse af projektets problemformulering.  

Forud for søgestrategien har vi udarbejdet en søgeprotokol. I søgeprotokollen fremgår 

de konkrete søgeord, og der henvises derfor til denne i bilag 2 for uddybning af disse.   

 

Med udgangspunkt i søgeprotokollen foretog vi en systematisk bloksøgning.  

Formålet med denne er at få et bredt og nuanceret indblik i den litteratur, der findes 

indenfor emnet. Idet vi ønsker at opnå indsigt i kvinders oplevelse af et givent fæno-

men, finder vi det relevant at søge efter kvalitative studier. Vi søgte på følgende for-

skellige databaser: Cinahl, PubMed og PsycINFO. 

Med afsæt i problemformuleringen udvalgte vi følgende søgeord: oplevelse, solomor 

og jordemoder. Herefter formulerede vi henholdsvis danske og engelske synonymer til 

hvert enkelt søgeord. Disse blev opstillet i 3 blokke, hvilket fremgår af søgeprotokolen 

(bilag 1). Alle søgeord samt de dertilhørende synonymer blev slået op hver for sig med 

henblik på at afdække, om ordet fremgik som kontrolleret emneord i hver database. 

Såfremt ordet fandtes som kontrolleret emneord, søgte vi både på det kontrollerede 

emneord samt som fritekst. Dette med ønsket om at få den nyeste empiri.  

Vi brugte først den boolske operatør ’OR’ til at sammensætte søgeord og de tilhørende 

synonymer i hver enkel blok. Derefter anvendte vi den boolske operatør ’AND’ til at 

kombinere de 3 blokke. Idet vi ønskede den nyeste forskning på området, eksklude-

rede vi studier, der var publiceret for mere end 10 år siden. Ligeledes ekskluderede vi 

studier på andet sproget end engelsk, dansk, norsk og svensk. 
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Først afsøgte vi Cinahl, der hovedsageligt har kvalitative studier med fokus på patient-

oplevelser (Hørmann, 2015, s. 44). Ved at foretage en systematisk bloksøgning fik vi i 

alt 182 hits. Efter indskrænkning af årstal og sprog fik vi 91 hits, hvoraf et af studierne 

havde en relevant overskrift: Super-mothers: the meaning of mothering after assisted 

reproductive technology. Ved nærlæsning af abstractet fandt vi, at studiet ikke var re-

levant til besvarelse af vores problemformulering.  

 

Dernæst afsøgte vi PubMed, der dagligt opdateres med de nyeste udgivelser (ibid., 

s.43). Via en systematisk bloksøgning fremkom 116 hits. Herved fandt vi vores valgte 

empiri ”Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences with Postnatal 

Care”, som vi, med udgangspunkt i abstractet, fandt relevant. Vi foretog derfor en fuld-

tekstlæsning, hvorved vi fandt studiet brugbart i forhold til at kunne besvare vores pro-

blemformulering.  

 

Sidstnævnte database, vi søgte på, var PsycInfo, der hovedsageligt har fokus på psyko-

logiske aspekter (ibid., s. 45). Ved en systematisk bloksøgning fremkom 45 hits efter ju-

stering af vores føromtalte inklusionskriterier. Her fandt vi studiet Decision by Single 

Women to Conceive by Artificial Donor Insemination, som vi, på baggrund af overskrif-

ten, ønskede at undersøge nærmere. Efter læsning af abstractet fandt vi, at studiet 

ikke var brugbart til besvarelse af vores problemformulering.   

6.4 Begrundelse for valg af empiri  

Med henblik på besvarelse af vores problemformulering tages der udgangspunkt i vo-

res fundne empiri ”Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences with 

Postnatal Care” samt eget genereret empiri bestående af en interviewundersøgelse. 

Den videnskabelige artikel er udvalgt, idet den undersøger solomødres oplevelse af 

den postnatale omsorg. Studiet vurderes derfor at kunne belyse vores problemformu-

lering i forhold til selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med jordemoderen i bar-

selsperioden. I relation hertil forholder vi os til, at sundhedspersonalet på barselsgan-
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gen også udgøres af sygeplejersker. Problemformuleringen lægger også op til en be-

svarelse af solomødres oplevelse af mødet med jordemoderen i graviditeten og under 

fødslen. Idet vores problemfelt, som tidligere antydet, er indskrænket, og der ikke fo-

refindes litteratur om solomødres oplevelse af mødet med jordemoder i gravidteten 

og under fødslen, har vi derfor fundet det relevant at generere vores eget empiri. Det 

er vores vurdering, at det videnskabelige studie i sammenhæng med eget empiri dan-

ner empirisk grundlag for besvarelse af problemformuleringen.   

6.5 Begrundelse for valg af teori 

Vi har i dette projekt valgt at inddrage Honneths anerkendelsesteori samt den kommu-

nikative strategi, der sammenfattes i akronymet PEARLS.  

6.5.1 Honneths anerkendelsesteori 

Dette projekt søger at afdække selvvalgte solomødre som individer, der søger efter an-

erkendelse i deres møde med jordemoderen. Med afsæt i vores for-forståelse om,  

at selvvalgte solomødre kan opleve en forskelsbehandling i mødet med jordemoderen, 

forekommer det sandsynligt, at disse kvinder oplever manglende anerkendelse. Vi fin-

der det derfor relevant at inddrage Honneths anerkendelsesteori til besvarelse af pro-

blemformuleringens første del, hvor vi ønsker indsigt i, hvordan solomødre oplever 

mødet med jordemoderen. Til besvarelsen af problemformuleringens anden del, om-

handlende optimering af den jordemoderfaglige omsorg for selvvalgte solomødre, fin-

der vi, at anerkendelsesteorien er brugbar som et analyserende redskab. 

6.5.2 PEARLS 

Som supplement til Honneths anerkendelsesteori anvender vi den kommunikative 

strategi PEARLS. Kommunikation er først og fremmest af stor betydning for, at jorde-

moderen efterlever de etiske retningslinjer for jordemødre. Derudover er kommunika-

tionen central for relationen mellem jordemoderen og kvinden og er således af betyd-

ning for etableringen af en god dialog i mellem disse. PEARLS skal ses som en prak-

sisnær strategi til at opbygge et tillidsforhold mellem de involverede parter. Vi finder 

derfor PEARLS relevant at inddrage i dette projekt, som et kommunikativt bud på, 
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hvordan jordemoderen kan biddrage til at optimere den jordemoderfaglige omsorg for 

selvvalgte solomødre.  

6.6 Disponering af projektet 

Indledningsvis præsenteres metodeafsnittet, hvori videnskabsteoretiske overvejelser 

samt begrundelse for valg af teori og empiri vil indgå. Herefter præsenteres en meto-

dekritisk vurdering af den valgte forskningsartikel. Dernæst følger en gennemgang af 

eget genereret empiri, hvori der indgår en beskrivelse af dataindsamlingen, databear-

bejdningen samt resultater. Herefter præsenteres den valgte teori til belysning af vo-

res problemfelt: anerkendelsesteori og PEARLS. Derefter følger analysen med afsæt i 

resultaterne fra forskningsartiklen samt vores interviewundersøgelse. Analysen leder 

efterfølgende over i en diskussion, hvor der udfoldes tre centrale tematikker samt re-

fleksion over projektets valgte metode. Afslutningsvis følger en konklusion med besva-

relse af projektets problemformulering samt en videre perspektivering.  

7.0 Præsentation af teori  

I det følgende afsnit redegøres for de, for projektets problemfelt, relevante teorier: 

Honneths anerkendelsesteori samt PEARLS.  

 

7.1 Honneths anerkendelsesteori 

Den tyske filosof og sociolog Axel Honneth påpeger, at individet ikke kan udvikle en 

personlig og vellykket identitet uden anerkendelse (Honneth, 2006, s. 7). Med sin aner-

kendelsesteori søger han at afdække de forudsætninger, individet rummer for at opnå 

det gode liv. Honneth adskiller begrebet om anerkendelse i tre forskellige sfærer, der 

hver især afspejler en måde at forholde sig til sig selv på, hvilket benævnes selvforhol-

det (ibid., s.7-10). Først benævnt er den private sfære, hvori nære relationer som fami-

lien danner base for, at det enkelte individ kan indgå i intersubjektive forhold. Oplever 

individet anerkendelse herigennem, har det mulighed for at udvikle selvtillid (ibid., 

s.11). Dernæst benævnes den retslige sfære, der forholder sig til individets rettigheder 

som menneske med lige adgang til f.eks. sundhedsvæsenet eller andre velfærdsydelser 
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(ibid., s.12). Oplever individet anerkendelse herigennem, har det mulighed for at ud-

vikle selvagtelse eller selvrespekt (ibid., s.12). Endeligt forholder den solidariske sfære 

sig til, at individet bør anerkendes for sin unikke måde at være menneske på (ibid., 

s.12). Dette kan opnås gennem kulturelle eller arbejdslige fællesskaber, hvor individet 

deler fælles normer og værdier med andre. Anerkendes individet herigennem, har det 

mulighed for at udvikle selvværdsættelse og indgå i en socialsolidarisk kontekst (ibid., 

s.12). Ifølge Honneth hænger de tre sfærer uløseligt sammen. Anerkendelse i alle tre 

sfærer er en forudsætning for en vellykket identitet, hvorved det gode liv kan opnås 

(ibid., s.13-14). Såfremt individet mangler anerkendelse indenfor emotionelle dimensi-

oner, kognitiv respekt og social agtelse, kan risikoen være, at individet mister det posi-

tive selvforhold. Til hver sfære knytter sig et negativt modbillede i form af en række 

krænkelsesformer (ibid., s.174). I den private sfære kan krænkelser som mishandling, 

tortur og voldtægt ødelægge individets fysiske integritet og selvtillid til omverdenen 

(ibid., s.13-14). I den retslige sfære kan krænkelser, såsom rettigheder der overtrædes 

eller eksklusion, skade individets selvrespekt. Dette ses at komme til udtryk ved diskri-

mination af individet eller større grupper (ibid., s.174). I den solidariske sfære kan 

krænkelser i form af ydmygelse og foragt få individet til at føle, at det er uden social 

betydning i et fællesskab, hvilket kan skade selvværdsættelsen. Disse sociale krænkel-

ser svinger bredt, ”fra ikke at blive hilst på”, til mere ekstreme former for stigmatise-

ring (ibid., s.13- 14).  

 

7.2 PEARLS   

PEARLS er et akronym, der sammenfatter en række faktorer, der er centrale for sund-

hedsprofessionelles etablering af et godt forhold til patienten (Mabech, 2008, s.43). 

Disse præsenteres i det følgende: 

 

Partnerskab omhandler, at begge parter bidrager til at løse problemet. Med andre ord 

skal behandleren fremstå som patientens allierede og dermed gøre noget sammen 

med hende. Det er centralt, at behandleren bevarer nærheden, da denne er en forud-
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sætning dels for patientens tillid, men også den distance, der giver patienten fornem-

melsen af et samarbejde mellem de to parter. Partnerskabet kan med fordel mere ek-

splicit indledes med nøgleordet ”vi” for at understrege det gensidige samarbejde. 

(ibid., s.43).  

Empati tematiserer behandlerens evne til at leve sig ind i og vise forståelse for patien-

tens situation, særligt de følelsesmæssige aspekter (ibid., s.43). Følelsen af at blive for-

stået kan bidrage til, at patienten føler sig mere åben, hvormed tilliden til at behandle-

ren kan hjælpe hende øges. Således beror empati på at ”se patienten indefra”. Dette 

dog med blik for at behandlerrollen forudsætter en følelsesmæssig distance, der gør 

behandleren i stand til at bevare det professionelle overblik (ibid., s.43-44).  

 

Accept beror på, at behandleren accepterer patienten, for den hun er. (ibid., s.44). Det 

forhold, at patienten oplever at blive taget alvorligt og mødt med en åben og fordoms-

fri attitude, er af afgørende betydning for hendes oplevelse af at blive accepteret. Her 

gælder det, at behandleren skal acceptere, at det er patienten, der er eksperten i hen-

des liv og de dertilhørende ønsker og følelser (ibid., s.44).  

 

Respekt bygger på, at behandleren respekterer patientens synspunkter og betragter 

hende som et selvstændigt tænkende menneske. Det er her centralt, at behandleren 

har et medansvar for, at patienten oplever at blive behandlet godt og mærker, at be-

handleren tror på, at hun er den bedste til at løse sine problemer (ibid., s.45) 

 

Legitimering omhandler det forhold, at behandleren er bevidst om og tydeliggør over-

for patienten, at hendes følelser aldrig er forkerte. I den forbindelse er det vigtigt, at 

behandleren ikke holder sig tilbage for at tale om det, der fylder for patienten på bag-

grund af sin egen angst for patientens reaktioner (ibid., s.45-46).  
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Støtte fordrer, at behandleren stiller sig selv til rådighed og udtrykker, at hun er på pa-

tientens side. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af behandlerens verbale sprog så-

som; ””Er der andet, jeg kan hjælpe dig med”” (ibid., s.46).  

 

8.0 Præsentation af projektets empiri  

I det følgende afsnit vil der indledningsvist indgå en præsentation og metodekritisk 

vurdering af projektets valgte forskningsartikel. Denne foretages med afsæt i Lindahl 

og Juhls: Vurdering af kvalitative artikler (Lindahl og Juhl, 2002) samt Malteruds Kvali-

tative metoder i medisinsk forskning: en innføring (Malterud, 2011) med henblik på va-

lidering. Herefter følger en præsentation af projektets egen genererede empiri i form 

af en interviewundersøgelse med inddragelse af metodiske overvejelser, databear-

bejdning samt analyse med afsæt i Malteruds systematiske tekstkondensering.  

 

8.1 Præsentation og metodisk vurdering af forskningsar-

tikel  

Forskningsartiklen Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences with 

Postnatal  Care (Jacobsen et al., 2020) er fra Norge og publiceret i  Journal of Multidi-

sciplinary Healthcare. Der er anført tre forfattere; Kristine Selvik Jacobsen, Eline Skir-

nisdottir Vik og Bente Dahl. Førstnævnte forfatter, Jacobsen, er uddannet klinisk jorde-

moder, og der redegøres for, at denne undersøgelse indgår som led i færdiggørelsen af 

hendes master i jordemoderkundskab. Dahl har en Ph.d. i jordemoderkundskab, mens 

Vik er Ph.d.-studerende i jordemoderkundskab.  

Studiet er kvalitativt og tager afsæt i interviews med 9 solomødre, der har opnået gra-

viditet ved hjælp af assisteret reproduktion. Forskningsartiklen fremgår i bilag 3.  

 

8.1.2 Baggrund og formål 

Formålet med dette afsnit er, at forskeren giver læseren indsigt i, hvorfor undersøgel-

sen er foretaget (Lindahl og Juhl, 2002, s. 17). Dette fordrer, at forskeren præsenterer 



 

 Side 16 ud af 97  

den viden, der foreligger indenfor det undersøgte problemfelt. I forskningsartiklen bli-

ver læseren indledningsvist sporet ind på problemfeltet ved, at forfatterne redegør for, 

hvad der forstås ved begrebet solomor. Dernæst inddrages lovgivning om, at der kun 

må tilbydes assisteret reproduktion til gifte kvinder i Norge. Med afsæt i denne lovgiv-

ning henviser forskerne til de nationale retningslinjer for den norske svangreomsorg, 

der påpeger, at alle kvinder er berettiget til jordemoderfaglig omsorg i graviditeten, 

under fødslen samt i barselsperioden. Derved tydeliggøres studies kliniske relevans. 

Deslige foreligger der en redegørelse for eksisterende forskning indenfor problemfeltet 

og i relation hertil, gør forskerne opmærksom på, at der mangler viden om solomødre. 

Disse forhold er således med til at styrke den kliniske relevans af studiet, hvilket styr-

ker studiets interne validitet, ifølge Lindahl og Juhl (ibid., 2002.) Derudover tager for-

skerne afsæt i epidemiologiske data, idet det nævnes, at der er observeret en stigning i 

antallet af singlemødre, der vælger at blive enlige forældre ved hjælp af donorinsemi-

nation. Således fremgår det, at forskerne præsenterer den empiriske baggrund samt 

studiets kliniske relevans. Forskerne argumenterer for, at de ønsker at undersøge solo-

mødres oplevelse af den postnatale omsorg, idet netop denne omsorg angives som 

værende den mest utilfredsstillende blandt norske kvinder.  

Derved afgrænses forskningsspørgsmålet samt formålet med undersøgelsen, der lyder 

på: at undersøge solomødres oplevelse af den postnatale omsorg.  

Lindahl og Juhl (2002, s.17-18) henviser til, at forskningsspørgsmålet bør tage afsæt i 

studiets teoretiske referenceramme, hvilket skal gøre det muligt for læseren at vur-

dere resultaterne med afsæt i teorien. Den teoretiske referenceramme er velbegrun-

det og vurderes relevant med henblik på at kunne belyse studiets formål, hvilket bidra-

ger til at høje den interne validitet (ibid., s.17-18).   

Som det nævnes i ovenstående afsnit foreligger der en præsentation af forskerens fag-

lige baggrund. Dog kan det overvejes, om det styrker eller svækker studiets validitet, at 

forskerne alle beskæftiger sig med jordemoderkundskab. Det fremgår ikke, hvorvidt 

forskerne har forholdt sig til deres for-forståelse. Ifølge Malterud er forskerens for-for-

ståelse af stor betydning for den kvalitative forskning (Malterud, 2011, s. 40). Den 



 

 Side 17 ud af 97  

manglende tydeliggørelse af forskernes for-forståelse svækker således den interne va-

liditet (Lindahl og Juhl, 2002 s. 17-18).  

 

8.1.3 Rekruttering  

Forskerne har rekrutteret deltagerne gennem de sociale medier via en Facebook-

gruppe for solomødre. Ifølge Lindahl og Juhl er snowball sampling den mest ideelle 

måde at rekruttere deltagere på. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt det svækker va-

liditeten, at rekrutteringen er foregået gennem sociale medier (ibid., 18). Undersøgel-

sen inkluderede kvinder, der har opnået graviditet ved hjælp af assisteret reproduktion 

med donorsæd i godkendte fertilitetsklinikker. Yderligere var et inklusionskriterie, at 

kvinderne skulle være i den fertile alder og have ”sunde fødsler” bag sig. Forskerne be-

grunder dog ikke, hvad der forstås ved ”sunde fødsler”, og tilsvarende definerer de 

ikke den fertile alder. Dette kan ses som en svækkelse af validiteten, idet udvælgelses-

metoden skal være nøje beskrevet (ibid., s. 18). Dernæst var det et inklusionskriterie, 

at interviewene skulle afholdes minimum seks måneder efter fødslen. Det uddybes 

dog ikke, hvorfor netop dette tidsperspektiv er anvendt. Afslutningsvis blev ikke-norsk 

talende kvinder ekskluderet for at imødekomme mulige sprogbarrierer. Forskerne re-

degør for processen fra tolv interesserede informanter til ni repræsentative informan-

ter. De nævner, at tre af kvinderne havde undfanget mere end ét barn ved hjælp af as-

sisteret reproduktion, hvilket de betragter som værende en styrke, idet det bidrager 

med flere nuancer.  

Forskerne beskriver en række kausale forhold hos informanterne herunder alder, ud-

dannelse og økonomi, hvorved det tydeliggøres, at forskerne har forholdt sig til og be-

stræbt sig på at opnå kvalitativ repræsentativitet. Dette kan ses som en styrke for den 

interne validitet (ibid., s. 18). Det fremgår, at deltagerne forud for gennemførelsen af 

interviewene havde modtaget skriftlig samt mundtlig information om undersøgelsen. 
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8.1.4 Dataindsamling  

Forskerne gennemførte individuelle-semistrukturerede interviews med alle ni kvinder. 

I gennemsnit varerede interviewene 49 minutter og fandt sted i perioden mellem maj 

2015 og februar 2016, men studiet publiceres først 4 år senere, i år 2020. Årsagen her-

til er ikke tydeliggjort, men i afsnittet ”etik” fremgår det, at undersøgelsen har gen-

nemgået godkendelsesprocesser af flere omgange jævnfør sundhedslovgivningen, 

hvorfor dette må betragtes som årsagen.  

Forskerne indleder undersøgelsen med at stille åbne spørgsmål, hvilket ses som en 

styrke inden for kvalitative metoder, der sigter mod forståelse (Malterud, 2017, s. 39). 

