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Autonomi under fødslen - En fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse af 

fødende kvinders oplevelse af personlig autonomi under fødslen 

Problemstilling: Den danske sundhedslov lægger op til – af respekt for det enkelte 

menneske – at sikre dets integritet og selvbestemmelse (Folketinget, 2005; kap. 2, 

paragraf 2). Hvordan står det mål med det, kvinder oplever under fødslen i dag? 

Specialets formål er at komme tættere på forståelse af den personlige autonomi 

under fødslen for dermed at give et fundament for fremtidig udvikling af metoder, 

der mere optimalt underbygger sundhedsvæsnets understøttelse af den fødende 

kvindes personlige autonomi.  

Metode Undersøgelsens videnskabsteoretiske tilgang er 

kvalitativ/fænomenologisk-hermeneutisk. De præsenterede data er afledt af 

semistrukturerede interviews med 12 danske kvinder, der har født inden for det 

sidste halve år, inden interviewene fandt sted. Paul Ricoeurs (1913-2005) 

strukturanalyse benyttes til systematisk tekstkondensering, og Michel Foucaults 

tanker (1926-1984) om magt er blevet brugt som teoretisk fundament.  

Resultater: De interviewede kvinder har forskellige opfattelser af og forskellige 

ønsker om bevarelse af personlig autonomi under fødslen. Kvinderne deler sig 

overordnet op i tre grupper; kvinder, der håndhæver deres personlige autonomi, 

kvinder, der ikke vægter den personlige autonomi, og kvinder, der fralægger sig 

autonomi, hvis det giver mening for dem. Der fremkommer desuden en teorimodel 

- en autonomiblomst, som synliggør forskellige aspekter af personlig autonomi 

under fødslen.  

Konklusion: Personlig autonomi har stor betydning for de fødende kvinder. Nogle 

af kvinderne er dog villige til at slække på egen integritet og selvbestemmelse, hvis 

de føler sig i trygge hænder. Anbefaling til praksis er, at jordemødre bliver mere 

bevidste om, hvilke delelementer af den personlige autonomi – af 

autonomiblomstens kronblade – der er i spil, når hun udøver sit virke. 
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Autonomy during childbirth: A phenomenological-hermeneutical analysis of personal 

autonomy experienced by women giving birth 

Objective: The Danish Health Law provides the possibility to secure integrity and self-

determination for each and every individual (Folketinget 2005, chapter 2 paragraph 

2). How does that correspond to what women experience during childbirth today? 

The purpose of this paper is to improve our understanding of the mother’s autonomy 

during childbirth in order to have a foundation for developing methods to improve 

the support of the mother’s autonomy.  

Method: The scholarly treatment of the subject is qualitative/phenomenological-

hermeneutical, and the presented data were derived from semi-structured interviews 

with 12 Danish women who have given birth within the last six months of the 

interview. The method of Paul Ricoeur’s (1913 - 2005) structural analysis is used for 

systematic text condensation and Michel Foucault’s (1926-1984) thoughts on power 

are used as a theoretical basis.  

Results: The women have different perceptions and different desires for maintaining 

personal autonomy during childbirth. The women are generally divided into three 

groups; women who enforce their personal autonomy, women who do not weight 

personal autonomy, and women who waive autonomy if it made sense to them. A 

theoretical model appears – an autonomy flower, which may help to visualize various 

aspects of personal autonomy during childbirth.  

Conclusion: Personal autonomy is of great importance for women giving birth. 

However, some women are willing to let go of their own integrity and self-

determination if they feel safe with the midwife and the surroundings. The 

recommendation to practice is for midwives to become more conscious of which 

elements of the personal autonomy – which petals of the autonomy flower – they are 

dealing with during a childbirth. 
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Indledning 

Baggrund 

Autonomi i sundhedsvæsnet 

Teologen og eksistentialisten Søren Kierkegaard (1813-1855) skrev, at vi kun er rigtige 

mennesker, hvis vi har frihed til at udøve selvbestemmelse. Uden denne selvbestemmelse 

ødelægges menneskets liv (Kierkegaard, 1991; kap 12). Der går en rød tråd fra Kierkegaards 

eksistentialistiske tankegang til sundhedslovens nutidige håndtering af autonomi: ”Loven 

fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte 

menneske, dets integritet og selvbestemmelse …” (Folketinget, 2005; kap. 2, paragraf 2).  

Brugerinddragelse, fælles beslutningstagen, selvbestemmelse, og at patienten er i 

centrum, er sundhedsfaglige tiltag, der forsøger at understøtte patientens autonomi 

(Jønsson, Baker et al., 2015, Region Hovedstaden, lokaliseret d. 11.3.2020). Politikere, 

hospitalsledelse, sundhedsfaglige eksperter og brugere har alle øget fokus på autonomi 

(selvbestemmelse) som en afgørende kompetence i samspillet mellem sundhedsvæsnet og 

brugeren (ibid.).  

Tilgangen til brugerinddragelse knytter sig ikke kun til sundhedsvæsnet, da hele den 

demokratiske diskurs i samfundet bygger på idéen om borgerens deltagelse som en kilde 

til den politiske legalitet. Så længe demokratiet består, vil autonomi således altid være et 

omdrejningspunkt (ibid.).    
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Det øgede fokus på autonomi i det danske sundhedsvæsen kan ses som en social reaktion 

på den paternalistiske tradition. Lægerne som de paternalistiske alvidende eksperter, der 

træffer beslutninger på patientens vegne, hører i stigende grad fortiden til (Jønsson, Baker 

et al., 2015). Men vejen mod øget autonomi er en langsommelig proces, fordi den gennem 

mange år er dybt indlejret ikke kun hos patienter, men også hos læger og 

sundhedspersoner (ibid.). Organisationspsykologen Lene Pedersen beskriver processen 

som en forvandling fra at være passiv bruger af sundhedssystemet til at blive en aktør, der 

ønsker medbestemmelse over behandlingsforløbet (ibid.). 

Inden for obstetrikken spiller autonomi også en stigende rolle. Jordemoder og professor 

Soo Downe har undersøgt, hvad der betyder noget for kvinder under fødslen. Gode 

fødselsoplevelser kendetegnes bl.a. ved høj grad af medbestemmelse (Downe, Finlayson 

et al., 2018): ”If intervention was needed or wanted, women wanted to retain a sense of 

personal achievement and control through active decision-making. These values and 

expectations were mediated through women’s' embodied (physical and psychosocial) 

experience of pregnancy and birth…”(Downe, Finlayson et al., 2018; p 1/17). WHO 

understøtter også den tilgang og anerkender i forlængelse heraf, at en positiv 

fødselsoplevelse er et signifikant ”end point” (WHO, 2018). 

Det øgede fokus på autonomi i patientbehandlingen har afstedkommet internationale og 

nationale initiativer, der understøtter patientautonomi (Steffensen, 2017). Center for 

Fælles Beslutningstagning arbejder nationalt på at udvikle værktøjer, som hjælper 

patienter med vælge den behandling, der er den rigtige for dem (Beslutningstagning, 

lokaliseret d. 11. marts 2020). Patienterne ønsker at vide mere om deres muligheder, de 

ønsker tydelig og forståelig information, de ønsker at blive hørt i situationen og sidst men 

ikke mindst vil patienterne have indflydelse på deres egen behandling (Steffensen, 2017). 

Fælles beslutningstagning er også så småt begyndt at vinde indpas i svangreomsorgen, hvor 

der bl.a. udvikles beslutningsværktøjer, der understøtter kvindens beslutning om indgreb 

som f.eks. igangsættelse af en ukompliceret graviditet. Men der er er stadig plads til 

udvikling inden for området, for hvordan håndteres understøttelsen af kvindens autonomi 

under fødslen, hvor kvinden koncentrerer sig om ve-arbejdet og måske ikke kan føre 

samme dialog som før fødslen? Og hvor vigtigt er det overhovedet for den fødende at 

opretholde sin autonomi? 
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Problemformulering 

Med udgangspunkt i sundhedslovens bestemmelse om respekt for det enkelte menneske, 

dets integritet og selvbestemmelse undersøger jeg, hvilke tanker den fødende kvinde gør 

sig om autonomi eller mangel på samme. Hvilken opfattelse har den fødende kvinde af sin 

personlige autonomi, og hvilken betydning har bevarelse af personlig autonomi eller 

mangel på samme under fødslen?  

Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvordan oplever kvinder, der har født, deres personlige autonomi under fødslen? 

- Hvad tænker kvinder, der har født, om undertrykkelse og understøttelse af den 

personlige autonomi under fødslen? 

- Hvad understøtter eller undertrykker den fødendes personlige autonomi under 

fødslen? 

Formål 

I tråd med den øgede fokus på patientautonomi og som led i Sundhedsstyrelsens og 

demokratiets eftertragtede mål om deltagelse og patientinddragelse er det relevant at få 

indsigt i, hvad autonomi overhovedet betyder for den enkelte fødende kvinde. For at kunne 

arbejde med understøttelse af autonomi i svangreomsorgen er det afgørende at få indsigt 

i, hvad det gør ved kvinden, når hun føler, at autonomien enten understøttes eller 

undertrykkes.  

Formålet med opgaven er at undersøge, hvilken rolle autonomi spiller under fødslen – set 

med de fødende kvinders øjne. Formålet er at komme tættere på forståelse af autonomien 

under fødslen for at have et fundament for fremtidig udvikling af metoder, der mere 

optimalt underbygger sundhedsvæsnet understøttelse af den fødendes autonomi under 

fødslen. 
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Autonomi: Begrebsafklaring 

Hvor kommer begrebet autonomi allermest i spil? Det gør det i debatten om aktiv 

dødshjælp og retten til at bestemme over sit eget livs afslutning (Det Etiske Råd, 2020), og 

her bliver alle facetter af begrebet afprøvet og forsøgt defineret. I dette speciale definerer 

jeg autonomi med udgangspunkt i denne debat. 

Ordet autonomi er sat sammen af ordene auto, som på oldgræsk betyder selv og af nomi, 

som betyder lov – ’selvlov’ eller selvbestemmelse. Hvis du er autonom, giver du dig selv din 

egen bestemmelse (Den Danske Ordbog, 2020). Når man dissekerer begrebet, lister ordet 

’bør’ sig med ind i definitionen: ”Det enkelte menneske selv bør have frihed til at definere 

rammerne for sit liv og vælge sine idealer for, hvordan livet bør leves” (Det Etiske Råd, 

2013). Med begrebet ’bør’ åbnes der dermed op for etikken. Her kommer moralske 

overvejelser ind i billedet om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Selv om der 

tilstræbes personlig autonomi, betyder det dog ikke, at alt er lige godt eller lige acceptabelt. 

Den enkeltes autonomi udelukker nemlig ikke hensyntagen til andres liv og levned, ligesom 

man også forventes at tage hensyn til fællesskabets værdier (ibid.). Hensynet til et 

menneskes autonomi kan dermed ikke ubetinget afkræve andre mennesker en bestemt 

indsats for den pågældendes skyld. Set i det lys kan to parters interesse i autonomi som 

selvbestemmelse konflikte (De Etiske Råd, 1996). 

Ved personlig autonomi lægges der vægt på menneskets ansvar og muligheder for at 

bestemme over egen livsførelse. Værdierne, der ligger til grund for de valg, et autonomt 

menneske vælger, kan ændres med tiden og med de erfaringer, mennesket gør sig. 

Menneskets overbevisninger, der danner grundlag for disse valg, kan være farvet af 

politiske, trosmæssige eller andre overbevisninger (Det Etiske Råd, 2013). 

Autonomi kan både være personlig, eller det kan være en systemisk autonomi, som foregår 

i en organisation, et fællesskab eller i en stat etc. (Den Danske Ordbog, 2020). I dette 

speciale er det personlig autonomi, der er i fokus. 
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Videnskabsteoretiske overvejelser 

I dette afsnit beskrives det, hvordan den nye viden etableres. Beskrivelsen bevæger sig 

mellem på den ene side litteraturen og på den anden side refleksioner over, hvorledes de 

videnskabsteoretiske betragtninger kommer til syne i opgavens undersøgelse, for på den 

måde at få sammenhængen mellem de videnskabsteoretiske overvejelser og opgavens sigte 

til at fremstå klart. 

Den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang 

Den fødende kvindes levede verden er grundstenen i dette projekt, hvorfor det er oplagt 

at gå fænomenologisk-hermeneutisk til værk (Juul, 2012b). Ved at benytte den 

fænomenologiske tilgang, som kendetegnes ved, at subjektiviteten og objektiviteten 

påvirker hinanden, ønsker jeg at opnå viden om, hvordan den fødende oplever fødslen, og 

hvordan det afspejler sig i hendes handlinger under fødslen. Denne transcendentale 

subjektivitet giver objektiv viden om aktørernes (den fødende, partneren og 

sundhedspersonen) handlinger, byggende på aktørernes verbale og nonverbale dialog 

(Juul, 2012a). I samme spor benytter jeg Heideggers og Gadamers hermeneutiske tilgang, 

hvor forforståelse spiller en vægtig rolle (Juul, 2012b).  

Jeg har som interviewer min forforståelse med mig og da jeg er underlagt de historiske 

sammenhænge, er jeg ikke neutral i min verdensanskuelse. Med udgangspunkt i 

forforståelsen – i denne væren i verden – bruges den hermeneutiske tilgang dog til at skabe 

mening i de interviews, jeg foretager, ligesom jeg udvikler en forståelse deraf. Herved 

opstår den hermeneutiske cirkel, hvor helhedsforståelse og delforståelse hele tiden går i 

ring. Der opstår under interviewene nye erkendelser af fænomenet, som hele tiden vil 

kunne sætte gamle erkendelser i nyt lys (ibid.). Paul Ricoeur (1913-2005) lægger sig med 

sin strukturanalyse, fint op ad denne tilgang (Pedersen and Dreyer, 2018). 
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Læsevejledning 

Specialet er bygget op over 4 søjler, der med hver deres fundament er med til at understøtte 

specialets gyldighed1. For gennemsigtighedens skyld beskrives de 4 søjler kort her. Se figur 

1 for gengivelse af de fire søjler.  

Figur 1: Metodesøjler 

 

 

Litteratursøgning 

Den første søjle er gennemgang af eksisterende litteratur på området. Der gennemføres en 

litteratursøgning over autonomi i sundhedsvæsenet, hvilket foldes ud som det første.  

Teori 

Anden del af specialet består af en udfoldelse af den teori, der danner fundament for 

specialet, og som resultaterne bliver stillet op imod i diskussionsafsnittet. Jeg bruger 

Foucaults magtstrategier som teoretisk fundament. 

 

 

 

1 Gyldighed forklares nærmere i diskussionsafsnittet  

Gennemgang ef
eksiterende litteratur

Udfoldelse af Foucaults
teori om magt

Indsamling og
behandling af empiri

Sammenfatning af
resultaterne

GYLDIGHED 
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Indsamling og behandling af empiri 

Tredje søjle er indsamling og behandling af empiri, der består af interviews med kvinder, 

der har født i sidste halvår af 2019. Interviewguiden tager afsæt i et projektorienteret 

forløb2,  som blev lavet med henblik på at konkretisere autonomi under fødslen. Det 

projektorienterede forløb var et antropologisk observationelt feltstudie, som undersøgte, 

hvordan fødende kvinders autonomi eller undertrykkelse af autonomi kom til udtryk under 

fødslen (Bøhrnsen, 2019).  

Behandling af empiri vægter tungt i dette speciale, hvorfor metodehåndteringen uddybes 

detaljeret.  

Sammenfatning 

Den sidste søjle er en sammenfatning af resultaterne sat op i diskussion, konklusion og 

perspektivering.  

Eksisterende litteratur 

Dette afsnit fremstiller eksisterende litteratur om autonomi i sundhedsvæsnet. Formålet 

med litteratursøgningen var at undersøge, hvad der findes af litteratur, som belyser 

begrebet autonomi i sundhedsvæsnet.  

Sundhedsvæsnet var i fokus i denne litteratursøgning. Grunden til dette var, at der i 

pilotstudiet  ’Autonomi under fødslen – et observationelt antropologisk feltstudie’ 

(Bøhrnsen, 2019) ikke fremkom brugbare studier om personlig autonomi under fødslen. 

Litteraturstudiet udvidede derfor og fokuserede på personlig autonomi i sundhedsvæsenet 

som helhed (se bilag 1 for søgeprotokol).  

To ting springer i øjnene ved gennemgang af den fundne litteratur, og den ene er, at Norge 

og til dels Sverige i langt højere grad end andre lande inklusive Danmark sætter fokus på 

 

 

 

2 Et projektorienterede forløb er et valgfrit fag som kandidatstuderende kan vælge som led i 
kandidatuddannelsen.   
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autonomi i sundhedsvæsnet. Den anden ting er, at det hovedsageligt er inden for det 

reproduktive område, ’autonomi’ er belyst, hvilket til dels må skyldes, at søgningen kun 

fokuserer på kvinder. Til gengæld fremkom ikke en eneste artikel, som omhandler dette 

speciales specifikke fokus på autonomi under fødslen, hvilket understøtter opfattelsen af, 

at dette er et underbelyst emne. 

Autonomi i sundhedsvæsnet er som nævnt ikke direkte i fokus i den fundne litteratur. Til 

gengæld berørte alle de fundne kilder autonomibegrebet på hver deres måde.  

Valget – et nøglebegreb i sundhedsvæsnet 

For at begynde med den organisatoriske autonomi beskriver en af de ældste fundne artikler 

(Brown and Seddon, 1996) forfatterens overvejelser om den paternalisme, der eksisterer 

inden for sundhedsvæsnets rammer: En af årsagerne til, at sygeplejersker underlægges 

lægers autoritet, er blandt andet spørgsmål om køn, klasse og manglende bemyndigelse til 

at ordinere medicin. Ud fra gennemgangen af tidsskrifter belyser artiklen forestillingen om, 

at kontrol over legemet er en af måderne for lægen at bevare dominans over sygeplejen. 

En anden grund til lægernes opretholdelse af deres overlegne position er, at sygeplejen 

ikke udfordrer denne medicinske tilgang til kroppen. Kampen mellem sygeplejersker og 

læger er ikke ’spot on’ i forhold til fokus i specialet, men problemstillingen vil kunne 

sidestilles med jordemødres og fødselslægers interaktion i svangreomsorgen, og så bliver 

fokus pludselig interessant i forhold til håndtering af autonomi i organisationen. For hvilken 

indflydelse kan jordemødres og lægers interne og eksterne håndtering af autonomi have i 

forhold til en kvinde i fødsel? 

 I forlængelse af dette belyser Sagsveen et al. i en artikel (Sagsveen, Rise et al., 2018), 

hvordan sundhedspersoner oplever at stå over for modstridende diskurser i deres praksis. 

Studiet stiller skarpt på valget, der er et af de vigtigste begreber, når det gælder personlig 

autonomi i sundhedsvæsnet. Personalet står i et dilemma, hvor de med patienternes 

personlige autonomi og engagement for øje skal fremme handlinger i en forudbestemt 

retning. Hvordan kan patientens personlige autonomi styrkes samtidig med, at patienten 

skal guides i den medicinsk rigtige retning? Valget markerer sig igen som et grundelement 

i bevarelsen af autonomien i Sjobloms artikel om, hvad valget gør i forhold til autonomi: I 

et studie om hjemmefødsler (Sjoblom, Nordstrom et al., 2006) konkluderes det, at kvinder 
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i valget af hjemmefødsel bevarede autonomien – de styrerede selv situationen. Den høje 

grad af fokus på valget var noget af det, der gjorde, at kvinden oplevede, at autonomien 

forblev bevaret. Kvinden valgte at få støtte efter eget behov.  

Mangel på deltagelse og dermed mangel på aktive valg opstår, når behandlingen af 

patienten bliver organisationscentreret – modsat patientcentreret. I en artikel (Eldh, 

Ekman et al., 2008) om manglende patientdeltagelse i sundhedsvæsnet finder de frem til, 

at manglende information og manglende anerkendelse af patienten, hvor denne bl.a. ikke 

følte sig set og hørt, er væsentlige aspekter angående den manglende deltagelse. Som i 

flere af de andre fundne studier kan sundhedspersonalet forbedre effekten – i denne 

forbindelse øge patientdeltagelse - ved at lytte til den enkeltes behov. 

Paternalisme i sundhedsvæsnet   

De fleste af de fundne artikler lægger hovedvægten på paternalisme eller fravær af 

autonomi frem for på autonomi i sig selv. Eide et al. skriver om, hvad kvinder gør for at 

undgå paternalisme, hvor hendes artikel har fokus på kejsersnit efter kvindens ønske (Eide, 

Morken et al., 2019). Udgangspunktet i artiklen er at skabe forståelse for dette ønske, og 

studiet konkluderer, at kvindens ønske om kejsersnit delvist er et iatrogent problem – altså 

at ønsket er opstået på baggrund af handlinger, som sundhedspersonalet havde udført, 

f.eks. fravær af omsorg under en tidligere fødsel. Der forekom magtudøvelse under disse 

fødsler, personalet udøvede magt ved ikke at yde den omsorg, kvinderne havde brug for, 

hvilket ifølge studiet bl.a. medførte et efterfølgende ønske om kejsersnit ved næste fødsel. 

Kvinderne tager med valget kontrol over begivenhederne, så de ikke kommer til at stå i 

samme situation igen, dvs. at de igen mister oplevelsen af personlig autonomi (ibid.). Et 

andet studie (Husum, Legernes et al., 2019) om patienters oplevelse af ydmygelse og af 

sundhedspersonales udøvelse af paternalisme understøtter dette fund. Studiet 

konkluderer, at oplevelsen af paternalisme giver dårlige oplevelser, og at det hæmmer den 

fysiske og mentale sundhed.  
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Autonomi og fødselsoplevelse 

Når kvinder oplever, at de fratages autonomi, giver det dårlige fødselsoplevelser, hvilket 

flere studier peger på: Henriksen et al. viser med en artikel fra 2016 (Henriksen, Grimsrud 

et al., 2016), at 21,1 % kvinder i et kohortestudie med 1352 kvinder havde en dårlig 

fødselsoplevelse. Det var kendetegnende for disse oplevelser, at kvinderne ikke følte sig 

set og hørt og ikke blev inddraget i beslutningsprocesserne. De følte sig frataget deres 

autonomi. Et andet studie  (Schroll, Kjaergaard et al., 2013) viste, at manglende oplevelse 

af autonomi har reproduktive konsekvenser: Det viste, at sundhedspersoners udøvelse af 

paternalisme havde konsekvenser for kvinders reproduktive valg, hvor nogle kvinder 

senere i livet enten ikke ville have flere børn eller ved næste fødsel ville forløses ved 

kejsersnit. Kvinderne kunne imidlertid selv beskrive konstruktive måder at håndtere deres 

oplevelser på, hvilket Schroll et al. opfordrede sundhedsfagfolk at forholde sig til. 

I forlængelse af dette viste Quiroz et al. med et studie (Quiroz, Blomquist et al., 2011), at 

sundhedspersonalets respekt for den fødende kvinde også har indflydelse på 

fødselsoplevelsen: Quiroz et al. undersøgte, hvilke mål kvinder stillede sig i forhold til den 

gode fødselsoplevelse, og hvor vigtigt det var at nå disse mål. Det viste sig, at hvis kvinderne 

nåede alle mål, var de mere tilbøjelige til at have gode oplevelser, end hvis de ikke nåede 

målene. Et af målene var ekstern kontrol; kvinderne ønskede, at sundhedspersonalet skulle 

behandle dem og deres partnere med respekt og venlighed; personalet skulle skabe en 

behagelig atmosfære, og der skulle være en god kommunikation med personalet. 

I naturlig forlængelse af dette opstår spørgsmålet om jordemoderens kompetence til at 

lede en fødsel. Et nordisk studie (Sjoblom, Idvall et al., 2014) om fødende kvinders 

opfattelse af jordemødrenes kompetence fandt frem til, at kvinderne blev trygge, når de 

følte sig i kompetente hænder, når jordemoderen viste dem omsorg, og når jordemoderen 

i sin adfærd udstrålede ro. Denne opfattelse fremmede kvindernes tro på egen evne til at 

håndtere fødslen.  

