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Resumé 

Titel: STORE udfordringer – Et bachelorprojekt om overvægtige gravides oplevelser i 

mødet med jordemødre og jordemødres rolle i dette.  

Baggrund: I Danmark er overvægt et stigende problem. Overvægtige er i risiko for diverse 

følgesygdomme og psykosociale problemer, herunder stigmatisering. Overvægt i 

graviditeten øger risikoen for såvel maternelle som neonatale komplikationer, hvorfor der 

er udarbejdet en række anbefalinger i behandlingen af denne gruppe. På grund af 

opdelingen på baggrund af vægt, er der risiko for stigmatiserende processer i graviditeten. 

Projektet undersøger derfor, hvordan de svært overvægtige gravide oplever deres møde 

med jordemødrene, om der opstår stigmatiserende processer i mødet mellem den gravide 

og jordemoderen, og hvordan jordemoderen kan støtte den gravide og undgå evt. 

stigmatisering. 

Problemformulering: Hvordan oplever overvægtige gravide, deres møde med jordemødre 

i svangreomsorgen? På baggrund af denne viden, hvordan kan jordemoderen, med en 

sundhedsfremmende tilgang, styrke den gravide på en ikke-stigmatiserende måde? 

Metode: Projektet tager udgangspunkt i humanvidenskaben og anvender den 

fænomenologiske og hermeneutiske tilgang. I projektet inddrages kvalitativt empiri til at 

belyse de overvægtige gravides oplevelser, og med afsæt i disse analyseres ud fra Erving 

Goffmans stigmatiseringsteori og Albert Banduras teori om self-efficacy.  

Konklusion: Overvægtige gravide kan opleve at blive mødt med fordomme og manglende 

respekt fra jordemødre. De oplever modsatrettede tilgange; at overvægten bliver fokus 

for deres graviditet, samtidigt at overvægten italesættes vagt eller slet ikke – hvilket kan 

resultere i stigmatisering. Jordemødre kan styrke den gravide og mindske stigmatisering 

ved, at italesætte overvægten på en respektfuld måde samt anvende kilder til self-efficay, 

eksempelvis ved at flytte fokus fra overvægt til graviditet. 

Forfatter og udgivelsesinstitution: Gry Thrane Bøhm, University College Syddanmark, 

Esbjerg, 2019 

Søgeord: Overvægtig gravid, oplevelser, stigmatisering, self-efficacy, jordemoder, 

jordemoderfaglig støtte. 
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Abstract 

Title: LARGE Challenges – A bachelor project on the experiences of overweight women 

in their encounters with midwives and the midwifes role in this encounter. 

Background: In Denmark overweight is an increasing problem. Overweight people are at 

risk to be affected by sequela and psychosocial problems, including stigmatization. 

Overweight during pregnancy increases the risk of both maternal and neonatal 

complications, and as such several recommendations exist for the treatment of this group. 

Due to the categorization based on weight, there is a risk of stigmatizing processes during 

pregnancy. This project thus investigates how very overweight pregnant women 

experience their encounters with midwives and if stigmatizing processes arise in the 

encounter between the pregnant woman and the midwife as well as how the midwife can 

support the pregnant woman and avoid potential stigmatization.  

Problem: How does the overweight pregnant woman experience their encounter with 

midwives in pregnancy care? On the basis of this knowledge, how can the midwife, with 

a health promotion approach, strengthen the pregnant woman in a non-stigmatizing way? 

Method: This project is based on the science of humanities and makes use of the 

approaches of phenomenology and hermeneutics. In the project qualitative data is used to 

illustrate the experiences of overweight pregnant women. These experiences are then 

analyzed based on the theories of Erving Goffman’s stigmatization and of Albert 

Bandura’s self-efficacy. 