Forskerne beskriver ikke, hvor interviewene afholdes, hvorvidt de optages, hvem der 

er til stede samt hvilken forsker, der interviewer. Dette udgør således en essentiel 

svaghed for studiets validitet, ifølge Lindahl og Juhl (2002, s.19), der påpeger, at gen-

nemsigtighed er centralt for læseren. Ydermere beskriver forskerne ikke, om der forud 

for interviewene er udarbejdet en interviewguide. I så fald beskrives det ej, hvorvidt 

denne er pilottestet og revideret undervejs, hvilket ligeledes svækker den interne vali-

ditet (ibid., s.19).                  

 

8.1.5 Databearbejdning  

Analysen blev udført af førstnævnte forsker, Jacobsen, hvorefter den blev diskuteret 

og revideret i fællesskab med de to andre forskere. Forskerne har således forholdt sig 

til forskelige aspekter og sammenholdt deres forståelse, hvilket betegnes forskertrian-

gulering (Aarhus Universitet, u.a.). Brugen af triangulering styrker studiets validitet 

(Lindahl og Juhl, 2002, s.19). Idet forskerne redegør for at have læst interviewteksterne 

linje for linje, må det formodes, at en transskribering er foregået. Med henblik på ana-

lyse af dataene blev der anvendt Malteruds systematisk tekstkondensering. En sådan 

systematisk dataanalyse anses for at højne validiteten, da denne sikrer, at resultaterne 

er fremkommet på stringent vis og ikke blot ved en umiddelbar gennemlæsning (ibid., 

s. 19). Metoden er dermed velegnet til at udvikle nye beskrivelser, hvilket er i overens-

stemmelse med principperne for de individuelle semistruktureret interviews, som 

fremgår i ovenstående afsnit. Der foreligger en grundig beskrivelse af hvert enkelt trin  
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og i tillæg synliggøres kodegrupperne og de dertilhørende subgrupper i en tabel (Table 

1). Således fremgår det, at alle forskerne har deltaget i kodningen, hvorved reliabilite-

ten af databearbejdningen øges, hvilket ifølge Lindahl og Juhl højner studiets validitet 

(ibid., s.19).   

 

8.1.6 Resultater   

Studiets resultater er tydeligt beskrevet, hvilket bevirker, at studiet fremtræder gen-

nemsigtigt og transparent (ibid., s.20). Forskerne inddrager løbende citater fra inter-

viewene, der underbygger sammenhængen mellem begreberne og de fundne temaer, 

hvorved der opnås kohærens (ibid., 20). Det fremgår, at citaterne både anvendes til at 

fremhæve ligheder i informanternes udsagn, men også modsætninger. Ved brug af 

sidstnævnte viser det, at forskerne ikke blot har haft som mål at få bekræftet deres 

for-forståelse, hvilket er med til at styrke studiets interne validitet (ibid., 20). I det føl-

gende afsnit præsenteres kort studiets tre fundne hovedtemaer.  

I første tema; Decision to Be a Solo Mother Entailed Responsibility and Renderes Solo 

Mothers Vulnerable fremgår det, at solomødrene generelt stillede høje krav til sig selv i 

relation til at klare moderskabet særlig godt. Ydermere fremgik det, at solomødrene 

ikke forventede en særlig behandling på baggrund af deres solomoderskab, men samti-

dig følte de sig sårbare som solomødre, hvilket de ønskede, at sundhedspersonalet 

skulle være opmærksom på.   

 

Under andet tema; It was Valuable, but Sometimes Surprising, to Be Met with Care and 

Interest fremgik det, at solomødrene fandt det vigtigt, at personalet udviste interesse 

og tilbød deres hjælp. Visse kvinder oplevede at blive mødt med negative kommenta-

rer i deres valg af solomoderskabet, og de fleste solomødre havde haft dårlige fødsels-

oplevelser på de større fødesteder. I modsætning hertil oplevede de solomødre, som 

havde født på mindre fødesteder, at personalet i højere grad viste interesse og forstå-

else for deres valg, hvormed solomødrene følte sig anerkendte. Ydermere havde kvin-

derne observeret, at personalet var påpasselige med deres ordvalg i forhold til solomo-

derskabet. 
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I studiets tredje tema; Bending Standard Rules and Regulation of the Postnatal Ward 

Proved Necessary to Fit the Needs of Solo Mother fremhæves det, at solomødrene ikke 

havde følt, at barselsopholdene var tilpasset deres situation. Visse solomødre ople-

vede, at de ikke fik mulighed for at være indlagt på en enestue ligesom mødre, der ind-

gik i en parkonstellation, og at der på nogle af hospitalerne kun var mulighed for én be-

søgende i form af en partner. I kontrast hertil oplevede andre solomødre i højere grad, 

at opholdet var tilpasset deres situation, idet de blev indlagt på en enestue og var til-

ladt andre besøgende end blot en partner.  

 

8.1.7 Diskussion og konklusion  

I diskussionen sammenfatter forskerne indledningsvist studiets resultater, hvilket, 

ifølge Lindahl og Juhl (2002, s.20), er en måde at skabe overblik på og samtidigt op-

summere indholdet for læseren. Dertil inddrager forskerne andre empiriske undersø-

gelser, der undersøger samme problemfelt, hvilket understøtter de fundne resultater. 

Forskerne inddrager herefter nye perspektiver, der begrundes med solomødrenes cita-

ter. Dette viser, at forskerne har været åbne over for nye perspektiver, der i høj grad 

ses som en styrke for validiteten af studiet (ibid., s. 20).   

Endeligt konkluderer forskerne, at solomødre ser sig selv som værende anderledes end 

andre mødre. De er behovsbevidste kvinder, der finder det svært at anmode om hjælp 

efter fødslen. Med afsæt i resultaterne understreges det, at solomødrenes individuelle 

behov ikke altid imødekommes. Forskerne vurderer, at der generelt er behov for mere 

viden om solomødre og deres livssituation, hvorfor der bør foretages flere undersøgel-

ser. Ligeledes lægger forskerne op til, at der bør foretages ændringer i de nationale 

retningslinjer for den postnatale omsorg på baggrund af, at solomødre har færre ret-

tigheder end andre kvinder.    

 

8.1.8 Intern og ekstern validitet  

 



 

 Side 21 ud af 97  

Intern validitet 

Med afsæt i vores metodekritiske gennemgang sammenfatter vi studiets interne validi-

tet til at være middel-god, med udgangspunkt i de nævnte styrker og svagheder i oven-

stående afsnit. Opsummerende finder vi følgende forhold højnende for studiets in-

terne validitet: Den teoretiske referenceramme er begrundet, der redegøres for studi-

ets kliniske relevans, de formelle krav er opfyldt, forskerne har tilstræbt at opnå kvali-

tativ repræsentativitet, der er foretaget en systematisk analyse af data, og endelig er 

der gennemgående gjort brug af forskertriangulering. Dernæst finder vi følgende svag-

heder, som svækker den interne validitet. Dette drejer sig om, at forskerne ikke ekspli-

cit har synliggjort, at de har forholdt sig til deres for-forståelse, hvorved der ikke opnås 

gennemsigtighed, hvilket, ifølge Malterud, er et grundlæggende princip for, at læseren 

får indsigt i håndteringen af dataene (Malterud, 2017, s. 36). Ligeledes finder vi beskri-

velsen af studiets metode mangelfuldt i forhold til forskernes rollefordeling under in-

terviewene, hvorvidt der er foretaget pilottest samt graden af uddybning og begrun-

delse for inklusionskriterierne. 

 

Ekstern validitet  

Ifølge Malterud kan resultaterne være problematiske at anvende, hvis ikke de er over-

førbare til den aktuelle kontekst (ibid., s. 23). Et studies eksterne validitet tager afsæt i 

graden af studiets overførbarhed (ibid., s.62). Dette studie er udformet i Norge, hvor-

for det er relevant, hvorvidt den norske og den danske svangreomsorg er sammenlig-

nelige. Geografisk er landende tæt placeret, hvorfor de er sprogligt og kulturelt be-

slægtede. Dog forefindes der forskelle, som dels beror på svangreomsorgens opbyg-

ning samt lovgivningen om assisteret reproduktion. I Norge er det vanlig praksis, at 

kvinderne indlægges på barselsafsnittet uafhængigt af paritet samt komplikationer 

(Helsenorge.no, 2019), hvor vi har erfaret fra klinikken, at der i Danmark som udgangs-

punkt tilstræbes ambulant fødsel. Ydermere er det, som tidligere nævnt, ikke lovligt at 

modtage assisteret reproduktion som enlig kvinde i Norge, hvilket står i kontrast til den 

danske lovgivning. På baggrund af dette ses således en række forhold, der skal tages 
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med forbehold, når studiets overførbarhed vurderes, hvorved studiets eksterne validi-

tet svækkes (Malterud, 2011, s.62-63). Dog er det vores vurdering, at følelsen af at 

skille sig ud og opleve forskelsbehandling er essentiel blandt mennesker, hvilket vi fin-

der overførbart til en dansk kontekst. Denne sammenlignelighed bidrager til, at studi-

ets resultater er overførbare (ibid., s.62). Herefter forholder vi os til, om resultaterne 

kan anvendes i klinisk praksis for at vurdere den pragmatiske validitet (Lindahl og Juhl, 

2002, s. 21). Forskerne perspektiverer til, at der bør foretages yderligere forskning på 

området, og i tilknytning hertil foreslår de, med udgangspunkt i de fundne resultater, 

at der foretages en redigering af de nationale retningslinjer.  

Opsummerende fremgår det, med udgangspunkt i ovenstående, at der er flere forhold, 

som svækker den eksterne validitet. Dog er det vores vurdering, at studiet sammenlagt 

fremstår ekstern validt.  

8.2 Præsentation af egen genererede empiri  

I følgende afsnit redegøres for processen omkring projektets genererede empiri, hvori 

det blandt andet vil fremgå, hvordan vi undervejs løbende har forholdt os til såvel po-

tentielle styrker som begrænsninger. 

8.2.1 Baggrund for undersøgelsen 

Med udgangspunkt i egne kliniske erfaringer har vi en for-forståelse om, at selvvalgte 

solomødre oplever en forskelsbehandling på baggrund af deres måde at være familie 

på. Vi ønsker med denne interviewundersøgelse at få indblik i, hvorledes selvvalgte so-

lomødre oplever mødet med jordemoderen i svangreomsorgen med henblik på at 

kunne optimere den jordemoderfaglige omsorg for denne målgruppe.  

 

8.2.2 Valg af studiedesign 

Vores undersøgelse har til formål at forstå og fortolke solomødres oplevelse af mødet 

med jordemoderen, hvorfor et kvalitativt studiedesign er relevant at anvende. Kvalita-

tive studiedesigns er ofte interviewbaserende, idet målet er at opnå indsigt i menne-
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skers erfaringer og oplevelser (Gut, Fuglsang og Rimdal, 2011, s.11). Vi valgte at ind-

samle data via semi-strukturerede individuelle interviews med henblik på at opnå 

dybde og nuance i solomødrenes beskrivelse af mødet med jordemoderen. Da målet 

med semistrukturerede interviews er at belyse et emne, der allerede er defineret, men 

samtidig giver mulighed for inddragelse af nye aspekter, finder vi metoden relevant i 

vores undersøgelse (ibid., s. 72). Forud for gennemførelsen af interviewene udformede 

vi en interviewguide med henblik på at fastholde undersøgelsens formål. Interview-

guiden indeholdte tydelige formulerede spørgsmål, men med mulighed for at infor-

manterne selv kunne fortælle og komme med nye nuancer. Interviewguiden blev taget 

op til revurdering efter hvert interview. De overordnede temaer forblev dog de 

samme. Interviewguiden og de dertilhørende forskningsspørgsmål fremgår i bilag 4. Vi 

gennemførte en pilottest med en solomor, og med afsæt i inputs og feedback blev in-

terviewguiden revurderet og tilpasset.   

 

8.2.3 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Forud for rekrutteringen formulerede vi en række udvælgelseskriterier. Først og frem-

mest søgte vi selvvalgte solomødre, som havde opnået graviditet ved hjælp af assiste-

ret reproduktion. Ligeledes ønskede vi, at kvinderne skulle være dansktalende og op-

vokset i Danmark. Desuden søgte vi kvinder, der havde født indenfor termin defineret 

ved gestationsuge 37-42. Vi ønskede i første omgang kvinder, som havde født indenfor 

en referenceramme på senest 2 år med henblik på at mindske hukommelsesbias, men 

på baggrund af vores problemfelts indsnævring fandt vi det nødvendigt, at udvide refe-

rencerammen til 2,5 år. Vi fandt det relevant at inkludere heteroseksuelle kvinder, idet 

vi har en for-forståelse om, at det er andre forhold, der gør sig gældende hos solomo-

derskab af anden seksuel orientering.  

Indledningsvis havde vi desuden gjort os tanker om, at kvinderne skulle have gennem-

gået en ukompliceret graviditet, fødsel og barsel med afsæt i en formodning om, at 

komplikationer kan influere på solomødrenes oplevelse af mødet med jordemoderen. 

Under rekrutteringen fremgik det dog, at en stor del af kvinderne havde haft komplice-

rede fødselsforløb, hvorved en række årsagssammenhænge gældende ved solomødre 
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kan formodes at ligge til grund: nulliparitet, høj maternel alder samt assisteret repro-

duktion. Vi fandt det derfor nødvendigt at ekskludere dette kriterie. 

  

8.2.4 Rekruttering af deltagere  

Deltagerne er rekrutteret via den sociale platform Facebook igennem lukkede grupper 

for selvvalgte solomødre. Vi rettede henvendelse til gruppernes administratorer med 

henblik på medlemsskab. Det lykkedes os at formidle kontakt til ti solomødre. Vi måtte 

ekskludere tre solomødre, idet de ikke opfyldte vores inklusionskriterier. Yderligere 

måtte vi ekskludere tre kvinder på baggrund af manglende ønske om deltagelse, mang-

lende respons samt ekskludering fra Facebook-grupperne. Således stod vi tilbage med 

fire repræsentative informanter, der opfyldte inklusionskriterierne. En skematisk præ-

sentation af informanterne fremgår i bilag 5. Solomødrene havde sammenlagt fire 

børn undfanget ved assisteret reproduktion. Gennemsnitsalderen for informanterne 

var 40 år.  

 

8.2.5 Indsamling af data  

Den aktuelle covid-19 situation umuliggjorde desværre fysisk møde med informan-

terne i forbindelse med gennemførelsen af interviewene. Informanterne blev derfor 

interviewet over Messenger, der er udstyret med en videoopkaldsfunktion. Vi fandt 

brugen af videoopkald mest nærliggende at anvende som alternativ til fysisk frem-

møde. Vi foretog interviews med fire selvvalgte solomødre i perioden mellem 8. og 16. 

april 2020. Disse varede mellem 18-35 minutter. Vi foretog interviews med udgangs-

punkt i interviewguiden. Afslutningsvis foretog vi en debriefing ved interviewets slut-

ning, hvor der var mulighed for, at informanterne kunne uddybe deres svar eller bringe 

nye perspektiver på banen. Ligeledes havde informanterne mulighed for at stille 

spørgsmål.  
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8.2.6 Rollefordeling 

Under interviewene var begge i projektgruppen tilstede. Den ene fungerede som inter-

viewer, mens det andet gruppemedlem var i rollen som observatør og notar. Dette for 

at opnå en stringent tilgang til datamaterialet. Vi optog interviewene på hver vores 

mobiltelefon i tilfælde af, at optagelsen skulle gå bort. Vi reflekterede samme over re-

sultaterne efter endt interview og i forlængelse heraf forholdte vi os til, om der skulle 

foretages ændringer i interviewguiden. Vi var bevidste om at undgå ledende spørgsmål 

fra intervieweren, som kunne influere på informantens svar. 

 

8.2.7 Etiske overvejelser  

Forud for gennemførsel af interviewene havde vi udsendt en samtykkeerklæring til in-

formanterne, hvori det fremgik, på hvilke betingelser de ville medvirke i undersøgel-

sen. Formålet med undersøgelsen var klart defineret, og det fremgik, at deltagelsen 

var frivillig, og at informanterne til enhver tid kunne trække sit samtykke tilbage. Lige-

ledes fremgik det, at data ville blive anonymiseret, og det var tydeliggjort, hvordan 

data ville blive bearbejdet i projektet. Informanterne underskrev og returnerede sam-

tykkeerklæringen forud for interviewene. Denne fremgår i Bilag 6. 

 

8.2.8 Databearbejdning og analyse  

I forbindelse med generering af eget empiri har vi gennem hele processen forholdt os 

til vores rolle. Vi har forholdt os til processen med afsæt i begrebet epoché, hvorved 

forstås, at vi sætter parentes om vores for-forståelse. Dette med henblik på at holde os 

åbne overfor nye perspektiver og nuancer i vores materiale (Birkler, 2016, s. 109).  

 

8.2.8.1 Transskription  

Vi transskriberede alle interviews og fik sammenlagt 25 sider. Et uddrag heraf fremgår i 

bilag 7. Vi skiftedes til at transskribere, hvorefter det andet gruppemedlem gennemgik 

transskriberingen med henblik på at opspore eventuelle fejl. Intervieweren forkortes 
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”I” og interviewpersonen ”IP” efterfulgt af et tal for at holde informanterne adskilt: 

IP1, IP2, IP3 og IP4. Vi gengav lydoptagelserne ordret i transskriberingerne for at opnå 

præcision. Yderligere medtog vi emotionelle udtryk såsom grin og gråd samt registre-

rede pauser.  

 

8.2.8.2 Systematisk tekstkondensering 

Vi har anvendt Malteruds systematiske tekstkondensering til analyse af vores empiri. 

Denne metode består af fire trin (Malterud, 2011, s.98-109).  

Det første trin, identificering af foreløbige temaer, er velegnet til at danne sig et hel-

hedsindtryk af interviewet og samtidigt forholde sig objektivt ved at sætte sin for-for-

ståelse i parentes (ibid., s. 99-100). I praksis gjorde vi således, at vi læste transskribe-

ringerne hver for sig og nedskrev umiddelbare temaer. Dette med henblik på at danne 

vores egne indtryk. Herefter sammenholdt vi disse temaer for at få flere nuancer (ibid., 

s.99). I fællesskab fandt vi frem til følgende foreløbige temaer, som fremadrettet be-

tegnes kodegrupper: Italesættelse af solomoderskabet, anerkendelse, paradokset: nor-

mal vs. ekstra omsorg samt kommunikation og formidling.  

I trin 2, meningsbærende enheder, læste vi alle transskriberinger igennem og udvalgte 

hver især systematisk relevante tekstbidder for hver enkel kodegruppe. Dernæst læste 

vi hinandens fundne tekstbidder og sammenholdt disse. Disse sammenholdte tekstbid-

der blev til de meningsbærende enheder.  

I trin 3, kondensering, lavede vi Indledningsvis udkast til kondensater for alle fire kode-

grupper. Ved kondensater forstås fiktive citater, som har til formål at udlede det cen-

trale i datamaterialet (ibid., s.105). Med udgangspunkt i projektets tidsperspektiv for-

mulerede vi i fællesskab kondensaterne. For hver kodegruppe fremkom et fiktivt citat, 

hvilket fremgår i bilag 8, s.95.   

I forbindelse med formulering af kondensaterne fandt vi det relevant at udarbejde 

subgrupper, idet vi erfarede, at der for hver kodegruppe var flere aspekter, som vi øn-

skede at belyse. (ibid., s.111). Kodegrupperne, samt de tilhørende subgrupper, er illu-

streret i skema 1, der ses i bilag 8, s.96. 

Dernæst udarbejdede vi sammen kondensater for hver enkel subgruppe. Under denne 
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proces erfarede vi, at det var nødvendigt at revurdere de valgte subgrupper. I tillæg 

måtte vi ligeledes foretage ændringer, sådan at visse subgrupper blev placeret under 

en anden kodegruppe (ibid., s.108-109). Dette fremgår i det følgende skema 2:  

 

Kodegruppe Subgrupper Kondensat 

Italesættelse af  

solomoderskabet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerkendelse  

 

 

 

 

 

Jordemoderens italesæt-

telse 

(IP 1,2,3,4)  

 

 

 

 

 

 

 

Viden om solomødre 

(IP 2,4) 

 

 

 

 

Kommunikative redska-

ber  

(IP 2,4) 

Behovet for samvær med 

andre solomødre  

(IP 3,4)  

 

 

 

Det blev ikke italesat, at jeg var 

solomor. Det var der ikke meget fo-

kus på, og det kunne jeg godt savne.  