Kennedy et al. står bag en artikel (Kennedy and Shannon, 2004), som egentlig fokuserer på, 

hvordan jordemødre kan medvirke til at bevare den normale fødsel. Han kom i den 

anledning også ind på, hvad jordemødrene kan gøre for at imødekomme den fødende 

kvindes individuelle behov, og hvad de kan gøre for at understøtte kvindens ressourcer. 
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Hvordan de med andre ord kan være med til at understøtte kvindens autonomi. Metoder 

som tro på og tillid til kvindens egne ressourcer og tilstedeværelse – at være med kvinden 

– understøtter denne proces.  

Litteratursøgningen blev som beskrevet bygget op på en måde, så den indkredsede de 

artikler, der var relevante i forhold til dette speciales fokus. De fundne artikler havde alle 

en overvejende kvalitativ tilgang til empirien. Et enkelt studie benyttede mixed method, 

nogle få studier kvantificerede på spørgeskemaer, og resten tekstkondenserede forskellige 

slags interviews. Artiklerne vurderede jeg på baggrund af deres metode valide nok til at 

komme med som baggrundslitteratur til dette speciale.  

Men tilbage står dog stadig at belyse det overordnede tema for specialet, hvorfor der 

blandt andet med udgangspunkt i denne litteratursøgning vurderes at være behov for at 

belyse kvindens personlige autonomi under fødslen. 

Teoretisk ramme: Michel Foucault 
I dette afsnit beskrives specialets teoretiske grundlag. Dette videnskabelige afsæt er med til 

at retningsbestemme forskningsfeltet. Fremlæggelsen indebærer blandt andet definitioner 

af magt, som er et centralt begreb i forhold til autonomi. Afsnittet belyser, hvordan 

magtbegrebet relaterer sig til autonomibegrebet. 

Magt er ikke noget man kan have. Magt er noget man kan udøve. Michel Foucault (1926-

1984): Viljen til viden (Foucault, 1994) 

Begrebet autonomi kan ikke stå alene og vil altid stå i forhold til heteronomi (paternalisme) 

(Birkler, 2019), så når autonomi og paternalisme kommer i spil, kommer magtbegrebet det 

også (ibid.). Skjult heteronomi forstået som in formal coercion (uformel tvang) er et 

underbelyst fænomen i svangreomsorgen – autonomi, der tavst undertrykkes (ibid.). 

Manipulation og pression er midler, som bruges, og ofte bruges det ubevidst af 

sundhedspersonalet. Der findes endnu ikke studier, der belyser konsekvensen af skjult 

heteronomi, selv om der blandt menneskerettighedsorganisationer, politikere, 
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sygehusledelser og sundhedspersoner generelt er enighed om, at bevarelse af autonomi 

bør tilstræbes (Birkler, 2018).  

Foucaults tanker om magt relaterer sig til autonomi-paternalismekonstellationen (Jensen 

and Hansen, 2006), hvorfor hans teorier på dette område foldes ud og danner det 

teoretiske fundament for specialet. 

Foucault og magt 

For at øge forståelsen for, hvorfor Michel Foucaults (1926-1984) tanker om magt er valgt 

som teori for dette speciale, beskrives her nogle nedslag i Foucaults samlede værker med 

vished om, at Foucaults tanker og teorier ikke kan samles under en hat. Noget af det, der 

kendetegner Foucault, er nemlig hans afstandtagen til at danne skole for en bestemt 

retning eller metode. Han kan eller vil ikke låses fast i en bestemt retning eller metode 

blandt andet, fordi alt altid skal ses i lyset af den samtid, fænomenet er konstrueret i. 

Foucault ændrede også selv på det grundlag flere gange egen retning og metode, så det til 

tider virkede, som om han modsagde sig selv (Andersen and Timm, 2018, Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer et al., 2009).  Dette afsnit belyser, hvordan Foucault gennem sit 

forfatterskab mere eller mindre tydeligt forholder sig til begrebet magt. 

Foucaults egen tilgang til magtbegrebet, ligesom til alt andet han forholder sig til, er 

kontekstualiserende og refleksiv. Foucault pointerer, at hans teser ikke er påstande, der 

skal forsvares og almengøres, men er refleksive arbejdsredskaber, der skal omsættes i 

forbindelse med undersøgelsens konkrete sammenhænge som for eksempel, når magt i 

relation til autonomi undersøges (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 2009). 

Foucaults motivation for evig reflektorisk og filosofisk bearbejdelse af samtidsdiagnostiske 

udfordringer udspringer af personlige og sociale erfaringer, som i følge ham selv skal 

teoretiseres, fordi det er utilstrækkeligt kun at forholde sig praktisk til erfaringerne. Hans 

mål er en øget reflekteret tænkning og handling. For at kunne arbejde med Foucaults 

kontekstualiserende og refleksiv metode, er det nødvendigt at kende til konteksten, kende 

til kulturen, til historien og til samtiden. Så kun hvis teserne anses som 

overfladefænomener, når der reflekteres, kan man tale om en egentlig Foucault-inspireret 

tilgang (ibid.).  
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En af de få ting, som konsekvent er gennemgående i Foucaults forfatterskab, er hans 

interesse for på diagnostisk vis at undersøge centrale sociale erfaringer og begivenheder. 

Han arbejdede livslangt med at fremstille normativt engagerede samtidsdiagnoser med de 

sociale begivenheder og erfaringer i centrum. Han forsøgte ganske enkelt at indfange 

karakteren af de aktuelle sociale bånd (ibid.), hvilket også vil være aktuelt i forhold dette 

speciale. 

En bearbejdelse af et materiale vil desuden – ifølge Foucault – heller aldrig kunne blive 

endelig, fordi det talte eller det skrevne altid vil være en ufuldstændig oversættelse af det 

oprindelige. En fremlægning af det oprindelige vil altid være en utilstrækkelig gengivelse, 

og der er derfor dømt evig eksegese af det oprindelige. På den måde vil der til gengæld 

også opstå nye meninger og betydninger, som jo så igen kræver ny eksegese (ibid.).  

Med disse udfordringer for øje forsøges det alligevel at holde tungen lige i munden. Der 

dykkes ned i en stor foranderlig, uformelig og svævende masse af Foucaultske tanker og 

teorier. Hånden rækkes ind i denne foranderlige masse og trækkes ud under fastholdelse 

af de samtidsdiagnostiske briller og med et fast tag i nogle af de tanker, Foucault gør sig 

om magt i relation til autonomi.  

Jeg forsøger i dette speciale – lige som Foucault - teoretisk at tilgå materialet med en 

engageret normativ refleksion, der relationelt og kontekstuelt anskuer begivenheder og 

erfaringer. De forskellige faser i opgaven betragter jeg derfor som udtryk for en bestemt 

antagelse – at autonomi under fødslen har betydning for fødende kvinder – og at det gør 

sig gældende på stadig nye forskudte betingelser (ibid.). 

Sproget som redskab for magt  

Magt er ikke forudbestemt, men opstår i samspillet mellem mennesker og er en del af den 

kultur, der omgiver mennesker. Men hvad kommer først? Den biologiske krop, kulturen, 

historien eller tiden? Alt ved den biologiske krop er formet af kulturen og af historien. 

Kroppen har aldrig været andet end historisk, og det er ikke muligt at have en krop, som 

kulturen ikke har formet, ligesom det ikke er muligt at finde ud af, hvordan et menneske vil 

forme sig uden kulturen. Ifølge Foucault er biologi, historie og kultur samtidige størrelser 

(Jensen and Hansen, 2006).  
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Med mennesket og den evigt forbundne kultur i mente spiller sproget en afgørende rolle. 

Sproget er nemlig ikke et frirum, som opstår af ingenting. Når sproget bruges, filtrer det 

mennesket ind i kulturelt bestemte magtstrukturer, som sproget er bygget op over 

(Foucault, 2009b). Sproget ser umiddelbart ud til at være en uskyldig gengivelse af tanken, 

men for at komme til orde, må det sociale menneske kunne overholde de konstruerede 

spilleregler. Med den forudsætning lader alt sig ikke sige til alle tider, ligesom alt, der kan 

siges, ikke lader sig sige af alle, netop fordi sproget bygger på historisk variable betingelser. 

Det underfundige ved denne konstruktion er, at den på en gang er foranderlig og urørlig. 

Sproget kan ikke konstrueres af mennesket, da det har sit eget liv og kun ved anvendelse 

af sproget, forandres det (ibid.). Som Anders Fogh Jensen formulerer det i Magtes 

Kartografi: ”Hvis mennesket kan røre ved sproget, er det ikke med sin hånd, men med sin 

tunge” (Jensen and Hansen, 2006; s. 25). 

Foucault påstår også, at al tale i ethvert samfund til enhver situation er kontrolleret, at 

talen er udvalgt, organiseret og fordelt. Det vil dog altid føre til en mangel på sprog, når 

sproget på den måde kontrolleres. (Foucault, 2009b). Herved opstår diskurs; sproget bliver 

socialt og ’noget’ modsat af at være et tomrum. Som Anders Fogh Jensen formulerer det: 

” En diskurs er en sproglig orden, der disciplinerer talerne og legitimerer talen.”(Jensen and 

Hansen, 2006; s. 24).  

Magt spiller en afgørende rolle i en diskursanalyse, som dels undersøger, hvilken 

indvirkning magtforhold har på talen, og hvordan magtforhold virker gennem talen. 

Foucaults tese er, at det sociale altid vil være en kamp. Med udgangspunkt i, at der dermed 

altid vil være et magtspil, er det interessant at undersøge, hvordan magten udspiller sig. 

Diskurs bør ses som en del af større sociale sammenhænge, og som en mere generel, social 

magtudøvelse (Foucault, 2008). 

Når man foretager en kritisk analyse, søger man ifølge Foucault at afdække en række 

forskellige, begrænsende systemer, som historisk har omgivet sociale situationer. 

Mulighederne for, hvad man kan sige i lige netop denne sociale situation, vil som sagt altid 

være indskrænket. Denne indskrænkede tale bevirker, at det, vi siger, er det og ikke noget 

andet. Det er begrænsninger i diskursen, som pålægges udefra, og som udelukker 

elementer fra den sammenhængende kæde af udsagn  (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 

2009). 
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Så Foucault mener, til trods for den iboende magt i selve diskursen, at diskurs som metode 

til at anskue magt som begreb ikke yder begrebet retfærdighed. Sprog og teori kan ikke 

prioriteres frem for praksis og handlinger. Hvis sproget og teorien fik fortrinsret, ville de 

opnå et autonomt eller selvlovgivende niveau, der i sagens natur ikke ville kunne begrunde 

sig selv (ibid.).   

Inden for magtanalysen (og inden for andre analyser) er der dermed i den tilhørende 

diskurs tale om interne begrænsninger, som talen pålægges, og som må følges, hvis man 

vil tilhøre lige præcis dette fællesskab af forståelse. For at det, der siges, kan betragtes som 

et reelt bidrag til for eksempel viden om magt, må man forlods erkende, at nogle påstande 

i lige præcis den diskurs er sande, og andre ikke er. I forlængelse af Foucaults anfægtelse 

af magtregimets selvfølgelighed må det anskues, hvordan diskursernes begrænsninger er 

blevet til, hvilket formål de har haft, hvilken forandring de har gennemgået, og hvordan de 

er blevet omgået (ibid.). 

Magtens forskellige ansigter 

Foucault afdækker i sit værk, Galskabens historie (Foucault, 2009a), hvordan magt kan 

udøves i form af fortrængning og undertrykkelse, men Foucault lægger også op til nye 

måder at anskue magt på. For magt er ikke entydig og skal anskues – helt lig med hans 

samfundsdiagnostiske tilgang – i den samtid, man er i. Magt kan dermed fortolkes på flere 

måder (ibid.). Der vil altid være flere magtkonceptioner til stede, som overlapper hinanden 

samtidig med, at deres respektive tyngde forskydes op igennem Foucaults forfatterskab 

(Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 2009). 

Foucault beskriver i begyndelsen af forfatterskabet magtudøvelse med 

undertrykkelsestermer, uden at denne konception dog er eneherskende og forhindrer 

andre tilgange (Foucault, 2009a). Foucault fremhæver, at magtudøvelse som ren 

undertrykkelse ikke kan opretholdes. Han peger på, at en sådan magtteori kun er aktuel, 

hvis magtudøvelse analyseres inden for et specifikt område i en begrænset historisk 

periode (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 2009).  

Fra begyndelsen af 1970´erne har Foucault tilbøjelighed til at støtte sig til Nietzsche og 

beskrive magten med krigeriske termer som taktik og strategi. Den fremstår som en mere 
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omfattende strategisk magtudøvelse (ibid.). Sidst i forfatterskabet begynder Foucault dog 

at se magtudøvelse som evnen til at lede andre ved at få andre til at lede sig selv (Foucault, 

1994). 

Det, Foucault stræber imod, er at udvikle en magtanalytik, der rummer 

begrebsbestemmelse af magtens facetter for dermed at finde redskaber, der muliggør 

analyse af disse facetter. Når magten ikke er entydig, kan den heller ikke afdækkes 

fyldestgørende, og der kan dermed ikke i en samlet teori gives en endelig beskrivelse af 

magtens karakter (ibid).  

En måde, hvorpå man kan anskue en magt, der virker, er ved at opstille en midlertidig 

magtanalyse (ibid.). Set i lyset af de forskellige måder at koncipere magten på, kan der ikke 

udvikles en diskursteori over magt som begreb, hvilket gør det oplagt at tale om en 

magtanalytik, dvs. en måde at analysere magten på, som tilpasses konteksten (Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer et al., 2009). Så når f.eks. udelukkelse, begrænsning og tilegnelse 

indkredses i en magtanalytik, synliggøres det, hvordan magten udformes, hvilke behov 

magten har stået i relation til, hvordan den er blevet modificeret og omplaceret, og hvilken 

form for tvang den rent faktisk har eller ikke har medført (Foucault, 2009b). Som Foucault 

rammende udtrykker det: “Magt er ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er 

heller ikke en bestemt kraft, som visse udvalgte skulle være begavet med: det er det navn, 

man giver en kompliceret strategisk situation i et givet samfund.” (Foucault, 1994; s. 99). 

Foucaults opfattelse af magt i det moderne samfund 

Foucaults opfattelse af magt beror lige så meget på, hvad magt ikke er, da det i relation til 

autonomi ikke er undertrykkelse som for eksempel tvang eller vold. Magt er derimod, når 

valget er en mulighed; og her kommer spejlingen af autonomien ind, for autonomien 

bygger netop på valget, deltagelsen og medbestemmelsen. Ifølge Foucault er magt netop 

det at kunne give et valg (Jensen and Hansen, 2006). Magt gennem bemægtigelse – sker – 

i hvert fald i den vestlige verden – gennem menneskets selvrealisering og frigørelse. Som 

Foucault siger: ”Frihed er ikke at være fri for styring, det er et styringsredskab” som 

refereret i Magtens Kartografi (Jensen and Hansen, 2006; s. 33). 
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I sidste del af Foucault forfatterskab begynder han for alvor at arbejde med samtidsmagt; 

den magt, der udøves i dagens moderne samfund. Han skitserer en magtkonception, der 

modsat de tidligere antagelser kan anskues som en gensidig  kamp modsat de tidligere 

antagelser, hvor magt blev set som en evne til at begrænse andre eller som en ting, man 

kunne sætte sig i besiddelse af og overdrage til andre (Foucault, 2009a) . Magtudøvelse er 

en gensidig kamp om at bemægtige sig evnen og retten til at forme og lede andres 

livsudfoldelse, hvilket kan ske på både makro- og mikroplan, som svarer til hhv. biopolitik 

(se næste afsnit) og til det helt nære miljø mellem to eller få mennesker som for eksempel 

mellem den fødende og jordemoderen (Foucault, 1994).   

Foucault pointerer, at magtrelationer i dag ikke handler direkte og umiddelbart med andre. 

Magtrelationer begrænser eller spærrer nemlig ikke andres muligheder for at udfolde sig, 

som det for eksempel er tilfældet, når der udøves vold. Magt er ifølge Foucault at øve 

indflydelse på andres handlen, aktiviteter og udfoldelser (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 

2009). Det er så at sige ’at handle med en handlen’. Det er for eksempel magt, når man 

udøver indflydelse på det felt, andre udfolder sig i, og det er også magt, når man forsøger 

at påvirke andre til at gøre noget bestemt, eller når man retleder andre i deres udfoldelse.  

Det er magt, når man tager højde for samspillet mellem de handlinger, andre aktuelt 

foretager sig og de handlinger, de eventuelt kunne finde på at foretage sig. Det handler om 

at lede andre til at lede sig selv (ibid.). Med den tilgang ses det, at etikken og forståelse for 

det menneskelige subjekt har fået en større plads i forhold til Foucaults måde at anskue 

magtbegrebet på (ibid.). 

Samtalen som magtredskab 

Bekendelse havde sin spæde begyndelse i kristendommens storhedstid, hvor kirken 

udøvede magt igennem viden og bekendelse (Jensen and Hansen, 2006). Det er 

magtredskaber, som i dag stadig ses som hyppigt brugte ledelsesværktøjer f.eks. gennem 

lærer – elevrollen, behandler – patientrollen eller leder-medarbejderrollen. Talen er i 

centrum som i kristendommen, hvor magten ligger i at få den kristne til at styre sig selv til 

at følge biblens budskab ved gennem sine handlinger at være et rettroende menneske. 

Læreren, behandleren og lederen styrer gennem samtalen medspilleren til at agere på en 

bestemt måde (ibid.). Den kristne bekendelse, skriftemålet, bruges til at forme en sandhed 
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om en selv (synderen) over for en anden (præsten) med henblik på at blive vejledt.  På den 

måde overdrages ledelsen af den lededes liv til en anden. I denne form for magtudøvelse 

giver den ledede afkald på sit selvstyre og overdrager ansvaret for at tage hånd om livet til 

andre.  (Foucault, 1994).  

Samtalen er her det magtredskab, som bringer den, der skal styres, til at vælge at blive 

styret. Med andre ord er frihed til at vælge det springende punkt i styring. Heri består 

valget, og heri består relationen til autonomibegrebet. Magten ligger i at give den styrede 

valgmuligheder, hvor vedkommende har noget at miste, for magten smuldrer, hvis den, 

der skal styres, ikke har noget at miste og dermed ikke har noget at forhandle med. Kunsten 

i bevarelse af magten er at få den styrede til at se sine valgmuligheder og til at se og forstå, 

hvad vedkommende kan miste. Sat på spidsen er magt ikke at få mennesket til at gøre 

noget, det ikke vil, men at få det til at ville. At få mennesket til at ville er konstruktivt og 

produktivt modsat tvang, som er destruktivt (ibid.).  

Med andre ord er magt at styre mennesket, så det bevarer oplevelsen af frihed, interesse, 

motivation og integritet og er dermed ikke en selvstændig relation. Magt vil altid være 

indbygget i andre relationer som for eksempel mellem behandler og klient – mellem den 

fødende og jordemoderen. Jordemoderen kan som tidligere nævnt dermed ikke have 

magten, for magten udøves gennem styring, der påvirker spillet mellem mennesker (ibid.). 

Biopolitik 

Men den styrende kan i sin rolle i sit erhverv også selv være den styrede. Biopolitisk er den 

politiske agenda optimeringen af de levende (Foucault, 1994). Kunsten er at få det samlede 

politiske system hele vejen ned til enkeltindividet til at arbejde mod de mål at optimere det 

levende og at opspore de miljøer, der er potentielt skadelige (Jensen and Hansen, 2006).  

Inden for sundhedsområdet går denne linje hele vejen fra den politiske agenda over 

opbygningen af sundhedsvæsnet ned til de mindre enheder inden for systemet. Den går 

ned til det lokale og videre til ledelserne og endnu længere ned til medarbejderen for til 

sidst at ende hos individet, hvor det potentielt skadelige kan ske. Medarbejderen skal med 

hele den politiske agenda (biopolitikken) i ryggen ikke kun behandle og forebygge, men skal 

også kunne opspore, inden skaden er sket og til dette, skal medarbejderen være skolet. 
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Den dygtige og engagerede medarbejder skal kunne forvalte den magt, som hele det 

biopolitiske system lægger op til med det ene formål at optimere det levende (ibid.). Som 

citeret i ’Foucault’: ”Magt er ikke en særegen struktur vi påtrykkes fra oven, men en relation 

der indgår i og påvirker alle andre relationer, selv på det laveste niveau” (Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer et al., 2009).  

Modsat Foucaults tidligere beskrivelse af magtens facetter som begrænsende ser han den 

moderne magt som formet til at producere. Den nye magts agenda er at sikre, opretholde, 

stimulere og vejlede mennesker i forhold til deres liv. Denne tilgang skal ses i et biopolitisk 

perspektiv, hvor redskabet er forvaltning og varetagelse af livet. Livet får en mere synlig 

plads i den politiske magtudøvelse, hvor det både reflekteres over og videreudvikles. Livet 

anskues dermed som et fænomen med en historie og en eksplicit udvikling (Foucault, 

1994).   

I forlængelse af udøvelse af magt på alle niveauer opstår der modstand mod dette på alle 

niveauer, hvilket optræder som et iboende element i sociale relationer (ibid.) som en 

aktivitet, der står i et gensidigt modsat forhold til magtudøvelsen, der stimulerer og 

fremkalder modstand – og vice versa. Foucault taler om en “modmagt”, som modarbejder 

den eksisterende magtudøvelse, og forsøger at frigøre sig fra denne for at skabe et frirum. 

Modmagten kan dog i bestræbelserne på at opnå dette frirum selv udøve magt og derved 

opnå alternativ magtudøvelse over andre (ibid.).  

Set i lyset af ovenstående og set ud fra en strategisk model er magt i Foucaults perspektiv 

det navn, man kan ”give en kompleks strategisk situation i et givet samfund” (Foucault, 

1994; s. 99). 



Metode 

Metodiske overvejelser over undersøgelsens design 

Den kvalitative forskningsmetode tilstræber at kvalificere menneskers erfaringer ved at 

beskrive og ved at forstå, hvordan mennesker oplever og erfarer (Tanggaard and 

Brinkmann, 2020).  

Den menneskelige væren i verden blev i dette speciale udfoldet og undersøgt ved at 

fremdrage fænomener fra de fødendes verden. Målet med at benytte denne metode var 

at identificere fænomener, der belyste forskellige sider af autonomibegrebet under fødslen 

(ibid.). 

Generering af empiri 

Det semistrukturerede interview 

Det semistrukturerede interview som metode til at generere empiri indhentede kvindernes 

oplevelse af personlig autonomi under fødslen. Det semistrukturerede interview forløb 

som en interaktion mellem mine spørgsmål, hvoraf nogle var planlagt og på forhånd 

nedskrevet i min interviewguide, og kvindens svar. Det, at jeg havde skrevet mine 

spørgsmål ned på forhånd, afholdt mig dog ikke fra at gå i interaktion med kvinden og med 

det, der skete undervejs i interviewet (Tanggaard and Brinkmann, 2020). På den måde kom 

kvindens fortælling til at have mindst lige så stor betydning for retningen af interviewet 

som mine egne præfabrikerede spørgsmål. Min interviewguide indeholdt dermed både en 

tematisk og dynamisk dimension. Den tematiske dimension lå i de præfabrikerede 

tematiske spørgsmål, og den dynamiske dimension lå i de spørgsmål, der havde til formål 

at fremme den positive interaktion. Spørgsmålene holdt samtalen i gang, og de motiverede 

kvinderne til at tale om deres oplevelser og om deres følelser under fødslen og om deres 

livsverdener (ibid.) (se bilag 2 for interviewguide). 
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Interviewsituationen 

Formålet med interviewet var at få adgang til at høre kvindernes oplevelser af fænomener 

i deres livsverden, hvilket vil sige de fænomener, der opstod under deres fødsel. Jeg ville 

høre om den verden, som den trådte frem for dem, udtrykt i konkrete, livsverdensnære 

beskrivelser. Mine egne umiddelbare indtryk af deres oplevelser skulle gå forud for 

refleksioner og teoretisk bearbejdning af fænomenerne. Mine refleksioner og 

videnskabelige forklaringer ville nemlig altid fremstå som sekundære indtryk for de 

fænomener, der fremkom under fødslen (Merleau-Ponty, 1962). Jeg var mig derfor bevidst 

om ikke at betragte interviewformen som en neutral teknik til at opnå upåvirkede svar fra 

informanten og så dermed interviewet som en aktiv interaktion mellem mig og kvinden. 