Conclusion: Overweight pregnant women can experience being met with prejudice and a 

lack of respect from midwives. They experience conflicting approaches; that their 

overweight become the focal point of their pregnancy or that their overweight is 

approached only vaguely or ignored – which can result in stigmatization. Midwives can 

strengthen pregnant women and reduce stigmatization by talking about their weight in a 

respectful manner as well as by using sources of self-efficacy, such as by moving the 

focus from their weight to their pregnancy. 

Author and publishing institution: Gry Thrane Bøhm, University College Syddanmark, 

Esbjerg, 2019. 
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Keywords: Overweight, pregnant women, experiences, stigmatization, self-efficacy, 

midwife, midwife support.  
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1.0 Indledning 

“You can’t hear the fetal heart sometimes…for very big women you can’t do a vaginal 

examination, it (obesity) makes it more difficult.” (Foster og Hirst, 2014, s. 257). Her 

udtrykker en jordemoder, hvilke udfordringer, der blandt andet kan være, når man har 

med en overvægtig gravid at gøre. 

Overvægt er et fortsat stigende problem i Danmark. I 2017 var 51,0% af den voksne 

befolkning overvægtige, hvilket er en stigning på 4,2% i forhold til 2010, hvor 

procentdelen var 46,8%. Antallet af svært overvægtige (BMI1 > 30 kg/m2) er i samme 

periode steget fra 13,6% til 16,8% (Sundhedsstyrelsen, 2018). I takt med denne stigning, 

stiger andelen af overvægtige gravide (DSOG, 2017, s. 6). Overvægt øger risici for 

følgesygdomme såsom hjertekarsygdomme, type-2-diabetes og infertilitet (DSOG, 

2011), samt for komplikationer i graviditeten, under fødsel og i barselsperioden (DSOG, 

2017).  

Udfordringer og anbefalinger 

I Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis (herefter DSOG) guideline om 

overvægtige gravide frem går det, at overvægt i graviditeten øger risikoen for såvel 

maternelle som neonatale komplikationer. Svær overvægt i graviditeten øger blandt andet 

risikoen for gestationel diabetes mellitus, præeklampsi, foetus mors og igangsættelse 

(ibid, s. 6-8). Under fødslen stiger blandt andet risikoen for, akut sectio, instrumentel 

forløsning, skulderdystoci, maternel blødning og lav apgar score (ibid). For at forebygge 

nogle af disse komplikationer har DSOG udarbejdet en række anbefalinger for 

behandlingen af de svært overvægtige gravide, herunder blandt andet glucose-

belastningstest, kostvejledning hos diætist eller specialuddannet jordemoder, ekstra ultra-

lydsscanning, kontrol/samtale hos obstetriker i graviditeten, samt tidlig epiduralblokade 

ved fødslen (ibid). 

På flere hospitaler i landet er der, ud fra DSOGs guidelines, lavet lokale retningslinjer for 

gravide med forhøjet BMI. På Odense Universitetshospital (herefter OUH), hvor jeg har 

haft mine klinikperioder, gælder disse retningslinjer for gravide med BMI > 30 kg/m2. 

                                                           
1 Body Mass Index. Beregnes som vægt/højde2 = kg/m2 
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Den gravide visiteres fra egen læge til at gå i special jordemoderkonsultation, hvor der 

vil være særligt fokus på livsstil og vægtøgning (kilde vedlagt som bilag 3). Er den 

gravides BMI > 35 kg/m2, tilbydes hun ekstra ultralydsscanning i gestationsalder 36 med 

henblik på tilvækst af barnet og fosterstilling, da dette kan have betydning for 

forløsningsmetode. Når den gravide er i fødsel, anbefales hun en tidlig anlæggelse af 

epiduralblokade til brug ved eventuelt akut sectio. Dette anbefales på baggrund af den 

tekniske udfordring, der kan være ved anlæggelsen på grund af overvægten (DSOG s. 

16). Alle gravide på OUH med BMI > 30 kg/m2 tilbydes desuden igangsættelse fra 

gestationsalder 41+0 (kilde vedlagt som bilag 2). 