 

Jordemoderen spørger mig, hvorfor 

jeg ikke har min mand med. Jeg for-

tæller, at jeg ikke har en mand og 

hun spørger, hvorfor jeg ikke har 

det. 

 

Jeg synes, det er rart, når jordemo-

deren har kendskab til solomødre, 

men samtidig er det også rart, når 

hun ikke spørger for meget ind til 

det.  

 

Jeg føler mig set og hørt for den, jeg 

er, når jordemoderen udviser åben-

hed og lytter til mig. 

Jeg er glad for, at jeg også havde til-

meldt mig fødselsforberedelse for 

solomødre. Jeg kunne godt have 

tænkt mig at være med i en solo-

mødregruppe.  
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Paradokset: normal 

vs. ekstra omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance og personlig 

kontakt 

(IP 1)   

 

 

 

Stigmatisering 

(IP 1,4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme behandling som 

gravid i parkonstellation 

(IP 1,2,3)  

 

 

 

Behovet for ekstra om-

sorg 

(IP 1,4)  

 

 

 

 

 

Jeg følte en distance mellem mig og 

de jordemødre, jeg mødte på føde-

gangen. Om det var, fordi jeg var 

solomor, det ved jeg ikke med sik-

kerhed.  

 

På mor-barn afsnittet oplevede jeg, 

at der blev set ned på, at jeg var 

solomor, og jeg følte ikke, at jeg blev 

anerkendt.  

 

Jeg oplevede, at en anden solomor 

henvendte sig til mig og spurgte, om 

jeg heller ikke havde følt mig talt til.  

 

 

Jeg oplevede at blive behandlet som 

enhver anden gravid, og det var rart. 

Nu har jeg heller ikke valgt at blive 

solomor for at blive behandlet an-

derledes.  

 

Jeg tror, man som solomor kan have 

brug for en lidt mere personlig rela-

tion til sin jordemoder, og jeg tæn-

ker, at man godt kunne være mere 

opmærksom på, at vi kan have brug 

for lidt mere omsorg. Jeg kunne godt 

have ønsket, at jordemoderen var 

bedre forberedt på mødet med mig. 
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Kommunikation og 

formidling 

 

Fødselsforberedelse  

(IP 1,2,3,4) 

 

 

 

 

 

 

Under fødslen 

(IP 2,4) 

 

 

 

 

Jeg oplevede at gøre opmærksom 

på, at jeg var selv op til flere gange, 

men jordemoderen tog det ikke til 

efterretning. Jeg synes godt, hun 

kunne anerkende, at det ikke altid er 

en partner eller en mand, der er 

med. 

 

Under fødslen synes jeg ikke, det er 

vigtigt, at jordemoderen som sådan 

forholder sig til, at jeg er solomor. 

Der var så mange andre ting på spil, 

som fyldte mere, end at jeg var 

solomor.  

 Skema 2: Subgrupper og tilhørende kondensater  

 

I trin 4, sammenfatning, foretog vi en rekontekstualisering, hvormed menes, at kon-

densaterne holdes op imod det oprindelige datamateriale. Dermed forholdte vi os til, 

om de udarbejdede kondensater stemte overens med datamaterialet (ibid., s.107). Vi 

fandt, at den 3. kodegruppe fra trin 1 kunne omskrives, således at den blev mere be-

skrivende for datamaterialet. Dermed blev de fire endelige kodegrupper: Italesættelse 

af solomoderskabet, anerkendelse, paradokset: ønsket om ”normal” behandling vs. be-

hovet for ekstra omsorg og kommunikation og formidling.  

Ved at sammenfatte kondensaterne for subgrupperne formulerede vi et såkaldt guldci-

tat for hver enkel kodegruppe. Et guldcitat er en tekst, der har til formål at illustrere 

summen af de meningsbærende enheder (Malterud, 2017, s.108). Vi har udarbejdet 

følgende guldcitater, som vi vurderer stemmer overens med datamaterialet: 
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Italesættelse af solomoderskabet: 

Det er rart, når jordemoderen italesætter, at jeg er solomor og har viden om det, men 

hun behøver ikke at spørge for meget ind til det. På den måde føler jeg mig set og hørt.  

Anerkendelse: 

Jeg oplevede ikke at blive anerkendt i mit valg af solomoderskabet. Både fordi der blev 

set skævt til det fra personalets side, men også fordi jeg mødte andre solomødre med 

samme opfattelse.  

Paradokset: ønsket om ”normal” behandling vs. behovet for ekstra omsorg:  

Jeg har ikke valgt at blive solomor for at blive behandlet anderledes, men jeg havde 

nok forestillet mig lidt mere omsorg fra min jordemoder, når nu jeg var alene om det. 

Kommunikation og formidling: 

Til fødselsforberedelse pointerede jeg op til flere gange, at jeg var selv. Alligevel talte 

jordemoderen kun til par og manden. Til gengæld synes jeg ikke, at det, at jeg var 

solomor, var så vigtigt under fødslen.  

 

Efter udformningen af guldcitaterne sammenholdte vi disse med det oprindelige data-

materiale med henblik på at højne validiteten. Det er vores vurdering, at guldcitaterne 

rummer de væsentligste aspekter i datamaterialet. Derfor indgår disse som undersø-

gelsens resultater. 

9.0 Analyse 

Analysen tager afsæt i de temaer, der fremkom i vores interviewundersøgelse: itale-

sættelse af solomoderskabet, anerkendelse, paradokset: ønsket om ”normal” behand-

ling vs. behovet for ekstra omsorg samt kommunikation og formidling. Resultaterne fra 

interviewundersøgelsen sammenholdes med resultaterne fra forskningsartiklen (Ja-

cobsen et al., 2020) under de temaer, hvor det findes relevant. Analysen er opbygget 

således, at hvert enkelt tema indledningsvist præsenteres individuelt. Herefter vil 

hvert tema analyseres med udgangspunkt i Honneths anerkendelsesteori. Afslutnings-
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vist inddrages kommunikationsstrategien PEARLS til at belyse, hvordan de enkelte te-

maers problemstillinger kan løses kommunikativt. PEARLS inddrages således, at de ud-

valgte, for temaet relevante forhold, udfoldes.  

9.1 Italesættelse af solomoderskabet 

Det første tema, der kommer til udtryk i vores undersøgelse, er italesættelse af solo-

moderskabet. Her udtrykte flere af kvinderne, at de ikke følte sig talt til og ofte overset 

både i konsultationen, men i høj grad også til fødselsforberedelse (FF), hvor der blev 

henvist til parkonstellationen. Dette kommer til udtryk i følgende citat: ”der var ikke 

nogen støtte, [og] der blev ikke spurgt ind til hvordan klarer du det alene. Så det blev 

ikke italesat på nogen måde, at jeg var alene eller solomor. Slet ikke” (IP1). Alle kvin-

derne påpegede i nogen grad, at solomoderskabet aldrig blev italesat og gav udtryk 

for, at det havde været rart, hvis jordemoderen havde gjort dette. Dog fremgår det, at 

behovet for italesættelse af solomoderskabet under fødslen ikke er af samme vigtig-

hed som til FF og i konsultationen. En kvinde fra vores undersøgelse beskriver således: 

”det er ikke så vigtig i den proces [under fødslen] det eneste sted jeg savnede italesæt-

telse det var øh faktisk fra Herlev sygehus hospitals fødselsforberedelse”. Der tager 

man ligesom forgivet at man har en mand med, tit.. altså der bliver aldrig talt til at 

man kan være solomor” (IP2). Således fremgår det af undersøgelsen, at de fleste kvin-

der har et ønske om, at solomoderskabet italesættes af jordemoderen. Ligeledes frem-

går det, at en solomor oplevede en negativ italesættelse af solomoderskabet på bar-

selsafsnittet, hvorved hun oplevede en stigmatisering. Denne tematik vil derfor indgå 

og udfoldes i undersøgelses andet tema: anerkendelse.  

I forskningsartiklen fremtræder italesættelse også som et centralt tema. Her fremgår 

det dog, at personalet, med baggrund i deres ordvalg, fremstår usikre af frygt for at 

såre solomødrene (Jacobsen et al., 2020, s. 57).  

 

9.1.2 Italesættelse i et anerkendende perspektiv  

Ifølge Honneth kan individet risikere at miste det positive forhold til sig selv, hvis det 

oplever krænkelser og dermed manglende anerkendelse i de tre sfærer. Krænkelser i 
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den solidariske sfære kan medføre, at individet oplever at være uden social betydning i 

et fællesskab og dermed skade selvværdsættelsen (Honneth, 2006, s. 13). Med ud-

gangspunkt i Honneths teori ses det, at interaktionen mellem kvinden og jordemode-

ren udspiller sig i den solidariske sfære. Jordemoderen repræsenteres herved i den so-

lidariske sfærer, da hun indgår i et kulturelt arbejdsfællesskab med gravide, fødende 

og barslende kvinder. Solomødrene føler generelt, at jordemoderen ikke italesætter 

solomoderskabet. Når jordemoderen gentagne gange henviser til parkonstellationen 

som ideal, medfører det, at solomødrene ser sig selv som værende uden social betyd-

ning i fællesskabet med andre gravide. Dermed kan jordemoderens normative itale-

sættelse, møntet på par, betragtes som en krænkelse af solomødrene. Dette kan lede 

til mange frustrationer og tilmed virke sårende for solomødrene. I værste fald kan det 

medføre, at de ikke oplever at mestre opgaven som mor.  

Aspektet omkring italesættelse vurderes også relevant at belyse med afsæt i den rets-

lige sfære. Denne omhandler de universelle rettigheder mennesket rummer i et sam-

fund. Det kan være sundhedsvæsenet eller velfærdsydelser, som alle har lige adgang til 

(ibid., 12-13). Derfor kan det betragtes, at svangreomsorgen udspringer i den retslige 

sfære, da den er underlagt sundhedsloven. I denne kontekst oplever kvinderne, på 

baggrund af jordemoderens manglende italesættelse af solomoderskabet, ikke lige ad-

gang til sundhedsvæsenet eller velfærdsydelser på lige vilkår med øvrige kvinder, der 

indgår i en parkonstellation. Denne ulige adgang til sundhed kan dermed tolkes som en 

krænkelse af solomødrene. Det forhold, at jordemoderen ikke italesætter solomoder-

skabet kan medføre, at kvinderne oplever en usynliggørelse, hvorved deres rettigheder 

fratages. Dette kan således skade kvindernes selvrespekt og medvirke til en eksklusion 

af solomødrene som gruppe.   

 

9.1.3 PEARLS 

Med udgangspunkt i aspektet italesættelse ses der, i lyset af PEARLS, en kobling til re-

spekt. Respekt omhandler det forhold, at behandleren respekterer patienten og de 

valg, hun træffer (Mabeck, 2008, s.45). I denne kontekst kan der argumenteres for, at 
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jordemoderens respekt kommer til udtryk gennem hendes italesættelse af solomoder-

skabet. Det er derfor af afgørende betydning, at jordemoderen tør italesætte solomo-

derskabet dog med en ydmyg tilgang, således at det ikke får modsatte betydning, hvor 

kvinderne føler sig stødte. Såfremt kvinderne føler sig respekteret som solomødre, ska-

bes der i højere grad grobund for en åben dialog baseret på gensidig tillid. Derved er 

jordemoderen medvirkende til at styrke kvindernes tro på egne evner som solomødre. 

I henhold til temaet om italesættelse fremkommer det også, med udgangspunkt i 

ovenstående eksempel fra forskningsartiklen, at sundhedspersonalets italesættelse af 

solomoderskabet ofte bunder i usikkerhed. Med afsæt i forholdet legitimering gælder 

det om, at jordemoderen ikke holder sig tilbage på baggrund af sin egen frygt for solo-

mødrenes reaktioner, men i stedet tør at omtale og sætte ord på solomoderskabet.  

 

9.2 Anerkendelse  

Under andet tema, anerkendelse, fremkom det, at alle kvinderne, i mødet med jorde-

moderen, havde behov for anerkendelse i deres valg af solomoderskabet. I relation til 

dette fremkommer to centrale aspekter: viden og stigmatisering, som præsenteres i 

det følgende. 

Først og fremmest ses det, i relation til viden, at en af solomødrene i høj grad finder 

det fordelagtigt, når jordemoderen har den fornødne viden om og kendskab til solo-

mødre og de dertilhørende tematikker: ”jordemoderen vidste egentlig godt, hvad hun 

havde med at gøre, så det var ikke sådan ”surprice”, jeg er solomor, så jeg kan opfor-

dre til at øhm, man har kendskab til vores situation (…)” (IP2). Denne opfattelse er 

sammenstemmende med en anden solomor (IP4) i vores undersøgelse. Denne solomor 

gør også opmærksom på, at hun havde ønsket, at jordemoderen havde haft kendskab 

til, eller om ikke andet, sat sig ind i det forhold, at kvinden var solomor forud for kon-

sultationen: ”Men hun [jordemoderen] havde så heller ikke læst min journal, altså det 

tager jo ikke mere end 2 sek., synes jeg at skulle skimme det der igennem om ikke an-

det lige det der med at være solomor” (IP4). Citatet vidner således om, at viden er es-

sentielt, hvorved det kan tolkes, at jordemoderens viden om solomødre og deres situa-
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tion fremstår helt centralt for at solomødrene oplever at blive anerkendt af jordemo-

deren. Med det sagt er det dog relevant at understrege, at visse solomødre ønsker, at 

denne viden foreligger som baggrundsviden, hvorved baggrunden for og valget af solo-

moderskabet ikke udpensles. Dette skal således sikre, at jordemoderen ikke ”borer i 

det […] at der ikke kommer en mand med” (IP4). Således fremgår det, at en sådan dyb-

degående italesættelse af solomoderskabet fra jordemoderens side kan have den 

modsatte effekt, hvormed kvinden ikke oplever at blive mødt, som den hun er og der-

med ikke anerkendes.  

I relation til aspektet omhandlende stigmatisering fremgår det, at en af solomødrene 

oplever, at der blandt personalet på barselsgangen ses skævt til, at hun er solomor, og 

hun oplever en negativ italesættelse heraf: ”Så siger hun [sygeplejersken] : ””nå, det 

var måske lidt hårdt at blive mor alene, hva””? (IP1). I forbindelse med udførelsen af 

dette interview er kvinden grådlabil og således tydeligt påvirket af denne oplevelse. 

Denne negative italesættelse kan således tolkes som værende medvirkende til, at kvin-

den føler sig stigmatiseret. Stigmatisering optræder også som et centralt element i 

forskningsartiklen. Her gør det sig dog gældende, at stigmatiseringen også udspringer 

af den organisatoriske opbygning. I forskningsartiklen bliver nogle af kvinderne, på 

baggrund af deres solomoderskab, indlagt på en flermandstue. Dermed har de ikke ad-

gang til en enestue ligesom de kvinder, der indgår i en parkonstellation. Herved frem-

går det, at kvinderne, som følge af solomoderskabet, ikke får samme behandling som 

øvrige kvinder. Dette kan tolkes som at disse solomødre, på baggrund af deres solomo-

derskab og den organisatoriske opbygning, oplever at blive behandlet anderledes. 

Denne forskelsbehandling kan tolkes som værende et udtryk for stigmatisering. Dette 

aspekt synliggøres i dette citat: ”On the postnatal ward, I found it annoying that cou-

ples were offered a single room with double bed and so on, but since I was alone I had 

no possibility to have a single room” (Interview #2) (Jacobsen et al., 2020, s.57).  

 

9.2.1 Anerkendelse i et anerkendende perspektiv 

Set i lyset af et anerkendelsesperspektiv fremgår det, med udgangspunkt i ovenstå-

ende eksempler omkring viden, at de pågældende jordemødres manglende viden om 
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solomoderskab kan betragtes som et udtryk for manglende anerkendelse af solomød-

renes unikke særegenheder. Konsekvensen heraf kan være, at individet mister en del 

af dets evne til at indgå i et solidarisk fællesskab (Honneth, 2006, s. 12-13). I relation til 

dette tema kunne jordemoderens manglende anerkendelse indvirke på og svække so-

lomødrenes tro på egen evne til at klare forældreskabet. Ligeledes kan det i værste 

fald have den konsekvens, at solomødrene ikke møder op til næste svangrekontrol. 

Ovenstående eksempel hvor en solomor oplever, at jordemoderen ”borer” i det, at 

hun er alene, kan lede til, at kvinden føler sig fremmedgjort. Ud fra anerkendelsesteo-

rien kan det betragtes som oplevelsen af krænkelse i den solidariske sfære. Kvinden vil 

således ikke opleve at blive anerkendt for netop hendes unikke måde at være på, hvil-

ket i høj grad inkluderer hendes valg om at være solomor. Som konsekvens heraf vil 

hun i værste tilfælde ikke udvikle selvværdsættelse. Jordemoderens manglende viden 

om eller dybdegående sublime omtale af og udspørgen om solomoderskabet kan der-

for anskues som en krænkelse af kvinden, hvilket afføder irritation, frustration og skuf-

felse.  

Krænkelse indenfor den solidariske sfære ses også at gøre sig gældende i det andet 

centrale perspektiv: stigmatisering, hvor kvinden oplever at blive set ned på. I et aner-

kendelsesperspektiv fremgår det her, at jordemoderens negative, sublime omtale af 

solomoderskabet, i samspil med eventuel manglende viden, kan ses som en krænkelse 

af informationen, hvorved kvinden ikke anerkendes. Kvinden reagerer herpå med en 

følelse af sorg, skuffelse og afmagt.  

Anerkendelse kan også gives i form af rettigheder indenfor den retslige sfære. I hen-

hold til stigmatisering ses det i eksemplet fra forskningsartiklen, at en kvinde oplever 

en forskelsbehandling, idet hun ikke tilbydes indlæggelse på en enestue. Således frem-

går det, at visse solomødre ikke har adgang til samme rettigheder på lige vilkår med 

kvinder i parkonstellationer. Med afsæt i Honneths teori betyder denne fratagelse af 

solomødrenes rettigheder, at de ikke får kognitiv respekt og i værste fald udvikler de 

ikke selvagtelse. Denne organisering af svangreomsorgen kan dermed betragtes som 

en krænkelse af informanten, hvorved kvinden oplever en forskelsbehandling som 

følge af at det faktum, at hun er solomor.  



 

 Side 36 ud af 97  

9.2.2 PEARLS  

I forhold til jordemoderens viden kan der ud fra PEARLS ses en kobling til empati. Em-

pati omhandler det forhold, at jordemoderen evner at udvise forståelse for kvindens 

situation (Mabech, 2008, s.43). Der kan derfor argumenteres for, at viden kan betrag-

tes som et godt udgangspunkt herfor. Jordemoderen kan således med fordel tilegne 

sig viden om solomødres situation, hvorved det kan tænkes, at hun i højere grad bliver 

i stand til at vurdere behovet hos den enkelte solomor.  

I relation til aspektet omhandlende stigmatisering vurderes accept at være af særlig re-

levans. I ovenstående eksempel gjorde det sig gældende, at en af solomødrene ople-

vede at blive stigmatiseret, hvorfor det kan tolkes, at hun ikke er blevet mødt af et for-

domsfrit sundhedspersonale. Her kunne situationen formentlig havde udviklet sig 

anerledes, hvis personalet havde indledt dialogen med en accept af, at det er kvinden, 

der er ekspert i hendes liv og dermed eksperten i forhold til hendes valg om at være 

solomor. Mere konkret ville personalet derved signalere en åbenhed, som ville have en 

positiv indvirkning på dialogen, hvormed kvinden formentlig ville opleve at blive taget 

alvorligt i sit valg af solomoderskabet.  

 

9.3 Paradokset: ønsket om ”normal” behandling vs. behovet for 

ekstra omsorg 

Under tredje tema paradokset: ønsket om ”normal” behandling vs. behovet for ekstra 

omsorg, fandt vi, at mange af kvinderne havde et ønske om at blive behandlet som øv-

rige gravide i parkonstellationer. Dette tydeliggøres i følgende citat: ”Det kan selvfølge-

lig godt være, der er andre, der ikke har det sådan, jeg havde ikke som sådan behov for 

at blive behandlet specielt” (IP2). Ydermere kan det tolkes, at kvinden ikke ønsker, at 

jordemoderen målretter den jordemoderfaglige omsorg med afsæt i solomoderskabet. 