Interaktionen ledte derfor også til socialt forhandlede, kontekstuelt baserede svar; mine 

spørgsmål medkonstruerede de svar, kvinden kom med (Atkinson and Coffey, 2003, 

Fontana and Frey, 2005). 

Min tilgang til interviewsituationen var postmodernistisk, hvilket vil sige, at den brugte det 

bedste fra de oplevelsesorienterede paradigmer og fra diskursorienterede paradigmer; jeg 

blandede genrerne og kunne dermed forholde mig til fænomener uden for interviewet og 

samtidig forholde mig til de fænomener, der opstod under fortællingen, og som ikke 

eksisterede i kvindernes oplevelsesverden inden interviewet (Tanggaard and Brinkmann, 

2020). 

Mit mål var at komme så præcist og så tæt som muligt på interviewpersonens oplevelser 

med henblik på at lære noget om deres livsverden. Det havde både pragmatisk og 

kommunikativ validitet at lære noget om kvindernes fødsler, fx at lære noget om de 

fænomener, der opstod under deres fødsler. Den viden, der opstod, var en gyldig viden, 

fordi den netop lærte mig noget om kvindernes verden. Desuden var denne viden med til 

at påvirke min tænkning og handling inden for fødselsområdet, ligesom den medvirkede til 

teoriudvikling. Mit mål var således skriftligt at fremstille et sammenhængende og teoretisk 

velfunderet tredjepersonsperspektiv på de fænomener, der fremstod under fødslen 

(Larkin, Watts et al., 2006). Ikke at jeg stræbte efter at skabe en færdig teorimodel ud fra 

kvindernes oplevelse af deres verden, men jeg stillede mig åben over for, at der kunne 

opstå en begyndende teoriudvikling (Merleau-Ponty, 1962). 
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Rekrutteringsstrategi  

Målet med rekrutteringen var at få et sted mellem 7-12 kvinder med i projektet for at 

generere empiri nok til eventuelt fremtidig artikelskrivning (Tanggaard and Brinkmann, 

2020). Jeg valgte derfor at rekruttere i alt 14 kvinder for at have nogle at ’miste af’ 

undervejs. Måden, kvinderne blev rekrutteret på, var overordnet via et 

efterfødselsambulatorie, hvor kvinderne kom to dage efter fødslen. Kvinderne blev spurgt, 

om de ville deltage i projektet ved slutningen af ambulatoriesamtalen, og flere kvinder blev 

spurgt i ugen efter efterfødselsambulatoriet.  

Kvinderne var alle nybagte mødre, jeg mødte i relation til mit arbejde på fødeafdelingen, 

og jeg spurgte dem, når jeg kunne fornemme, de enten havde gjort sig tanker om autonomi 

under deres fødsler, eller når jeg kunne høre, de havde haft fødselsoplevelser, hvor 

autonomi havde markeret sig enten på tilstedeværelse eller på fravær. Kvinderne, der 

indgik i studiet, skulle kunne forstå og tale dansk. Nogle af de adspurgte kvinder havde 

deltaget i observationsstudiet fra det valgfrie modul.  

Interviewene fandt sted i januar 2020 i kvindernes eget hjem. 

Data på informanterne 

I alt 14 interviews fandt sted i januar måned 2020. Et enkelt interview var af så dårlig 

lydkvalitet, at transskribering ikke var mulig, og et andet interview blev fravalgt af 

tidsmæssige årsager. Tilbage var 12 interviews. Heraf fødte 3 hjemme (1 uplanlagt), 9 af 

kvinderne fødte vaginalt, og de resterende 3 blev forløst med kejsersnit. 4 af de 12 kvinder 

var førstegangsfødende, og resten havde mellem 2 og 5 børn. Alle kvinderne havde en 

uddannelse på nær 1, der var studerede, og det højeste uddannelsesniveau var en 

bachelorgrad. Alle kvinder fødte til termin, og alle kvinderne var enten gift eller havde en 

samlever. Flertallet – 10 kvinder – boede i eget hus og resten boede i lejebolig. Selve 

interviewene tog mellem 29 og 78 minutter. Se tabel 1 for karakteristika for de 

interviewede kvinder.



Tabel 1: Karakteristika for informanterne. Navnene er anonymiseret. Kvinderne i de grå rækker er udgået af 
analysen. Se forklaring under Notat. 
Nr. Interview 

dag 
navn Fødested Alder i 

år 
Antal fødsler og 
fødselsmåde 

Alder på 
barn/børn 

Erhverv Gestations
-alder 

Boligforhold Samboer Interviewtid/Notat 

1 6.1.20 Carina I hjemmet 42 1 vaginalt 2 år Privat dagplejer, 
udd. psykolog 

Uge >37 Lejebolig Ingen Dårlig optagelse, 
ikke transskriberet. 

2 8.1.20 Lisbeth I hjemmet 34 3 vaginale fødsler 7 og 2 år + 
6 uger 

Lærer Uge >37 Eget hus ja 52 min. 

3 8.1.20 Tanja På sygehus 23 2 vaginale fødsler 3 år + 
7 uger 

Studerende - 
Social og 
sundhedshjælper 

Uge >37 Lejebolig gift 29. min 

4 9.1.20 Maren På sygehus 26 1 vaginalt 7 uger Fysioterapeut Uge >37 Eget hus ja 65 min. 
5 9.1.20 Karin På sygehus 26 1 kejsersnit 6 uger Barista Uge >37 Eget hus gift 36 min. 
6 9.1.20 May På sygehus 28 1 vaginalt 5 uger Socialrådgiver Uge >37 Eget hus ja 54 min. 
7 10.1.20 Bodil I hjemmet 35 5 vaginale fødsler 6, 8, 10, 13 

år + 4 uger 
Daglig leder i 
hjemmeservices 

Uge >37 Eget hus ja 31 min. 

8 10.1.20 Berit På sygehus 45 1. vaginalt 
(dødsfødsel) 
2. kejsersnit 
(tvillinger) 
3. kejsersnit 

(16 og) 15 
år 
6 uger 

Skole-
specialpædagog 

Uge >37 Eget hus ja 32 min. 

9 10.1.20 Matilde På sygehus 26 1 vaginalt 10 uger HF studerende Uge >37 lejebolig gift 69 min 
10 11.1.20 Anne På sygehus 38  2 kejsersnit 8 år, + 6 

uger 
Kontorassistent Uge >37 Eget hus ja 76 min. 

11 16.1.20 Anita På sygehus 30 2 vaginale fødsler 4 år + 7 
uger 

Studerer til 
pædagog 

Uge >37 Lejebolig ja 59 min. 
(Transskrip-
tionsudfodringer) 

12 17.1.20 Cecilie I hjemmet 
(uplanlagt) 

39 2 vaginale fødsler 10 år + 8 
uger 

Arbejder med 
logistik 

Uge >37 Eget hus ja 78 min. 
 

13 25.1.20 Simone På sygehus  2 kejsersnit 3 år + 3 
uger 

Dirigent Uge >37 Eget hus gift 75 min. 

14 25.1.20 Charlott
e 

På sygehus  2 vaginale fødsler 3 år + 5 
uger 

? Uge >37 Eget hus ja 72 min. 

Tekstkondensering: Ricoeurs analysemetode  

”I virkeligheden er analyseprocessen en bevægelse mellem at analysere (bryde ned, stille 

skarpt) og syntetisere (bygge op, sætte sammen), og målet er at ende med et overblik over 

materialet, der sætter en i stand til at se nye sammenhænge, en ny orden, som ikke var 

åbenbar fra begyndelsen” (Tanggaard and Brinkmann, 2020; s. 54). 

Paul Ricoeurs analysemetode lægger sig med sine iterative processer op ad Kvale og 

Brinkmanns tilgang til interviewet (Kvale and Brinkmann, 2015, Tanggaard and Brinkmann, 

2020). Ricoeurs metoder underbygger også formålet; at søge efter mening og betydning i 

forhold til de fødende kvinder og i forhold til fænomenerne i deres livsverden. Alt sammen  

med henblik på at få indsigt i deres oplevelser og erfaringer, de fik under deres fødsel 

(Pedersen and Dreyer, 2018). Ricoeurs strategi falder dermed inden for rammerne af denne 

fænomenologisk-hermeneutiske tradition.  
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Figur 2: Ricoeurs forskningsproces (Pedersen and Dreyer, 2018)  

Handling: Det levede liv Det levede liv, der fortælles om, og hvori der ligger en forforståelse 

(præfiguration). 
Den levende tale Dataindsamling 

Fortællinger i form af f.eks. interviews, feltobservationer, dagbøger, 
billeder, videoer, lydfiler mv. 
(konfiguration) 

Fra tale til tekst Direkte nedskrivning af de mundtlige fortællinger fra interview, 
nedskrevne noter fra feltobservationer, beskrivelse af billeder eller 
videooptagelser, lydfiler mv. 

Ny tekst: Analyse og 

fortolkning 

Databearbejdning 
- naiv læsning 
- strukturanalyse 
- kritisk fortolkning og diskussion 

 (refiguration) 
En bevægelse fra overfladefortolkning til dybdefortolkning 

Handling: Formidling Dialog med praksis – mundtlig og skriftlig formidling 

Handling: Det levede liv 

Udgangspunktet for indsamling af empiri var fortællingen, hvor der indgik 

fødselsoplevelser, erfaringer og hændelsesforløb. Samtidig indeholdt den forforståelsen af 

forfatteren til fortællingen – altså af kvinden, der havde gennemlevet en fødsel. 

Fortællingerne er troværdige og ’sande’, idet oplevelserne har været meningsfulde og 

betydningsfulde for kvinden (Pedersen and Dreyer, 2018). 

Den levende tale 

I de fødende kvinders fortælling var fænomenerne det, som fremtrådte i deres bevidsthed 

om, hvordan de oplevede deres fødsler. Der blev derfor lyttet til de udtryk, kvinderne 

brugte. For lige dér sagde kvinderne noget om virkeligheden og om, hvordan de oplevede 

deres virkelighed. Med udgangspunkt i de fødende kvinders virkelighed blev deres 

oplevelse taget for givet. Det var hér, jeg fik stof til at arbejde videre med, for her blev 

empirien genereret. 

Sproget og talen var grundlæggende for forståelsen og for fortolkningen af kvindernes 

oplevelser, idet netop sproget gjorde kvindernes oplevelser forståelige (Ricoeur, 1976). 

Idet fortællingerne blev fortolket, blev hermeneutikken med dens fokus på forståelse og 

fortolkning trukket ned over Ricoeurs fortolkningsstrategi. For måden, fortolkningen 

håndteres på, spiller en rolle for de erkendelser, der opstår (Pedersen and Dreyer, 2018). 
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Sproget i kvindernes fødselsfortællinger fungerede, fordi der var knyttet en mening til 

ordene. Sproget var fundamentet i den verden, der bestod af relationer, fællesskab, kultur 

og historie, og kvinderne forstod selv og blev forstået ud fra en fælles livsform, hvor 

erfaringer og oplevelser blev flettet sammen, og hvor der i gensidighed blev dannet 

fællesskaber (ibid.).  

Hverdagssproget var mangfoldigt og havde en udtryksrigdom, som gjorde meninger og 

betydninger både synlige og tilgængelige. Sproget var det første skridt til at skabe afstand 

fra kroppen, og denne afstand gav rum for forståelse (Løgstrup, 1984). 

Fortællingen fremstod på den måde dobbelt, og refererede både til en virkelig verden og 

til en fortolkning af denne. I sig selv var kvindernes fortælling en fortolkning og ikke en 

’kopi’ af virkeligheden (Pedersen, 2005). Det, kvinderne fortalte, var det, de oplevede. Det, 

at kvinderne fortalte om deres fødsel, var en handling, der først fik mening set i lyset af de 

oplevelser og erfaringer, de havde.  

Fortællingerne var åbne og dynamiske, hvilket gav et godt udgangspunkt for dialog og 

forståelse, og netop i denne dialog opstod forståelseshorisonter, der igen muliggjorde 

horisontsammensmeltning (Gadamar, 1991).  Heri opstod ny forståelse og nye erkendelser, 

som lagde grund for fortolkning. 

I den levende tale under interviewet blev der lagt vægt på tre aspekter:  

- Det sanselige aspekt var med til at give mening til ordene. Stemmeføring, 

betoninger og tonen i sproget var med til at give mening og betydning. 

- Det etniske og kulturelle aspekt tog udgangspunkt i en fælles menneskelig praksis. 

Samtalen foregik i et sprogfællesskab, som kvinden og jeg selv var en del af. Sproget 

blev forstået ud fra fælles erfaringer og ud fra, hvordan sproget anvendtes i praksis.  

- Det etiske/moralske aspekt tog udgangspunkt i, at begge parter stod inde for det, 

de sagde. 

(Pedersen, 2005, Ricoeur, 1984) 
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Fra tale til tekst 

Transskriberingerne fandt sted fra medio januar til medio marts 2020 og fulgte Steiner 

Kvales metode (Kvale and Brinkmann, 2015) lettere modificeret. Gennem transskriberingen 

indtog skriften den talendes plads. Kvindernes fortælling satte spor, der blev bevaret i 

teksten. Sporet fremstod derefter som en nærværende ting fra noget fraværende. 

(Pedersen, 2005, Ricoeur, 1984). 

 Den skriftlige gengivelse af kvindens fortælling var i sagens natur befriet for kvindens 

tonefald og stemmeføring. Derfor blev kvinden fra at være forfatter – hende, der 

udformede og fortalte fortællingen – pludselig talerør for det budskab, der lå i teksten. 

(Pedersen, 2005, Ricoeur, 1984) . 

Det var i teksten, at meningen og betydningen trådte frem. For at understøtte denne 

mening og betydning valgte jeg at lade sætningen fremstå som den mindste 

betydningsenhed. Ord og tegn havde ingen betydning i sig selv, så det, der blev sagt, blev 

dermed meningsbærende, og det meningsbærende var dermed udgangspunkt for 

fortolkningen. Her opstod igen en ny sammensmeltning af horisonter: Tekstens og min 

horisont smeltede sammen og gav ny forståelse og nye erkendelser (Pedersen, 2005, 

Pedersen, 2015).  

Ny tekst: Analyse og fortolkning 

Den nye tekst fremkom ved analyse og fortolkning. Efter den hermeneutiske tradition blev 

analysen brugt til at adskille i dele, og meningstolkningen var en kontinuerlig, cirkulær 

proces mellem del og helhed. På denne måde blev der skabt en dybere forståelse af 

meningerne (Tanggaard and Brinkmann, 2020).  

Fortolkningen af den transskriberede tekst var som sagt en struktureret iterativ proces, 

hvor der opstod meningsfyldte sammenhænge, som de fødende kvinders handlinger var 

en del af, og ud fra hvilke de blev vurderet. Med udgangspunkt i disse sammenhænge blev 

Ricoeurs indstillinger brugt for fortolkningen: Præ-, kon- og refirguration, som også indgik 

i tilblivelsen og fortolkningen af teksterne (Pedersen, 2005, Rocouer, 1988).  
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- Præfiguration refererede til den forståelse, der var for kvinderne og deres liv, inden 

fortolkningen fandt sted. Moral og etik fyldte i præfigurationen. Handlinger blev 

værdiladet i (uagtet intention om ikke at gøre det), hvad der var rigtigt og forkert 

ud fra tidligere praksiserfaring og praksisforståelse. Se mere om dette i afsnittet om 

forforståelse s 39. 

- Konfigurationen var den skabende proces. Her blev fortællingen i teksten skabt 

under strukturerede rammer, så det skabte ville fremstå troværdigt. Her valgte jeg 

at bruge forklaringsmetoder, der tidligere var afprøvet og fundet gyldige. Det var i 

denne skabende proces, det betydningsfulde fremkom: Handlingen 

sammenknyttede kvindens mål; De midler, hun brugte, omstændighederne og de 

påvirkninger, hun blev udsat for, skabte plottet i fortællingen.  

Nøglen lå i vurderingen af det, der blev taget med, og i det, der blev undladt at tage 

med. 

- Refiguration var det trin, hvor teksten blev tilegnet og blev grundlag for selve 

fortolkningen. Da jeg tilegnede mig teksten, gjorde jeg den til min egen. Jeg satte 

teksten i forhold til den aktuelle situation; autonomi under fødslen var det, der var 

aktuelt i forhold til fortolkningen. Teksten sagde mig noget om kvinderne og om 

deres oplevelse af autonomi under fødslen. Det, kvinderne sagde, var den empiri, 

som der blev arbejdet videre med. På den måde modtog jeg den verden, der 

udfoldede sig foran teksten. Fortællingen gik gennem denne distancering fra at 

blive en subjektiv beskrivelse til at blive et objekt for forståelse.  

(Pedersen, 2005, Ricoeur, 1976)    

Tekstanalyse og tekstfortolkning 

Ricoeurs analysemetode er en dybdegående analysemetode bestående af flere faser: Den 

naive læsning, den strukturerede læsning samt kritisk fortolkning og diskussion. 

Fortolkningsprocessen er én iterativ proces, som gentages indtil den bedste forklaring og 

forståelse findes. På den måde sker der i fortolkningsprocessen hele tiden en dialektisk 
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bevægelse mod del og helhed. Processen 

går i cirkelbevægelser fra overfladisk 

fortolkning til dybdegående fortolkning 

og tilbage igen (se figur 3).  Metoden 

sikrede, at jeg via kvindernes 

transskriberede fortællinger om 

oplevelse af autonomi under fødslen kom 

i dybden med fortolkningen af deres 

væren-i-verden (Pedersen and Dreyer, 

2018).   

Den naive læsning 

Ved naiv gennemlæsning af de transskriberede interviews opstod de første gisninger eller 

naive forståelser af, hvad teksten handlede om. Ved efterfølgende gennemlæsninger 

dannede jeg min første mening om helheden, dvs. det i teksten, der berørte mig som læser, 

hvilket var overfladefortolkningen. Det var den første og umiddelbare analyse af teksten 

og bestod af gæt og gisninger (Ricoeur, 1979). På den måde fremkom antagelser om, hvad 

teksten handlede om, hvilket gav analysegrundlag for dybere strukturanalyse. 

Efter naiv gennemlæsning af hvert enkelt interview dannede jeg individuelle 

fremlægninger over denne som værktøj for den samlede naive læsning. Derefter 

formulerede jeg en samlet fremstilling af de individuelle naive analyser og dernæst en 

samlet naiv læsning for at fremme gennemsigtigheden, og som følge af pointerne fra 

Pedersen og Dreyer (Pedersen and Dreyer, 2018) Se den samlede naive læsning i resultater 

s. 41. 

Den strukturerede læsning 

Som indledning til den strukturerede læsning læste jeg alle teksterne igen for at afdække 

strukturen i teksten; jeg afdækkede de indre afhængighedsforhold, der udgør teksten 

statiske situation. Ved både at nærme og distancere mig til teksten forsøgte jeg at se i 

tekstens retning. Sideløbende foretog jeg en inddeling af tekstens struktur, og den 

strukturerede læsning delte jeg op i meningsenheder, betydningsenheder og temaer, som 

Naiv læsning 

Kritisk 
fortolkning og 
diskussion 
 

Struktureret 
læsning 

Figur 3: Ricouers iterative 
fortolkningsproces (Pedersen 
and Dreyer, 2018) 
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netop blev dannet på baggrund af min gennemlæsning af teksten som helhed (Pedersen 

and Dreyer, 2018). 

Meningsenhederne bestod af citater fra de interviewede kvinder og viste, hvad teksten 

sagde noget om. Med udgangspunkt i meningsenhederne dannede jeg betydningsenheder, 

som viste, hvad der blev talt om. Forskydningen lå i forholdet mellem disse to perspektiver. 

Ud fra menings- og betydningsenheder fremsprang temaer, som var selve fortolkningen af 

fænomenerne (ibid.) (se figur 4). 

Figur 4: Riceours analysemetode (Pedersen and Dreyer, 2018). 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 

Hvad siges der?  
(citater) 

Hvad tales der om?  
(sagen i det sagte) 

Fænomenet/fortolkning 

 

På den måde kunne der lægges et forklarende element ind over, som lagde grund for den 

kritiske fortolkning. I denne proces blev dialektikken mellem forklaring og forståelse 

tydeliggjort, og fortolkningen skete som en dialektisk proces mellem det, der blev sagt  

(citaterne), og det, der blev talt om (sagen i det sagte) (Pedersen and Dreyer, 2018). 

Struktureret læsning foregik som demonstreret i figur 5-9 (tekst i parentes i kolonnen 

Meningsenhed er enten bekræftelseskommentar eller forståelsesafklaring fra 

intervieweren). For at understøtte forståelsen, valgte jeg, efterhånden som temaerne blev 

mere tydelige, at dele dem op i farve.  

Figur 5: Uddrag af struktureret læsning: Kommunikation 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 
  Tema: Kommunikation,  

verbale og nonverbal  
”Jeg stoler på, at når hun siger, 
jamen du kan, så kan jeg” … ”det 
gav, kan man kalde det prikken 
over i’et? Altså det gav den 
sidste tryghed og den sidste ro” 

Jordemoderens verbale bekræftelse 
af Lisbeth gav Lisbeth tryghed og ro. 

 

…”men jeg ville godt have haft, 
været lidt mere informeret 
omkring (ja) det (mhm). Det var 
også derfor jeg brød sammen til 
sidst (ja).” 

Mangel på information, altså fravær 
af den rette kommunikation, 
medførte, at Karin brød sammen. 

 

…" nærmest samtlige af mine 
sætninger blev (af 
jordemoderen) sluttet af med; 
føler du." … "Det var som om, at 
det var ikke sådan, det var. Det 
var sådan, det var noget, jeg 
følte bare, det var ikke, det var 
ikke rigtigt” 

Matilde oplevede, at jordemoderens 
måde at kommunikere på 
underminerede hendes oplevelse. 
Som om det, hun havde oplevet, ikke 
var sandt. 

 



Figur 6: Uddrag af struktureret læsning: Samspillet med jordemoderen 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 
  Tema: Samspillet med  

jordemoderen 
A: ”Det var ligesom om, at hun 
kunne ikke rigtig.” 
K: ”Nej, rumme der hvor du var.” 
A: ”Nej (nej), eller også så kunne 
jeg ikke rumme hende, det ved 
jeg ikke.” 

Når Anne ser tilbage på fødslen, ser 
hun det som om, at både 
jordemoderen og hun selv ikke 
kunne rumme hinanden. 

 

”… Jeg kan ikke være med mere 
nu. Nu, nu har I mistet mig, men 
det var hun altså så sandelig 
noget så ligeglad med, og det 
var sådan her det blev." 

Mathilde oplevede i samspillet med 
jordemoderen, at jordemoderen var 
ligeglad med, at hun ’mistede’ 
Mathilde, hvilket gjorde, at Mathilde 
ikke følte, hun var en del af 
samarbejdet længere. 

 

K: "Hvordan hun var jordemoder 
for dig, det har du fortalt, hun 
var rolig og hun (ja) positiv og 
lyttede til dine ønsker (ja)." 
S: "… hun (jordemoderen) 
lyttede til mine ønsker. Hun var 
også, hun var også meget 
forklarende også. Ikke for 
meget. Altså ikke FOR meget, 
men sådan, at man godt kan 
forstå ja” … ” jeg vidste, at hvis 
hun siger det, så kan jeg tro på 
det (mhm). Hun gør ikke noget, 
der presser mig (mhm, nej) 
altså." 

Simone oplevede jordemoderen som 
positiv, rolig og lyttende. Og hun 
doserede også tilpas information.  
Simone stolede også på 
jordemoderen, hun troede på 
hende, når jordemoderen sagde, at 
hun kunne klare det, så troede hun 
også selv, hun kunne. Jordemoderen 
formåede at motivere Simone uden 
at presse hende. 