Ud over de ovennævnte obstetriske udfordringer, den overvægtige gravide kan stå 

overfor, kan hun også møde udfordringer i forbindelse med almene graviditets-

undersøgelser. Som det indledende citat beskrev, kan de sundhedsprofessionelle have 

svært ved at udføre nogle af de almindelige graviditetsundersøgelser. Eksempelvis kan 

jordemoderens brug af de fire håndgreb og fosterskøn være besværet af overvægten - 

netop dette har jeg selv oplevet i mine klinikperioder.  

Sundhedsbegrebet 

World Health Organization (1948) (herefter WHO) definerer sundhed som ”[…] a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity.” Definitionen henleder til, at sundhed skal forstås i et bredere perspektiv, og 

sundhed også drejer sig om andet end fraværet af sygdom. Mentalt og socialt 

velbefindende er, ifølge WHO, en lige så vigtig del af sundheden som det fysiske helbred. 

De ovenstående udfordringer relateres særligt til den overvægtige gravides fysiske 

tilstand, men overvægt er et komplekst sundhedsproblem og kan også have stor betydning 

for den mentale og sociale sundhed (Sundhedsstyrelsen, 2016).  

Overvægt som en psykosocial problemstilling 

Generelt er overvægtige personer særligt sårbare over for psykiske og sociale problemer, 

herunder eksempelvis stigmatisering, mobning samt depression (Sundhedsstyrelsen 2016 

; Sundhedsstyrelsen, 2008), og bliver man gravid, kan man forventes at være ekstra sårbar 

(Brodén, 2015, s. 54). I graviditeten arbejdes med den overvægtige gravides sundhed på 

forskellig vis.  
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Forebyggelse 

Forebyggelsesarbejdet har fokus på undgåelse af sygdom (Sundhedsstyrelsen, 2005, 

s.17). DSOGs guideline lægger op til denne tilgang, da der er fokus på at forhindre de 

muligt alvorlige obstetriske komplikationer hos overvægtige gravide. Anbefalingerne 

gælder de overvægtige gravide og særligt de svært overvægtige gravide. På denne måde 

kategoriserer man de gravide i henhold til BMI. Denne kategorisering kan føre til 

stereotypisering, hvor tilgangen til gruppen bliver ensartet, og man kan komme til at 

glemme at behandle personer individuelt (Sundhedsstyrelsen, 2008, s.31-32). Hvis der 

samtidigt tillægges andre negative værdier til gruppens medlemmer, her svært 

overvægtige gravide, bliver dette til stigmatisering (ibid).  

Jordemoderen kan muligvis have en udfordring i dette forebyggelsesarbejde, hvor hun 

møder gravide, som er kategoriseret som ”overvægtig” og har ifølge Vejledning om 

jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2001) pligt til at informere den gravide om komplika-

tionerne ved overvægt og anbefalinger herfor, mens hun samtidigt skal fokusere på den 

gravide som andet end overvægtig, nemlig også ”gravid”.  

Sundhedsfremme 

Inden for sundhedsfremme fokuseres på at opnå ønskede tilstande, dette kan eksempelvis 

være øget velvære og handlekompetence (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 17-18). En central 

tilgang i sundhedsfremmende arbejde, er fokus på patienten. Arbejdet tager udgangspunkt 

i dennes liv og muligheder, derfor er medinddragelse en stor del af arbejdet. 

Medinddragelse og selvbestemmelse kan minimere stereotypisering og dermed stigma-

tisering (Sundhedsstyrelsen, 2008 s. 56-57).  

Ud fra de beskrevne problemstillinger, finder jeg det relevant at undersøge, hvordan de 

svært overvægtige gravide oplever deres møde med jordemødrene, om der kan opstå 

stigmatiserende processer i arbejdet med denne gruppe gravide, og hvordan jordemoderen 

kan arbejde sundhedsfremmende, således hun mindsker risikoen for evt. stigmatisering. 

Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 
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2.0 Problemformulering 

Hvordan oplever overvægtige gravide, deres møde med jordemødre i svangreomsorgen? 

På baggrund af denne viden, hvordan kan jordemoderen, med en sundhedsfremmende 

tilgang, styrke den gravide på en ikke-stigmatiserende måde? 

3.0 Projektafgræsning 

I dette afsnit vil det fremgå, hvilke afgrænsninger jeg har valgt at have til projektets emne 

grundet omfanget af projektet. 

Overvægt defineres allerede fra BMI > 25 kg/m2. Dog er de fleste anbefalinger rettet mod 

svært overvægtige gravide, BMI > 30 kg/m2, (DSOG, 2011), hvorfor projektet afgrænses 

til netop denne gruppe. I projektet vil jeg bruge begrebet ”overvægtige gravide”, her vil 

der fortsat være tale om svært overvægtige gravide. 

Projektets problemformulering retter sig til mødet mellem den overvægtige gravide og 

jordemoderen i hele svangreomsorgen, og projektet vil derfor inddrage perspektiver på 

mødet både i graviditeten, under fødslen og efter fødslen. Dog vil fokus primært ligge på 

mødet i jordemoderkonsultationerne, da det er her, de overvægtige gravide tydeligt er 

kategoriseret. 

Problemformuleringen lægger op til fokus på mødet mellem overvægtige gravide og 

jordemødre, hvorfor projektet afgrænser sig fra de oplevelser, de overvægtige gravide 

har, med andre sundhedsprofessionelle. Såfremt den overvægtige har haft oplevelser med 

andre sundhedsprofessionelle, som kan have indvirkning på mødet mellem hende og 

jordemoderen, eller den sundhedsprofessionelles rolle kunne erstattes af en jordemoder, 

inddrages disse. Som beskrevet er overvægt et komplekst sundhedsproblem, hvorfor 

tværprofessionelt og tværsektionelt samarbejde er relevant, dog afgrænses projektet fra 

samarbejdet mellem jordemoderen og andre sundhedsprofessionelle. 

Meningsfuldt kunne det muligvis have været at inddrage den overvægtige gravides 

partners indvirkning på mødet med jordemødre, dog har jeg fravalgt dette perspektiv på 

grund af dets kompleksitet og omfang. 
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Projektet afgrænses yderligere fra jordemødrene perspektiv på mødet med de 

overvægtige, da projektet vil fokusere på de overvægtige gravides oplevelser, og hvordan 

jordemoderen kan støtte den gravide. 

Da jeg ønsker at undersøge de gravides oplevelser og erfaringer, vil projektet ikke 

indebære en uddybning af de obstetriske komplikationer og årsagsvirkning.  

4.0 Begrebsafklaringer 

I dette afsnit vil centrale begreber i projektet kort forklares. 

Sundhedsbegrebet 

Sundhed forstås i dette projekt som WHO’s brede sundhedsdefinition: “Health is a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity.” (WHO, 1948) 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Sundhedsfremme og forebyggelse defineres ud fra Sundhedsstyrelsens definitioner i 

udgivelsen ”TERMINOLOGI - Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed” fra 

2005. 

”Forebyggelse defineres som sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre 

udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer den 

enkeltes sundhed og folkesundheden.” (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 15) 

”Sundhedsfremme kan defineres som sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og 

processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden” (ibid, s.17). ”Hvor 

forebyggelse kunne siges at handle om at undgå uønskværdige tilstande og processer, kan 

sundhedsfremme siges at handle om at opnå ønskværdige tilstande og processer.” (ibid). 