På trods af dette perspektiv fremgår det samtidig, at andre kvinder har et ønske om, at 

jordemoderen, qua deres solomoderskab, yder en ekstra omsorg for dem. Et sådant 

ønske fremtræder i følgende citat: ”om det er fordi man ikke er opmærksom på at en 
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solomor måske godt kunne have brug for en lille smule mere omsorg” (IP1). Med ud-

gangspunkt i udtalelserne tegner sig således et tydeligt billede af et paradoks omhand-

lende, hvorvidt der er behov for ekstra omsorg hos kvinderne i vores undersøgelse. Et 

tilsvarende paradoks ses også i forskningsartiklen, hvor disse modsatrettede følelser 

kommer til udtryk på barselsgangen. En af informanterne beskriver således: I wanted 

to be seen as any other mother […] The fact that we’re all alone makes us single 

women a bit more vulnerable (Interview # 8) (Jacobsen et al., 2020, s. 56). Herved syn-

liggøres de dobbeltrettede behov som kvinden, qua sit solomoderskab, er i besiddelse 

af. Med udgangspunkt i ovenstående fremgår det således, at paradokset og de dertil-

hørende dobbeltrettede behov for omsorg er gennemgående i såvel vores egen gene-

rede empiri samt i forskningsartiklen. Temaet kan derfor i høj grad tolkes som væ-

rende et fremtrædende forhold, som er relevant for jordemoderen at være bevidst om 

i mødet med solomødrene.  

 

9.3.1 Paradokset i et anerkendende perspektiv  

To informanter i vores undersøgelse repræsenterer forskelligrettede perspektiver, 

hvori paradokset fremtræder. Den ene kvinde (IP1) udtrykker, at jordemødrene ikke 

var omsorgsfulde hverken i graviditeten, under fødslen eller i barselsperioden. Desu-

den havde hun en forventning om, at jordemoderen skulle yde et mere følelsesmæs-

sigt forhold til hende, idet hun var ene: ”.. når man har en mand til fødslen, så har man 

et forhold til ham. Jeg tror, man måske har behov for at have en lidt mere følelsesmæs-

sig relation til sin jordemoder [sådan]; ”det er ikke mig og min mand, det er os to, [jor-

demoderen og jeg] der skal klare det her”” (IP1). Citatet vidner om, at kvinden har en 

forventning til, at jordemoderen indgår i et ligeværdigt samspil på lige vilkår med en 

mandlig partner. I et anerkendelsesperspektiv kan dette betragtes som kvindens ønske 

om emotionel anerkendelse, hvilket indtræder i den private sfære. Ifølge Honneth er 

kærligheden essentiel i den private sfære, hvori de nære relationer som venskaber og 

ægtefæller optræder (Honneth, 2006, s. 11). Dette kan tolkes som, at solomoderen 

ikke har fået anerkendelsesbehovet dækket igennem ”eksistensen af en konkret an-

den” (ibid., s. 11). Derfor søger hun anerkendelse fra jordemødrene på et emotionelt 
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plan. Dette stiller således høje krav til jordemødrene, der ikke indgår i den private 

sfære. Honneth påpeger, at kærlighed og omsorg fra nære relationer er en forudsæt-

ning for at kunne indgå i andre relationer i den solidariske sfære. Idet kvinden oplever, 

at flere jordemødre ikke har været i stand til at opfylde hendes behov for omsorg, kan 

det antages, at kvinden ikke har fået den fornødne kærlighed og omsorg fra nære rela-

tioner. Hun oplever derfor ikke at kunne indgå i et vellykket møde med jordemødrene i 

den solidariske sfære.   

I modsætning hertil oplevede den anden solomor (IP2), at hun ikke havde behov for 

yderligere omsorg fra jordemoderen jævnfør citatet i ovenstående afsnit. I stedet øn-

sker kvinden at blive behandlet ligesom enhver anden gravid. Hun pointerer flere 

gange, at hun har et godt netværk, også under fødslen, hvilket kan tolkes som kvindens 

anerkendelse i den private sfære. Kvinden udtrykker generel tilfredshed med fødsels-

forløbet til trods for komplikationer. I et anerkendelsesperspektiv kan det tolkes som, 

at kvinden har oplevet anerkendelse fra jordemoderen i den solidariske sfære, hvilket 

kan styrke kvindens selvværdsættelse (ibid., s.12-13).  

 

9.3.2 PEARLS 

Ud fra PEARLS, kan der med fordel tages afsæt i partnerskab som jordemoderfagligt 

redskab i mødet med solomødre. Her kan det være fordelagtigt, at jordemoderen ind-

leder dialogen med ordet ”vi”, da hun på den måde møder solomoderen på et ligevær-

digt grundlag. Ved hjælp heraf kan jordemoderen tydeliggøre, at de er fælles om at 

skabe en fornuftig dialog og løse eventuelle problemer (Mabech, 2008, s.43). Netop 

partnerskab ses centralt at anvende i dialogen med de solomødre, der udtrykker be-

hov for ekstra omsorg, da de ofte føler sig alene og sårbare. Her ville det således være 

en fordel at gøre brug af ”vi”, således at jordemoderen tydeliggør partnerskabet og 

bringer det i spil. Dog bør jordemoderen medtænke, at visse solomødre muligvis vil 

føle dette grænseoverskridende. Dette med udgangspunkt i forskningsartiklen (Jacob-

sen, et al., 2020), der påpeger, at solomødre er selvstændige og egenrådige kvinder, 

der ønsker at løse deres problemer på egen hånd. Det kan tænkes, at en sådan itale-
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sættelse med brugen af ”vi” kan virke krænkende eller stødende, hvilket i værste kon-

sekvens kan bryde tillidsforholdet. Det er derfor centralt, at jordemoderen bruger sine 

kommunikative instinkter med henblik på at fornemme, hvornår partnerskabet som 

redskab er relevant, og hvornår det bør træde i baggrunden.  

  

9.4 Kommunikation og formidling 

Undersøgelsens fjerde tema kommunikation og formidling udspiller sig hovedsageligt 

til FF, hvilket udfoldes i det følgende.  

Adskillige solomødre oplevede tilbuddet om FF på det pågældende sygehus som ikke-

inkluderende for solomødre: ”det var jo meget møntet på, at det var par, og at man-

den var med for så kunne han gøre dit og dat” (IP3). En anden kvinde udtrykker det så-

ledes: ”det kræver jo, der er en partner med, og det blev ikke sagt til mig, at det godt 

kan være en god idé, at du har en med til fødselsforberedelse, som skal være med til 

fødslen” (IP1). Solomødrene inkluderes således ikke til FF, da jordemoderen i sin for-

midling i stedet henviser til parkonstellationen: ”Hun talte KUN til par, hun accepte-

rede ikke, at vi sad to, der var alene..(..)..al kommunikation henvendte sig til par (IP4). 

Citaterne vidner om, at kommunikation og formidlingen til FF i høj grad ikke inkluderer 

alle gravide på de respektive hospitaler. Dette resulterede i, at visse solomødre i un-

dersøgelsen enten søgte anden FF som supplement eller udeblev fra de resterende 

gange. Dertil udtaler en solomor: ”jeg var egentligt bare glad for, at jeg havde tilmeldt 

mig sådan noget solomødre noget” (IP4).  

I tilknytning til ovenstående problematik udtrykker solomødrene, at jordemoderen til 

FF italesætter og inddrager eksempler fra en række forhold, der gør sig gældende for 

majoriteten, altså parkonstellationen. Eksemplificeret udtrykker flere solomødre (IP 

1,2), at jordemoderen omtaler sexliv, hvordan manden kan yde rebozo under fødslen 

samt, hvordan manden kan være en støttende faktor under amningen. Heraf fremgår 

det, at den pågældende jordemoder tilrettelægger FF med afsæt i, at der er en mand, 

hvormed flere af solomødrene efterlades med en tom fornemmelse: ”de snakkede om, 

(…) hvordan man fik sexlivet op at køre bagefter altså, jeg synes, det var fuldstændig 
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ligegyldigt” (IP1). Ydermere beskriver en solomor, at hun oplevede, at amning og an-

dre hverdagsgøremål var mere omfattende som ene, og at hun derfor godt kunne have 

ønsket, at jordemoderen havde italesat disse forhold: ”det der med (det) lavpraktiske 

at det er anderledes at være solomor den første tid fx at amning eller andre ting må 

ryge, fordi der er ting, der hænger anderledes sammen”(IP2).  

 

9.4.1 Kommunikation og formidling i et anerkendende perspektiv 

Ifølge Honneth har individet lige adgang til de universelle rettigheder, der finder sted i 

den retslige sfære (Honneth, 2006, s. 12). FF kan betragtes som en universel rettighed, 

da alle gravide, inklusiv en eventuel partner, har mulighed for at deltage. Solomødrene 

kan opnå at udvikle selvrespekt på lige fod med andre gravide til FF, hvis de anerken-

des herigennem. Med afsæt i citaterne i ovenstående afsnit kan det tolkes, at organi-

seringen af FF, med baggrund i jordemoderens formidling, ikke er inkluderende for so-

lomødre. Derfor kan der argumenteres for, at solomødrene ikke oplever at blive aner-

kendt i den retslige sfære, men derimod oplever en distance og fremmedgørelse over-

for det, der skulle være et ligeværdigt arrangement.  

Når solomødre træder ind i det offentlige rum til FF med øvrige gravide, indgår de i 

den solidariske sfære. Det er her en forudsætning for anerkendelsen, at individet føler 

en relation til fællesskabet og kan genkende sig selv deri (ibid., s. 12). Netop her ople-

ver solomødre en direkte fremmedgørelse af dem selv, da de ikke inkluderes som solo-

mødre med deres unikke særegenheder. Honneth påpeger, at selvværdsættelsen hæn-

ger uløseligt sammen med de handlinger, individet foretager (ibid., s. 12). I lyset heraf 

er det essentielt, at jordemoderen anerkender kvinderne for deres valg af solomoder-

skabet, så de får mulighed for at udvikle selvværdsættelsen. Anerkendelse kan komme 

til udtryk gennem jordemoderens kommunikative redskaber, hvorved jordemoderen 

giver tilladelse til at åbne op for moderskabet på et mere generelt og legitimt plan. 

Derved kan andre former for familiekonstellationer i højere grad inkluderes. Dermed 

kan det tænkes, at solomødres følelse af stigmatisering eller distance kan mindskes. 

Dog skal det medtænkes, at den solidariske sfære, ifølge Honneth, også er fornuftbase-

ret (ibid., s.13). Set i lyset af dette kan det derfor tolkes som det mest rationelle valg, 



 

 Side 41 ud af 97  

at jordemoderen målretter sin formidling til majoriteten, hvorved flertallet anerken-

des. Mange af solomødrene er opmærksomme på, at de er en minoritetsgruppe og er 

således forstående overfor, at det forekommer, at jordemoderen i sin formidling væg-

ter majoriteten. Dette accepteres med forbehold for, at jordemoderen også ind i mel-

lem tilkendegiver, at der er minoritetsgrupper tilstede som eksempelvis solomødre: I 

inklusionens tegn kunne man måske godt (…) anerkende at der er andre” (IP2).  

 

9.4.2 PEARLS         

Støtte omhandler det forhold, at behandleren viser, at hun står til rådighed for patien-

ten og gerne vil hjælpe hende (ibid., s. 46). Til FF med mange deltagende er der ikke en 

behandler-patient-dialog, hvilket PEARLS lægger op til. Dog kan der stadig argumente-

res for, at jordemoderen under FF tydeliggør, at hun vil kvinden det bedste uafhængigt 

af den familiekonstellation, hun indgår i. Jordemoderen kan eksempelvis udvise støtte 

ved at lade deltagerne præsentere sig selv. Herved får hun en fornemmelse af hvilke 

familiekonstellationer, der er repræsenteret. Derved kan hun i højere grad formidle sin 

viden, med afsæt i de repræsenterede konstellationer, sådan at alle føler sig inklude-

ret. Endvidere kan jordemoderen løbende give plads til, at deltagerne kan stille spørgs-

mål. Når jordemoderen besvarer spørgsmål med afsæt i individuelle forhold, er hun 

med til at udvise støtte for den enkelte kvinde, herunder solomødre 

 

10.0 Diskussion  

Med afsæt i analysens resultater vil vi i det følgende diskutere nogle af de centrale pro-

blemstillinger, der fremkom. Diskussionen inddeles i tre afsnit: Inkluderende sprog, or-

ganisering af svangreomsorgen samt viden og uddannelse. Afslutningsvis følger en kri-

tisk refleksion over projektets valgte metode.   

 



 

 Side 42 ud af 97  

10.1 Inkluderende sprog  

Først og fremmest gjorde det sig gældende, at solomødre i høj grad ønskede italesæt-

telse fra jordemoderen i graviditeten, til FF og i barselsperioden. Derimod var det i 

mindre grad et ønske under fødslen. Her forestiller vi os, at anden jordemoderfaglig 

omsorg kan være af større relevans, såsom guidning i presseteknik og vejrtrækning. 

Dog er italesættelse af solomoderskabet et centralt aspekt, der rummer flere nuancer. 

På den ene side skal jordemoderen italesætte solomoderskabet for at anerkende kvin-

den. Samtidig er det essentielt, at jordemoderen ikke taler for meget om det, eller 

spørger for meget ind til det, da dette opleves som grænseoverskridende og kan være 

stødende for nogle solomødre. Derfor er måden, hvorpå jordemoderen italesætter so-

lomoderskabet, centralt at udfolde. Her kunne det være relevant med en åben tilgang, 

hvor jordemoderen udviser ydmyghed omkring sin viden om solomødre. Dette kunne 

udvises i form af åbne spørgsmål i retning af: ”Vil du fortælle mig lidt om det at være 

solomor, jeg kender ikke så meget til det?”. Hermed tillader jordemoderen en åben di-

alog om solomoderskabet, hvormed det bliver op til kvinden at beslutte, hvor meget 

hun ønsker at dele. Jordemoderen viser hermed ydmyghed i forhold til sin manglende 

viden, og samtidigt udtrykker hun interesse i solomoderskabet. Således imødekommes 

i højere grad forudsætningen for, at kvinden føler sig anerkendt i mødet med jordemo-

deren. 

I henhold til vores indledning fremførte vi flere perspektiver, hvorpå selvvalgte solo-

mødre ikke inkluderes i svangreomsorgen. Dette kommer bl.a. til udtryk i informati-

onsmaterialet, sundhedsstyrelsen udsteder i form af pjecer, omhandlende graviditet, 

fødsel og familiedannelse. Det fremgik af analysen, at visse solomødre ikke følte sig 

imødekommet og anerkendt af jordemoderen. I tilknytning hertil var der ikke nogen 

solomødre, der direkte påpegede, at informationsmaterialet var stødende. Dog er vi 

opmærksomme på, at solomødre kan opleve underkendelse i mødet med jordemode-

ren, når hun udleverer pjecer der, i sproglig og billedlig format, adresserer sig til par. 

Ifølge Sundhedsloven § 2 (2019) fremgår det, at den sundhedsprofessionelles opgave 

er at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse. For 
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at imødekomme dette kunne der med fordel revideres i eksisterende pjecer eller ud-

komme nye indeholdende inkluderende sprog og illustrationer, der henvender sig til 

solomødre. Pjecerne kan ses som et redskab for jordemoderen til at arbejde anerken-

dende i mødet med solomoderen i den retslige sfære.        

 

10.2 Organisering af svangreomsorgen  

Organiseringen af FF er essentielt at udfolde, da det især var her, at solomødrene ople-

vede en direkte forskelsbehandling. Dette kommer til udtryk i måden, hvorpå jordemo-

deren gentagne gange tager udgangspunkt i partneren som en nødvendig støtte for 

kvinden. Samtidigt taler jordemoderen kun til par, som gør, at adskillige solomødre 

ikke føler sig anerkendt og derved udebliver, eller søger efter anden form for FF. Velvi-

dende, at majoriteten indgår i en parkonstellation, kan det derfor diskuteres, hvorvidt 

der bør tilrettelægges FF blot for solomødre. Dog vurderer vi, at dette er relevant, hvis 

jordemoderen skal imødekomme de etiske retningslinjer omhandlende respekt og an-

erkendelse af den enkelte gravide og hendes livsstil (Jordemoderforeningen, 2010). 

Idet solomødre er en minoritetsgruppe samt at ressourcerne på de enkelte sygehuse 

kan være begrænset, kan det være udfordrende at organisere og gennemføre FF ude-

lukkende for solomødre. Ligeledes forestiller vi os, at ikke alle solomødre ønsker en 

særlig tilrettelagt FF jævnfør ønsket om ”normal” behandling. Dog kunne der organise-

res en særlig FF eller tilbydes en gruppekonsultation for alle enlige mødre. Her kunne 

den jordemoderfaglige omsorg således optimeres i form af en målrettet kommunika-

tion, hvor der ikke konsekvent adresseres til partneren.  

Ovenstående dog med forbehold for uønsket enlige, da der kan knytte sig sociale pro-

blematikker hertil (Sundhedsstyrelsen, 2013, s.71). Derfor bør der tages højde for, 

hvorvidt et møde mellem uønsket enlige og selvvalgte solomødre, der fremstår som 

ressourcestærke kvinder, vil skabe grobund for et ligeværdigt fællesskab eller det sna-

rere vil skabe en distance som følge af de indbyrdes forskelle.    

I tilknytning hertil fremgår det af ”Anbefalinger for svangreomsorgen”, at de enkelte 

regioner kan tilrettelægge FF på forskellig vis (ibid., s. 11). Med det som argument 

kunne der med fordel organiseres et hold for solomødre eller enlige kvinder, dog med 
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forbehold for de aktuelle tildelte ressourcer.  

 

10.3 Viden og uddannelse 

Ud fra analysen gjorde det sig gældende, at solomødre oplevede manglende anerken-

delse fra jordemoderen i konsultationen, til FF og i barselsperioden. Især kom det til 

udtryk, når forskelsbehandlingen blev tydeliggjort, hvori jordemoderen usynliggjorde 

selvvalgte solomødre ved manglende italesættelse og ikke-inkluderende sprogbrug. I 

forlængelse heraf tegner der sig et billede af flere komplekse problemstillinger, som 

bør bringes frem i lyset. Først og fremmest er det vores indtryk, at den teoretiske un-

dervisning på jordemoderuddannelsen udspiller sig med et normativt afsæt i den tradi-

tionelle parkonstellation, hvorved der sjældent drøftes perspektiver, der afviger herfra.  

Ydermere er selvvalgte solomødre ikke nævnt i de aktuelle retningslinjer, jordemode-

ren arbejder ud fra, hverken i illustrativ form eller skriftligt informationsmateriale. I ly-

set af projektets empiri fremgår det, at flere solomødre ønskede, at jordemoderen 

havde mere viden om deres situation. Med afsæt i ovenstående kan der derfor argu-

menteres for rationalet i, at jordemoderen bør få mere viden om solomødre i form af 

uddannelse eller kurser med henblik på at kunne optimere den jordemoderfaglige om-

sorg.               

 

10.4 Kritisk refleksion over valgte metode  

Vi har fundet det relevant at generere egen undersøgelse med henblik på at undersøge 

solomødrenes oplevelse af mødet med jordemoderen i graviditeten samt under føds-

len. Ved at interviewe solomødre får vi kendskab til deres perspektiver, hvilket vi be-

tragter som en styrke i dette projekt. Dog kunne det, med henblik på besvarelse af pro-

blemformuleringens anden del omhandlende optimering af den jordemoderfaglige 

omsorg, også havde været relevant at foretage interviews med jordemødre. Dette 

kunne have bidraget med perspektiver på, hvorledes praktiserende jordemødre ople-

ver den aktuelle jordemoderfaglige omsorg for selvvalgte solomødre i klinikken samt 

på hvilke parametre, de vurderer et behov for ændringer. Det er vores indtryk, at en 

sådan inddragelse af jordemoderens perspektiver dels kunne bidrage til yderligere 
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aspekter med henblik på besvarelse af problemformuleringens anden del samt dels 

kunne give et mere deltaljeret indblik i interaktionen mellem jordemødrene og solo-

mødrene. Dernæst forholder vi os til betydningen af antal informanter i vores undersø-

gelse. Vi er bevidste om, at inddragelse af flere informanter kunne have ledet til andre 

temaer, hvilket kunne have influeret på resultaterne. Dermed medtænker vi det for-

hold, at informanterne i sig selv ikke er repræsentative for alle solomødre. Resulta-

terne skal derfor ses med forbehold. Ydermere er vi opmærksomme på, at vi ikke er 

forskere, og at vi dermed, som følge af manglende erfaring, kan have overset aspekter 

i databearbejdningen, som kan have ydet indflydelse på undersøgelsens resultater. Vi 

medtænker dog det forhold, som tidligere nævnt, at vi som en styrke for projektet, lø-

bende har været bevidste om vores for-forståelse.  