 

Figur 7: Uddrag af struktureret læsning: Jordemoderen som autoritet 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 
  Tema: Jordemoderen  

som autoritet 
”Men hun (jordemoderen) 
overtog den ikke (kontrollen), da 
det var, hun kom ind. Hun 
bekræftede mig egentligt bare i, 
at jamen jeg skulle fortsætte, 
tror jeg.”… ”Ja, eller jeg tror, hun 
lod mig beholde den 
(autonomien)” 

Lisbeth oplevede, at jordemoderen 
valgte ikke at tage kontrollen, da hun 
ankom til fødslen. Hvilket 
bekræftede Lisbeth i, at hun gjorde 
det rigtige. Lisbeth opfattede det 
som om, at det var op til 
jordemoderen at lade Lisbeth 
opretholde sin autonomi eller tage 
den fra hende. På den måde tillagde 
eller gav Lisbeth jordemoderen 
retten til at fratage Lisbeth sin 
autonomi. Lisbeth opfattede det 
som om, at jordemoderen kunne 
udøve magt over Lisbeths ved at give 
eller tage kontrollen. Jordemoderen 
gav dog Lisbeth lov til at bevare 
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kontrollen ved at fravælge at tage 
den. 

"Jeg har ikke oplevet hende som 
en autoritet denne gang, 
heldigvis. Jeg har mere oplevet 
den som en advokat, en .. (en 
advokat), ja advokat eller som 
en formidler (formidler) ja (ja). 
Altså, det lyder dumt, at men jeg 
tænker nogle gange, at lægerne 
de er mere (diktatoriske) ja ja. 
Sådan skal det gøres [forklarer 
S], og jordemødrene de er mere, 
prøver at finde andre vinkler 
(alternativer) alternativer ja, og 
mere forståelse. De er mindre 
inde i en rutine (ja). Sådan var 
det for mig denne gang. Det var 
ikke rutinen, der var vigtig. Det 
var mere mig, der var vigtig." 

Ved denne fødsel oplevede Simone 
jordemoderen mere som en advokat 
end som en autoritet. Simone syntes, 
at jordemødre nærmere var 
formidlere, hvor lægerne fremstod 
mere diktatoriske. Jordemødre 
havde mere forståelse og var ikke så 
bundet af rutiner. Simone oplevede, 
at jordemødrene syntes, hun var 
mere vigtig end procedurerne. 

 

”… der burde hun også være 
kompetent til at kunne sadle om, 
altså at kunne sige [C forklarer] 
jamen, så er det ikke den vej, vi 
skal gå. Så prøver vi noget 
andet” 

Charlotte mener, jordemoderen 
misbrugte sin autoritet, 
hovedsageligt på grund af 
manglende kompetence. 

 

Figur 8: Uddrag af struktureret læsning: Selvbestemmelse 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 
  Tema: Selvbestemmelse 
…”Og så da jeg har sagt nej, eller 
stop til hende, der kørte hun 
videre. Og det var en forfærdelig 
oplevelse, fordi når du siger 
stop, og den, der der gør noget, 
siger; hvad? (ikke stopper). Og 
ikke stopper. Det er en ... Så føler 
man sig som en dukke” … 

Da Simone følte sig frataget 
selvbestemmelse, følte hun sig ikke 
som et menneske mere, men som en 
dukke. 

 

”Jamen, jeg tror bare det (at 
blive inddraget i 
beslutningerne), det gjorde, at 
man ikke bare var fluen på 
væggen til sin egen fødsel” 

Følelsen af selvbestemmelse gjorde, 
at Maren følte sig som en aktiv 
deltager under fødslen. 

 

”Ja, så siger jeg, at det 
(selvbestemmelse) findes i hvert 
fald ikke ude på XXX Sygehus. 
Altså, det synes jeg ikke, det gør. 
Det synes jeg simpelthen ikke. 
Altså ved du hvad, jeg har 
mareridt. Jeg drømmer, at ham 
fødselslægen, ikke også? (Mhm) 
jeg har, jeg drømmer, og jeg har 
drømt det mere end en gang, at 
han kommer ind, og så holder 
han mig. Han holder mig nede, 

Mathilde oplevede selvbestemmelse 
som ikke eksisterende under hendes 
fødsel. Det, at hun ikke fik lov til selv 
at forme hendes fødsel, har 
efterfølgende givet hende mareridt. 
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imens at der er en sygeplejerske, 
du, hun skal så godt nok klippe 
mine tånegle.” … 

Figur 9: Uddrag af struktureret læsning: Kropsfornemmelse 

Meningsenhed Betydningsenhed Tema 
  Tema: Kropsfornemmelse,  

at følge den eller ikke 
"Nej, men det (at følge 
kropsfornemmelsen) er jo mega 
vigtigt, altså ellers? Ja, man kan 
jo, det kan du jo slet ikke være i 
ellers.” 

Det var vigtigt for Mathilde at følge 
sin kropsfornemmelse. 

 

” … så er det jo faktisk hende, der 
gør mig opmærksom på, at jeg 
holder den der pause (mhm) og 
gisper. Og det er jo rigtig rart, 
fordi det, da hun, det første hun 
siger, altså hun siger jo ikke 
noget undervejs, og det har jeg 
heller ikke brug for. For det gør 
jo, at jeg har en følelse af, at jeg 
havde kontrollen og det var mig, 
der gjorde det her”. 

Når jordemoderen verbalt ikke 
blandede sig i Lisbeths oplevelse af 
kropsfornemmelse under fødslen, 
men bare lod Lisbeth agere efter sin 
kropsfornemmelse, så følte Lisbeth, 
at hun havde kontrol over sin egen 
fødsel. 
 

 

”Men lige når det kommer til 
min egen krop. Der tænker jeg, 
at det er mig, der er eksperten 
der. Det er mig, der kan mærke, 
og det er mig, der, ja, også ved 
på nogle punkter, hvad plejer at 
virke, og hvad plejer ikke at 
virke." 

Charlotte er ekspert på egen krop, 
for det er hende selv, der kan mærke 
den. 

 

 

Temaer 

Som første skridt mod at fremme forståelsen af teksterne og for at skabe yderligere 

distance til den oprindelige kontekst, udfoldede jeg temaerne. Jeg satte 

meningsenhederne og betydningsenhederne op mod hinanden og brugte citaterne til at 

beskrive kvindernes oplevelser under fødslen i forsøg på at forklare og forstå teksten 

(Pedersen and Dreyer, 2018). I selve strukturanalysen behandlede jeg temaerne som 

arbejdsredskab individuelt i forhold til de enkelte transskriberede interviews for til sidst at 

stille dem op som et samlet produkt i resultatafsnittet (se side 41).  
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Kritisk fortolkning og diskussion 

Næste skridt i den strukturerede analyse var kritisk fortolkning og diskussion. Fortolkningen 

og diskussion udviklede sig til en dialektisk proces, der foregik mellem forklaring og 

forståelse og mellem det konkret og det almene (Pedersen and Dreyer, 2018).  

De sandsynlige meningssammenhænge og betydningsenheder havde til hensigt at give 

fortolkningen en troværdig mening (ibid.). I forbindelse med diskussionen blev dialektikken 

mellem forklaring og forståelse udvidet. Her forstod og fik jeg forklaret betydningerne ud 

fra Foucaults tanker om magt med den hensigt, at argumenterne skulle give belæg for 

gyldigheden af de nye sammenhænge og betydninger (ibid.). 

Ligesom med temaerne gennemgik alle de transskriberede interviews individuel, kritisk 

fortolkning fra min side for til sidst i resultatafsnittet at optræde som et samlet produkt (se 

side 58). 

Handling: Formidling 

Formidlingen af fortolkningen er en del af denne opgaves resultater. Hvor selve den 

strukturerede læsning, de individuelle naive læsninger og de individuelle kritiske 

fortolkninger var arbejdsredskaber, blev den samlede naive læsning (se side 42), temaerne 

og den samlede kritiske fortolkning og diskussion en del af fremlæggelsen i dette speciale 

(Pedersen and Dreyer, 2018) (se resultatafsnittet side 58). Ifølge Pedersen og Dreyer er 

resultatteksten altid underbygget af citater, hvorfor temateksterne også her blev 

understøttet af citater. Derimod distancerede teksten sig yderligere fra fortælleren 

(citaterne) i diskussionen, hvor den fremstillede teori også indgik. Denne distancering fra 

teksten øger troværdigheden af argumenterne – på den måde bliver den nye viden, der 

fremkommer, velbegrundet og gyldig (Pedersen and Dreyer, 2018). 

Forforståelse 

Jeg har slået mine folder som jordemoder på en fødegang, og hovedparten af mit arbejde 

lå i at have hænderne i og på kvinderne. Mit indgående kendskab til fødslens processer og 

til interaktion under fødslen har igennem mine år som jordemoder langsomt skabt en 

bevidst og grundlæggende interesse for de processer, der sker i samspillet mellem 



 

 39 

jordemoderen og kvinden. Denne bevidsthed kan være både en fordel og en ulempe for 

min analyse og fortolkning af resultaterne. Min indsigt kan give en direkthed i interviewet, 

hvor spørgsmålene glider mere flydende ved, at jeg så at sige har en præskabt forståelse 

for den fremkomne fødekultur. Risikoen ved min indsigt er, at der kan opstå en 

indforståethed, der gør, at jeg ikke får spurgt dybt nok ind til sagens kerne, eller at jeg tager 

en oplevelse eller en fortælling for givet (Pedersen and Dreyer, 2018). 

Heidegger og Gadamer vægter med den hermeneutiske tilgang denne forforståelse. Så 

længe jeg har min forforståelse med mig, og jeg ellers underlægger mig de historiske 

sammenhænge, kan jeg nemmere træde et skridt tilbage og beskue interviewsituationen. 

Jeg kan dog ikke være neutral i den måde verden anskues på af kvinderne. Til gengæld kan 

jeg tage udgangspunkt i denne forforståelse – i denne væren i verden – og bruge den 

hermeneutiske tilgang til at skabe mening og forstå interviewene. Min helheds- og 

delforståelse går så at sige hele tiden i ring. På den måde opstår der under interviewene 

nye erkendelser af fænomenet, som hele tiden vil kunne sætte gamle erkendelser i nyt lys 

(Pedersen and Dreyer, 2018). 

Fra væren til tilblivelse 

Jeg har gennem min praksis bevidst og ubevidst udviklet metoder til at værdi- og prissætte 

min omsorg for kvinden under fødslen. Jeg har vidst (eller bildt mig dette ind) hvad der er 

god omsorg, hvad der er god pleje, hvad der er sundt og usundt, og jeg har ageret efter 

disse værdier. Min tilgang vil altid producere både positive og negative begivenheder på 

andre områder, uden at jeg er bevidst om det, og dermed har jeg heller ikke før nu haft 

mulighed for at reflektere over disse begivenheder (Andersen, 1999).  

Jeg har i mit speciale derfor bestræbt mig på at træde et skridt tilbage og spørge ind til, 

hvordan de forskellige temaer opstod; bl.a. spurgte jeg ind til ”de forskellige områders 

tilblivelse, til deres kommunikative lukning om egne funktioner, til de enkelte områders 

begrænsede refleksivitet og til deres koblinger og afkoblinger fra andre områder” 

(Andersen, 1999; Forord, s. 12), som Andersen formulerer det. Jeg forsøgte at formulere 

spørgsmål, der ikke kun spurgte om handlinger i situationen, men også spurgte ind til 

måden at spørge og svare på for på den måde at undgå at tage noget for givet.  
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Etiske overvejelser 

Fødsler er intime, og det kan være sårbart at fortælle om sin fødselsoplevelse, især hvis 

den har været dårlig for kvinden, da det kan gøre interviewet emotionelt baseret. Under 

interviewene bestræbte jeg mig derfor på at indtage en ’interviewer-informant’-rolle for at 

undgå, situationen udviklede sig til, at det blev en ’terapeut-klient’-rolle (Tanggaard and 

Brinkmann, 2020).   

Jeg har som jordemoder erfaring fra flere års arbejde i et barselsambulatorie, hvor 

gennemgang af fødslen var obligatorisk, og hvor jeg ofte så kvinderne reagere emotionelt.  

Jeg valgte derfor med udgangspunkt i Brinkmann og Tanggaards ”Kvalitative metoder” 

(Tanggaard and Brinkmann, 2020) at spørge til kvindernes fødsel uden i første omgang at 

forsøge at få belyst mine fokuspunkter. I stedet lagde jeg op til at få kvinderne til at tale sig 

varme for at skabe en tryg og tillidsfuld zone, så de måske nemmere kunne fortælle om det 

svære. Jeg bestræbte mig på – ved hjælp af kvindernes åbningsmonolog – at finde ud af, 

hvad det var for en type kvinde, jeg havde foran mig. På den måde kunne jeg få en 

fornemmelse af, hvordan spørgsmålene skulle stilles til lige præcis den kvinde for at få så 

uddybende information som muligt og for at fastholde kvinden i hendes ’comfortzone’ 

(ibid.). Alle interviewene sluttede med, at jeg sikrede mig, hvordan kvinderne havde det 

her og nu, og at de var okay med situationen.  

Der er flere – skønt mere usynlige spillere – i dette ’set up’ af et speciale. De fødende 

kvinders mænd, jordemødrene og det øvrige personale på sygehuset spillede også en rolle 

i mine etiske overvejelser. Hvis kvindernes mænd var til stede under interviewet, blev de 

på lige fod med kvinderne informeret om formålet med studiet, og de havde ligeledes 

mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Kvinderne og deres mænd fik desuden 

mulighed for efterfølgende at henvende sig til mig, hvis interviewet retrospektivt gav 

anledning til spørgsmål eller bekymringer. 

Jordemødrene og det øvrige personale på sygehusene blev på et personalemøde inden 

specialets begyndelse informeret om projektet. De fik mulighed for at stille spørgsmål om 

projektet, og de fik også information om, hvordan de kunne kontakte mig ved yderligere 

spørgsmål. Der blev under personalemødet informeret om, at projektet ikke havde til 

formål at værdilade deres arbejde i forhold til autonomi, hvilket var for at sikre, at 

personalet ikke ville føle sig udstillet i deres virke.  
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Kvinderne skrev under på en samtykkeerklæring, som blandt andet gav tilladelse til brug af 

resultater i opgaven og eventuelle udgivelser (ibid.) (se bilag 3). Behandling af almindelige 

personoplysninger med baggrund i det skriftlige samtykke sker med hjemmel i 

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (Databeskyttelsesforordningen, 2020). 

I forbindelse med transskription af interviewene blev kvindernes og jordemødrenes navne 

og stednavne anonymiseret. 

Interviewundersøgelser skal i øvrigt – ifølge komitelovens anmeldepligt – ikke anmeldes til 

Videnskabsetisk Komite (VidenskabetiskKomite, 2019). 

Resultater  

Naiv læsning  

Der sås i forlængelse af den naive læsning en forskydning fra en mere distanceret beretning 

om fødselsforløbene til mere reflekterende overvejelser om fødslerne.  

Det var tydeligt at se mellem linjerne, hvilke kvinder der havde haft en god oplevelse under 

fødslen, og hvem der tog afstand fra fødslen og de oplevelser, de havde haft.  

Enkelte af kvinderne gav i kraftige vendinger udtryk for, at de havde haft en god fødsel, 

men når der blev spurgt ind til fødslen og til tanker og emotionelle oplevelser under 

interviewet, blev kvinderne alligevel påvirkede. Det var, som om de havde brug for at 

fremstille fødslen som en positiv oplevelse, men alligevel sad tilbage med blandede følelser 

angående fødslen. Selv om disse kvinder åbent fortalte om det svære og om de ting, der 

decideret modarbejdede deres egne fortællinger, fastholdt nogle af dem deres 

overordnede anskuelse om, at fødslen havde været en god oplevelse, og deres fortællinger 

fremstod på den måde som modstridende. Det så ud som om, kvinderne svarede det, de 

gerne selv vil høre. De kunne godt se og beskrive de negative sider, men de afstod fra at 

lade det fylde i den overordnede oplevelse. 
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Alle kvinderne med gode fødselsoplevelser kom styrket videre, men det modsatte kunne 

imidlertid også være tilfældet. Især i slutningen af de enkelte tekster ses en kampgejst hos 

de mødre, som havde følt sig dårligt behandlet under fødslen. Det var, som om det i løbet 

af interviewet blev tydeliggjort, hvad de kunne bruge fremover af deres oplevelser. Den 

ene sagde, at nu vidste hun i hvert fald, hvad hun ville og ikke ville næste gang, hun skulle 

føde.  

Det kunne ses ud af teksten, at de fleste af kvinderne havde en veludviklet evne til at mærke 

kroppens fornemmelser. Der var til gengæld større variation i, hvor meget kvinderne 

anerkendte og efterlevede denne kropsfornemmelse. I teksterne fremgår det flere steder, 

at en del af kvinderne havde brug for jordemoderens anerkendelse og bekræftelse for at 

kunne give sig selv lov til at følge kroppen signaler. En enkelt kvinde stillede ikke 

spørgsmålstegn ved det, jordemoderen ville have hende til, selv om det stred mod hendes 

kropsfornemmelse. Denne fornemmelse var andre indstillede på at modarbejde, så længe 

jordemoderen kunne argumentere for det, og argumentationen gav mening. 

Flere steder i teksten blev kvinderne trygge, når jordemoderen virkede autoritær. I hvert 

fald så længe de oplevede, at autoriteten bundede i faglighed samtidig med, at de også 

følte sig lyttet til og følte sig rummet. I flere af teksterne fremhæves denne kompetence; 

der opstod et triadisk samspil mellem kvinderne, kvindernes kroppe og jordemoderen. 

Kvinderne nævnte kroppen i tredje person og så kroppen som en medspiller næsten på lige 

fod med jordemoderen. Jordemødrene guidede kvinderne ud fra de signaler, kvindernes 

kroppe fremviste. Enkelte kvinder gjorde helt spontant, hvad der passede dem, og hvad 

deres kroppe sagde til dem, og her fremgik det af teksten, at jordemoderen bare fulgte 

med. Kvinderne opfattede jordemoderens råd som anbefalinger og ikke som et diktat.  

I flere tekster er det åbenbart, at jordemoderens evne til at kommunikere er afgørende for 

det gode samspil og for kvindens fødselsoplevelse. De kvinder i teksterne, der følte sig 

rummet, havde nemmere ved at omstille sig til uforudsete situationer end kvinder, der ikke 

følte sig set og hørt. 

Flere af kvinderne gik ind til fødslen med angst og utryghed, og det fremgik af teksten, at 

kommunikationen og samspillet med jordemoderen fyldte specielt meget for disse kvinder. 

Jordemoderens og kvindernes måde at kommunikere og samspille på var afgørende for 

kvindernes oplevelse af selvbestemmelse eller mangel på samme. I de situationer, hvor 
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kvinderne oplevede dårligt samspil, sad de tilbage med en oplevelse af, at det dels var deres 

egen skyld og dels, at de følte sig udstillede og barnliggjorte. Ifølge teksten medførte den 

dårlige kommunikation, at jordemoderen fremstod både inkompetent og autoritær. 

Mellem linjerne fremgik det, at nogle af kvinderne syntes, jordemødrene i disse situationer 

misbrugte deres autoritet, eller at de håndterede deres autoritet ukonstruktivt. Fx 

fremstod det tydeligt i en enkelt tekst, at kvinden oplevede, at jordemoderen frarøvede 

hende fødslen. Kvinden følte sig ikke i centrum; det var den studerende, som også 

medvirkede under fødslen, der var i centrum. 

Umiddelbart fremgik det ikke tydeligt af teksten, om de kvinder, der havde haft en god 

fødselsoplevelse, også oplevede en høj grad af autonomi. Kvinderne var i varierende grad 

bevidste om personlig autonomi i forhold til fødslen. Enkelte var det i høj grad og var også 

bevidste om retten til autonomi.  

Efter første gennemlæsning af teksterne stod det også ret klart, at autonomi under fødslen 

var opbygget af flere delelementer, der udover at overlappe hinanden ikke kunne stå alene. 

Delelementerne vægtede forskelligt i de forskellige fortællinger, og efterhånden som 

læsning af teksterne skred frem, lod det sig se, at delelementer også kunne fremstå som 

temaer. 

Temaer 

Der opstod fem temaer under den strukturerede læsning. For at skabe visuelt overblik til 

fremme for forståelsen har jeg valgt at tildele temaerne forskellige farver: Kommunikation 

– verbal og nonverbal, samspillet mellem jordemoderen og den fødende, jordemoderen 

som autoritet, kvindens oplevede selvbestemmelse og den fødende kvindes 

kropsfornemmelse.  

For at holde fast i Ricoeurs struktur vurderede jeg ved hvert enkelt relevant udsagn, om det 

passede til det ene eller det andet af de fremkomne temaer. Det var velvidende, at 

indholdet kunne have flere tyngder.   

Navne i interviewene blev alle anonymiseret i transskriberingsfasen. 
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Kommunikation: Verbal og nonverbal  

Datamaterialet deler sig overordnet op i kvinder med opfattelse af velfungerende og 

anerkendende kommunikation og kvinder, der opfatter, at kommunikation bliver brugt til 

at underminere dem.  

Den konstruktive kommunikation 

De kvinder, der oplevede en konstruktiv kommunikation, fandt netop en anerkendende 

tilgang vigtig: Lisbeth: Det lyder så …, men (jordemoderen) roser mig jo (mhm) også for det, 

jeg har præsteret (mmhm), og det kan virke så banalt, at, at, at det kan betyde så meget, 

men det kan det faktisk godt (mmhm, mhm) altså enormt meget” … De kvinder, der syntes 

kommunikationen fungerede, følte sig trygge og rolige under fødslen: Lisbeth: ”Jeg stoler 

på, at når hun siger, jamen du kan, så kan jeg” …” det gav, kan man kalde det, prikken over 

i’et? Altså det gav den sidste tryghed og den sidste ro”.  

Ud over at fremme kvindernes oplevelse af at blive anerkendt fremmede den konstruktive 

kommunikation også det gode samarbejde. Når jordemoderen i samspillet forstod at 

argumentere for en handling eller et indgreb, skabte det mening for den fødende kvinde, 

og hun kunne nemmere indgå i samarbejdet: Maren: ”jeg synes, det var rigtig træls, at jeg 

ikke kunne få lov til at være mere i det der badekar der (ja), men det, der var jo, og det 

forklarede hun jo fint, altså der var jo en grund til, og jeg skulle op” … ” … så bliver man da 

også sådan nå okay, jamen så er det jo, fordi der er et eller andet galt med ham (så det gav 

mening), at jeg ikke måtte .. ”…” … selvfølgelig skulle jeg ligge på den der stenhårde briks 

[M fniser], altså det var fint nok.” Den konstruktive kommunikation virkede også som 

bindeled mellem kvinden og hendes krop. Når jordemoderen italesatte de fødende 

kvinders kropssignaler, gødede det kvindernes tro på egen evne til at lytte og agere efter 

kroppens signaler: Lisbeth: … jeg havde en tillid til, at hvis det ikke var, som det skulle være, 

så skulle hun nok være der. Altså jeg havde, idet hun sagde [L forklarer], nu følger du bare 

din krop, så var det som om, at der var en, noget indeni mig, der sagde, når ja (mhm) okay. 

Altså hvis du siger [L fniser], så er det det, jeg gør”. 

Den underminerende kommunikation 

Kvinderne opfattede det som underminerende, når jordemoderen ikke talte med dem, men 

kun talte til dem: Mathilde: ”Altså jeg følte slet ikke, hun (jordemoderen) overhovedet gad 
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og sådan kommunikere (nej) med mig (nej), ikke til mig, men med mig." Kommunikationen 

underminerede også kvinderne, når jordemoderen såede tvivl om, hvorvidt det, den 

fødende kvinde havde oplevet, overhovedet var sandt: Mathilde: ”der tror jeg, at nærmest 

samtlige af mine sætninger blev sluttet af med; føler du." … "Ja, det var det. Det var som 

om, at det var ikke sådan, det var. Det var sådan, det var noget, jeg følte bare, det var ikke, 

det var ikke rigtigt”. På samme måde fik den underminerende kommunikation kvinderne 

til at føle sig misforstået: Charlotte: ” ... jeg føler mig bare misforstået og ikke hørt” … ”Og 

føler egentlig bare, at der bliver lagt lidt låg på og [C forklarer] nu træk vejret stille og roligt, 

og det (mhm) gør ondt at føde og have veer og sådan nogle ting." … ”Jeg kan slet ikke være 

til og bliver …, altså jeg græder og siger bare; jeg kan ikke mere.”  