Overvægt 

Overvægt defineres ud fra Body Mass Index-skalaen. WHO (uå.) definerer det således: 

• BMI under 18,6 = Undervægtig 

• BMI 18,5 - 24,9 = Normalvægtig 

• BMI 25,0 - 29,9 = Præovervægtig 
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• BMI 30,0 - 34,9 = Overvægtig klasse I 

• BMI 35,0 - 39,9 = Overvægtig klasse II 

• BMI over 40 = Overvægtig klasse III 

Overvægtig gravid 

Jeg er opmærksom på, at ordstillingen ”overvægtig gravid” lægger fokus på overvægten 

hos den gravide og ikke graviditeten. Hvis jeg i stedet skrev ”gravide, som er over-

vægtige” ville fokus være på deres graviditet. Jeg ønsker ikke, at projektet skal bidrage 

til, at overvægtige gravide føler deres graviditet handler om overvægt, men samtidig 

kræver den anden ordstilling noget mere plads rent tekstmæssigt, hvorfor jeg har valgt at 

fastholde ”overvægtige gravide”.  

5.0 Metode 

I dette afsnit vil projektets metode blive beskrevet og begrundet. Her indgår 

videnskabsteori, søgestrategi, begrundelse af valg af teori og empiri, samt disposition af 

projektet. 

5.1 Videnskabsteoretiske overvejelser  

I dette afsnit vil det blive præsenteret, hvilke videnskabsteoretiske overvejelser, der er 

gjort i forbindelse med projektet. 

Videnskabsteori bruges i projektet til at belyse, hvilket perspektiv på viden, der bedst kan 

belyse min problemformulering. Genstandsfeltet for min problemformulering er de 

overvægtiges gravides oplevelser i mødet med jordemoderen. Genstanden, for det jeg vil 

undersøge, handler derfor om tanker og følelser, hvilket humanvidenskaben beskæftiger 

sig med (Petersen og Muckadell, 2014, s. 19). Menneskers oplevelser, tanker og følelser 

er unikke for den enkelte og disse kan udforskes ved hjælp af den kvalitative metode. I 

projektet vil der derfor blive inddraget empiri, hvor den kvalitative metode er anvendt til 

at undersøge overvægtige gravides oplevelser.  

Samfundsvidenskaben har også fokus på det subjektive aspekt, men i en større 

samfundsmæssig sammenhæng (ibid s. 18). Projektet lægger også op til et samfunds-

videnskabeligt perspektiv, det sociologiske perspektiv, da problemformuleringen ind-
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drager et stigmatiseringsaspekt. Stigmatisering er en social proces, som kan studeres i 

sociologien.  

Som beskrevet, er det centrale for projektet humanvidenskab, hvorfor en redegørelse for 

centrale videnskabsteoretiske perspektiver, i relation til humanvidenskab, vil fremgå 

herunder. 

5.1.1 Humanvidenskab 

5.1.1.1 Fænomenologi 

Den tyske filosof, Edmund Husserl (1859-1938) betragtes i dag som grundlægger af 

fænomenologien. Han gjorde op med skellet mellem subjekt og objekt, og beskrev, 

hvordan verden ikke skulle ses som et målbart fænomen, men at verden derimod tager 

udgangspunkt i den, som oplever den (Birkler, 2005, s.103-111). Husserl beskrev, den 

levede verden som livsverden. Livsverden er den verden, som mennesker oplever 

fænomener ud fra. Den er unik fra person til person, den er før-refleksiv og før-

videnskabelig, hvilket bevirker at den er umiddelbar og ikke kan generaliseres (ibid). 

Fænomenologien har fokus på folks livsverden. Det er ikke objekterne man ønsker at 

undersøge, men derimod folks livsverden og oplevelsen af objektet (ibid s. 106). I dette 

projekt er det de overvægtige gravides livsverden, jeg ønsker at forstå, og mødet med 

jordemoderen bliver det oplevede fænomen, jeg undersøger. Som en del af den 

fænomenologiske praksis, indførte Husserl begrebet epoché, hvilket betyder i sin 

grundform ’holden tilbage’ (ibid s. 109). Epoché er en metode til at lade bevidstheds-

fænomenerne i livsverdenen komme til sin ret. Det er en måde, hvorpå man som forsker 

holder sine fordomme og teoretiske baggrunde tilbage, for ikke at interferere i resultatet, 

således at man får en så neutral besvarelse som muligt. Ved hjælp af epoché kan 

bevidsthedsfænomenerne komme frem i sin egenart (ibid). 