Vi forholder os til, at Honneths anerkendelsesteori kan have visse begrænsninger som 

analyserende redskab, idet anerkendelse og krænkelser er kontekstafhængige. Derud-

over skal teorien ses som et bud på en skitsering af virkeligheden.   

Med hensyn til kommunikationsstrategien PEARLS er vi opmærksomme på, at en sam-

let inddragelse af alle forhold i PEARLS i hvert af analysens temaer kunne have bidraget 

til at tydeliggøre sammenhængen mellem disse. Med afsæt i projektets omfang har vi 

dog fundet det relevant at udvælge særligt centrale forhold og udfolde disse i analy-

sen.   

Opsummerende har projektets valgte teori og empiri været brugbart med henblik på 

besvarelse af problemformuleringen dog med forbehold for ovenstående skitserede 

aspekter.  

11.0 Konklusion  

Vi vil i det følgende besvare problemformuleringens to dele ud fra analysen og diskus-

sionen. Første del afdækker selvvalgte solomødres oplevelse af mødet med jordemo-

deren i svangreomsorgen, mens anden del besvarer, hvordan jordemoderen kan opti-

mere den jordemoderfaglige omsorg for selvvalgte solomødre.  

På baggrund af analysen fandt vi, at solomødrene i nogen grad føler sig krænket og 
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usynliggjort i mødet med jordemoderen, når hun ikke italesætter solomoderskabet el-

ler i stedet italesætter solomoderskabet på normativ sublim vis, hvor hun ikke udviser 

ydmyghed. I tilknytning hertil fremgår det, at solomødrene i højere grad føler sig stig-

matiserede i situationer, hvor jordemoderen ikke har den fornødne viden om og kend-

skab til det at være solomor. Med afsæt i forskningsartiklen optræder stigmatisering 

og forskelsbehandling også på baggrund af den organisatoriske opbygning, hvor kvin-

derne ikke tildeles rettigheder på lige vilkår med kvinder, der indgår i en parkonstella-

tion. Til gengæld fandt vi, at behovet for italesættelse af solomoderskabet ikke er af 

vigtig betydning i mødet med jordemoderen under fødslen. Det fremgik også som gen-

nemgående tema i både interviewundersøgelsen og forskningsartiklen, at kvinderne, 

som følge af deres solomoderskab, havde dobbeltrettede behov i relation til den jorde-

moderfaglige omsorg.  

Med afsæt i vores undersøgelse, fandt vi, at solomødrene under FF følte sig usynlig-

gjort og krænket på baggrund af jordemoderens ikke-inkluderende normative sprog-

brug med henvisning til ”partneren”. Ud fra analysen og diskussionen fremgår det såle-

des, at solomødrene i højere grad føler sig anerkendt i mødet med jordemoderen, når 

hun spørger ind til solomoderskabet med en åben og ydmyg tilgang og dermed udviser 

accept og interesse. Jordemoderen kan optimere den jordemoderfaglige omsorg ved 

at arbejde anerkendende i den retslige og solidariske sfære. Derved kan hun bidrage til 

udvikling af solomødrenes selvagtelse samt selvværdsættelse og dermed øge det posi-

tive selvforhold. Mere konkret kan jordemoderen, med henblik på optimering af den 

jordemoderfaglige omsorg, italesætte solomoderskabet og være bevidst om brugen af 

normativt sprog. Ligeledes kan jordemoderen med fordel deltage i kurser, hvorved hun 

kan øge sit kendskab til det at være solomor. På et organisatorisk plan kan der revide-

res i eller udstedes nye pjecer samt plakater.  

12.0 Perspektivering  

Med afsæt i konklusionen fandt vi, at det er fordelagtigt, at jordemoderen får et større 

kendskab til solomødre. Ligeledes fandt vi, at solomødre i højere grad kan inkluderes i 

svangreomsorgen. I det følgende vil vi derfor anvende vores konklusion til at kigge på, 
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hvordan denne konkret vil kunne udmøntes i praksis altså hvilke perspektiver, der lig-

ger gemt i vores konklusion.  

Først og fremmest forestiller vi os, at der med fordel kunne indgå et afsnit om selv-

valgte solomødre samt øvrige alternative familiekonstellationer i næste udgave af ”An-

befalinger for svangreomsorgen”. På den måde muliggøres i højere grad viden om so-

lomødre, men et sådant tiltag kunne også tænkes at bidrage til en synliggørelse og an-

erkendelse af solomødre på et højere organisatorisk plan.  

Desuden forestiller vi os, at aspektet om viden og uddannelse om solomødre kan imø-

dekommes både for jordemødre samt studerende. På jordemoderuddannelsen kunne 

der afholdes temadage omhandlende alternative familiekonstellationer. I den forbin-

delse kunne der bl.a. inviteres en solomor, som via sin fortælling og besvarelse af 

spørgsmål kunne bidrage til, at den studerende får et vist kendskab til det at være 

solomor. Tilsvarende undervisning kunne også arrangeres for jordemødre enten i form 

af et kursus eller et fyraftensmøde.  

Med henblik på at inkludere solomødre i svangreomsorgen kunne man, med forbehold 

for regionernes ressourcer og økonomiske midler, tilrettelægge en særlig FF for enlige 

kvinder eller for alternative familiekonstellationer som fællesnævner. Ydermere kunne 

der revideres i eller udstedes nye pjecer, som, med afsæt i ordvalg og illustrationer, i 

højere grad henvender sig til solomødre. Sådanne pjecer kunne udleveres af jordemo-

deren og ligge til fri afbenyttelse i jordemoderkonsultationen. Ligeledes kunne der ud-

formes plakater eller illustrationer til jordemoderkonsultationen. Dette kunne bidrage 

til en synliggørelse af solomødre og dermed samlet set bringe større fokus på de fami-

lieformer, der afviger fra normen. En sådan synliggørelse kunne optimere den jorde-

moderfaglige omsorg for solomødre.  
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Bilag 1:  Danmarks statistik: Børn efter far status, mor 
status, familietype, alder, område og tid 
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Bilag 2:  Søgeprotokol 

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3010886 Maria Gertov  JM17V 27-03-20 

3010347 Birgitte Skov Laursen JM17V 27-03-20 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

Der ses en stigning i prævalensen af selvvalgte solomødre i Danmark, hvilket bety-

der, at jordemoderen i højere grad end hidtil vil møde disse kvinder i forbindelse 

med graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker at tilegne os viden om selvvalgte solo-

mødres oplevelse af  mødet med jordemoderen i graviditet, fødsel og barsel med 

henblik på, hvordan kan jordemoder optimere den jordemoderfaglige omsorg for 

selvvalgte solomødre  

Problemformulering: 

Hvordan oplever solomødre mødet med jordemoderen i svangreomsorgen og hvor-

dan kan jordemoderen, med udgangspunkt i denne viden, målrette og optimere den 

jordemoderfaglige omsorg for solomødre? 

 

Søgeord og inddeling i blokke:  

Vores problemformulering er inddelt i blokke på baggrund af de centrale nøgleord, der 

er i problemformuleringen. Vores nøgleord er: oplevelse, solomor og jordemoder. Vi 

har nedskrevet henholdsvis danske og engelsk synonymer for vores søgeord, som 

fremgår i nedenstående tabel. 

Vi har anvendt trunkering med henblik på at få alle variationer af ordet. Ligeledes har 

vi brugt maskering for at kunne søge på begreber bestående af flere ord.  
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 BLOK 1 
 

BLOK 2 
 

BLOK 3 
 

Søgeord Oplevelse Solomor Jordemoder 

Danske synonymer 
Overtermer og un-
dertermer såfremt 
der søges i danske 
databaser 
 
 

Tanker 
Følelser  
Indtryk 
Fornemmelser  
Forståelse  
Overbevisning  
Sanseindtryk  
Erfaringer 
Fortællinger 
Narrativer  
Narrativ 

Solomoder 
Solomoderskab 
Selvvalgt solomor  
Selvvalgt singlemor  
Selvvalgt enlig mor 
Singlemor  
Singlemoder  
Singlemoderskab 
Enlig mor  
Enlig moder 
 
  

Jordemoderfaglig  
Jordemoderfaglig  
omsorg  
Jordemoderi  
Jordemoder-kund-
skab 
Fødselshjælper  
Fødselshjælp   
Graviditet 
Prænatal   
Fødsel  
Puerperium  
Barsel  
Postnatal  

Engelske synony-
mer 
Overtermer og un-
dertermer såfremt 
der søges i interna-
tionale databaser 
Overvej også evt. 
latinske udtræk 

Thoughts  
Feelings  
Emotions  
Impressions  
Understanding 
Perceptions  
Beliefs 
Experiences 
Narrative  
Narratives 
 
 

Solo mom  
Solo mother  
Solo mothers  
Solo-mother  
Single mother  
Single mothers  
Single motherhood  
Single mother by 
choice  
Single mom  
Single mum   
Single-mother 

Midwife  
Midwives 
Midwifery  
Pregnancy  
Prenatal 
Labour  
Labor  
Child birth  
Delivering  
Postnatal   
Puerperium  

Kontrollerede  
emneord  
(Fx MeSH termer,  
Cinahl Headings,  
Index terms o.l.)  
 
 

Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
MH “Emotions+”) 
OR (MH Percep-
tion+”) OR (MH 
“Life Experiences+) 
OR (MH “Narra-
tives+) OR ((MH 
“Narratives+))  
 
MeSH-termer 
(d.7/4-20) 
(((((“Think-

ing”[Mesh] OR 
“Emotions“[Mesh] 

Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
(MH “Single Parent”) 
OR (MH “Single Per-
son+”) 
 
MeSH-termer 
(d.7/4-20) 
“Single-Parent Fam-
ily [Mesh] 
 
Index terms (d.7/4-
20) 
DE “single mothers” 
OR “Single parent 
family” 

Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
MH “Midwives+) 
OR (MH “Nurse 
Midwives”) OR (MH 
“Midwifery+”) OR 
(MH “Pregnancy+”) 
OR (MH “Prenatal 
Care OR (MH “La-
bour+”) OR (MH 
“Childbirth+”) OR 
(MH “Labour+”) OR 
(“Postnatal Pe-
riod+”) OR (MH 
“Postnatal Care+”) 

 OR 
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OR “Comprehen-
sion” [Mesh] OR 
“Touch Percep-
tion[Mesh] OR 
(“Life Change 
Events[Mesh] OR 
“Sociological Fac-
tors” [Mesh] )) OR 
“Personal Narra-
tives as Topic” 
[Mesh] 
 
Index terms (d.7/4-
20) 
((((DE "Emotions" 
OR DE "Contempt" 
OR DE "Desire" OR 
DE "Emotional Con-
tent" OR DE "Emo-
tional Disturb-
ances" OR DE 
"Emotional Regula-
tion" OR DE "Emo-
tional States" OR 
DE "Emotional 
Style" OR DE "Ex-
pressed Emotion" 
OR DE "For-
giveness" OR DE 
"Negative Emo-
tions" OR DE "Posi-
tive Emotions") OR 
(DE "Perception" 
OR DE "Anesthesia 
(Feeling)" OR DE 
"Apperception" OR 
DE "Auditory Per-
ception" OR DE 
"Emotion Recogni-
tion" OR DE "Extra-
sensory Percep-
tion" OR DE "Form 
and Shape 

 
 

OR (MH “Puerper-
ium”) 
 
MeSH-termer 
(d.7/4-20) 
“Midwifery” [Mesh] 
OR “Nurse Mid-
wives” [Mesh] 
Index terms (d.7/4-
20) 
DE “Midwifery”) OR 
(DE “Postnatal Pe-
riod”)) OR (DE 
“Pregnancy” OR DE 
“Adolescent Preg-
nancy” OR DE 
“Pregnancy Out-
comes” OR DE “Pri-
mipara”)) AND (DE 
“Labor (Childbirth)” 
OR DE “Caesarean 
Birth” OR DE “Intra-
partum Period” OR 
DE “Child Labor”) 
 
 
 

 

 

  
AND AND 
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Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(Se afsnittet om søgestrategi for uddybning) 

Cinahl Denne database indeholder primært kvalitative studier med fokus på pa-

tienterfaringer og oplevelser (Hørmann, 2015, s. 44-45), hvorfor vi finder 

det relevant at foretage en søgning i denne.   

PubMed PubMed er en database, der henvender sig til sundhedsfaglige professio-

ner, med daglige opdateringer af nyeste forskning Ydermere er indholdet 

hovedsagligt engelsksproget med referencer til over 25 millioner artikler 

(ibid., s. 43-44). På baggrund af disse forhold, fandt vi det relevant at lave 

en søgning på PubMed.  

PsycINFO PsycINFO er er en engelsksproget database omhandlende psykologiske, 

sociologiske og antropologiske aspekter (ibid., s. 45). Vi fandt den derfor 

relevant at afsøge.  

 

1. Søgning: 

Database:  

Cinahl  

Søgeord: 

 

Dato: 08-04 

2020  

 

Antal hits:  

91 hits.  

 

Antal relevante 

hits: 1 hit 

BLOK 1 

Oplevelse 

BLOK 2 

Solomor 

BLOK 3 

Jordemoder 

Thoughts  
Feelings  
Emotions  
Impressions  
Understanding 
Perceptions  
Beliefs 
Experiences 
Narrative  
Narratives 
 
Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
MH “Emotions+”) 
OR (MH Percep-
tion+”) OR (MH “Life 
Experiences+) OR 
(MH “Narratives+) 

Solo mom  
Solo mother  
Solo mothers  
Solo-mother  
Single mother  
Single-mother 
Single mothers  
Single motherhood  
Single mother by 
choice  
Single mom  
Single mum   
 
Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
(MH “Single Parent”) 
OR (MH “Single Per-
son+”) 
 

Midwife  
Midwives 
Midwifery  
Pregnancy  
Prenatal 
Labour  
Labor  
Child birth  
Delivering  
Postnatal   
Puerperium  
 
Cinahl Headings  
(d.8/4-20) 
 
MH “Midwives+) OR 
(MH “Nurse Mid-
wives”) OR (MH 
“Midwifery+”) OR 

OR  
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OR ((MH “Narra-
tives+))  
 
 

(MH “Pregnancy+”) 
OR (MH “Prenatal 
Care OR (MH “La-
bour+”) OR (MH 
“Childbirth+”) OR 
(MH “Labour+”) OR 
(“Postnatal Pe-
riod+”) OR (MH 
“Postnatal Care+”) 
OR (MH “Puerper-
ium”)   

 

 

 

2. Søgning:   

Relevante hits i Cinahl:  

Ved søgning I Cinahl fremkom 91 hits. Her fandt vi følgende forskningsartikel relevant 

at læse i fuldtekst: Super-mothers: the meaning of mothering after assisted reproduc-

tive technology. Efter læsning af abstract, fandt vi dog, at studiet ikke var  relevant til 

besvarelse af projektets problemformulering.  

Database:  

PubMed 

Søgeord: 

 

Dato: 07-04 

2020 

 

Antal hits:  

116 hits  

 

Antal relevante 

hits:  

1 hit. 

 

  

BLOK 1  

Oplevelse  

BLOK 2 

Solomor 

BLOK 3 

Jordemoder  

Thoughts 

Feelings  

Emotions  

Impressions  

Sensations  

Understanding 

Perceptions  

Believes  

Experiences 

Narrative 

Narratives 

Views  

Comprehensive 

 

Solo mom  

Solo mother  

Solo mothers  

Solo-mother  

Single mother  

Single mothers  

Single motherhood  

Single mother by 

choice  

Single mom  

Single mum   

Single-mother 

 

Mesh-termer 

(d.7/4-20) 

Midwife  

Midwives 

Midwifery  

Pregnancy  

Labour  

Labor  

Child birth  

Delivering  

Postnatal   

Puerperium  

 

Mesh-termer  

(d.7/4-20)“Midwifery” 

[Mesh] OR “Nurse 

Midwives” [Mesh] 

  
AND AND 

OR  
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Relevante hits I PubMed: 

Ved søgning I PubMed fremkom 116 hits. Hvoraf en forskningsartikel blev fundet rele-

vant for fuldtekstlæsning: Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences 

with Postnatal Care.  

 

3. søgning:  

Database: 

PsycINFO 

                           

Søgeord: 

 

Dato: 07-04 

2020 

 

Antal hits:  

45 hits.  

 

Antal rele-

vante hits: 

1 hits 

BLOK 1 

Oplevelse  

BLOK 2 

Solomor 

BLOK 3 

Jordemoder 

Thoughts 
Feelings  
Emotions  
Impressions  
Sensations  
Understanding 
Perceptions  
Believes  
Experiences 
Narrative  
Narratives 
Views  
Comprehensive 

Solo mom  
Solo mother  
Solo mothers  
Solo-mother  
Single mother  
Single mothers  
Single motherhood  
Single mother by 
choice  
Single mom  
Single mum   
Single-mother 
Index terms (d.7/4-
20) 

Midwife  
Midwives 
Midwifery  
Pregnancy  
Labour  
Labor  
Child birth  
Delivering  
Postnatal   
Puerperium  
 

Index terms (d.7/4-

20) 

Mesh-termer  

(d.7/4-20) 

(((((“Thinking”[Mesh] 

OR “Emo-

tions“[Mesh] OR 

“Comprehension” 

[Mesh] OR “Touch 

Perception[Mesh] 

OR (“Life Change 

Events[Mesh] OR 

“Sociological Fac-

tors” [Mesh] )) OR 

“Personal Narratives 

as Topic” [Mesh] 

“Single-Parent Fam-

ily [Mesh] 

 

  
AND AND 

OR  



 

 Side 60 ud af 97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Index terms (d.7/4-

20) 

((((DE "Emotions" OR 

DE "Contempt" OR DE 

"Desire" OR DE "Emo-

tional Content" OR DE 

"Emotional Disturb-

ances" OR DE "Emo-

tional Regulation" OR 

DE "Emotional States" 

OR DE "Emotional 

Style" OR DE "Ex-

pressed Emotion" OR 

DE "Forgiveness" OR 

DE "Negative Emo-

tions" OR DE "Positive 

Emotions") OR (DE 

"Perception" OR DE 

"Anesthesia (Feeling)" 

OR DE "Apperception" 

OR DE "Auditory Per-

ception" OR DE "Emo-

tion Recognition" OR 

DE "Extrasensory Per-

ception" OR DE "Form 

and Shape 

DE “single mothers” 
OR “Single parent 
family” 

DE “Midwifery”) OR 

(DE “Postnatal Pe-

riod”)) OR (DE “Preg-

nancy” OR DE “Ado-

lescent Pregnancy” 

OR DE “Pregnancy 

Outcomes” OR DE 

“Primipara”)) AND 

(DE “Labor (Child-

birth)” OR DE “Cae-

sarean Birth” OR DE 

“Intrapartum Pe-

riod” OR DE “Child 

Labor”) 

 

 

 

 

Relevante hits i PsycINFO: 

Ved søgning i PsycINFO fremkom 45 hits.  Heraf fandt vi et  

Ved søgningen fremkom forskningsartiklen Decision by Single Women to Conceive by 

Artificial Donor Insemination, som vi fandt relevant at læse i fuld tekst.  

 

 

 

 

  
AND AND 
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Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: 

 

Vi ønsker en indskrænket tidsperiode på 10 år (fra 

2010-2020) idet vi ønsker den nyeste forskning på 

området. Dette på baggrund af, at der er set en 

stigning i prævalensen af solomødre over de sene-

ste 5-10 år.  

Sprog: 

 

Dansk, norsk, svensk, engelsk da disse er forståe-

lige.  