Mangel på information, altså fravær af den rette kommunikation, medførte også 

frustration og mangel på kontrol hos kvinderne: ”Karin: ”… men jeg ville godt have haft, 

været lidt mere informeret omkring (ja) det (mhm). Det var også derfor, jeg brød sammen 

til sidst (ja)” … ”Ja, det var den der magtesløshed, fuldstændigt (ja), det kom også bag på 

mig, men. Det gjorde. Det var afmagt og det der med, at jeg ikke havde kontrol".  

Ikke-ligeværdig kommunikation 

Kommunikationen foregik heller ikke altid som ligeværdig dialog, og nogle jordemødre 

valgte verbalt at trække sig: Charlotte: "Jamen kommunikationen, jeg synes bare at … jeg 

følte bare, at, nærmest, at den kun var envejs.  In: "Fra hende til dig eller fra dig til hende?" 

C: "Jamen fra mig til hende egentlig." In: "Hun giver ikke noget tilbage? "C: "Nej, hun var … 

hvis jeg var vred, så fik jeg ... Så fik jeg nærmest ingen svar. Andre jordemødre ’overtog’ 

kommunikationen: Anne: ” … jeg fik ligesom smidt en problemstilling frem, og så kørte hun 

dialogen for, at VI kunne løse det sammen (mhm). Men jeg havde heller ikke særligt meget 

luft til at snakke jo (nej nej). Ja, så det var jo sådan meget ... Jeg fik sagt et eller andet 

(mhm), og så peptalkede hun.” Ingen af metoderne fungerede optimalt for kvinderne. Og 

da kvinderne ikke følte sig hørt, valgte flere af dem at tage alternative metoder i brug: Anne: 

” … der gik jeg i panik (ja). Der blev jeg simpelthen Anne 3 år” … ”jeg hørte ikke, og det var 

nærmest med fingrene i ørerne og; lala (mhm). Jeg ville overhovedet ikke være med 

længere.” … ” … altså først da jeg begynder at råbe og skrige faktisk (mhm) og skælde ud. 

Og tale rigtig grimt (mhm). Først der (mhm) synes jeg faktisk, at der skete noget.” De 
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kvinder, der oplevede dårlig kommunikation med jordemoderen, slog sig i tøjret og holdt 

på forskellig vis på deres ret til at være en aktiv deltager under fødslen.  

Samspillet mellem jordemoderen og den fødende 

Kvinderne i datamaterialet oplevede på samme måde som i temaet om kommunikation, at 

samspillet enten fungerede eller ikke fungerede. Den røde tråd i dette samspil eller mangel 

på samme er, at et ikke-fungerende samspil resulterede i dårlige fødselsoplevelser, og 

modsat lagde det gode samspil op til, at kvinderne kom ud af fødslen med gode oplevelser: 

Maren: ”Det (samspillet) var bare virkelig dejligt, synes jeg, og det, det, jeg tror også, det 

var jo også med til, at der kom mere ro på. At jeg ikke panikkede lige så meget.” … ” Jeg 

synes, det er mega vigtigt”.  

Et velfungerende samspil 

De kvinder, der havde et godt sammenspil med jordemoderen, oplevede jordemoderen 

som et sikkerhedsnet: ”Mit sikkerhedsnet (ja, symbolsk) ja, hun (jordemoderen) lå, hun var 

der i baggrunden (ja) og havde, jeg havde en følelse af, at havde jeg brug for hende, så var 

hun der”. Kvinderne følte sig trygge ved jordemoderen: Simone: "Det var bare meget trygt 

og føltes meget, meget ... Hvordan siger man det, jeg vidste bare, der kan ikke ske noget 

helt alvorligt.” Nogle af kvinderne oplevede det blandt andet som om, de havde kendt 

jordemoderen før fødslen, selv om dette ikke var tilfældet: Maren: ”Hun skabte bare mega 

hurtig en relation til mig som om, at jeg har kendt hende i flere år”. Når samspillet 

fungerede, stolede kvinderne på jordemødrene og når jordemoderen troede, kvinden 

kunne klare fødslen, troede kvinden det også selv: Simone: ” …  jeg vidste, at hvis hun siger 

det, så kan jeg tro på det (mhm). Hun gør ikke noget, der presser mig (mhm, nej) altså." 

Det gode samspil var også kendetegnet også ved, at det var en balancegang mellem 

kvindernes egne idéer og ønsker og jordemoderens erfaringer: "Ja. Det (samspillet) var 

rigtig godt. (Ja, det var godt) man blev hørt (ja) i alle ens tanker og ideer, og hun var rigtig 

god til at dele ud af sine erfaringer og sine gode råd og fordele og ulemper." Alt sammen 

styret ud fra kvindens behov for, hvor meget jordemoderen skulle fylde. Der var også 

fødsler, hvor jordemoderen var meget tilbagetrukket, og hvor det meste af fødslen foregik 

nonverbalt: Lisbeth:  ” … og jeg kunne forestille mig, at hun har været meget opmærksom 

på mig i hele tiden og også på baby, men hele tiden har holdt sig i baggrunden og givet mig 
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en chance for at gøre det selv” Igen er det alt sammen med udgangspunkt i kvindens behov 

og jordemoderens evne til at samspille på kvindens vilkår. 

Når samspillet ikke fungerede 

Når samarbejdet ikke fungerede, opstod der et forhold mellem jordemoderen og de 

fødende kvinder, der ikke var ligeværdigt: Charlotte: ” … da havde jeg egentlig regnet med 

lidt, lidt moderlig omsorg og måske en hånd på skulderen og få at vide, at du gør det godt, 

og der følte jeg egentlig sådan lidt en ... I situationen følte jeg egentlig, at hun gned sig lidt 

i fingrene og synes, det var rart, jeg havde det hårdt. Sådan føltes det lidt." … "Ja, jamen 

det blev sådan lidt hånligt på en eller anden måde”. Ud over at en af kvinderne – som her 

– følte sig hånet, oplevede flere det, som om de ikke var ligeværdige medspillere i 

samarbejdet: Mathilde: … Jeg kan ikke være med mere nu. Nu, nu har I (jordemoderen og 

den studerende) mistet mig, men det var hun altså så sandelig noget så ligeglad med, og 

det var sådan her, det blev."  

Flere af kvinderne påtog sig til dels skylden for et ikke-fungerende samarbejde. Hvis bare 

de havde gjort noget andet, noget anderledes, var samarbejdet nok blevet bedre: Mathilde: 

”Det (at blive set og hørt) er i hvert fald ... Det, det ved jeg i hvert fald til næste gang, at der 

må jeg så råbe lidt højere, fordi at ... Jeg synes IKKE, det er okay. Vi kunne jo have stoppet 

det her cirkus for længe siden.” Ellers også giver de jordemoderen skylden: Charlotte: ” … 

altså på mange punkter føler jeg ikke, hun har slået til i det første, første stykke tid … At jeg 

følte mig lidt gjort til den der lille pige … ” Og endeligt er der kvinder, der ser det som et 

fælles ansvar at kunne rumme hinanden: Anne: ”Det var ligesom om, at hun kunne ikke 

rigtig.” Intervieweren: ”Nej, rumme der, hvor du var.” Anne: ”Nej (nej), eller også så kunne 

jeg ikke rumme hende, det ved jeg ikke.” 

Selv om jordemødrene for at fremme det gode samspil forsøgte at få tingene til at give 

mening for de fødende kvinder, var det ikke altid, deres gode intentioner gav mening for 

kvinden.  Anne: ”Nej, XXX (jordemoder) og en SOSU-assistent (ja) og de bliver ved med at 

flyve omkring mig med en eller anden åndssvag dukke. Og et bækken (nåår) og jeg kan på 

ingen måder overskue den [Interviewer griner lavt] der skide dukke.” Intervieweren: ”Så de 

snakker til dit intellekt?” Anne: ”Ja, og det gør de. Og jeg har stadigvæk, på jeg ved ikke 

hvor mange ... Fjerde time, presseveer med under 1 minuts mellemrum. Jeg er pisseligeglad 

med den dukke der. Ikke også, og jeg tror nok på det tidspunkt, var jeg også gået hen og 
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blevet bange. Fordi at der var ikke nogen, der talte mig ned mere (nej). Hun kunne ikke få 

mig ned.”  

Jordemoderen som autoritet 

Samspillet eller manglen på samme leder videre til jordemoderen som autoritet. Nogle 

jordemødre fremstod mere autoritære end andre, og nogle kvinder kunne bedre agere 

med jordemoderen som autoritet end andre. Desuden var autoritet for kvinderne også et 

bredt begreb, som de definerede forskelligt.  

Hvad autoritet er for kvinderne? 

Kvinder definerede overvejende begrebet ”autoritet” på to forskellige måde. De fleste så 

jordemoderen som autoritær, fordi hun med sin faglige kompetence var én, man kunne 

stole på, og som indgød tryghed: Maren: ”Jamen det synes jeg det, det giver mig en god 

tryghed, at, at vide altså, at også, fordi man selv er så meget ude af i sin egen, altså man er 

ikke selv herre over hvordan”…” men når man så pludseligt går så meget i panik, så er det 

bare rart, at der er en der, der har set det før og der ved, ligesom hvad, hvad der er af 

muligheder, og hvordan vi kan gøre tingene og sådan noget, så det giver mig helt sikkert 

noget, noget ro på”. Den anden måde, jordemødrene fremstod autoritære på, var ved at 

bestemme på en bydende og ikke-inddragende facon: May: "(jeg) sagde også til hende, at 

jeg har brug for, at du fortæller mig præcis, hvad jeg skal gøre (ja ja)” … Intereviewer: "Så 

lige den situation. Der havde du brug for, hun var lidt autoritær, (ja) dikterende." M: "Ja, 

bestemt”. Det, at jordemoderen fremstod autoritær, eller det, at kvinderne vidste, at 

jordemoderen kunne fremstå autoritær, gjorde flere af kvinderne trygge.  

Den ikke-autoritære jordemoder 

Nogle af kvinderne oplevede, jordemoderen fremstå som en ’ikke-autoritet’; 

jordemoderen anbefalede frem for at diktere: Bodil: "Jamen jeg kan ikke engang huske, 

hvordan hun sagde det, men jeg har hvert fald opfattet det som om, (at det skulle du)… at 

hun anbefalede eller… jamen anbefalede, ikke også?" Intervieweren: " … du kunne 

stadigvæk tage et valg selv? (Ja) følte du (ja, det har jeg hvert fald følt) ja" … Disse kvinder 

opfattede mere jordemoderen som en advokat end som en autoritet. Hun var formidler og 

fremstod ikke så diktatorisk som for eksempel lægerne, men besad større forståelse og var 
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ikke så bundet af rutiner: Simone: ”Jeg har ikke oplevet (jordemoderen) som en autoritet 

denne gang, heldigvis. Jeg har mere oplevet den som en advokat, en ... (en advokat), ja 

advokat eller som en formidler (formidler) ja (ja). Altså, det lyder dumt, at men jeg tænker 

nogle gange, at lægerne de er mere (diktatoriske) ja ja. Sådan skal det gøres [forklarer S], 

og jordemødrene de er mere, prøver at finde andre vinkler, (alternativer) alternativer ja, og 

mere forståelse. De er mindre inde i en rutine (ja). Sådan var det for mig denne gang. Det 

var ikke rutinen, der var vigtig. Det var mere mig, der var vigtig."  

Én gruppe af kvinder ønskede, at jordemoderen tog den autoritære kappe på. En anden 

gruppe af kvinder lagde afstand til jordemoderen som autoritet og den, der kunne diktere. 

Den sidste gruppe kvinder mente, at jordemoderens opgave var at vejlede og guide ud fra 

kvindernes egne ønsker og behov. De kunne slet ikke se sig i et samspil, hvor jordemoderen 

dikterede: Intervieweren: "Hvordan havde det været for dig, hvis hun havde været 

autoritær?" Simone: "Frygteligt (ja). Fordi ja, som sagt det er min krop (mhm), og de skal 

passe på mig og vejlede mig, men de skal ikke bestemme over mig… det er ligesom en lærer. 

Den skal ikke være autoritær, den skal også vejlede én. Altså det er mig, der føder. Det er jo 

ikke jordemoderen, der føder (nej), og det er også i en skole, er det også den elev, der skal 

til en eksamen eller sådan noget. Så det er altid en guide, vil jeg sige eller en ... (vejledning 

eller en guide ja) ja. Så det er mere det, jeg vil gerne have, at (ja)... For altså, hvis det er 

autoritært, så ... Det passer ikke til den situation."  

Disse kvinder så ikke en sammenhæng mellem autoritet og ekspertise, og førstnævnte var 

for dem noget andet end viden eller professionalisme, og hvor man bestemmer over andre 

uden at spørge og altså fratager den anden selvbestemmelse eller tvinger den anden til 

noget. Autoritet tillægges her en negativ værdi, hvor det aldrig kan føre til noget godt at 

bestemme over andres kroppe: Intervieweren: … ” … og hvordan kobler du autoritet og 

ekspert sammen? Ser du en sammenhæng, eller har det ikke noget med hinanden at gøre?" 

Simone: "For mig ikke. (nej), nej overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg tænker egentligt 

autoritet, det ... Det kan man. Det kan man ... Det er egentligt et negativ over for mig, 

autoritet. Professionalitet, eller ... viden, eller, at hvad du siger, at andet, men ikke autoritet. 

Autoritet er noget [S forklarer], du bestemmer over andre uden at spørge (ja, nogen der 

dikterer) ja (ja). Og det er noget, det passer ikke sammen, når du arbejder med, med krop 

med kroppen af en anden (nej). Der skal ikke være autoritet, fordi du kan aldrig vide, hvad 
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der foregår i et andet menneske. Og hvis du bestemmer over kroppen af en anden, altså 

som autoritet. Så går det galt tror jeg.”  Ifølge denne gruppe kvinder hører den form for 

autoritet ikke hjemme ved en fødsel. 

At give eller tage autoriteten 

Ved nogle af fødslerne valgte jordemoderen ikke at fremstå autoritært. Hun fralagde sig 

rollen som autoritet ved at lade kvinderne/give kvinderne lov til at tage over. Lisbeth: ”Og 

jeg tror, at altså hun har givet mig lov. Altså jeg tror hun, HUN giver mig lov, tid og ro, 

tryghed, tillid til, at stole på min egen krop” … ” … og TRO på, altså TRO på, at det, det, det 

kan jeg (mhm) godt det her.” Jordemødrene havde mulighed for at udøve magt. De kunne 

langt hen ad vejen styre, hvor meget kontrol, de fødende kvinder skulle have, og 

jordemødrene gav kvinderne lov til at bevare kontrollen ved at fravælge at tage den: 

Lisbeth: ”Så jeg tror, at hvis hun havde sagt [L forklarer], jeg skal lige undersøge, så tror jeg, 

hun havde, så havde jeg mere tænkt, nu har hun kontrollen (mhm, ja) … Så hun overlod, 

hun lod kontrollen blive ved mig” … ”Ja, eller jeg tror, hun lod mig beholde den 

(autonomien)”. På den måde indgår jordemoderen og den fødende en uudtalt aftale om, 

hvor autoriteten skal ligge. Når jordemoderen gav autonomien tilbage til kvinderne, 

understøttede det kvinderne i at handle på deres fornemmelser: Lisbeth: ”Og hun, hun 

bekræftede mig jo egentligt bare i, at [L forklarer] du ved jo godt, at du er klar (ja), du har 

ikke brug for, at jeg fortæller dig det (ja) Så, sådan opfattede jeg det. At [L forklarer] altså 

du har ikke brug for mig til at (mmhm) sige, at du skal føde dit barn (nej), det ved du godt 

selv (ja) altså.”  

Modsat valgte andre af kvinderne at give jordemoderen autoriteten. De ventede på at få 

lov, før de fulgte deres kropsfornemmelse: Maren: ” … så fik jeg lov til at presse, og så var 

jeg, ja, ti centimeter, og så sagde hun [M forklarer], så, så presser du bare med, når de 

(veerne) kommer.” En indirekte autoritet kom også til syne i de valg, jordemoderen 

opstillede, da hun så samtidig foretog, fravalg på vegne af kvinden. May: ”Og så sagde hun 

[M forklarer], du kan enten vælge at komme i badekar, som du havde snakket lidt om, og 

ellers så kan du få den der blokade i ryggen. Og så valgte jeg at komme i badekar.” Her 

opstiller jordemoderen kun to valg og frarøver dermed kvinden andre valgmuligheder. 

Jordemoderen kunne i valget også styre, i hvilken retning kvinden skulle gå.  
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Hvis jordemoderen gjorde kvinden klar over, hvad hun kunne miste ved at tage et bestemt 

valg, kunne hun guide kvinden i en bestemt retning: Maren … ”jeg ville da helst heller ikke 

have haft et klip, men det kunne jeg godt se, at det blev enden af det til sidst.” … ”Så i 

øjeblikket der tænker jeg [M forklarer] fint, det bliver noget kontrolleret noget, så bare gør 

det (mhm) altså så det var egentligt min tanke der” … Jordemoderen stillede kvinden i 

udsigt, at hun kunne risikere at miste kontrollen, hvis kvinden fravalgte et fødselsklip, 

hvilket motiverede kvinden til at vælge netop den opstillede løsning. 

Den oplevede selvbestemmelse     
Selvbestemmelse er et begreb, der ligger i naturlig kommer i spil i forlængelse af 

jordemoderen som autoritet - som den, der bestemmer. Behovet eller ønsket om 

selvbestemmelse delte gruppen af kvinder op i to. 

Til- og fravalg af selvbestemmelse 

Den ene gruppe af kvinder havde brug for, at jordemoderen i visse situationer fratog dem 

selvbestemmelse og dikterede, hvad de skulle og ikke skulle: May: "(jeg) Sagde også til 

hende, at jeg har brug for, at du fortæller mig præcis, hvad jeg skal gøre (ja ja)” … 

Intervieweren: "Så lige den situation. Der havde du brug for, hun var lidt autoritær, (ja) 

dikterende." May: "Ja, bestemt”. Kvinderne fravalgte deres selvbestemmelse og bestemte 

selv, at jordemoderen skulle bestemme. Det at fralægge sig selvbestemmelse var også et 

udtryk for, at kvinderne selv havde denne form for handlefrihed. 

Den anden gruppe af kvinderne prioriterede selvbestemmelse højt: Maren: ”Jamen jeg tror 

bare det (selv at bestemme), det gjorde, at man ikke bare var fluen på væggen til sin egen 

fødsel.” Det viste sig dog også at, kvinderne følte, de skulle følge spillereglerne for at bevare 

selvbestemmelsen: Bodil: ” … når man rigtigt er kommet i gang, og man panikker. Og så 

kunne man jo heller ikke være rolig på samme måde, for så er hun jo også noget til at slå 

noget igennem og sige, at jamen (ja) [B forklarer], jamen, det er sådan, det skal være (ja), 

altså man får ikke lov til selv at bestemme så ..." Intervieweren: "Så, så længe hun kan 

bevare roen, og du kan være rolig, så kan du langt hen ad vejen få lov til at bestemme selv. 

Hvis du panikkede, så begynder hun at panikke." Bodil: "Ja, altså det kunne jeg da forestille 

mig, (mmhm) altså det ved jeg jo ikke (nej, nej), men det tænker jeg da (ja), at så er hun jo 

nødt til at sætte dagsordenen jo, ikke også?" 
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Retten til selvbestemmelse 

Selvvalgt selvbestemmelse var dog ikke en selvfølge under fødslerne: Simone: ”Og så da 

jeg har sagt nej eller stop til hende, der kørte hun videre. Og det var en forfærdelig oplevelse, 

fordi når du siger stop, og den der, der gør noget, siger; hvad? (ikke stopper). Og ikke 

stopper. Det er en ... så føler man sig som en dukke”…  Kvinderne mente dog selv, at de 

havde ret til selvbestemmelse: Simone: … ”så skal de jo lytte til det (mhm). Fordi de ved jo 

ikke, hvordan jeg har det (nej). Og jeg synes, det er mærkeligt, hvis de vil bestemme over 

det (mhm). Det føles ikke rigtigt for mig” … ”Og jeg synes, det omvendt det er, de har ikke 

ret til at gøre det (nej) med mig. Det synes jeg egentligt."  Kvinderne markerede sig, når de 

følte deres selvbestemmelse frarøvet, uden de selv havde bedt om det. Nogle kvinder 

måtte ty til mere ekstreme metoder for at blive hørt: Anne: ”Men jeg fik jo en 

medbestemmelse til sidst, da jeg mistede hele kontrollen.” Intervieweren: … ”du fik det, 

fordi du brugte nogle værktøjer (ja) du OGSÅ ” … ” Anne: ”Jeg fik, hvad jeg ville til sidst, (ja) 

det gjorde jeg (ja). Vejen den var bare lang (ja), og mindre behagelig, ja.” 

Når selvbestemmelse frarøves 

Der var flere måder at få frataget selvbestemmelsen på. Rent verbalt kunne jordemødrene 

godt give udtryk for, at kvinderne havde selvbestemmelse, men jordemoderens handlinger 

modarbejdede disse verbale tilsagn: Intervieweren: ”Så du havde egentligt 

medbestemmelse, men du følte bare ikke, at du havde det helt alligevel, fordi (ja det var 

hele tiden) nu og nu er det ikke nu. ”A: ”Der var hele tiden, og der var nogle andre, der skulle 

bestemme.” In: ”Ja. Så det var faktisk ikke dig, der bestemte” A: ”Nej, det var det ikke.”  

Flere kvinder følte det som et overgreb, når de fik frataget selvbestemmelsen: Simone: … ” 

Det føles unaturligt. Det føles som overgreb, (ja) altså." Intervieweren: "Ja, så det føles 

naturligt for dig, når, når, når du får lov til at bestemme over din krop selv (ja, selvfølgelig) 

og siger, at det er det, den skal?" Simone: "Ja, det er min krop (mhm)” … Intervieweren: " 

Og når de så gør det alligevel, hvad sker der så? Hvad tænker du så?" S: "Ja, ja så føler jeg 

mig som et dyr (mhm), nej værre. Jeg ville ikke gøre det ved et dyr (mhm-mhm)” … ” … man 

er ikke menneske mere i hvert fald."  

Når kvinderne ikke fik den selvbestemmelse, de følte sig berettiget til, kom flere af dem 

dog ud af fødslen med en overbevisning om, at det kunne de gøre bedre næste gang: 

Charlotte: ”Ja, det (at få frataget selvbestemmelse) gør mig egentlig ... ja det er så moderne 
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at sige, at det gør mig stærkere. Men det gør det.” … ” Det er mig, der er ekspert. Det er 

kun mig, der kan mærke det. Og det er der ikke nogen, der skal komme og fortælle mig." 

Den fødende kvindes kropsfornemmelse 

Det sidste tema, der opstod i forbindelse med bearbejdning af materialet, blev 

kropsfornemmelse, og forskydningen fra selvbestemmelsen ses tydeligt i dette udsagn: 

Charlotte: ”Men lige når det kommer til min egen krop. Der tænker jeg, at det er mig, der 

er eksperten der. Det er mig, der kan mærke, og det er mig der, ja, også ved på nogle 

punkter, hvad plejer at virke, og hvad plejer ikke at virke."   

De fleste kvinder i datamaterialet syntes, det var vigtigt at følge deres kropsfornemmelse. 

Mathilde ” … det (at følge kropsfornemmelsen) er jo mega vigtigt, altså ellers? Ja, man kan 

jo, det kan du jo slet ikke være i ellers.”  Det behæftes i datamaterialet med negative 

adjektiver, hvis ikke man følger kroppen, og modsat behæftes det med positive vendinger, 

hvis man gør det. Det fremstår positivt for kvinderne at kunne mærke kroppen og at kunne 

reagere på den: Lisbeth: ” … det (kropsfornemmelse) er noget, der sådan har forundret mig 

og gjort mig lidt stolt ved den her fødsel. Fordi, at det må have været et instinkt, der bare, 

altså jeg gjorde det bare.” … ”En forundret stolthed, tror jeg.” Kvinderne gav på samme 

måde udtryk for, at det var ubehageligt ikke at følge deres kropsfornemmelse: Maren: … ” 

… når jeg skulle gispe der, og jeg ikke måtte presse med (mhm), ja altså, det synes jeg, det 

synes jeg var vildt ubehageligt” … ” Altså og var meget unaturligt” … ” Det gjorde, at jeg 

ikke følte, at jeg havde noget kontrol.” … ” … så når jeg så ikke måtte presse, så, altså, så 

gjorde det bare ondt igen” … 

At følge kroppen 

Der var stor forskel på, hvor meget kropsfornemmelse kvinderne havde og hvor meget, de 

lod den fylde. Det gik helt fra ikke at fylde til, at det betød alt: Simone: ”Hvad min krop siger, 

jamen det var da mest med smerterne, at jeg til sidst, at jeg kunne mærke, at det er ikke 

rigtige smerter, at jeg ikke kan føde. Med de der veer, jeg, min krop har sagt til mig, at du 

kan ikke føde med de, fordi det er ikke den rigtige måde. Det går i den forkerte retning. Der 

er noget galt” Kvinden oplevede på et tidspunkt, at livmoderen åbnede sig det forkerte 

sted: Simone: … ” Og jeg kunne mærke, at der åbner sig noget (mhm), og man, I har sagt, 

der åbner sig ikke noget. Så jeg vidste, at det var det forkerte sted, hvor den ... (åbnede sig) 
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ja." Da Simone fik kejsersnit, viste det sig, at livmoderen rent faktisk var ved at gå i stykker: 

Simone: "At han kunne se igennem min livmoder. Barnets (hoved igennem livmoderen) ja." 

Intervieweren: Og dit, din livmoder var lige så tyndt som cigaretpapir (ja). Så det, der var 

sket med din livmoder, var, at ... " Simone: "Den kunne briste." 

Fra den ene ende af skalaen ses det også, hvor højt kropsfornemmelsen prioriteres. Det går 

lige fra ikke at tælle … : Intervieweren: ”Ja. Ja, men kropsdelen, det er ikke den, der fylder 

mest i din fødsel (nej), når du sådan selv fortæller det? ....” Berit: ”Det er det ikke (nej) slet 

ikke. Det er den der med, at man har haft medbestemmelse, og man er blevet lyttet til.” … 

til at blive prioriteret højt: Simone: ”Ja, fordi jeg synes bare, at barnet ville ikke komme ud, 

hvis kroppen ikke giver lov til det. Altså min krop skal være klar, og den skal gøre det selv. 

Selvfølgelig, hvis den kommer til en grænse og har brug for hjælp, men indtil videre skal den 

gøre sit arbejde. Ikke? Og det er godt for barnet, fordi barnet bliver også ... Nu går det løs." 

Jordemoderen som medspiller 

Ikke alle kvinder havde dog lige nemt ved at følge kropsfornemmelsen. Flere af dem havde 

udfordringer med at få krop og hoved til at samarbejde: Maren: ”Men det, ja. Jeg følte hvert 

fald, at min krop, den vidste virkelig, hvad den skulle, altså det synes jeg. Og så skulle jeg jo 

bare have min egen [baby hoster og laver lyde] viljestyrke til også selv at hjælpe den på vej, 

ikke … ”  Jordemoderen var her en essentiel medspiller: Cecilie: ”Hun kunne sætte stemmen 

på, hvad det var, min krop den ville.” Jordemoderen var på den måde hos flere af kvinderne 

bindeleddet mellem dem og deres kroppe.  

Ved andre af fødslerne gav jordemoderen med en mere tilbagetrukken adfærd kvinderne 

mulighed for at følge deres egne kropsfornemmelser. Jordemoderen blandede sig ikke 

verbalt i kvindernes oplevelser under fødslen, de lod blot kvinderne reagere på deres 

fornemmelser, hvilket gav kvinderne kontrollen over deres egne fødsel: Lisbeth: ” … så er 

det jo faktisk hende, der gør mig opmærksom på, at jeg holder den der pause (mhm) og 

gisper. Og det er jo rigtig rart, fordi det, da hun, det første hun siger, altså hun siger jo ikke 

noget undervejs, og det har jeg heller ikke brug for. For det gør jo, at jeg har en følelse af, 

at jeg havde kontrollen, og det var mig, der gjorde det her”. 

Det var ikke kun jordemoderen, der havde indflydelse på, hvor meget kvinderne lod 

kropsfornemmelsen fylde. Samfundets normer for, hvad der er rigtig og forkert, påvirkede 
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kvindernes valg: Intervieweren: "Dine grænser var nået (ja). Og der fulgte du faktisk ikke 

helt, hverken din kropsfornemmelse (nej) eller ... " Karin: "Det er rigtigt. Jeg følte det lidt 

som et nederlag, over at jeg skulle have en epiduralblokade (ja), og det var ikke i orden, det 

var bare generelt folks holdninger (ja) omkring det (ja). Og der kunne jeg bare mærke; okay 

der skulle jeg måske have lyttet til mig selv et par timer før (ja) og givet mig den selv." 

Autonomiblomst  

Teorimodel 

Under arbejdet med den naive og den strukturerede læsning og med forklaring af temaerne 

viste det sig, at de 5 temaer delvist overlappede hinanden. Samspil kunne i analysen ikke 

stå alene, da kommunikation var en del af samspillet, og på samme måde hang 

kropsfornemmelse og selvbestemmelse over egen krop også uløseligt sammen med 

jordemoderen som autoritet. Der ses overlap mellem temaerne demonstreret i figur 10.  

Som eksempel kom Lisbeth med dette 

udsagn: ”Og jeg havde en tillid til, at 

hvis det ikke var, som det skulle være, 

så skulle hun nok være der. Altså jeg 

havde, idet hun sagde [L forklarer], nu 

følger du bare din krop, så var det som 

om, at der var en, noget indeni mig, der 

sagde, når ja (mhm) okay. Altså hvis du 

siger [L fniser], så er det, det jeg gør” 

Udsagnet ligger i det turkise felt 

mellem kommunikation og 

kropsfornemmelse. Jordemoderens 

kommunikation bekræfter Lisbeth i, at 

den kropsfornemmelse, Lisbeth mærker, er rigtig, og at hun skal agere efter det, hun 

mærker. 

På samme måde indgår både samspil og jordemoderens autonomi i Tanjas korte udsagn: 

”…jamen hun var åben for muligheder, hvad hedder det, så vi fik jo lov til at vente lidt, fordi 
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Figur 10: Overblik over temaer (Kommunikation, Samspil, 
Jordemoderen som autoritet, Selvbestemmelse og 
Kropsfornemmelse) og tematiske overlab 
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de havde ikke særligt travlt den dag.” Med udtrykket ’få lov’ tillægger Tanja jordemoderen 

en autoritet i samspillet mellem dem, hvorfor teksten ifølge autonomiblomsten egentlig 

burde markeres med rødlilla. 

Marens holdning til selvbestemmelse er som følger: ”Det (at have selvbestemmelse) synes 

jeg da er sådan, altså … Det er vigtigt, men det vigtigste for mig, det var jo også, at der var 

en god begrundelse for de ting, vi gjorde (mhm), altså at, at jeg skulle ikke bestemme for 

enhver pris.”. Udsagnet indeholder en holdning til, at selvbestemmelse er vigtigt, men at 

jordemoderen med hendes autoritet gerne må diktere, hvis hun har en god grund. Med det 

dobbelte indhold skulle farven optimalt være orange. 

På samme måde kommer både temaerne kropsfornemmelse og selvbestemmelse ind over, 

når Lisbeth udtrykker følgende: ” … så er det jo faktisk hende, der gør mig opmærksom på, 

at jeg holder den der pause (mhm) og gisper. Og det er jo rigtig rart, fordi det, da hun, det 

første hun siger, altså hun siger jo ikke noget undervejs, og det har jeg heller ikke brug for. 

For det gør jo, at jeg har en følelse af, at jeg havde kontrollen, og det var mig, der gjorde 

det her.” Når jordemoderen verbalt ikke blander sig i Lisbeths oplevelse af 

kropsfornemmelse under fødslen, men lader hende agere efter kropsfornemmelse, så føler 

Lisbeth, at hun har kontrol over sin egen fødsel. Temamæssigt ligger udtrykket både i det 

gule og det grønne felt og fremstår derfor lysegrønt. 

Et analyseredskab 

Autonomiblomsten som teorimodel kan ligge til grund for, hvad autonomibegrebet består 

af i en fødselskontekst, og står derfor centralt i forhold til det samlede fund. Den kan ligge 

til grund for, hvordan autonomi under fødslen kan udfoldes som begreb.  

Modellen vil også kunne bruges som et redskab til at synliggøre tyngden af de forskellige 

elementer i en specifik fødselskontekst.  

- Kronbladet kan stråle, lyse og fremstå klart – når delelementet bruges til at fremme 

den personlige autonomi. 

- Kronbladet kan fremstå blegt – når delelementet ikke vægter fremmelse af den 

personlige autonomi. 
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- Kronbladet fremstår forkrøblet eller visnet (brunt) – når delelementet har været 

med til at hæmme den personlige autonomi. 

En analyse med autonomiblomsten 

som redskab af autonomi under en 

fødsel kan se ud som på figur 11. Her 

vægter kommunikationen (blåt blad) 

og samspillet (lilla blad) højt, men 

kropsfornemmelse bliver ikke 

prioriteret (som det var tilfældet ved 

Berits fortælling om fødslen).  

 Der vil ses flere visne brune blade på 

autonomiblomsten i en beretning, 

hvor kvinden oplever sig frarøvet sin 

selvbestemmelse blandt andet på 

grund af dårlig kommunikation (som hos 

Mathilde). De tre andre temaer; 

samarbejde (lilla blad), jordemoderen 

som autoritet (rødt blad) og 

kropsfornemmelse (grønt blad), står alle 

svage, fordi de ikke fyldte eller ikke 

fremmede kvindens oplevelse af 

autonomi. De brune eller visnede 

kronblade viser, hvilke temaer der er 

medvirkede til at underminere den 

personlige autonomi (se figur 12). 
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Figur 11: Eksempel: Berits fødsel. Det blå kommunikationsblad 
og det lilla samspilsblad lyser klarest 
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Figur 12: Eksempel: Mathildes fødsel. De brune blade, 
kommunikation og med/selvbestemmelse er visne 
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Når autonomiblomstens kronblade folder sig fuldendt ud (som hos Cecilie), skal det forstås 

sådan, at alle kronblade medvirker til, at kvinden oplever sin autonomi understøttet. 

Kommunikation er grundstenen for samspillet under denne fødsel. Jordemoderens 

autoritet er i dette tilfælde 

forudindtaget (kulturelt betinget) og 

indforstået og fletter sig ind og ud af 

kvindens oplevede selvbestemmelse, 

som igen understøttes af hendes 

kropsfornemmelse. 

Autonomiblomsten fuldendes ved 

jordemoderens italesættelse af 

Cecilies kropsfornemmelse. Når 

kronbladene folder sig ud i lys lue, er 

det fordi alle aspekterne/temaerne 

vægter i den oplevede personlige 

autonomi (se figur 13). 

Kritisk fortolkning og diskussion 

Næste skridt i Ricoeurs strukturerede analyse er at fortolke og diskutere (Pedersen and 

Dreyer, 2018). Her flyttes fortolkningen fra det konkrete til det almene niveau. Der tages i 

denne proces hele tiden højde for, at fortolkningen påvirkes af de sammenhænge, der ses 

under en fødsel og den samtid, som fortolkningen foregår i (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et 

al., 2009).  

Værdien i personlig autonomi baserer sig på – som beskrevet i begrebsafklaringen – at det 

enkelte menneske selv har mulighed for frit at vælge sine værdier og selv har mulighed for 

at vælge at ændre eller bevare dem (Det Etiske Råd, 2013). Når jordemoderen – som 

sundhedsloven (Sundhedsministeriet, 2005) lægger op til – bestræber sig på at understøtte 

den fødende kvindes personlige autonomi, må hun afhængig af situationen forholde sig til, 

hvordan magten påvirker autonomien under fødslen. I anerkendelse af den fødende 

kvindes autonomi – eller mangel på samme – kommer jordemoderen dermed ikke uden 

om at skulle udøve magt. Magt ses i denne sammenhæng, som Jensen formulerer det, som 
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Figur 13: Autonomiblomsten: Cecilies fødsel. Alle kronblade 
fremstår lige klare 
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noget, der kan producere (Jensen and Hansen, 2006). Når magten udøves, genererer det – 

gennem den fødende kvinde – selvrealisering og frigørelse. Som når Lisbeth sidder tilbage 

med en forunderlig stolthed over fødslen, fordi hun har ’fået lov’ at beholde autonomien i 

kraft af, at jordemoderen ikke har frataget hende den. Det er en tilgang, der også 

understøttes af Sjobloms og Kennedys studier; jordemødre har i høj grad mulighed for at 

påvirke kvindernes oplevelse af autonomi (Sjoblom, Idvall et al., 2014). Metoder som troen 

på og tilliden til kvindens egne ressourcer og tilstedeværelse – at være med kvinden – 

understøtter denne proces (Kennedy and Shannon, 2004). 

Autonomi og magtens ansigter 

Når magtens redskaber indkredses, synliggøres det, hvordan magten udformes. Det bliver 

klart, hvordan den modificeres og omplaceres og hvilken form for tvang, den rent faktisk 

har eller ikke har medført (Foucault, 2009b). 

Magtudøvelse med redskaber som tvang og undertrykkelse kan bruges til at understøtte 

paternalisme (Birkler, 2019). Set i forhold til sundhedslovens (Sundhedsministeriet, 2005)  

bestemmelse om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse 

kan paternalisme og dermed magtudøvelse ved hjælp af tvang og undertrykkelse ikke gå 

hånd i hånd med understøttelse af den fødende kvindes personlige autonomi. Når 

kvinderne under fødslerne oplevede tvang eller overgreb, gødede det paternalismen, og 

kvinderne følte sig frarøvet deres personlige autonomi. Mathilde oplevede paternalisme 

for fri udblæsning, da hun følte sig tvunget til indgreb, også selv om hun verbalt og med sit 

kropssprog gav udtryk for, at hun ikke ville have den bedøvelse i skeden, som 

jordemoderen mente var den helt rigtige for hende. 

Den personlige autonomi blev dog også frataget kvinderne på en mere forfinet måde, 

næsten så kvinderne ikke opdagede det, da de kunne manipuleres til at tro, at de gerne 

ville noget, selv om de oprindeligt ønskede noget andet. Som eksempelvis når en kvinde 

primært ønskede eller ikke ønskede bestemte indgreb, imidlertid blev overtalt til at tro, 

hun egentlig hellere vil noget andet.  

Samtalen som redskab for magt er et af fokuspunkterne i Foucaults magtanalytik (Foucault, 

1994). Talen er i centrum, og formålet kan være at få den anden til at agere på en bestemt 

måde. I denne form for magtudøvelse giver den ene part til dels afkald på sit selvstyre og 
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overdrager ansvaret for at tage hånd om livet til andre (ibid.). Eksempelvis leder 

jordemoderen Tanja gennem fødslen, og Tanja vælger bare at følge med. På den måde 

bliver jordemoderen den, der gennem magtudøvelse skal eller kan få Tanja til at agere på 

den mest effektive måde i forhold til produktion af egen frigørelse og selvrealisering. 

Kunsten i denne form for magtudøvelse er, som beskrevet i teoriafsnittet, at få den fødende 

kvinde til at ville styre sig selv inden for de udstukne rammer. Den fødende kvinde bevarer 

på overfladen sin personlige autonomi, men er det personlig autonomi, når hun på den 

måde overlader ledelsen af fødeprocessen til jordemoderen?  

Og hvor var valget? Valget er pr. definition en del af det at besidde personlig autonomi (Det 

Etiske Råd, 1996); autonomi er retten til at vælge. Og jo, de fødende kvinder valgte 

undervejs i fødslen, om de ville ligge på den ene eller anden side, og de valgte, om de ville 

lade vandet eller ej, men deres primære ønske om et indgreb eller ønsket om det modsatte 

blev ikke altid imødekommet. Som i Annes tilfælde, hvor hun godt nok fik valgmuligheder, 

men det var det ikke reelt i forhold til hendes primære ønske. Kunsten i magtrelationen var 

at få Anne til at se sine valgmuligheder og til at få Anne til at se og forstå, hvad hun kunne 

miste. Magten vil – som Foucault siger –  smuldre, hvis den anden ikke har noget at miste 

(Foucault, 1994). På samme måde smuldrede jordemoderens magt, hvis den fødende 

kvinde i valget ikke havde noget at miste. Det at få sat i udsigt, at hun kunne miste noget 

ved at vælge noget bestemt, kunne få hende til at vælge det, jordemoderen ønskede, hun 

skulle vælge. Magtudøvelsen i forhold til bevarelse eller underminering af kvindens 

autonomi lå i at opstille valg, men ikke i at opstille alle alternativer.  

Målet for magtudøvelsen var dermed, som Foucault også formulerer det (ibid.), ikke at få 

kvinden til at gøre noget, hun ikke ville, men at få hende til at ville det, der skulle gøres. 

Den fødende kvinde skulle herved gerne bevare oplevelsen af frihed, interesse og 

motivation. Produktionen bestod her i gennem magtudøvelse at få kvinden til at opleve 

frihed, interesse og motivation. 

Sproget og autonomien 

Sproget som redskab for kommunikation spillede, som Foucault formulere det, en 

afgørende rolle for magtudøvelsen (Foucault, 1994). Magten under fødslen lå i to planer: 

Den lå i sproget selv, og den lå i sprogbruget, i valget af ord og i konstruktionerne. Her 
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havde jordemoderen og den fødende begge mulighed for at udøve magt – eller modmagt. 

De havde i deres ordvalg mulighed for at understøtte eller underminere den anden. 

Sprogbruget blev under fødslen også brugt til at fremme samspillet eller til at underminere 

samspillet, men måderne, jordemødrene gjorde det på, var, som analysen viste, 

mangfoldige. Sproget lagde grund for samspillet mellem jordemoder og de fødende kvinder 

og differentierede magtudøvelsen; med sproget blev de fødende kvinder givet eller 

forholdt information; sproget blev brugt til at manipulere de fødende kvinder, og det blev 

brugt til at så tvivl om, hvorvidt det, kvinderne havde oplevet, var sandt. Sproget blev også 

brugt til at motivere og fastholde kvinderne i deres arbejde. Sproget skulle i sidste ende 

gerne være med til at producere kvindernes selvrealisering og frigørelse – med andre ord 

skulle sproget være med til at producere kvindernes oplevelse af personlig autonomi (ibid.). 

På det andet plan lå magten i den struktur, der var i det sprog, der blev brugt under 

fødslerne. De fødende kvinder og jordemødrene brugte ikke kun sproget, men udviklede 

også sproget og den sproglige struktur undervejs, som i tilfældet, hvor jordemoderen 

motiverede kvinden ved at snakke hurtigt og intenst. Eller da jordemoderen i stedet for at 

argumentere valgte at tysse på den vrede kvinde, hvilket ikke gjorde magten i sproget 

mindre. Det sprog, der blev brugt under fødslerne, var nemlig samtidsbestemt, og det 

forholdt sig til den historiske og kulturelle begivenhed, som fødslen var. Med det i mente, 

at sproget hele tiden udviklede sig, havde kommunikationen under fødslen rig mulighed 

for at udvikle sig til nye strukturer, som Foucault også beskriver det (ibid.). 

Det krævede dog spilleregler at bruge sproget under den begivenhed, en fødsel er. Sproget 

dikterede med sine mangler og begrænsninger, hvad der kunne siges, og hvad der ikke 

kunne siges. Ordvalg fra jordemoderen var afgørende for at skabe nærhed til at gøre 

kvinden tryg i situationen (ibid.). Når kommunikationen ikke fungerede, var det, fordi 

spillets deltagere ikke levede op til de sproglige spilleregler. Når de fødende kvinder og 

jordemoderen ikke fulgte  dem, opstod konflikterne (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 

2009).  

Biopolitik og autonomi 

Med den politiske agenda for øje, som var optimering af det levende, blev den styrede den 

styrende. Jordemoderen var et redskab for den politiske agenda og var dermed styret og 
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skulle under fødslen styre den fødende kvinde. Ikke at det altid krævede magtudøvelse at 

styre den fødende kvinde, for dette var ikke nødvendigt, når den fødende kvinde styrede 

sig selv mod målet om optimering af det levende og som her: et sundt og rask barn med en 

sund og rask mor (Foucault, 1994).  

Men når kvinden ikke spillede med i biopolitikkens magtspil, måtte hun i agendaens 

altoverskyggende gyldighed fratages autonomien med de forhåndenværende 

magtudøvelsesredskaber. Det underfundige i det var, at de fødende kvinder, som det 

fremkom i analysen, langt hen ad vejen ikke selv så det som magtudøvelse, da de i spillet – 

hvilket i øvrigt også er et magtudøvelsesredskab – blev manipuleret til at tro, at de faktisk 

gerne selv ville. Jordemoderen havde fået den fødende kvinde til at ville, som Foucault 

skriver (ibid.). 

Fødslen som en kompleks strategisk situation 

Magtudøvelsen vil dog altid stimulere til modmagt, som i sig selv er udøvelse af magt 

(Andersen, 1999, Foucault, 1994). Magtudøvelse var under fødslerne en gensidig kamp om 

at bemægtige sig evnen og retten til at forme og lede fødslen, og denne bemægtigelse 

skete både på makro- og mikroplan. Makroplan svarede til biopolitiske bestemte agendaer 

(se forrige afsnit), og mikroplan svarede til det helt nære miljø mellem den fødende kvinde 

og jordemoderen (Foucault, 1994). Modmagt under fødslerne opstod især i de situationer, 

hvor jordemoderen og kvinden ikke orienterede sig efter de samme spilleregler. Den 

opstod som et iboende element i den sociale relation, fødslen var (ibid.).   

Modstanden bestod af aktiviteter, der stod i et gensidigt modsat forhold til magtudøvelsen. 

Modmagten stimulerede og fremkaldte dermed modmagt – og vice versa. Modmagten i 

form af den fødende kvindes handlinger modarbejdede med andre ord jordemoderens 

eksisterende magtudøvelse. En magtudøvelse den fødende kvinde med sine handlinger 

forsøgte at frigøre sig fra – altså forsøgte hun at skabe et frirum for sig selv. Den fødende 

kvinde kunne dog i bestræbelserne på at opnå dette frirum selv udøve magt og opnåede 

derved alternativ magtudøvelse over andre set i biopolitisk perspektiv (ibid.). 



 

 63 

En kamp om autonomien 

Er det, at jordemoderen vælger at give eller tage autoritet, ikke også en del af en 

magtstruktur eller magtkamp? For hvornår vælger jordemoderen at tage den, og hvornår 

vælger hun at give den tilbage? Det er det samme med de fødende; de kan vælge at 

fastholde medbestemmelse, eller de kan vælge at lægge den fra sig. Jordemoderen kan så 

vælge at skubbe selvbestemmelsen tilbage eller guide kvinden til selv at fastholde den og 

dermed få kvinden til at mærke efter, hvad der er rigtigt for hende.  

For hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Ifølge sundhedsloven er det vigtigt i respekt for det 

enkelte menneske at sikre dets integritet og selvbestemmelse (Folketinget, 2005) – så 

længe den optimerer det levende (biopolitik), men hvis man ser på det store billede, er det 

jo langt fra alle kvinder i dette studie, der sidder tilbage med en bevaret autonomi. Kan det 

undskyldes med, at det skal optimere det levende? Er det så mere i orden at underminere 

de fødende kvinders autonomi? Ikke desto mindre er det, der kendetegner de gode 

fødselsoplevelser, de fødsler, hvor kvinderne uanset indhold ellers har oplevet bevarelse af 

autonomi. Der ses en tendens til – som i Downes artikel (Downe, Finlayson et al., 2018) – 

at jordemødre er opdraget til at stå i en position, hvor det er nemmere at kaste bold med 

autonomien. Ifølge Downe er fødselslæger i komplicerede fødsler og akutte situationer 

mere tilbøjelige til at vurdere og reagere mere paternalistisk. De tager nogle gange 

beslutninger hen over hovedet på den fødende kvinde (ibid.), Hvilket er en situation, som 

kan genfindes både i litteraturen (Brown and Seddon, 1996) og i analysen; Simones 

opfattelse af læger versus jordemødre kan sidestilles med Downes resultater, da Simone 

opfatter jordemødre som advokater for fødende kvinder og læger som diktatoriske i deres 

tilgang til hende. Brown giver blandt andet køn, klasse og manglende bemyndigelse af 

medicin skylden for denne tilgang (ibid.).  