Studiedesign: 

 

Vi ønsker at medtage kvalitative studiedesigns, idet 

vi ønsker at opnå indsigt i og forståelse for et gi-

vent fænomen. I dette projekt ønsker vi at opnå 

indsigt i solomødres oplevelse af mødet med jorde-

moderen i svangreomsorgen.  

Geografi: 

 

Vi ønsker studier fra vestlige lande – herunder eu-

ropæiske lande samt nordiske lande. Dette ønsker 

vi for at kunne opnå en sammenlignelighed med 

det danske sundhedsvæsen samt svangreomsorgen 

– både i forhold til befolkningen, men også i for-

hold til sygehusvæsenet. Vi ønsker studier fra skan-

dinaviske lande, da disse geografisk er tæt placeret 

på Danmark, og derfor ofte er sammenlignelige 

med danske forhold i frohold til sundhedsvæsenets 

opbygning og svangreomsorgen.  

Andre specifikke afgrænsninger: 

 

Vi ønsker en relevant afgrænsning i form af emnet. 

Velvidende at vores emnevalg er indskrænket for-

holder vi os mere åbne til kvalitative studiers de-

sign.   
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Bilag 3:  Forskningsartikel  
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Bilag 4: Interviewguide  

Bachelorprojekt om selvvalgte solomødre 

Baggrundsspørgsmål:  

Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv?  (Alder, uddannelse, arbejde, geografisk 

område osv.)  

 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL INTERVIEWSPØRGSMÅL 

 

Hvad er årsagerne til, at man bli-

ver selvvalgt solomor? 

 

 

Hvorfor har du valgt at blive solomor? 

 

Hvilke oplevelser knytter sig til so-

lomødres møde med jordemode-

ren i graviditeten?  

 

 

Hvis du tænker tilbage på dit første jordemoder-

besøg; hvordan oplevede du da at blive mødt af 

jordemoderen?  

 

Hvordan var jordemoderens reaktion på dit valg 

om at blive solomor? 

 

Har du været til Fødselsforberedelse? Hvis ja, var 

det så  

• Et stort/lille hold?  

• Var det et hold for par? Eller var der an-

dre solomødre på holdet? 

• Hvordan var indholdet ift. formen: var 

det primært foredrag eller skulle i drøfte 

emner i grupper? Blev der stillet spørgs-

mål? Var der mulighed for at snakke med 

de andre deltagere? 
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Hvilke oplevelser knytter sig til so-

lomødres møde med jordemode-

ren under fødslen? 

 

Hvordan oplevede du at blive modtaget af jorde-

moderen på fødegangen?  

• Havde du en fødselshjælper med dig? 

Hvis ja, hvem var det så?  

• Hvordan oplevede du at fødselshjælpe-

ren blev inddraget og italesat under føds-

len?  

 

 

Hvilke parametre er vigtige ift. op-

timering af den jordemoderfaglige 

omsorg for selvvalgte solomødre? 

 

Hvornår og hvordan oplever du at jordemoderen 

har været en støtte for dig i forhold til dit valg af 

solomodersskabet?  

Eksemplificér.  

 

 

Opsummering: 

• Er der noget, du gerne vil uddybe ift. solomoderskabet, eller synes vi mangler 

at komme omkring?  

• Har du nogle spørgsmål efter vi har gennemført interviewet? 

• Hvordan var din oplevelse med at blive interviewet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Side 73 ud af 97  

Bilag 5:  Skematisk præsentation af informanterne  
 

 

 IP1 IP2 IP3 IP4 

 
Alder 
 

 
40 år 

 
45 år 

 
35 

 
39 år 

 
Bopæl 
 

 
Næstved 

 
Frederiksberg 

  
Frederiksberg 

 
Klampenborg  

 
Job  

 
Kosmetolog  

 
Fotojournalist  

 
Cand. Scient læ-
gemiddelviden-
skab. Phd. klinisk 
medicinsk forsk-
ning  
 

 
Selvstændig  
frisør  

 
Paritet  
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Seneste  
fødsel 
 

 
Juni 2018 

 
November 2017 

 
Marts 2020 

 
Marts 2019 

 Tabel 1: Præsentation af informanterne   
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Bilag 6:   Informantens samtykkeerklæring 

Vi er Maria Gertov og Birgitte Laursen, der er jordemoderstuderende på UC SYD i Es-

bjerg på uddannelsens sidste semester. I den forbindelse er vi i færd med at skrive vo-

res afsluttende bachelorprojekt omhandlende selvvalgte solomødres møde med jorde-

moderen. Vi vil derfor stille dig nogle spørgsmål om dit forløb og dine oplevelser med 

jordemødrene.  

Formålet med undersøgelsen er at opnå indsigt i, hvordan solomødre oplever mødet 

med jordemoderen. Målet med undersøgelsen er at kunne optimere den jordemoder-

faglige omsorg for selvvalgte solomødre.  

Vi vil spørge, om du vil deltage i projektet på følgende betingelser:  

• Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra deltagelse. Hvis 

du trækker dig, vil ingen af de informationer, der kan tilbageføres til dig, blive 

anvendt.  

• Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil blive fuldt anonymiseret i 

den endelige opgave.  

• Den indsamlede data behandles af undertegnede. Din anonymitet sikres gen-

nem fortrolig behandling af data. Vi optager interviewet på mobiltelefon og 

transskriberer herefter interviewet med anonym kodning af dig som informant. 

Optagelsen slettes herefter. 

• Oplysninger, der indgår i projektet, vil blive opbevaret forsvarligt, indtil projek-

tet er afsluttet. Herefter slettes alle oplysninger.  

• Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i opgaven/projektet.  

Såfremt du har spørgsmål, ønsker at tilbagekalde dit samtykke og/eller oplever proble-

mer i forbindelse med din deltagelse, kan du kontakte: Maria på tlf. 29 71 35 61, Bir-

gitte på tlf.: 23 93 25 88 Såfremt du vil deltage, bedes du underskrive denne samtykke-

erklæring.  

Med venlig hilsen jordemoderstuderende, Maria Gertov og Birgitte Laursen  

 

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående opgave/projekt. I den 

forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder 

opgaven/projektet.  

Informantens navn:  

Dato:_______________Underskrift:_________________________________________  
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Bilag 7: Uddrag af transskription 

Af hensyn til bilagenes omfang fremgår her et uddrag af transskriberingerne med inter-

viewperson nr. 4 (IP4). De øvrige transskriberinger foreligger også, og kan fremsendes 

ved interesse. 

_______________________________________________________________________ 

Transskription af interviewperson nr. 4  
Varighed 35 min. D.15/4-20 Kl. 20.10 

Interview person betegnes ”IP” og interviewer betegnes ”I” 

 

I: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund jeg tænker alder, bo-

sted, uddannelse, arbejder og hvor du kommer fra.  

 

IP: det kan du tro jeg er ni og.. øh tredive ja er lige blevet 39 år så jeg har været 37 da 

jeg blev gravid øh jeg er selvstændig erhvervsdrivende og kommer oprindeligt fra Dra-

gør hvor jeg er født og opvokset i en helt almindelig familie med en lillebror og en 

hårdt arbejdende far og en mor der bare ligesom fulgt med. Og har gået i almindelig 

skole blevet student og gik fra studenterlivet til arbejdslivet og tog en masse kurser og 

endte så som frisør på det kongelige teater og efter to år der valgte jeg at gå selvstæn-

digt og har levet i det erhverv lige siden.. jeg var de der 24 år og lever så i den dag i dag 

af at være frisør og parykmager sminkør airbrush artist både på teater og film. 

  

I: det lyder spændende, du kommer lidt rundt omkring. 

  

IP: ja det må man sige som jeg siger til rigtig mange har jeg været gift med mit arbejde 

lige siden jeg var 24 har det været mit store fokus og derfor har jeg ikke fundet kærlig-

heden. Jeg fandt kærligheden med det var en muslimsk mand og det var for besværligt  

 

I: lige kort hvor bor dig og din datter på nuværende tidspunkt? 

 

IP: i en lejlighed i Taarbæk i Klampenborg og den lejlighed købte jeg for 5 år siden, ef-

ter jeg solgte min lejlighed i KBH. K og købte noget herude da jeg gerne ville herud og 

bo og investerede i en hund Frank en golden doodle og da jeg ligesom flyttede herop 

kunne jeg godt mærke den der træng til at få børn, den har jeg haft lige siden ja øh lige 

siden jeg var i starten af tyverne og jeg har også altid tænkt at jeg gerne ville have 

mange børn øh og jeg har også altid drømt om det der far og mor og børn og blive gift 

før man får børn og øh men altså øh jeg tror bare jeg var for dedikeret til mit arbejde 

og de mænd jeg stødte ind i tror jeg måske ikke var så interesseret i at have.. mhm ej 
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det ved jeg ikke det er bare noget man tænker, men jeg var hårdt arbejdende og tjente 

mine egne penge altså har altid gjort det så det var ikke så nemt det der med at finde 

manden i mit liv og så gik jeg i gang på sådan nogle dating sides som sådan noget copa-

renting hvor man skulle møde mænd som også var interesseret i at blive forældre og 

så kunne man ligesom se om man også skulle være kærester bagefter og øh  jeg rejste 

faktisk helt til London for at møde en mand, og så tror jeg bare.. ja der var en veninde 

der sagde til mig: hvad fanden har du gang i rejser du land og rige og verden rundt for 

at lede efter en eller anden.. hvaaa har du tænkt dig at knalde med fremmed mænd, 

hvorfor overvejer du ikke donorbarn og så var jeg bare sådan lidt, nej jeg skal fandme 

ikke og mine børn skal ikke skal have lov at vide hvem ens forældre er og så fik vi en 

god lang snak om det og så fandt jeg jo nok lidt ud af hvad det vil sige, det der med do-

nor og derfra åbnede der sig en ny verden og så gik der ikke lang tid før jeg besluttede 

mig for at det var så den vej jeg ville gå i stedet for at knokle med at finde den der per-

fekte mand  

 

I: du er faktisk kommet lidt omkring mit næste spørgsmål der netop lyder på, hvorfor 

du har valgt at blive solomor, har du noget du vil tilføje? 

 

IP: ja.. mhmm den store beslutning var jo at der jeg ligesom var blevet 35.. det var ikke 

altså alderen trykkede. Jeg er 39 nu og jeg blev gravid som 36 årig må jeg have været 

og min bror er to år yngre end mig og de fortalte mig at de var blevet gravide og var 

det ligesom om at det gik hurtigere for mig for jeg har altid drømt om at det var mig 

der skulle være først (smiler) og så gik det bare super hurtigt jeg fandt en åben donor, 

det var meget vigtigt for mig at det var en åben donor sådan at han eller hun altså en 

dreng eller pige ligesom havde mulighed for at kontakte hvis de havde behov for dette 

om ikke andet hvis der var nogle spørgsmål så det gik ret hurtigt og jeg var heldig at jeg 

blev gravid på andet insemination så jeg nåede ikke engang at få støtte for min læge 

og sådan noget fordi da alle mine papirer gik i orden og lægen ringede for at sige at jeg 

godt kunne ringe til klinikken da alt var okay og blive godkendt og få støtte, der var jeg 

allerede gravid  

 

I: det lyder godt. Så skal jeg spørge dig om hvis du kan prøve at tænke tilbage til da du 

mødte din jordemoder første gang – tilbage til dit første jordemoderbesøg. Hvordan 

oplevede du da mødet med jordemoderen? 

 

IP: det er mange år siden lige pludseligt faktisk men øhhmm. 

 

I: du må gerne få tid til lige at tænke over det  

IP: jamen der da du skrev til mig der med min jordemoder, der tænkte jeg nemlig til-

bage hvordan var det nu lige for var jo først hos lægen og så hos jordemoder og jeg 
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kan huske da jeg kom ind til hende jordemoderen der blev jeg egentligt begejstret hun 

var simpelthen sådan en sød pige og følte mig i trykke hænder hun stillede jo en masse 

spørgsmål og hun var jo ikke klar over jeg var solomor det kom jo først da jeg ligesom 

skulle fortælle det og det havde vi egentligt en rigtig god snak om, jeg synes egentligt 

at det var et rigtig godt første møde og hun beroligede mig med at det var ligesom 

hende der var der og hende jeg skulle mødes med de der gange og så øh hun kunne 

selvfølgelig ikke love at det var hende der var med til fødslen for sådan er det jo bare 

men at alle de møder jeg skulle have op til fødslen det var ligesom bare der. Men det 

var så ikke sådan det skete.  

 

I: hvordan var din jordemoders reaktion på at du var solomor?  

 

IP: jamen jeg føler egentligt ikke at der var nogen reaktion øh hun var os meget ung, 

jeg vil skyde hende for at være samme alder som mig selv i trediverne måske lidt yngre 

der var slet ikke nogen spørgsmål hun borede slet ikke i det det var meget fint jeg følte 

mig meget godt modtaget .. 

 

I: det har været en positiv oplevelse? 

 

IP: ja det første besøg var og så fik jeg jo tider og der var det så jeg møder op til næste 

konsultation og så bliver jeg mødt af at det ikke er den her samme jordemoder som jeg 

var blevet lovet, ved ikke om hun var blevet syg eller et eller andet .. og så møder jeg 

en der ikke har læst op på papirerne som så siger: nåå hvorfor har du ikke din mand 

med?” og du ved så kørte det der spor hvor jeg siger ” jeg har ikke nogen mand” ” nå 

hvorfor har du ikke nogen mand? altså du ved og der bliver jeg der går jeg i blokade og 

bliver vred med det samme hvor jeg slet ikke er interesseret i at være der fordi jeg har 

det sådan lidt, for det første skulle i have ringet og forberedt mig på at det ikke var den 

samme for så havde jeg allerede været rolig inden jeg kom og forberedt mig på at jeg 

mødte et menneske der ikke kendte til mig, men hun havde så heller ikke læst min 

journal, altså det tager jo ikke mere end 2 sek synes jeg at skulle skimme det der igen-

nem om ikke andet lige det der med at være solomor og så lade vær med at bore i det 

og at der ikke kommer en mand med og der er ingen mand og hvorfor er du single og 

er det med vilje og du ved.. alle de der spørgsmål, jeg havde jo lige siddet og snakket 

en gang med en jordemoder det er fandme ikke derfor jeg kommer til mit andet besøg 

og det er jo nok bare det der kan ske, værre var det heller ikke andet end at jeg kunne 

mærke at jeg blev irriteret  

 

I: hvordan fik det dig til at føle den modtagelse? 

IP: jeg tror at den fik mig til at føle som havde det været en fuldstændig anden situa-

tion at man synes at man har siddet og fortalt en masse om ens liv og så kommer man 
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3 uger senere eller en måned senere til en opfølgende samtale så står der et nyt men-

neske som så ikke har sat sig ind i det vedkommende det møde man skulle ind til, så i 

bund og grund tror jeg det er en skuffelse ej hvor nederen agtigt men jeg gik ikke der 

ud fra og tænkte at det er også bare fordi jeg er solomor så tænker folk – altså jeg gik 

der ud fra og tænkte at det kunne lige så godt være mig der har siddet der med en 

partner og så havde hun sagt nåå ja men det er jo dig der er solomor altså forstår i 

hvad jeg mener.. jeg følte ikke der var noget negativt omkring mig som solomor og det 

har jeg aldrig tænkt med jordemoderbesøgende overhovedet.  

 

I: for at opsummere så var det du blev påvirket af, hvis jeg forstår dig ret, var at dit før-

ste møde pludseligt blev ligegyldig fordi de efterfølgende møder ikke blev en opfølg-

ning af den samme jordemoder som du var blevet lovet? og du blev ikke mødt som du 

havde forventet? 

 

IP:   ja. Og det tror jeg uanset hvilken situation man havde været i om det havde været 

med en partner eller ikke havde men det at man kommer ind til sit andet møde og det 

der sker for en er noget af de vildeste der sker da det er første gang man prøver det og 

så skal man, man får kun 20 min for der er ikke mere tid i systemerne og så skal man 

bruge det meste af den tid til igen at forklare det hele så man ligesom øh det gjorde 

jeg også sidste gang så øh skulle vi ikke noget andet men øh jeg har ikke møntet det på 

at det var fordi jeg var solo og at jeg var alene omkring det men jeg havde ikke nogen 

at tale med omkring det jeg var der alene  

 

I: det var det der med at skulle genfortælle det hele en gang til? 

 

IP: ja præcist  

 

I: Var du til noget fødselsforberedelse?  

 

IP: ja det var jeg både noget selvvalgte som jeg valgte at gøre som var med solomødre 

og så tog jeg også det oppe på Hillerød hospital jeg var tilknyttet og det var helt forfær-

deligt oppe på Hillerød hospital det var en gammel en ældre sygeplejerske som har 

speciale i amning som øhh blærede sig med alt hvad hun kunne og hun talte KUN til 

par hun accepterede ikke at vi sad to der var alene og øh lyttede heller ikke når vi 

sagde vi var alene så al kommunikation henvendte sig til par også selvom jeg pointe-

rede det flere gange sådan som jeg har jo ikke muligheden for at ligge mig på sofaen så 

støvsuger min mand, der er ikke nogen mand jeg mener du ved hun hørte slet ikke ef-

ter jeg tror hun var fra den gamle skole. 

I: ville du have ønske at jordemoderen eller sygeplejersken i dette tilfælde havde itale-

sat solomoderskabet?  
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IP: ja det synes jeg for vi er så langt fremme i det land vi lever i så hvorfor skal det 

hedde altså hvorfor omhandle partneren som en mand altså uanset hvad kunne de jo 

bare sige partneren eller fødselshjælperen det tager jo ikke længere tid i en sætning at 

sige din partner eller fødselshjælper i mange situationer det var bare så gammeldags 

og det grinte jeg egentligt bare lidt af, så jeg var egentligt bare glad for at jeg havde til-

meldt mig sådan noget solomødre noget, men det synes jeg så også kunne blive altså 

det blev også for sæt agtigt altså nu sidder vi her solomødre bla bla.. altså jeg er sådan 

lidt konservativ nede på jorden og sådan, jeg har selv valgt det og jeg kan hverken 

sidde og flæbe over det og jeg bliver heller ikke sur når de henviser til at man er mand 

og kvinde men jeg kan godt blive sådan lidt, jeg forstår det bare ikke. vi er jo mænd der 

bliver gift med mænd og kvinder der bliver gift med kvinder altså ja. 

  

I: og alle andre typer af familiekonstellationer  

 

IP: ja jeg bed bare mærke i det og så tænkte jeg nå vi er stadig på den gamle skole på 

Hillerøds hospital lige med det men det havde sikkert været noget andet hvis det 

havde været en anden vi er jo også mennesker  

 

I: var det små eller store hold? 

 

IP: der var to hold på samme tid og de var ret store vi sad et sted mellem 12-16 par  

 

I: og så en enkelt solomor udover dig? 

 

IP: jeg fornemmede at der var en solomor mere der anden gang kom hen og sagde: har 

du også følt dig ikke talt til? Så tænker at hun også var solo  

 

I: så hun havde følt, ikke at blive talt til? 

 

IP: ja men det var helt klatr der var slet ikke talt til os der blev heller ikke lyttede til det 

– selvom jeg sagde jeg er alene om det  

 

I: havde i mulighed for at stille spørgsmål under forløbet?  

 

IP: ja det havde vi det tror jeg egentligt der var  

 

I: hvad med at snakke i grupper var der mulighed for det? eller var det mere et fore-

drag med fx power point? 

 

IP: det var foredrag med power point  
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I: var der mulighed for at snakke med de andre deltager på holdet?  

 

IP: altså der var en kort pause øh men øh de havde jo alle sammen deres respektive 

med sig og så samles folk jo lidt med deres partner og sidder og sludre så jeg snakkede 

ikke med nogen jeg sad bare for mig selv altså eller gik ud på gangen og strækte mine 

ben jeg havde jo også taget lidt ekstra kilo på da jeg sad der (griner)  

 

I: så hvis jeg skal prøve at opsummere, så havde du ikke følt du havde fået så meget ud 

af det lyder det lidt til?  