Foucaults biopolitiske tilgang (Foucault, 1994) skinner igennem den måde, læger og 

jordemødre af systemet biopolitisk er blevet tildelt deres respektive roller. Det er sådan, 

det er i den virkelige verden – i den verden, de fødende kvinder beskriver. Det er deres 

virkelighed, hvor de kvinder, der kender deres behov, og som reagerer og handler efter 

dem, ikke altid oplever selvbestemmelse. Analysen viser, at kvinderne godt selv ved, hvad 

der er rigtigt og forkert. Og her skinner Foucaults komplekse strategiske situation igennem 

(ibid.). Kompleksiteten ligger i, at kvinderne og sundhedspersonalet til tider lever i hver 
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deres univers, hvor nogle af kvinderne ikke er i tvivl om deres behov, og de ikke kan forstå, 

at personalet modargumenterer og modarbejder dem. De oplever, at personalet prøver at 

underminere deres behov, som om de ikke er gyldige. De taler hver deres sprog, hvor de 

fødende kvinder har fokus på egne behov, mens det for personalet drejer sig om evidens 

og erfaring. Desuden virker det som om, at især lægerne er vant til en anden tilgang fra 

kvinden.  

Kvinderne burde, i lægernes optik, have en højere forståelse eller accept af et hierarki, hvor 

lægen er den, der har det sidste ord at skulle have sagt, jf. Browns artikel om hierarki og 

divergerende tilgange til faget (Brown and Seddon, 1996). Når kvinderne ikke accepterer 

dette hierarki, støder lægernes og kvindernes univers sammen. Kvinderne sidder tilbage 

med en fornemmelse af at være blevet ydmyget og at have fået frataget selvbestemmelse 

– helt ligesom kvinderne gør i både Husum og Eides artikler (Eide, Morken et al., 2019, 

Husum, Legernes et al., 2019), hvor ydmygelse også kommer i spil. Kvinderne forstår ikke, 

hvorfor lægen ikke tror på eller accepterer, at de rent faktisk er i stand til at mærke deres 

behov.  

Bevarelsen af autonomien bliver til en gensidig kamp, hvor  der opstår en konflikt, som i sig 

selv kan gå hen og ende i magtudøvelse – og så kører tromlen i Foucaults komplekse 

strategiske univers (Foucault, 1994). Om det er stædighed som i Charlotte tilfælde, hvor 

hun mener, hun ikke selv har råbt højt nok, eller afmagt, der afgør kampen, er ikke til at 

vide. 
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Diskussion 
I dette afsnit diskuterer og reflekterer jeg over specialets gyldighed, metode og over den 

videnskabelig tilgang. Desuden udfordrer jeg min forståelse af analysen, og jeg udfordrer 

resultaterne i undersøgelsen.  

Specialets gyldighed 

Gyldighed i kvalitativ forskning bygger ifølge Olsen på transparens, troværdighed og på 

graden af metodologisk refleksion (Olsen, 2002, Olsen, 2003).  

For at give læseren mulighed for at se mig over skulderen har jeg understøttet min metode 

med metodisk litteratur som for eksempel Ricoeurs strukturanalyse (Pedersen and Dreyer, 

2018). I forhold til transparens beskriver jeg gennem hele specialeopgaven, hvad det er, jeg 

gør, og hvorfor jeg gør det. Mine grundantagelser og fremgangsmåder fremstår derfor så 

gennemsigtige, at læseren kan vurdere lødigheden og fornuften i min undersøgelses 

resultater (ibid.). Troværdigheden bygger på min åbenhed og min bevidsthed om, at 

resultaterne altid skal ses i lyset af den kontekst, undersøgelsen er gennemført i (ibid.). Jeg 

har, som Karpatschof opfordrer til, bestræbt mig på i min fortolkning af fænomenerne at 

undersøge de kontekstuelle forhold (Karpatschof, 2006). 

Jeg har for at understøtte gyldigheden af dette speciale lænet mig op af Elliott, Fischer og 

Rennies guidelines for publicering af kvalitative studier (Elliott, Fischer et al., 1999) (se figur 

14). 

Figur  14: Kvalitet i det kvalitative studie (Elliott, Fischer et al., 1999)  

1. Du skal specificere dit perspektiv 

2. Du skal situere dine deltagere 

3. Du skal give eksempler 

4. Du skal foretage troværdighedstjek 

5. Du skal opnå kohærens 

6. Du kan sondre mellem generelle og specifikke formål 

7. Du skal tilstræbe at skabe resonans i læseren 
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1. Du skal specificere dit perspektiv 

Sigtet med dette studie er at tilstræbe en abduktiv forskningstilgang, hvilket 

genspejles i den iterative proces, hele specialet ligger under for (Andersen, Hansen 

et al., 2012). Argumentationen for metode og teorivalget er beskrevet i 

henholdsvis teori- og metodeafsnittet.  

2. Du skal situere dine deltagere 

Beskrivelse af de interviewede kvinder og livsomstændigheder er beskrevet i 

afsnittet ’Generering af empiri’. Der argumenteres ligeledes for udvælgelse af 

informanter i afsnittet ’Rekrutteringsstrategi’. 

3. Du skal give eksempler 

Den empiriske forankring af undersøgelsens konklusioner baserer sig på citater fra 

de transskriberede interviewes. Data forankres dermed i eksempler, og derved 

illustreres både den analytiske procedure og den forståelse, der opnås på denne 

baggrund. 

4. Du skal foretage troværdighedstjek 

Troværdighedstjekket af de fremkomne temaer baserer sig hovedsageligt på det 

forudgående studie ’Autonomi under fødslen – et observationelt antropologisk 

feltstudie’, hvor temaerne også skinnede tydeligt igennem (Bøhrnsen, 2019).  

5. Du skal opnå kohærens 

Datamateriet har en sammenhæng og fremstår som et integreret hele samtidig 

med, at det bevarer sine nuancer blandt andet med understøttelse af citater fra 

de transskriberede interviews. Der indgår også citater, som ikke passede ind i de 

konstruerede temaer, hvilket understøtter den interne konsistens. 

6. Du kan sondre mellem generelle og specifikke formål 

Der er redegjort for begrænsninger i forhold til andre kontekster eller informanter 

i diskussionsafsnittet ’Metode’. 

7. Du skal tilstræbe at skabe resonans i læseren 

Resultater, diskussion og konklusion er præsenteret som en præcis 

repræsentation af genstandsfeltet med henblik på at udvide læsers forståelse af 

feltet. 

(Elliott, Fischer et al., 1999). 
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Teori 

Foucault undersøger fænomener, sociale erfaringer og begivenheder tilpasset konteksten 

og den samtid, konteksten befinder sig i (Andersen and Timm, 2018, Raffnsøe, Gudmand-

Høyer et al., 2009). Man kan ikke vælge et enkelt nedslag i Foucaults værker og bruge det 

som en rød tråd i en tese. Konteksten i dette speciale er derfor, at fødslen som konstruktion 

– set fra kvindernes perspektiv – lægger under for den organisatoriske indflydelse. Her 

placeres teserne inden for akkurat den større sammenhæng, som et indblik af Foucaults 

værker tillader. 

Foucaults kredsen om magt gennem alle hans værker gav en distingveret mulighed for at 

belyse det komplekse strategiske fænomen, ’autonomi under fødslen’ er. Foucault lægger 

op til hele tiden på ny at finde og analysere nye begreber set i samtidens lys, hvilket har 

været gavnligt for analyse og fortolkning af autonomi under fødslen.  

Metode 

Hvorfor så ikke vælge diskursanalyse til at belyse magt i relation til autonomi under 

fødslen? Foucault arbejdede selv indgående med diskursanalyser, men han river også selv 

hele grundlaget for diskursanalyse som metode til at analysere magt væk under sig selv ved 

at skrive, at diskursanalyse ikke yder et begreb som magt retfærdighed. Hvis sproget og 

teorien fik fortrinsret, ville de nemlig opnå et autonomt eller selvlovgivende niveau, der i 

sagens natur ikke ville kunne begrunde sig selv (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 2009). 

Dette speciale breder sig dermed langt ud over diskursanalysens iboende magt. 

Autonomiblomsten som teorimodel analyserer ikke kun sproget, men kigger også på 

kropssproget, som underforstået ikke er verbalt. Autonomiblomsten belyser på en mere 

omfavnende måde, hvad kommunikation kan og ikke kan. 

Valget af analysemetode faldt i stedet på den Ricoeur-inspirerede tilgang. For mest gyldigt 

at besvare undersøgelsesspørgsmålene har jeg derfor gennem metode og analysestrategi 

valgt at bruge en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. Den fænomenologiske tilgang 

synliggør de fødende kvinders oplevelse af deres livsverden samtidig med, at det besvarer 

undersøgelsesspørgsmålet (Pedersen and Dreyer, 2018). For at forstå betydningen af 

autonomibegrebet i relation til fødsler anvendes teorien i en fortolkning, der bevæger sig 
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fra forståelse til fortolkning gennem en hermeneutisk iterativ proces (ibid.). Valget af 

videnskabsteori og analysestrategi resulterede i en gyldig besvarelse af 

problemformuleringen ud fra de temaer, der blev dannet.  (ibid.). 

Som det kan ses af især den naive læsning, lykkes det at holde en høj grad af åbenhed over 

for teksten på en måde, der gør, at sagen fremstår tydeligt. Her kommer distancen til 

kvinderne i spil, hvorved jeg undgår at hænge fast i den subjektive beskrivelse, og teksten 

bliver i stedet objekt for fortolkningen. Det er helt bevidst, at den transskriberede tekst 

ikke er sendt til validering hos de interviewede kvinder, for hvis kvinderne rettede i teksten, 

ville der opstå en helt ny situation og en helt ny tekst (ibid.). 

De interviewede kvinder ville alle uden undtagelse rigtig gerne fortælle om deres fødsler, 

og de ville rigtige gerne fortælle detaljeret om deres fødsler. I de interviews, hvor partneren 

var til stede, blev han brugt som hjælp til at huske. Undervejs i beretningerne huskede 

kvinderne nye detaljer, som de inddrog i deres fortælling, da de huskede situationer og 

dialoger, som de ellers troede, de havde glemt, og fortælleprocessen blev på den måde i 

sig selv en ’erindringsbooster’.  

Jeg fortolkede som interviewer løbende under interviewet blandt andet for at sikre mig 

kvindens bekræftelse på, at budskabet var opfattet rigtigt (ibid.).  

Der var desuden stor forskel på, hvordan interviewet forløb afhængig af, hvor meget 

kvinden selv havde fået bearbejdet fødslen. Det var nemmere at stille uddybende 

spørgsmål og få en reel dialog om forløbet, når kvinden var i stand til og i forvejen havde 

reflekteret over fødslen, så kvindens refleksionsniveau havde betydning for kvaliteten af 

interviewet. Ulempen ved et lavt refleksionsniveau var, at jeg som interviewer talte mere 

end informanten, og jeg kom nemmere til at lægge ordene i munden på kvinden, hvilket til 

en vis grad risikerede at påvirke informantens beskrivelse af oplevelser og tanker om 

autonomi. I disse tilfælde blev kvindens bekræftelse på de spontane fortolkninger dog taget 

for gode varer selv med bevidstheden om, at hvis spørgsmålene og de spontane 

fortolkninger havde været anderledes, ville svarene måske også have været det. Hele 

denne problematik med ’måden at stille spørgsmål’ på beskæftiger Fontana, Frey og Kvale 

sig med (Fontana and Frey, 2005, Kvale, 2006). Forud for interviewet blev kontekst på deres 

foranledning derfor mundtligt præsenteret for informanterne, så de havde mulighed for at 
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forstå formålet med interviewet. I samme tråd går synligheden igen i dette studie ved 

fremstilling af information om de interviewede kvinder (se ’Data på informanterne’, s. 28). 

For at øge mætningsgraden i relation til dataindsamling forsøgte jeg at finde kvinder, der 

var ’blanke tavler’, hvilket vil sige førstegangsfødende, der i bund og grund ikke vidste, hvad 

de gik ind til under en fødsel. Jeg forsøgte også at finde flergangsfødende, som netop vidste, 

hvad de gik ind til, samt en gruppe kvinder, som både gik ind til fødslen med spænding og 

glæde og med en forventning om, at bevarelse af autonomi ikke var noget problem og en 

gruppe af kvinder, som på forhånd forventede udfordringer med håndtering af personlig 

autonomi. Mætningsgraden er opnået bl.a. gennem interviewmetoden, hvor måden at 

spørge ind blev intensiveredet, indtil kvinden svarede på det samme eller vendte tilbage til 

det samme emne som det betydningsbærende. Jeg så en mætningsgrad i selve indholdet, 

hvorfor temaerne (kommunikation, samspil, jordemoderen som autoritet, selvbestemmelse 

og kropsfornemmelse) blev taget for gyldige, fordi de mere eller mindre var gennemgående 

i alle interviews (Tanggaard and Brinkmann, 2020). 

Dog kunne bevarelse af kontrol og kendthed under fødslen måske have være draget i spil, 

da flere af kvinderne spontant nævnte disse to begreber i interviewene. Kontrol kan dog til 

en vis grad flettes ind i temaerne selvbestemmelse og kropsfornemmelse. Kendthed under 

fødslen er til gengæld så stort et emne i forhold til for eksempel samspil under fødslen, at 

det ikke kan drages ind som en parentes, men vil kræve et studie for sig selv.  

Der er i dette studie analyseret og fortolket på 12 transskriberede interviews, og ifølge 

Tanggaard og Brinkmann er dette en passende mængde i forhold til størrelsen af dette 

studie (Tanggaard and Brinkmann, 2020). Det skal dog ikke afvises, at der kunne være 

fremkommet flere eller andre temaer ved en større population eller ved et andet design. 

Til trods herfor udleder jeg som skrevet ovenfor en høj mætningsgrad i forhold til de 

fremkomne temaer.  

Et af specialets helt store styrker er, at der er skabt unik empiri til besvarelse af studiets 

helt specifikke spørgsmål, og at empirien er stringent behandlet i forhold til den opstillede 

metode. Datamaterialet har dermed givet en hel unik mulighed for at belyse et ellers 

underbelyst emne. Efter metodisk og stringent bearbejdning af datamaterialet fremgår det, 

at kvindernes personlige autonomi under fødslen har betydning i varierende grad. 
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Forforståelse 

I Ricoeurs ånd forholdt jeg mig til min egen forforståelse, og mit afsæt er historiciteten, 

som jeg lever igennem og med som en del af min erfaringsramme. Jeg måtte kvalificere 

min forforståelse; det vil sige, at jeg ikke lod mig diktere noget, inden jeg havde tilegnet 

mig teksten (Pedersen and Dreyer, 2018). For eksempel fremstod begrebet autoritet 

mangetydigt. Min egen forforståelse havde gjort mig forudindtaget i forhold til 

jordemoderen som autoritet, da jeg på forhånd ubevidst havde værdiladet begrebet, og 

forudindtagetheden prægede min udspørgen til fænomenet.  

Jeg erkendte allerede under nogle af de første interviews, at forståelsen af begrebet 

’jordemoderen som autoritet’ var meget bred, og jeg erkendte også, at flere af kvinderne 

tillagde begrebet autoritet en markant mere positiv værdi, end jeg selv havde gjort. Denne 

erkendelse gjorde, at jeg efterfølgende kunne spørge mere åbent ind til begrebet og på den 

måde, gav jeg kvinderne mulighed for at brede deres forståelse for begrebet yderligere ud. 

Denne iterative proces gentog sig flere gange også inden for autonomi som begreb og inden 

for andre begreber som for eksempel kommunikation, samspil, selvbestemmelse og 

kropsfornemmelse. 

Jeg har, ligesom Pedersen og Dreyer lægger op til i udførelse og bearbejdelse af specialet, 

bestræbt mig på at træde et skridt tilbage og spørge ind til, hvordan de forskellige temaer 

opstod (Pedersen and Dreyer, 2018). Det lykkedes mig at forskyde mine observationer af 

de strukturer, der fremstod, fra at være ontologisk til epistemologisk. Min bevidsthed 

udvidede sig fra en forståelse for, hvordan tingene er og til, hvordan tingene er blevet, som 

de er. Den gik fra hvad, der skete under fødslerne til, hvorfor det skete. Ontologisk set 

kunne jeg have taget fænomenerne under fødslen for givet, hvilket jeg så ikke kunne spørge 

ind til. Derfor tillagde jeg mig en epistemologisk tyngde; jeg undersøgte, hvorfor 

fænomenerne blev taget for givet. Med epistemologien som ledetråd spurgte jeg om, i 

hvilken form og under hvilke betingelser magtstrukturen for eksempel var blevet til? 

Derved opnåede jeg at problematisere selvfølgeligheder (Andersen, 1999). Jeg opnåede – 

med denne tilgang til interviewsituationen og til den efterfølgende fortolkning – en høj grad 

af bevidsthed om forforståelsen betydning for fortolkningen (Pedersen and Dreyer, 2018).  

Med den forforståelse i mente – at fænomenerne ikke kan forudsættes – kunne jeg 

koncentrere mig om temaernes fremkomst. Jeg var bevidst om, at mit valg af 
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analysestrategi var et valg med konsekvenser, som kunne være faldet anderledes ud, hvis 

mit valg af strategi havde været et andet (ibid.).  

Etik 

Jeg valgte under analyse og fremstilling af resultaterne at tage de interviewede kvinders 

oplevelser for givet, og stillede ikke spørgsmålstegn ved sandheden af det, de oplevede. 

Når en kvinde sagde, ”Jeg blev presset til at xxx.”, valgte jeg i min fremstilling at sige, at 

kvinden blev presset til xxx og ikke, at kvinden følte sig presset til xxx. Sandheden for 

kvinden var, at hun blev presset, og formålet med dette studie er netop at finde frem til, 

hvad der var sandt for kvinden. Formålet var at finde ud af, hvordan kvinden oplevede 

autonomi under fødslen. Jeg stillede dermed ikke spørgsmålstegn ved, om det, hun følte 

og oplevede, var sandt, for jeg ville finde ud af, hvordan hun oplevede sagen, og hvorfor 

hun oplevede den. 

Der var undervejs i interviewene en balancegang mellem den gavn, resultaterne af 

undersøgelsen havde, og de konsekvenser, interviewet havde, på den interviewede kvinde. 

Jeg vægtede med udgangspunkt i Tanggaard og Brinkmann denne balancegang i 

bevidstheden om at gøre interviewene så udforskende og uddybende som muligt samtidig 

med, at jeg viste kvinderne respekt. Jeg var mig også opmærksom på graden og effekten af 

den empati, der opstod under interviewet, og observerede desuden, at der indgik 

magtrelaterede dimensioner i samspillet i interviewsituationen; de usagte regler, der 

udspillede sig under interviewet, opfattede jeg som kontekstuelle (Tanggaard and 

Brinkmann, 2020). 

Teorimodel 

Med risiko for at værdilade autonomibegrebet ud fra farvenuancer og visne blade vil 

autonomiblomsten som et forholdsvis simpelt analyseredskab alligevel kunne være med til 

at udbrede forståelsen for personlig autonomi under fødslen. Autonomibegrebet gøres 

forståeligt ved brug af modellen, som derved åbner mulighed for at arbejde konstruktivt 

videre med styrkelse af de fødende kvinders personlig autonomi under fødslen. 
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Modellens svage side er, at den kun muliggør analyse af de fem delelementer – 

kommunikation, samspil, jordemoderen som autoritet, selvbestemmelse og 

kropsfornemmelse. Den inddrager for eksempel ikke kendthed under fødslen og kontrols 

betydning for autonomiopfattelsen. Begge aspekter er nævnt i datamaterialet, men 

fremstod ikke så tydeligt som de andre delelementer, og jeg vurderer det derfor ikke til at 

vægte lige så højt som opfattelsen af kvindernes oplevelse af personlig autonomi under 

fødslen. 

Teorimodellens styrke er til gengæld, at den kan individualiseres, hvilket skal forstås på den 

måde, at den stadig kan bruges, selv om alle delelementerne ikke er til stede, eller hvis et 

delelement ikke vægter særlig højt eller har afgørende betydning for den fødende kvindes 

opfattelse af autonomi. Kronbladet i blomsten vil da blot have en svagere nuance end det 

kronblad, der understreger autonomiens betydning. 

Den opstillede teorimodel er kun et bud på, hvordan der kan arbejdes videre med analyse 

af autonomi i en fødselskontekst. 

Konklusion 
I dette afsnit sammenfatter jeg specialets resultater til en endelig og afsluttet betydning 

med henblik på at skabe et fælles ståsted i forhold til personlig autonomi under fødslen. 

Sundhedslovens bestemmelse om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og 

selvbestemmelser afspejler sig langt hen ad vejen i de fødende kvinders opfattelse af 

personlig autonomi. Som udgangspunkt har personlig autonomi stor betydning for de 

fødende kvinder, som dog oplever forskellige grader af personlig autonomi under fødslen, 

også selvom autonomien er en frihed, alle kvinder som udgangspunkt ønsker at bevare.  

Nogle kvinder ønsker at fralægge sig bestemmelse over egen krop, hvis situationen bliver 

tilspidset. De ønsker i disse tilfælde, at jordemoderen overtager styringen og dikterer, hvad 

der skal ske. Det gør de fødende kvinder trygge, når de oplever en kompetent 
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sundhedsperson tage styringen. Når de fødende kvinder uden tvang selv fralægger sig 

autonomi, kan man også se det som en form for bevarelse af personlig autonomi.  

En anden gruppe kvinder oplever, de får frataget deres personlige autonomi mod eget 

ønske. De oplever ikke at blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem selv, og de 

oplever heller ikke at blive hørt i deres egne behov. Disse kvinder kan og vil ikke give afkald 

på deres personlige autonomi, og hvis de fratages den, føler de sig undermineret i deres 

integritet.  

Derudover er der gruppen indimellem, som i udgangspunktet er bevidste om deres egen 

personlige autonomi, men som også er villige til at gå langt ud over deres normale grænser, 

hvis tingene giver mening for dem. Når jordemoderen i samspillet og i sin kommunikation 

med den fødende kvinde skaber mening for kvinden, er kvinden som udgangspunkt 

indstillet på at strække sig langt for at indgå i et samspil om fødslen. For nogle af de fødende 

kvinder, skal det ikke kun give mening mentalt, men også kropsligt, og nogle af de fødende 

oplever det kun som selvbestemmelse, hvis deres kropsfornemmelse også bliver inddraget 

i beslutningerne omkring fødslen. 

De fødende kvinder oplever, at deres personlige autonomi bliver håndteret meget 

forskelligt. I den ene ende af skalaen fralægger kvinderne sig selvbestemmelse, og i den 

anden ende lader jordemoderen helt være med at tage den, selv om hun kan.  Når den 

personlige autonomi er i spil, oplever de fødende kvinder alt fra ukonstruktiv 

kommunikation og dårligt samarbejde med jordemoderen til, at de føler sig frarøvet deres 

selvbestemmelse og til, at deres kropsfornemmelse bliver undertrykt. Kvinderne oplever 

også, at jordemoderen misbruger sin autoritet. Samspillet mellem jordemoderen og den 

fødende kvinde lykkedes især, hvis jordemoderen formår at dosere sin autoritet efter 

kvinden behov, så kvinden på den måde oplever en bevarelse af sin personlige autonomi.  

Autonomiblomstens kronblade sat op i autonomiens delelementer (kommunikation – 

verbal og nonverbal, samspillet med jordemoderen, jordemoderen som autoritet, den 

oplevede selvbestemmelse og kropsfornemmelse) vægter forskelligt i forhold til de fødende 

kvinders oplevede personlige autonomi. Det kan udledes fra dette speciale, at kvinders 

oplevelse af personlig autonomi under fødslen, uanset hvad der vægter i den enkelte 

situation, har stor betydning for den enkelte kvinde. De kvinder, der oplever, at deres 

autonomi bliver understøttet, omtaler fødslen i begejstrede og rosende vendinger, hvor 
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dem, der føler, deres personlige autonomi bliver undertrykt, sidder tilbage med følelser 

som vrede, tristhed og frustration. 