 

IP: altså jeg ville nok godt have kunnet klare mig med den information jeg fik der, altså, 

jeg tror sagtens jeg kunne gennemføre en fødsel uden at have været til alt mulig andet 

men hvis jeg skal vælge igen næste gang, så vælger jeg ikke at tage derop igen, det 

mest interessante var at jeg fik lov at se en fødestue det var virkeligt fedt og rart at 

komme over og se hvor man skal møde ind og lige få lov at gå turen når man engang 

bliver sat af eller what ever man gør, alt efter hvor mange smerter man har er det rart 

at man nærmest kan den i søvne. Så det synes jeg var det allerbedste ved det der. Jeg 

synes der er så mange alternativer derude, nu er jeg så heldig at jeg er en af de få der 

har råd til at betale mig fra at gå til noget andet og det vil jeg vælge at gøre igen ved nr 

2 hvis jeg er så heldig at det lykkedes at få en mere nr. 2. 

  

I: Hvordan foregik fødselsforberedelsen for solomødre? 

 

IP: det var hos noget der hedder APA som ligger i KBH N som jeg selv betalte for øhm 

jeg ved ikke om i er fra Kbh eller hvad? 

 

I: vi er fra Jylland vi er jyder  

 

IP: hvor er det godt men i Kbh er der noget der hedder APA og det er sådan et eller an-

det faktisk fødselsforberedelse efter fødsel for almindelige altså du ved men så har de 

lige pludseligt besluttet sig for at lave noget for solomødre fordi der pludseligt dukkede 

en del solomødre op og vi var nummer to hold og vi var 12 alle samme med donorbørn 

undtagen en som var blevet forladt af en mand som var i et andet forhold men jeg var 

egentligt lidt overrasket over.. var vi 12 eller 10 var vi måske på efterfødselsholdet da 

der kom to mere på og så var vi 12, ja det var sådan det var 

I: var det en jordemoder der også præsenterede det her fødselsforberedelse?  
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IP: ja jeg mener hun var jordemoder eller også var hun ja hun havde i hvert fald født 4 

børn selv og havde alle mulige kurser i alt muligt. Jeg var begejstret for at være sam-

men med de andre solomødre, jeg var ikke så begejstret for hende læren, hun var lidt 

for meget ja det var en sjov oplevelse med hende.  

 

I: Du siger hun var for meget kan du prøve at uddybe det?  

 

IP: ja den ene af gangene hvor vi skulle have vores fødselshjælpere med og gennemgå 

positioner og hvordan man kunne få hjælp af ens partner eller hjælper der er det sgu 

lidt komisk at jeg sidder med min bedste veninde og nogen med deres søster og så skal 

man ligge in noget stillinger hvor man skal glo hinanden op i skrævet eller at ens bed-

ste veninde skal glo en op i skrævet (smiler) og min veninde og jeg vi havde en fest, 

altså vi var seriøse omkring det men vi var også nødt til lige at tage det lidt med humor, 

altså vi er voksne piger vi har rejst sammen og lige pludseligt så sidder hun og skal glo 

mig op i skrævet mens jeg skal puste lyde og det synes vi var sjovt og så var hun bare 

sådan, ja så fik vi skæld ud over vi grinte fordi det var en seriøs time vi var til, hey altså 

der synes jeg jo bare at det var en ting ud af mange hvor jeg synes at hun overreage-

rede på, hallo. 

 

I: det lyder til at det næsten blev lidt for, for endnu mere gammeldags facon? 

 

IP:  ja hun gik virkeligt op i både positioner og hendes stillinger og der var ikke noget 

der var sjovt her overhovedet men det havde JEG behov for altså jeg havde behov for 

det var sjovt for helt ærligt til fødslen der var min veninde med og jeg havde behov for 

at jeg kunne række hende en fuck-finger og vi kunne skrige og vi kunne grine og vi 

havde det sjovt.. altså vi havde nogle vanvittige timer for ja det er jo smertefuldt af 

helvedes til og den der står på sidelinjen forstår det jo ikke medmindre de har prøvet 

det, så hvis ikke vi kan få lidt sjov ud af det så ved jeg ikke men det er måske også bare 

mig, hun blev ret provokeret af mig, men jeg tror også at fordi hun provokerede mig så 

provokerede jeg hende tilbage så var sådan lidt hende læren og jeg, men jeg fortsatte 

på efterfødselsholdet og vi havde nogle sindssyge diskussioner men vi havde det også 

fint samme, men der er jeg nok også bare selvstændig erhvervsdrivende så du skal ikke 

komme her og fortælle mig, på et tidspunkt sad jeg og skrev note ned på min telefon 

omkring det hun sagde for jeg kommer altså ikke med pind og blyant mere, så jeg har 

alle mine ting i min telefon, så fik jeg at vide at du bliver simpelthen nødt ti at lægge 

den telefon fra dig det kan ikke passe at du skal sidde glo SMS hele tiden øhm det er så 

ikke det jeg gær jeg sidder faktisk og skriver noter til de kloge ord du siger, men lige 

der, der mistede jeg alt for dig for så hver gang jeg kigger på den telefon for at gøre no-

get så er det fordi du mistror mig til at gøre noget andet, altså hey kom ind i 2020 vi 
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bruger jo telefon til noter og hvis der så er en der sidder og sms’er det er sgu da ved-

kommendes eget problem det er sgu da ham eller hende der misser det der sker, ik..  

 

I: så der om lidt et ulige forhold til udtryk eller? 

 

IP: jeg synes bare at man skal følge med hvis man skal være underviser i det tyvende 

århundrede, så skal man lære at leve med, at du kan heller ikke forvente at alle ele-

verne der sidder på rækkerne de læser det samme dokument eller et brev de har fået. 

Man skal jo ikke være politimand overfor hinanden og jeg synes bare vi er voksne men-

nesker gennemsnitsalderen var 38 og så sidder der en og skælder os ud at vi ikke må 

bruge vores telefoner, altså jeg synes sådan noget er fuldstændig absurd 

 

I: det lyder også lidt specielt. Jeg skal lige høre hvordan oplevede du at blive modtaget 

på fødegangen af jordemoderen? 

 

IP: det var helt fantastisk, jeg var så heldigt at blive mødt af den jordemoder der også 

var med til fødslen, så i og for sig gik det jo ret hurtigt for mig at føde. Da jeg ført 

mødte Mie så gik alt godt, jeg skulle lige igennem en sygeplejerske der startede med at 

sige til mig om jeg var kommet forkert, fordi jeg sagde at jeg havde kastet op så troede 

hun jeg kom for noget andet, altså jeg er jo gravid, så sagde hun opkast er nede i den 

anden ende, og så kom der en jordemoder jeg tror du tager fejl hun er altså fødende 

kan du ikke se hun har en stor mave, men så kom jeg ind på en stue og mødte mie og 

mie tog det helt ja hun var skide sød jeg mødte hende kvart over et om natten til ti min 

over 7 om morgenen så kiggede hun på mig og sagde at hun håbede hun skulle møde 

mig igen, for jeg skulle føde nogle flere børn for det var jeg rigtig god til og så gik hun  

 

I: så det var en rigtig positiv oplevelse, hører jeg dig sige? 

 

IP: ja hel vildt. Hun var virkelig sej hende Mie der hende vil jeg aldrig glemme det var 

virkeligt ja, en god oplevelse  

 

I: og du havde en fødselshjælper med, din veninde der? 

 

IP: ja min veninde som er sygeplejerske og hun fik lov at gå fra sin vagt ude på Hvid-

ovre hun var mødt ind kl 15 om eftermiddagen og var rimelig træt men hun fik lov at 

gå fra sit arbejde og det endte med at min mor kørte os derop og så blev hun også hele 

natten  

 

I: så du havde altså både din mor og din veninde med til fødslen? 
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IP: ja, min mor stod mest ude i siden og blev jaget væk af mig indimellem med skrid 

mor  

 

I: hvordan oplevede du at din mor og veninde blev italesat under fødslen?  

 

IP: jeg kan intet huske af det  

 

I: nej okay  

 

IP: altså jeg har spurgt dem hvordan de har været og min veninde der er sygeplejerske 

hun øh havde kæmpe respekt for hende Mie og sagde at hun var pisse god og øh vi 

gjorde bare hvad hun sagde, nu skal du vende dig om, det var nærmest mig der var 

værst for jeg modsagde åbenbart tit hvad der blev sagt jeg ved ikke engang hvorfor jeg 

ved ikke, det der skete for mig var at jeg kom ind og fik at vide at jeg kun var 1 cm åben 

men de kunne godt se jeg havde mange smerter og så gav de mig morfin for at slappe 

af og sove men jeg kunne ikke sove og smerterne blev værre og værre samtidigt nåede 

de så lige at fortælle mig at jeg ikke måtte føde før efter 4 timer når jeg havde fået det 

der morfin og  det stressede mig hel vildt at få at vide at jeg IK måtte det, og allerede 

efter to timer så ringede vi og sagde at hun kan overhovedet ikke sove og jeg var ved 

at knuse min venindes hånd og da jeg så kom ind var jeg 7 cm åben og jeg fik morfin kl 

3 og jeg føder 6.50 om morgenen så det var lige på grænsen, det er gået hurtigt ikk. 

Men jeg fik en massere lattergas undervejs jeg ved ikke om det er det der gør at jeg 

ikke kan huske så meget  

 

I: oplevede du at de blev inddraget dine fødselshjælpere, hvis du tænker tilbage til un-

der fødslen?  

 

IP:  det tror jeg faktisk de gjorde min fornemmelse er at de var ret meget med, de kan 

fortælle ret meget om hvordan de støttede mig, hjalp mig, støttede mig, holdt mig, 

vendte mig og drejede mig og skulle holde over sengen, min mor sagde du var ret tung 

når du sådan ligger der med dødvægt og baby i maven, så det gjorde de, går jeg ud fra.  

I: så har jeg et spørgsmål der lyder: hvornår og hvordan oplever du at din jordemoder 

har været en særlig støtte i forhold til dit valg af solomoderskabet?  

 

IP: det aner jeg faktisk ikke fordi jeg har slet ikke den opfattelse af at hun på noget tids-

punkt undrer sig over at jeg ikke er der samme med en mand om ikke andet så tror jeg 

jeg har været så humoristisk omkring det at hun har bare grint eller sådan du ved, der 

var accept fra start til slut i hvert fald fra hende  

I: så du oplever at det er blevet taget imod positivt, dit valgt af solomoderskabet fra 

jordemødrenes side? 
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IP: jeg har hvert fald ikke oplevet noget modsat, eller at det blev stillet spørgsmålstegn 

ved det, gud hvem er det du har med og hvorfor har altså der blev ikke stillet spørgs-

målstegn ved det, men altså man har jo heller ikke tid til at sidde og snakke om det kan 

man sige, og nr 2 jordemoder jeg havde det kan jeg heller ikke huske så meget af for 

det sker efter, og der mister jeg 2 liter blod som sker efter at jeg har født så jeg ryger i 

fuld narkose og bliver opereret øhm så jeg husker ik så meget af hvad der sker over på 

fødegangen overhovedet og da jeg på efterfødselsgangen, er der heller ikke nogen der 

kommer og spørger om der kommer en mand eller øh altså jeg husker tilbage på at de 

tager mig bare som jeg er, det mig der kommer det er mig der har fået et barn og.. så 

de spurgte ikke ind til det  

 

I: ville du have ønsket at de havde spurgt ind til det? 

 

IP: overhovedet ikke, det interesserede mig overhovedet ikke, i princippet synes jeg 

kun at når man går til undervisning der synes jeg, at man bør tale til alle lige så vel som 

man taler til en almindelig befolkning hvor der både er mænd og kvinder det er det 

eneste når jeg tænker tilbage på det forløb, at jeg undrer mig over at man ikke lige kan 

tale til os også, om ikke andet gøre det lidt humoristisk ”og jer der har besluttet jer for 

at gøre det selv, i må sgu få nogle andre til at støvsug, eller også kan i godt tåle lidt eks-

tra støv”, what ever altså  

 

I: så det her med at man taler til alle det savnede du? 

 

IP: ja, det savnede jeg rigtig meget  

 

I: er der noget du gerne vil uddybe i forhold til solomoderskabet, eller noget du synes 

vi mangler at komme omkring i forhold til det? 

 

IP: næ øh.. jeg tror egentligt bare jeg er enormt overrasket over hvor populært det 

egentligt er blevet at være solomor. Og så kan jeg huske en ting der ligesom, jeg er i en 

branche med tv, teater og film, så jeg har rigtig mange bøsse venner og lesbiske venin-

der og jeg har altid tænkt at de lesbiske har jo ikke noget problemer, de kan jo bare 

gære det samme og få børn, men jeg har tænkt meget over at få børn er egoistisk men 

at være solomor er rigtigt egoistisk fordi som singlemand er det en af de eneste ting i 

verden du ikke bare kan vælge, du skal finde en kvinde der ligesom vil dig, eller vil gøre 

det for dig og der har vi sgu noget magt og power og det har jeg tænkt rigtig meget 

over i hele den her proces hvis vi snakker om at mænd har så meget magt og de får 

mere i løn end os men satme lige det der med at forplante os der har vi en fordel. Og 

der kunne jeg mærke at jeg blev sgu egentligt ret ked af det på nogle af mine kollegaer 
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og venners vegne at de ikke har den mulighed, jeg har mange kollegaer som drømmer 

om at få børn og som sådan lidt henslængt siger” hvorfor spurgte du ikke mig” og 

hvorfor valgte jeg ikke at bruge en af mine mange venner i branchen men helt ærligt så 

vil jeg ikke dele mit barn som jeg jo skal 50/50 hvis det var det jeg valgte altså og ken-

der jeg dig så egentligt godt nok og måske er du lidt for du ved, altså jeg havde jo 

tænkt på at finde en så der jo var en fysisk far men øhm, der var også en af mine kolle-

gaer der direkte sagde ”hvorfor valgte du ikke mig ”? Og der blev jeg sgu lige lidt med 

en klump i halsen og vidste ikke hvad jeg skulle svare. Mhm for det kunne jo godt have 

været men jeg kunne jo komme med mange grunde, men det har jeg ikke lige lyst til at 

sige til dig det synes jeg ikke jeg kan være bekendt at sige, for det er sådan egoistisk af 

mig at sige, højde, drøjde you name it. Så jeg er meget meget taknemmelig for at jeg er 

blevet gravid og at jeg har fået V. og at jeg er kvinde på den måde  

 

I: det er da absolut også en fantastisk ting at man har muligheden for det  

 

I: Har du nogle spørgsmål til os er der noget du gerne vil spørge os om? 

 

IP: næ egentligt ikke- udover jeg håber i kommer godt i gennem jeres eksamen eller 

hvad man kalder det i skal op til og at i består med alt muligt vi har jo brug for nogle 

gode jordemødre det er et stort stykke arbejde altså.  

 

I: vi glæder os også til at blive færdige lige om lidt, forhåbentligt.  

 

IP: det kan jeg godt forstå  

 

I: hvordan var din oplevelse med at blive interviewet? 

 

IP: jamen hør lige det var så fint altså øh.. ja vi er jo forskellige og vi har jo brug for folk 

der svarer i øst og vest i princippet ikk 

 

I: præcist vi har hvert fald brug for nogen der vil dele deres oplevelser for at kunne æn-

dre på det og nogen som har gjort sig nogle tanker og forholdt sig til nogle af de her 

ting, det er jo forskelligt hvor meget man reflekterer øhm.  

 

IP: det er klart.. der er jo også nogen der er meget mere nærtagne som har behov for 

at blive anerkendt mere altså jeg har hele vejen igennem være enormt åben over det, 

og snakker også højt om det rundt omkring og når folk spørger om det. Det er kun min 

muslimske eksmand der pludseligt begyndte at rode lidt for meget i det, hvor jeg så 

måtte lyve over for ham, han er den eneste jeg lyver over for ellers er jeg ærlig over for 
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alle andre jeg synes også det er vigtigt for V at der ikke er noget skjult i det, for hun bli-

ver jo større og større og begynder at forstå noget og hun kan stille alle de spørgsmål 

hun vil og jeg kommer aldrig til at være som en lukket bog omkring det.  

 

I: hun kommer formentligt også til at stille spørgsmål engang, det gør de fleste jo.  

 

IP: og det skal hun være så velkommen til og jeg vil gøre mit bedste. Selvfølgelig kan 

jeg ikke Svarre på donorens vegne men hun har da muligheden for at kontakte ham, så 

må vi se om han vil kontaktes til den tid, det må vi se men om ikke andet var det vigtigt 

for mig at der var en åben dør.  

 

I: vi siger tusinde tak fordi du havde lyst til at deltage  

 

IP: held og lykke – håber det går godt for jer til eksamen.    
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Bilag 8: Systematisk tekstkondensering  
 

1.1 Trin 1: foreløbige temaer 
 
Interview 1: 

• Ingen mand  
• Italesættelse af solmoderskabet  
• Personlig kontakt  

• Information  
• Forventninger 
• Distance  

• Behovet for anerkendelse  
• Behovet for omsorg  

• Paradoks: ønsket om at være normal vs. Ønsket om ekstra omsorg  
• Jordemoderens støtte ift. solomoderskabet  

 
Interview 2: 

• Det biologiske ur 
• Kommunikation og dialog  
• Jordemoderens kendskab til solomødre  

• Behovet for anerkendelse  
• Italesættelse af solomoderskabet  
• Organisering af fødselsforberedelse  

• Paradokset: ønsket om at være normalt vs. Ønsket om ekstra omsorg  
• Netværkets betydning  

 
Interview 3: 

• Ingen mand  
• Italesættelse af solomoderskabet  
• Organisering af fødselsforberedelse  
• Behovet for at mødes med ligesindede  

 
Interview 4: 

• Det biologiske ur 
• Kommunikation og dialog  
• Italesættelse af solomødre  

• Behovet for kontinuitet i forhold til solomoderskabet  
• Jordemoderens syn på solomødre  
• Organisering af fødselsforberedelse  

• Behovet for anerkendelse  
• Behovet for at mødes med ligesindede  
• Bevidsthed om personlige behov  
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Udvalgte temaer = kodegrupper:  
1. Italesættelse af solomoderskabet  
2. Anerkendelse 
3. Paradokset: normal vs. ekstra omsorg  
4. Kommunikation og formidling  

 
 
1.2 Trin 2: Meningsbærende enheder  
 
I trin 2 læste vi alle 4 transskriberinger igennem. I forbindelse med gennemlæsningen 
udvalgte  hver især systematisk relevante tekstbidder for hver enkel kodegruppe. Der-
næst læste vi hinandens fundne tekstbidder og sammenholdte disse. Disse sammen-
holdte tekstbidder blev til de meningsbærende enheder. 
 
TRANSSKRIBERING INTERVIEWPERSON 1: 
 
Italesættelse af solomoderskabet (1) 
 
”nu har jeg jo selvfølgelig ikke prøvet andet men jeg synes i hvert fald ikke at der var 
noget fokus på jeg var alene og det blev ikke italesat eller sådan” 
 
”der var ikke noget støtte og det ved jeg ikke om det er generelt at det er sådan, men 
der blev ihvertfald slet ikke nævnt noget med solomor, der blev ikke spurgt ind til 
hvordan klarer du det alene, ikke fordi hun behøvede det, men det kunne man da godt 
forvente at.. jeg forestillede mig at hun måske havde gjort. Så.. så der var ikke.. altså 
det blev ikke italesat på nogen måde at jeg var alene eller solomor. Slet ikke. Det blev 
ikke nævnt”. 
 
”altså der blev slet ikke taget.. det blev slet ikke italesat at jeg var solomor. det var i 
hvert fald aldrig blevet italesat. Det var egentlig også det der var noget af det der var 
vigtigt for mig ligesom at fortælle jer når i spurgte til det og gerne ville hjælpe solo-
mødre. Det er ikke noget der er fokus på. Det oplevede jeg i hvert fald”.  
 
Anerkendelse (2) 
 
”Men jeg kan også godt lide den der personlige kontakt. Det synes jeg måske ikke der 
var så meget”.  
 
”Det var jo møntet på par og jeg ved fra mine veninder der har gået til den fulde fød-
selsforberedelse at det er meget med.. nu heldigvis lærte de mig rebozo og sådan no-
get og det synes jeg var rigtig dejligt for det kræver jo der er en partner med øh og det 
var ikke fordi at det var blevet sagt til mig det kan godt være at det var en god ide at 
du har en med til fødselsforberedelse, som skal være med i din fødsel. Det kunne man 
måske have forestillet sig. På den måde synes jeg ikke, at der på nogen måde var fokus 
på at jeg var alene øhm.. slet ikke.” 
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”jeg følte der var en distance. Det var ikke sådan særlig kærligt og omsorgsfuldt. Det 
var ikke som om at ”kom herind det klarer vi, jeg skal nok hjælpe dig” det var sådan 
den følelse jeg ville tro, jeg ville blive mødt med af en der sagde ”ved du hvad, det her.. 
jeg skal nok hjælpe dig, og jeg er her for at hjælpe dig”. Det var slet ikke den følelse jeg 
fik”.  
 
”Det ved jeg ikke om det er generelt at det er sådan, men der blev ihvertfald slet ikke 
nævnt noget med solomor, der blev ikke spurgt ind til hvordan klarer du det alene, 
ikke fordi hun behøvede det, men det kunne man da godt forvente at.. jeg forestillede 
mig at hun måske havde gjort. Så.. så der var ikke.. altså det blev ikke italesat på nogen 
måde at jeg var alene eller solomor. Slet ikke. Det blev ikke nævnt.” 
 
”Men på mor-barn afsnittet oplevede jeg at der blev set skæv til at være solomor. Det 

havde været en rigtig grim oplevelse faktisk på mor-barn afsnittet. Så siger hun [syge-
plejersken]  ”Nå det var måske lidt hårdt at blive mor alene hva”? (grådlabil)” 
 
”Men jeg følte i hvert fald der, at jeg blev stigmatiseret: ”Nåh lille stakkels pige du tro-
ede du kunne klare det, det kunne du ikke alligevel” – det var sådan den følelse jeg 
havde.” 
 
 
Paradokset: normal vs. ekstra omsorg (3) 
 
”der blev ikke spurgt ind til hvordan klarer du det alene, ikke fordi hun behøvede det, 
men det kunne man da godt forvente at.. jeg forestillede mig at hun måske havde gjort 
det” 
 
”om det er derfor de har holdt distance til mig eller om det bare er sådan det er at 
føde eller.. at det er fordi man ikke er opmærksom på at en solomor måske godt kunne 
have brug for en lille smule mere omsorg”. 
 
”Jeg er jo heller ikke blevet solomor for at blive behandlet anderledes men det blev 
ikke italesat.” 
 
”Et lidt mere personligt forhold sådan så at.. jeg forestiller mig at når man har en mand 
til fødslen så har man et forhold til ham. Jeg tror man måske har behov for at have en 
lidt mere personlig relation til sin jordemoder  men sådan ”godt, det er os to der skal 
klare det her, det er ikke mig og min mand, du hjælper os. Det er os to, der skal klare 
det her””  
 
Kommunikation og formidling (4) 
 
”så jeg var med på det andet hvor de bare snakkede om hvad der skulle være i den ta-
ske man skulle have med og hvordan man fik sexlivet op at køre bagefter, altså jeg sy-
nes det var fuldstændig ligegyldigt” 
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” Det var jo møntet på par. Det kræver jo der er en partner med øh og det var ikke 
fordi at det var blevet sagt til mig det kan godt være at det var en god ide at du har en 
med til fødselsforberedelse, som skal være med i din fødsel. Det kunne man måske 
have forestillet sig. På den måde synes jeg ikke, at der på nogen måde var fokus på at 
jeg var alene øhm.. slet ikke.” 
” Jeg tror man måske har behov for at have en lidt mere personlig relation til sin jorde-
moder men sådan; ”godt, det er os to der skal klare det her. ”Det er os to, der skal 
klare det her”..  så det kunne jeg godt have ønsket der var lidt mere fokus på. Sådan 
generelt og også i jordemoderkonsultationerne” 
 
TRANSSKRIBERING INTERVIEWPERSON 2: 
 
Italesættelse af solomoderskabet (1) 
 
”jamen altså øhm måske som solomor, der synes jeg også at det var enormt øh rart at 
der ikke blev stillet enorm mange spørgsmålstegn ved det” 
 
”den jordemoder der ligesom endte med at være der, til selve fødslen kom i gang, var 
meget ung og det var ikke som sådan noget specielt at jeg var solomor.” 
 
”Det er ikke så vigtigt i den proces medmindre man ligger helt alene bevares, om det 
er en mand man har med eller en fødselshjælper , det gør ikke den store forskel for 
mig” 
 
”det eneste sted jeg savnede italesættelse det var øh faktisk fra Herlev sygehus hospi-
tals fødselsforberedelse. Der tager man ligesom forgivet at man har en mand med, tit..  
altså der bliver aldrig talt til at man kan være solomor. Jeg kunne godt gennemskue at 
når der bliver talt om manden, så bliver der bare talt om den partner man har med, 
men der tænkte jeg at i inklusionens tegn, kunne man måske godt tale lidt eller aner-
kende at der er andre.” 
 
 
Anerkendelse (2) 
 
”blev jeg selvfølgelig behandlet som en hver anden gravid og det synes jeg var rart, og 
jordemoderen vidste egentlig godt hvad hun havde med at gøre, så det var ikke sådan 
”surprice” jeg er solomor, så jeg kan opfordre til at øhm man har kendskab til vores si-
tuation men at man ikke behøver at behandle os enormt anderledes. Det kan selvføl-
gelig godt være der er andre der ikke har det sådan, jeg havde ikke som sådan behov 
for at blive behandlet specielt” 
 
”men man kan jo godt engang imellem anerkende at der nogle gange er andre med 
end manden.. men ikke i selve fødselssituationen der havde jeg ingen bestemt savn og 
der synes jeg på ingen måde det var mærkeligt”  
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”det er en speciel situation man står i, fordi man jo ikke bare er et makkerpar, så der vil 
jeg anbefale at man taler om, hvad har i egentligt tænkt jer, eller hvordan kunne du 
godt tænke dig at det forløber fordi man ikke på den måde har et automatisk sæt hæn-
der.” 
 
”hvis jeg havde mødt en der synes det var noget være rod så havde jeg jo helt klart øh 
ikke følt mig så set men hvis man møder en jordemoder som faktisk er med på at det 
eksisterer, så er det faktisk ikke så vigtigt”  
 
Paradokset: normal vs. ekstra omsorg (3) 
 
”blev jeg selvfølgelig behandlet som en hver anden gravid og det synes jeg var rart, og 
jordemoderen vidste egentlig godt hvad hun havde med at gøre, så det var ikke sådan 
”surprice” jeg er solomor, så jeg kan opfordre til at øhm man har kendskab til vores si-
tuation men at man ikke behøver at behandle os enormt anderledes”  
 
”Det kan selvfølgelig godt være der er andre der ikke har det sådan, jeg havde ikke som 
sådan behov for at blive behandlet specielt” 
 
Kommunikation og formidling (4) 
 
”Det er ikke så vigtigt i den proces medmindre man ligger helt alene bevares, om det 
er en mand man har med eller en fødselshjælper , det gør ikke den store forskel for 
mig” 
 
”Det er primært kommunikationen der var vigtigt altså dialogen”  
 
”man behøver ikke hver gang at sige fødselspartner men for det er jo i de fleste til-
fælde manden, heldigvis, men man kan jo godt engang imellem anerkende at der 
nogle gange er andre med end manden” 
 
”så der vil jeg anbefale at man taler om, hvad har i egentligt tænkt jer, eller hvordan 
kunne du godt tænke dig at det forløber fordi man ikke på den måde har et automatisk 
sæt hænder” 
 
”Og så i den der efterfødsel det der med lavpraktiske at det er anderledes at være 
solomor den første tid fx at amning eller andre ting må ryge fordi der er ting der hæn-
ger anderledes sammen er jo også fint at vide øh og det var  jo ikke ting jeg vidste før 
jeg stod i det kan man sige” 
 
 
TRANSSKRIBERING INTERVIEWPERSON 3: 
 
Italesættelse af solomoderskabet (1) 
”Der er ikke nogen der har italesat det [solomoderskabet] af jordemødrene” 
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Anerkendelse (2) 
”altså til fødselsforberedelse var det jo meget møntet på at det var par og at manden 
var med for så kunne han gøre dit og dat hvor man godt kunne have tænkt sig øh ja 
der blev da også sagt partner nogle gange men jeg tænker at jeg ikke kan være den 
eneste der har siddet med en mor” 
 
”Jeg har manglet en solomødregruppe” 
 
Paradokset: normal vs. ekstra omsorg (3)  
”der er ikke nogen der har italesat det af jordemødrene. Men jeg vil sige det var ikke 
sådan et stort problem jeg bemærkede det bare” 
 
Kommunikation og formidling (4) 
”altså til fødselsforberedelse var det jo meget møntet på at det var par og at manden 
var med for så kunne han gøre dit og dat hvor man godt kunne have tænkt sig øh ja 
der blev da også sagt partner nogle gange men jeg tænker at jeg ikke kan være den 
eneste der har siddet med en mor” 
”Altså man kan jo ikke forvente at en 65årig er oppe hele natten og hjælpe ligesom en 
mand eller partner ville være øh og det var der mange forskellige holdninger til blandt 
personaler hvad de ligesom forventede af hende så det var en mærkelig fornemmelse”  
 
 
TRANSSKRIBERING INTERVIEWPERSON 4: 
 
Italesættelse af solomoderskabet (1) 
 
”hun var jo ikke klar over jeg var solomor det kom jo først da jeg ligesom skulle for-
tælle det og det havde vi egentligt en rigtig god snak om, jeg synes egentligt at det var 
et rigtig godt første møde” 
 
”jamen jeg føler egentligt ikke at der var nogen reaktion. Der var slet ikke nogen 
spørgsmål hun borede slet ikke i det det var meget fint jeg følte mig meget godt mod-
taget” 
 
”så møder jeg en der ikke har læst op på papirerne som så siger: nåå hvorfor har du 
ikke din mand med?” og du ved så kørte det der spor hvor jeg siger ” jeg har ikke no-
gen mand” ” nå hvorfor har du ikke nogen mand?” 
 
”men hun havde så heller ikke læst min journal, altså det tager jo ikke mere end 2 sek 
synes jeg at skulle skimme det der igennem om ikke andet lige det der med at være 
solomor og så lade vær med at bore i det og at der ikke kommer en mand med og der 
er ingen mand og hvorfor er du single og er det med vilje” 
 
”jeg følte ikke der var noget negativt omkring mig som solomor og det har jeg aldrig 
tænkt med jordemoderbesøgende overhovedet” 
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”hun talte KUN til par hun accepterede ikke at vi sad to der var alene og øh lyttede hel-
ler ikke når vi sagde vi var alene så al kommunikation henvendte sig til par også selvom 
jeg pointerede det flere gange” 
 
”så hvorfor skal det hedde altså hvorfor omhandle partneren som en mand altså uan-
set hvad kunne de jo bare sige partneren eller fødselshjælperen. jeg var egentligt bare 
glad for at jeg havde tilmeldt mig sådan noget solomødre noget” 
 
”ja men det var helt klart der var slet ikke talt til os der blev heller ikke lyttede til det – 
selvom jeg sagde jeg er alene om det” 
 
”overhovedet ikke, det interesserede mig overhovedet ikke, i princippet synes jeg kun 
at når man går til undervisning der synes jeg, at man bør tale til alle lige så vel som 
man taler til en almindelig befolkning hvor der både er mænd og kvinder det er det 
eneste når jeg tænker tilbage på det forløb, at jeg undrer mig over at man ikke lige kan 
tale til os også, om ikke andet gøre det lidt humoristisk” 
 
”Ja, det savnede jeg rigtig meget [at blive talt til]” 
 
 
Anerkendelse (2) 
 
”så møder jeg en der ikke har læst op på papirerne som så siger: nåå hvorfor har du 
ikke din mand med?” og du ved så kørte det der spor hvor jeg siger ” jeg har ikke no-
gen mand” ” nå hvorfor har du ikke nogen mand?” 
 
”Men hun havde så heller ikke læst min journal, altså det tager jo ikke mere end 2 sek. 
synes jeg at skulle skimme det der igennem om ikke andet lige det der med at være 
solomor og så lade vær med at bore i det og at der ikke kommer en mand med og der 
er ingen mand og hvorfor er du single og er det med vilje” 
 
”jeg følte ikke der var noget negativt omkring mig som solomor og det har jeg aldrig 
tænkt med jordemoderbesøgende overhovedet” 
 
”hun talte KUN til par hun accepterede ikke at vi sad to der var alene og øh lyttede hel-
ler ikke når vi sagde vi var alene så al kommunikation henvendte sig til par også selvom 
jeg pointerede det flere gange” 
 
”jeg fornemmede at der var en solomor mere der anden gang kom hen og sagde: har 
du også følt dig ikke talt til? Så tænker at hun også var solo” 
 
”ja men det var helt klart der var slet ikke talt til os der blev heller ikke lyttede til det – 
selvom jeg sagde jeg er alene om det” 
 
”Jeg var begejstret for at være sammen med de andre solomødre” 
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”Det tror jeg faktisk de gjorde [blev inddraget] min fornemmelse er at de var ret meget 
med, de kan fortælle ret meget om hvordan de støttede mig, hjalp mig, støttede mig, 
holdte mig, vendte mig og drejede mig og skulle holde over sengen” 
 
”jeg har slet ikke den opfattelse af at hun på noget tidspunkt undrer sig over at jeg ikke 
er der sammen med en mand om ikke andet så tror jeg, jeg har været så humoristisk 
omkring det at hun har bare grint eller sådan du ved, der var accept fra start til slut i 
hvert fald fra hende” 
 
”jeg har hvert fald ikke oplevet noget modsat, eller at det blev stillet spørgsmålstegn 
ved det” 
 
”overhovedet ikke, det interesserede mig overhovedet ikke, i princippet synes jeg kun 
at når man går til undervisning der synes jeg, at man bør tale til alle lige så vel som 
man taler til en almindelig befolkning hvor der både er mænd og kvinder det er det 
eneste når jeg tænker tilbage på det” ”forløb, at jeg undrer mig over at man ikke lige 
kan tale til os også, om ikke andet gøre det lidt humoristisk” 
 
Paradokset: normal vs. ekstra omsorg (3) 
 
”værre var det heller ikke andet end at jeg kunne mærke at jeg blev irriteret” 
 
”jeg har ikke møntet det på at det var fordi jeg var solo og at jeg var alene omkring det 
men jeg havde ikke nogen at tale med omkring det jeg var der alene” 
 
”jeg bliver heller ikke sur når de henviser til at man er mand og kvinde men jeg kan 
godt blive sådan lidt, jeg forstår det bare ikke” 
 
Kommunikation og formidling (4) 
 
”hun var jo ikke klar over jeg var solomor det kom jo først da jeg ligesom skulle for-
tælle det og det havde vi egentligt en rigtig god snak om, jeg synes egentligt at det var 
et rigtig godt første møde” 
 
”jamen jeg føler egentligt ikke at der var nogen reaktion. Der var slet ikke nogen 
spørgsmål hun borede slet ikke i det det var meget fint jeg følte mig meget godt mod-
taget” 
 
”hun talte KUN til par hun accepterede ikke at vi sad to der var alene og øh lyttede hel-
ler ikke når vi sagde vi var alene så al kommunikation henvendte sig til par også selvom 
jeg pointerede det flere gange” 
 
”så hvorfor skal det hedde altså hvorfor omhandle partneren som en mand altså uan-
set hvad kunne de jo bare sige partneren eller fødselshjælperen. jeg var egentligt bare 
glad for at jeg havde tilmeldt mig sådan noget solomødre noget” 
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”jeg bliver heller ikke sur når de henviser til at man er mand og kvinde men jeg kan 
godt blive sådan lidt, jeg forstår det bare ikke” 
 
”Jeg synes der er så mange alternativer derude, nu er jeg så heldig at jeg er en af de få 
der har råd til at betale mig fra at gå til noget andet og det vil jeg vælge at gøre igen 
ved nr. 2” 
 
”så har de lige pludseligt besluttet sig for at lave noget for solomødre fordi der pludse-
ligt dukkede en del solomødre op og vi var nummer to hold og vi var 12 alle samme 
med donorbørn undtagen en som var blevet forladt af en mand som var i et andet for-
hold” 
 
”overhovedet ikke, det interesserede mig overhovedet ikke, i princippet synes jeg kun 
at når man går til undervisning der synes jeg, at man bør tale til alle lige så vel som 
man taler til en almindelig befolkning hvor der både er mænd og kvinder det er det 
eneste når jeg tænker tilbage på det forløb, at jeg undrer mig over at man ikke lige kan 
tale til os også, om ikke andet gøre det lidt humoristisk” 
 

1.3 Trin 3: Udvikling af kondensater til de fire kodegrupper 
 

1.3.1 Fiktive citater: 

 

Italesættelse af solomoderskabet: 
Det blev aldrig italesat, at jeg var solomor. Det var der ikke meget fokus på. Der blev 
ikke stillet så mange spørgsmål til at jeg var solomor, og det var egentlig rart. Men jeg 
synes det er rart, når man kan mærke, at jordemødre har kendskab til det at være 
solomor.  
 
Anerkendelse:  

Til fødselsforberedelse gjorde jeg flere gange opmærksom på at jeg var selv, men jeg 
oplevede ikke at jordemoderen tog det til efterretning.   
Jeg følte en distance mellem mig og de jordemødre, jeg mødte på fødegangen. Om det 
var fordi jeg var solomor ved jeg ikke med sikkerhed. På mor-barn afsnittet blev der set 
ned på at jeg var solomor. Jeg følte ikke jeg, at jeg blev anerkendt.  
 
Paradokset: normal vs. ekstra omsorg:  

Jeg har jo ikke valgt at blive solomor for at få en anderledes behandling. Men jeg for-
stillede mig at jordemoderen var lidt mere omsorgsfuld, når jeg nu skulle være alene. 
Det blev ikke nævnt, at jeg skulle være alene. Ikke at det var vigtigt, men det kunne 
hun måske godt have gjort.  
 
Kommunikation og formidling: 

Jordemoderen talte kun til par. Jeg forstår ikke, hvorfor det altid skal være møntet på 
partneren som en mand. Man kunne godt gøre mere ud af at tale til alle. 
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1.3.2 Fremstilling af kodegrupper og tilhørende subgrupper  
 

Kodegrupper Subgrupper  

Italesættelse af solomoderskabet  Jordemoderens italesættelse  

Viden om solomødre 

Kommunikative redskaber  

Anerkendelse  Jordemoderens anerkendelse   

Behovet for samvær med andre solomødre  

Genfortælling af at være solomor  

Distance og personlig kontakt  

Stigmatisering  

Paradokset: normal vs. ekstra om-

sorg  

Samme behandling som gravid i parkonstel-

lation  

Behovet for ekstra omsorg 

Kommunikation og formidling Jordemoderens omtale af familiekonstellati-

onen 

Organisering af fødselsforberedelse  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.4 Trin 4: Sammenfatning  
 
Vi foretog en rekontekstualisering og udformede guldcitater for hver kodegruppe:  
 

1.3.3 Fremstilling af subgrupper og tilhørende kondensater 
 

Vi udarbejdede kondensater for hver subgruppe. Vi foretog revurderinger af subgrup-

perne og visse subgrupper blev placeret under en anden kodegruppe. Subgrupperne og 

de tilhørende kondensater er illustreret i præsentationen af egen genererede empiri i 

skema 2 på side 29-31.   

Skema 1: Fremstilling af kodegrupper og subgrupper 
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Italesættelse af solomoderskabet: 

Det er rart når jordemoderen italesætter, at jeg er solomor og har viden om det, men 

hun behøver ikke at spørge for meget ind til det. På den måde føler jeg mig set og hørt.  

Anerkendelse: 

Jeg oplevede ikke at blive anerkendt i mit valg af solomoderskabet. Både fordi der blev 

set skævt til det fra personalets side, men også fordi jeg mødte andre solomødre med 

samme opfattelse. 

Paradokset: ønsket om ”normal” behandling vs. behovet for ekstra omsorg:  

Jeg har ikke valgt at blive solomor for at blive behandlet anderledes, men jeg havde 

nok forestillet mig lidt mere omsorg fra min jordemoder, når nu jeg var alene om det.  

Kommunikation og formidling: 

Til fødselsforberedelse pointerede jeg op til flere gange at jeg var selv. Alligevel talte 

jordemoderen kun til par og manden. Til gengæld synes jeg ikke, at det at jeg var 

solomor, var så vigtigt under fødslen.  

 
Guldcitaterne indgår som undersøgelsens resultater, der udfoldes i analysen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