Perspektivering 
Med udgangspunkt i specialets diskussion og konklusion følger her en perspektivering over 

resultaternes betydning og relevans. Hovedresultaterne sættes ind i en større faglig 

kontekst, ligesom der peges på, hvad der fremover kan gøres for at understøtte kvinders 

personlige autonomi under fødsler. 

Reel autonomi er urealistisk, da det kræver frit valg på alle hylder, og det er ikke en reel 

mulighed i det danske sundhedsvæsen – eller i noget andet sundhedsvæsen. Det, at have 

det frie valg i autonomiens tegn, er utopisk, da ens valg reelt vil kunne have indvirkning på 

andre, og hvis ens valg påvirker andres mulighed for det frie valg, hvor går grænsen så for 

den enkelte kvindes personlige autonomi (Det Etiske Råd, 1996)?  

Kvindens personlige autonomi vil dermed altid ligge inden for bestemte rammer. Når en 

kvinde skal føde, er hun allerede underlagt den ydelse, sundhedsvæsnet og de enkelte 

fødeafdelinger har valgt at udbyde. Den fødende kvinde er underlagt jordemoders 

interesser og hendes evne til at understøtte kvindens autonomi. Hun ligger under for de 

rammer, organisationen udstikker, hvilket i bund og grund ikke efterlader den fødende 

kvinde med muligheden for reelt at kunne foretage et frit valg. Heri ligger, som Sagsveen 

konkluderer i hendes studie, et dilemma (Sagsveen, Rise et al., 2018), hvor jordemødrene 

med kvindens personlige autonomi for øje skal guide i en bestemt retning. Hvordan kan 

denne autonomi styrkes samtidig med, at kvinden guides i en forudbestemt retning?  

Kvinden selv går også ind til fødslen med forestillinger om fødslen og om, hvad hendes 

behov er i forhold til personlig autonomi. Studiet fra Schroll et al. understøtter dette; 

kvinderne ved faktisk godt selv, hvad der skal til for, at de bevarer deres autonomien 

(Schroll, Kjaergaard et al., 2013). Eldhs studie viser, at der er konkrete metoder at arbejde 

videre med; sundhedspersonalet kan øge patientdeltagelsen ved at lytte til patientens 
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behov (Eldh, Ekman et al., 2008). Disse behov og forestillinger kan dog ændre sig undervejs, 

men der er uudtalte forventninger til samarbejdet med jordemoderen, hvor kvindens 

autonomi står på spil. Magtudøvelsen ligger for jordemoderen i at håndtere kvindens 

autonomi, så hun føler, at den er bevaret, selv om hun ikke får de reelle valg. Magt ligger 

ikke i at få kvinden til at gøre noget; men i at få kvinden til at ville gøre noget (Foucault, 

1994).  

Reel personlig autonomi vil aldrig kunne opnås, fordi vi som sociale væsner altid skal 

betragtes i den kontekst, vi er sat i. Vi vil altid være marionetdukker i det samfund, vi selv 

har været med til at skabe (Raffnsøe, Gudmand-Høyer et al., 2009). Set i det lys må det 

næstbedste være at give kvinden en forestilling om personlig autonomi ved hjælp af de 

magtværktøjer, der nu engang er til disposition i den givne situation – f.eks. ved en fødsel. 

Ligesom magt ifølge Foucault ikke kan værdilades, kan magt i relation til autonomi det 

heller ikke, da det er noget, der er. Det opstår i det sociale samspil mellem mennesker 

(Foucault, 1994). Men vi kan som mennesker og ikke mindst som sundhedspersoner være 

bevidste om den fødende kvindes autonomi. Vi kan ved hjælp af autonomien gøre os 

bevidste om, hvordan vi ved hjælp af de forskellige kronblade i autonomiblomsten skruer 

op og ned for fødendes kvinders oplevelse af autonomi.  

Autonomibegrebet kan også belyses ud fra etiske dilemmaer, som identificeres og derefter 

håndteres. Etik er det, man må rette sig efter, når man agerer sammen med andre, og må 

i forhold til bearbejdning af autonomibegrebet kun pålægges en arbejdsdefinition, som 

aldrig kan være endelig, da grænserne for, hvad der er rigtigt og forkert, altid vil variere 

afhængigt af det værdimæssige grundlag. Etik er kun en rettesnor, hvor grundlaget som 

egenskaber, erfaringer og teorier er det, man handler ud fra. Etik er i denne sammenhæng 

en egenskab og ikke et instrument, da det først opstår, når mennesket udtrykker sine 

værdier i samspillet med andre (Birkler, 2018). Som Umberto Eco italesætter: “Den etiske 

dimension begynder, når den anden kommer ind på scenen” (Eco, 1998; s. 82). I forhold til 

autonomien vil den værst tænkelige etiske forseelse opstå, når man forser sig på 

medspilleren i stedet for at se medspilleren (Birkler, 2019). Netop det at se den fødende 

kvinde med henblik på bevarelse af den personlige autonomi er en balancegang mellem på 

den ene side at understøtte den fødende kvindens personlige autonomi og på den anden 

side at hjælpe, støtte og behandle.  
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Set i lyset af overstående er mit råd – eller min anbefaling – til praksis i jordemoderfaget, 

at man som sundhedsperson bliver sig mere bevidst om, hvilke delelementer af 

autonomien – hvilke af ’autonomiblomsten kronblade’ – der er i spil, når jordemoderen 

udøver sit virke. Personligt kan jordemoderen selv gå ind og arbejde med, hvilke 

’kronblade’ hun selv formår eller prioritere at understøtte. Jordemoderen kan bruge 

autonomiblomsten som et redskab ikke kun til at blive klogere på den enkelte fødsel, hun 

har deltaget i, men også til at arbejde videre med sine egne styrker og udfordringer i forhold 

til at understøtte de fødende kvinders personlige autonomi. Set i lyset af sundhedslovens 

”…sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse…” 

(Folketinget, 2005; kap. 2, paragraf 2) er det under alle omstændigheder vigtigt, at 

jordemoderen gør sig bevidst om, hvilken rolle hun  har i magtspillet i forhold til den 

fødende kvindes personlige autonomi. 
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Indledning 

For at sikre litteratursøgningen høj kvalitet gennemføres en eksplicit og struktureret plan 

for indsamling af information. Der tages udgangspunkt elementer i Bettany-Saltikov 

karakteristika for systematic reviews (Bettany-Saltikov, 2016). Se tabel 1 

Tabel 2 - Bettany-Saltikov karakteristika for Systematic reviews (Bettany-Saltikov, 2016) – for baggrund henvises til 

speciales baggrund. 

 Systematisk review 

Protokol Udarbejdelse af protokol 

Baggrund Baggrund for problemstillingen 

Formål Formålet med litteratursøgningen 

Søgespørgsmål Fokus på et enkelt søgespørgsmål 

Søgestrategi Systematisk og omfattende søgning beskrives og udføres 

Inklusions- og 
eksklusionskriterier 

Kriterier for Inklusions- og eksklusionskriterier angivet forud for 
studiet 

Udvælgelsesproces Klar og eksplicit udvælgelsesproces 

Evaluering af studier Evaluering af studiernes kvalitet 

Resultater Opsummering af studier med højeste evidens 

Diskussion Detaljeret og velfunderet viden om området 

Formål og fokuseret søgespørgsmål 

Formål 

Formålet med denne litteratursøgning er at undersøge hvad der findes af litteratur, som 

belyser begrebet autonomi i det danske sundhedsvæsen. Grundet til lige præcis dette fokus 

er, at der i pilotstudiet ’Autonomi under fødslen – et observationelt antropologisk 

feltstudie’ ikke fremkom brugbare studier om autonomi under fødslen, hvorfor 

litteraturstudiet her fokuserer på personlig autonomi i sundhedsvæsenet.  

Ved en hurtig søgning på autonomi og paternalisme i det danske sundhedsvæsen fremkom 

ingen artikler, hvorfor søgningen udvides til lande Danmark ellers sammenligner sig med 

inden for sundhedsfeltet: Norden, Europa, USA og Australien 
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Søgningen begrænses til kun at omhandle kvinder, da det netop er kvinde - i sagens natur 

- føde børn. 

Fokuseret søgespørgsmål 

Hvordan kommer autonomi eller undertrykkelse af autonomi til udtryk i sundhedsvæsenet? 

Søgestrategi 

Som søgestrategi bruges Patient, Exposure og Outcome-modellen (PEO) (Khan, Kunz et al., 

2003)  

Patient - Hvilke patienter drejer det sig om? Det drejer sig om kvinder tilknyttet et 

sundhedsvæsen. 

Intervention - Hvilken intervention drejer det sig om? Interventionen eller fokus er 

autonomi eller empowerment i sundhedsvæsnet? 

Outcomes - Hvilke outcomes er der tale om? Udtrykt eller bevarelse af autonomi eller 

udtryk eller vist paternalisme i sundhedsvæsnet. 

Fokusliste 

Søgningen struktureres yderligere ved hjælp af Hans Lunds fokusliste (Hans Lund, 2014). Se 

tabel 2. 

Tabel 3 – Fokusliste (Hans Lund, 2014)  

 Fokus 1 (A) Fokus 2 (B) Fokus 3 (C) 

Søgeord Personlig autonomi Paternalisme Sundhedsvæsen 

Oversættelse 
Engelsk/latinsk 

Personal autonomy  Paternalism Health care system  

Synonymer Empowerment, 
independence, self-
determination, self-
government, liberty 

Patronage Health Service 

MeSH-terms 
Headings 

"Personal 
Autonomy"[MeSH] 

"Paternalism"[MeSH] 
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Kommentarer til fokusliste 

- Fokus 1 og 2 afgrænser søgefeltet til systematiske oversigtartikler og originale 

studier omhandlende autonomi og paternalisme 

- Fokus 3 indsnævrer yderligere til at omhandle udfaldet i sundhedsvæsnet 

- Mellem fokus 1 og 3 og mellem 2 og 3 sættes AND i søgningen 

- Da alle synonymerne er indeholdt i MeSH-terms benyttes de ikke yderligere 

- Der sættes OR mellem autonomi og paternalisme, da begge udtryk kan stå for sig 

selv 

- Der søges på tværs: A+B, A+C, B+C og A+B+C 

- Der søges fortløbende - det vil sige at hver ny artikels søgeord gennemgås for at 

finde nye relevante søgeord. På den måde vil opbygningen af protokollen gå i ring 

ind til søgningen er udtømmende og der ikke findes nye artikler 

- Datoen for de forskellige søgninger noteres 

- Søgestrengene dokumenteres separat for hver eneste bibliografisk database eller 

søgemaskine. Se Søgehistorik længere nede 

Inklusions- og eksklusionskriterier  

Inklusion 

- Evidensbaserede kliniske retningsliner, systematiske oversigtartikler og originale 

studier 

- Kvantitative og kvalitative studier 

- Studier omhandlende autonomi og paternalisme i sundhedsvæsnet 

- Alle eksisterende studier så langt tilbage relevante studier findes 

- Studier foretaget på dansk, nordiske, europæiske og amerikanske populationer 

- Studier publiceret på dansk, svensk, norsk eller engelsk 

 

Eksklusion 

- Systematiske oversigtartikler og originale studier som er foretaget i andre lande 

end i Norden, Europa, Australien og USA. 
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- Artikler på andre sprog end engelsk og nordisk 

- Dyrestudier 

Angivelse af databaser 

Der søges i PubMed og CINAHL  

- PubMed; sundhedsfaglig database. Indeholder mere end 25 millioner peer-

reviewed referencer. Opdateres dagligt. Tager udgangspunkt i det lægefaglige felt 

og herunder også jordemodervirksomhed. 

- CINAHL; sundhedsfaglig database. Indeholder mere end 5 millioner referencer. 

Tager udgangspunkt i det sygeplejefaglige felt og herunder også til dels 

jordemodervirksomhed. 

Søgehistorik 

Søgningerne fandt sted d. 9. maj 2020 

Strategi for udvælgelse af litteratur og for kvalitetsvurdering 

Kvaliteten af de enkelte studier vurderes ud fra Hans Lund et als tilgang til kritisk læsning 

(Hans Lund, 2014). Tre aspekter overvejes:  

- Er populationen, indsatsen og målingen fagligt relevant og udført fagligt forsvarligt? 

- Bias vurderes overordnet. Kan bias og confoundere forklare mindre eller større dele af 

resultatet? 

- Er studiets resultatet relevant for problemstilling (ekstern validitet)? Kan 

populationen sammenlignes og hvor sikkert er resultatet (konfidensinterval)? 

Ud fra problemstilling samt ind- og eksklusionskriterier fandtes 11 relevante hits. Se tabel 

3 for fund af relevante hits. 
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Tabel 3 – Litteratursøgning, hits og relevante hits - skematisk opstillet (Hans Lund, 2014). Søgedato; d. 9 maj 
2020 

Database Fritekst/emneord/søgestrenge 
AND / OR / NOT 

Antal hits Relevante hits* 

PubMed personal autonomy OR patronage 
AND health care 

28 10 

CINAHL personal autonomy OR patronage 
AND health care 

25 1 

* baseret på problemstilling samt ind- og eksklusionskriterier 

Litteraturen blev skematisk opstillet, se uddrag i tabel 4 og vurderet ud fra kriterierne, den 

fulde tabel kan rekvireres ved undertegnede.  

Tabel 4 – Eksempel på skematisk vurdering af de fundne artikler. Søgedato d. 9. maj 2020 

Nr. Forfatter Titel Årstal og 
land 

Antal undersøgte 
og metode 

Handler om Hvorfor 
med/hvorfor 
ikke med 

1 Masoi TJ 
and Kibusi 
SM 
 

Improving 
pregnant women's 
knowledge on 
danger signs and 
birth preparedness 
practices using an 
interactive mobile 
messaging 
alert system in 
Dodoma region, 
Tanzania: a 
controlled quasi 
experimental 
study 

Tanzania 
2019 

Ikke relevant ud 
fra søgekriterie 

Ikke relevant ud fra 
søgekriterie 

Skal ikke med 
- Uden for 
søgte område 

2 Eide K, 
Morken 
NH, 
Bærøe K 
 

Maternal reasons 
for requesting 
planned cesarean 
section in Norway: 
a qualitative study 
(Eide, Morken et 
al., 2019) 

Norge 
2019 

17 kvinder – 
interview, 
tekstkondensering 
(Fokusgruppe, 9 
jordemødre, 11 
læger) 
 

Formålet med denne 
undersøgelse er at 
tilvejebringe en 
kvalitativ udforskning af 
sector på maternal 
request uden andre 
indikationer i Norge. 
Sectio på maternal 
request bør delvist 
betragtes som et 
iatrogen problem. 

Skal med - 
skrevet i lyset 
af autonomi. 
Bliver taget 
for givet. 

3 Husum TL, 
Legernes 
E, 
Pedersen 
R 
 

"A plea for 
recognition" Users' 
experience of 
humiliation during 
mental health care 
(Husum, Legernes 
et al., 2019)  

Norge 
2019 

13 kvinder – 
interview, 
tekskondensering 

Undersøgelsen 
afslørede, at brugere af 
mentale 
sundhedsydelser 
undertiden oplever 
ydmygelse under 
plejen. 
Hovedfundet var, at 
følelsen af ikke at blive 
anerkendt for ens egen 
opfattelse af 
situationen blev 
opfattet som en 

Skal med - 
Handler om 
paternalisme 
i bred 
forstand 
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ydmygelse. 
Undersøgelsen bidrager 
til bedre forståelse af 
processen mellem 
sundhedspersonale og 
brugere i psykiske 
sundhedsydelser. 

Søgestrenge 

PubMed 

"Personal autonomy"[MeSH Terms] OR "Patronage"[MeSH Terms] AND Health Care AND 

( full text[sb] AND hasabstract[text] ) AND Humans[Mesh] AND ( Danish[lang] OR 

English[lang] OR Norwegian[lang] OR Swedish[lang] ) AND Female[MeSH Terms] AND 

adult[MeSH:noexp] 

CINAHL 

”personal autonomy [mesh] OR patronage AND health care” 

Resultater  

Sammenfatning af resultater findes i specialeopgaven afsnit eksisterende litteratur, se side 

13. 
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Bilag 2 – Interviewguide 

 

Interviewguide  

Autonomi under fødslen 

Specialeopgave – Kandidat i Jordemodervidenskab, Syddansk Universitet, Odense. 

Karen Bøhrnsen, Jordemoder, IBCLC og stud. cand. Scient in midwifery/Health Science 

 

 

 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvordan oplever kvinder, der har født, autonomien under fødslen? 

- Hvilke tanker gør kvinder, der har født, sig om autonomi under fødslen 

- Hvilke tanker gør kvinder, der har født, sig om undertrykkelse af autonomien under 

fødslen? 

- Hvad motiverer kvinden til at fastholde hendes autonomi under fødslen? 
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Interviewguiden tager udgangspunkt i Kvales Interview - Det kvalitative forskningsinterview 

som håndværk (Kvale and Brinkmann, 2015). 

Praktiske forholdsregler inden interviewet begynder 

- Interviewet optages med IPhones app: Memo. 

- Information om formålet med interviewet gives mundtligt inden studiet og inden 

memo tændes 

- Interviewet tager udgangspunkt i nedenstående interviewguide, se figur 1 

 

Information til informanten inden interview  

- Tak, fordi du vil tage dig tid til et interview med mig.  

- Jeg regner med, det tager maksimalt halvanden time. Det kommer til at handle om 

dine tanker og oplevelser ved din sidste fødsel.  

- Det er vigtigt for mig at komme i dybden med dine tanker, derfor spørger jeg ind til 

det, du fortæller. 

- Det, vi taler om i dag, er fortroligt. Det bliver anonymiseret, så du ikke vil blive 

genkendt i studiet.  

- Jeg transskriberer interviewet, og du har mulighed for at læse teksten igennem 

efterfølgende.  

- Underskrive samtykkeerklæring. 

- - Grunddata 

- Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? 

 

 

  



 

 93 

Figur 1 – Interviewguide, Der bruges overvejende åbne spørgsmål (Pedersen and Dreyer, 2018) 

Brede spørgsmål Indsnævrende spørgsmål Uddybende spørgsmål 

Fødslen 
  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive din fødsel 

Hvad fyldte mest for dig?  Grib kvindens egne ord og spørg ind 
til betydninger. 
Når og hvis hun nævner  

- selvbestemmelse 
- medbestemmelse 
- kropsfornemmelse 
- interaktion 
- mening 
- kommunikation 
- autoritet  

Indsnævring – 

underspørgsmål: 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om den måde 

jordemoderen var 

jordemoder for dig på  

Hvad lagde du specielt mærke til i 
forbindelse med jordemoderens 
måde at være jordemoder for dig 
på. 
  

- Hvad gjorde 
jordemoderens måde at 
være jordemoder for dig på 
ved dig? 

- Hvad gav det dig? 
- Hvad er din holdning til 

jordemoderens måde at 
håndtere din fødsel? 

- Hvad tænker du, er din 
partners/mors holdning til 
jordemoderens måde at 
håndtere din fødsel? 

- Hvor vigtigt er det for dig, 
at hun var lige præcis på 
den måde? 

Medbestemmelse - 

underspørgsmål 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om den 

medbestemmelse, du havde 

i forbindelse med din fødsel  

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede at have 
medbestemmelse 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede ikke at have 
medbestemmelse  

- Hvad gjorde det ved dig at 
blive inddraget i 
beslutningerne? 

- Hvad gjorde det ved dig, 
når du ikke blev inddraget i 
beslutningerne? 

- Hvad er din holdning til at 
have medbestemmelse 
under fødslen?? 

- Hvad tænker du, er din 
partners/mors holdning til 
medbestemmelse under 
fødslen?? 

- Hvor vigtig var det for dig at 
opleve dig du havde 
medbestemmelse under 
fødslen? 

Selvbestemmelse - 

underspørgsmål 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om den 

selvbestemmelse, du 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede 
selvbestemmelse 

- Hvad gjorde det ved dig 
selv at bestemme under 
fødslen? 
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oplevede i forbindelse med 

din fødsel 

 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede ikke at 
bestemme selv 

 

- Hvad gjorde det ved dig, 
når du ikke fik lov at 
bestemme under fødslen? 

- Hvad er din holdning til 
selvbestemmelse under 
fødslen?? 

- Hvad tænker du, er din 
partners/mors holdning til 
selvbestemmelse under 
fødslen? 

- Hvor vigtig er det for dig at 
bestemme selv under 
fødslen? 

kropsfornemmelse - 

underspørgsmål 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, hvordan 

du mærkede din krop under 

fødslen. 

 

- Beskriv en specifik 
situation, hvor du 
oplevede at din 
kropsfornemmelse 
motiverede dig til 
handling. 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede at ignorere det 
din krop prøvede at 
fortælle dig. 

 

- Hvad gjorde det ved dig at 
reagere på din 
kropsfornemmelse? 

- Hvad gjorde det ved dig, 
når du ikke fulgte din 
kropsfornemmelse? 

- Hvor vigtig var det for dig at 
kunne mærke, hvad din 
krop fortalte dig under 
fødslen? 

- Hvor vigtigt er det for dig at 
følge din krop? 

Interaktion - 

underspørgsmål 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om det samspil du 

oplevede at have med 

jordemoderen under 

fødslen. 

 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede et 
velfungerende samspil 
med jordemoderen. 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede at samspillet 
ikke fungerede 

 

- Hvad gør det ved dig når 
samspillet med 
jordemoderen fungerer? 

- Hvad gør det ved dig, når 
samspillet ikke fungerer? 

- Hvad er din holdning til er 
velfungerende samspil 
under fødslen? 

- Hvad tænker du, er din 
partners/mors holdning 
samspillet mellem dig og 
jordemoderen under 
fødslen?? 

- Hvor vigtig var det for dig at 
opleve et velfungerende 
samspil under fødslen? 

Kommunikation - 

underspørgsmål 

  

Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om den 

kommunikation du havde 

med jordemoderen under 

din fødsel 

 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede kommunikation 
som afgørende for din 
fødselsoplevelse 

- Fortæl om en specifik 
situation, hvor du 
oplevede at 
kommunikationen ikke 
fungerede 

- Hvad gør det ved dig, at 
kommunikationen mellem 
dig og jordemoderen 
fungerer? 

- Hvad gør det ved dig, når 
kommunikationen mellem 
dig og jordemoderen ikke 
fungerer? 
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 - Hvor vigtig er det for dig at 
kommunikationen 
fungerer under fødslen? 

Autoritet - underspørgsmål   
Prøv så detaljeret som 

muligt at beskrive, dine 

tanker om jordemoderen, 

som en der bestemmer 

under en fødslen. 

 

  

Brede ud, for at se om 

information har fået det 

hele med 

  

Hvad mangler du at fortælle 

om i forbindelse med de 

ting, du har fortalt om? 

Er der noget under fødslen du her 
efterfølgende har undret dig over? 

 

Afsluttende spørgsmål   
Hvordan var det at bliver 

interviewet? 

Hvad tror det, det har gjort ved dit 
syn på din fødsel? 
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Bilag 3 – Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring 

 

 

Undertegnede giver hermed samtykke til at interviewet, som afholdes af jordemoder Karen 
Bøhrnsen, må anvendes til udarbejdelse af speciale, Kandidatuddannelsen i 
Jordemodervidenskab, Syddansk Universitet, Odense. 

 

Interviewet, som optages på digital lydfil, vil blive opbevaret forsvarligt under udarbejdelse 
af opgaven. Lydfilen vil blive destrueret, når eksamen er afsluttet. Genereret data vil 
fremtræde anonymiseret. 

 

Kontakt med og/eller behandling i sundhedsvæsenet påvirkes på ingen måde af 
deltagelsen. 

 

Transskribering, analyse og resultat af interview må bruges i eksamensøjemed, til 
undervisningsbrug og det må bruges i forbindelse med publikationer. 

 

 

 

Dato ____________ 

 

 

Navn – den fødende, blokbogstaver ____________________________________ 

 

 

Underskrift ____________________________________________ 

 