Fænomenologi er på baggrund af ovenstående en relevant tilgang til projektet og vil i 

projektet anvendes ved at inddrage kvalitative studier, som har en fænomenologisk 

tilgang. Forskerne i studierne søger forståelse for de overvægtige gravides livsverden. 

Forståelse som et mål er centralt inden for hermeneutikken, der vil blive beskrevet 

herunder. 
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5.1.1.2 Hermeneutik 

Her tages udgangspunkt i Hans-Georg Gadamers (1900-2002) teorier om hermeneutik. 

Hermeneutikken har fokus på forståelse og fortolkning (Birkler, 2005, s. 95-98). Et 

centralt begreb indenfor hermeneutikken er for-forståelse. Som ordet henleder til, er det 

den forståelse, der kommer før en anden forståelse. Det skal forstås på den måde, at man 

aldrig er forudsætningsløs (ibid s. 96-98). Dette er et vigtigt grundprincip indenfor den 

hermeneutiske metode. I processen for at opnå ny forståelse kommer ens for-forståelse i 

spil. En ny forståelse opstår i forbindelse med be- eller afkræftelse af ens for-forståelse 

(ibid s.96). Dette princip ses i den hermeneutiske cirkel, som er et udtryk for at, 

helhedsforståelsen påvirkes af delforståelsen og omvendt. Således kan helhedsforståelsen 

kun forstås ud fra delene og delforståelsen ud fra helheden (ibid s. 98). Dette er et vigtigt 

vilkår i projektet, hvor min helhedsforståelse påvirkes af delene i projektet, samt 

projektets dele giver en ny helhedsforståelse. Vigtigt for projektet er det at have min for-

forståelse i spil, for kun på denne måde kan jeg opnå ny forståelse. Dette sker gennem 

princippet om den hermeneutiske cirkel, hvor projektets dele påvirker min 

helhedsforståelse, og helhedsforståelsen påvirker projektets dele. Ved at delforståelsen 

reviderer helhedsforståelsen opnås, ifølge Gadamer, en horisontsammensmeltning (ibid 

s.101). En redegørelse af min for-forståelse vil fremgå nedenfor. I projektet inddrages, 

som beskrevet, kvalitativ empiri. I studierne har forskerne også en for-forståelse. I 

kvalitativ forskning er det centralt, at forskerne er deres for-forståelse bevidst, og ydmyge 

overfor det de ikke ved - det kan beskrives som ”at sætte sin for-forståelse i parentes” 

(ibid s. 99). 

5.1.1.3 For-forståelse 

Min for-forståelse tager udgangspunkt i min erfaring og viden om projektets 

genstandsfelt. Dele af denne er allerede beskrevet i indledningen, hvor jeg argumenterer 

for, at der kan være en risiko for stigmatisering i mødet mellem overvægtige gravide og 

jordemødre. I mine klinikperioder har jeg desværre også oplevet, at stigmatisering af 

denne gruppe gravide forekommer – jeg finder det derfor sandsynligt, at overvægtige 

gravide oplever fordomme overfor dem. Mine erfaringer med stigmatiserede grupper, 

fortæller mig, at dét at være stigmatiseret kan have store personlige konsekvenser. Derfor 

finder jeg det relevant at undersøge, hvordan overvægtige gravide oplever mødet med 

jordemødre, og om der i dette møde kan opstå stigmatiserende processer. Min for-
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forståelse, omkring jordemoderens rolle i denne sammenhæng, bygger på den viden, jeg 

har om sundhedsfremme. Min for-forståelse er, at man ved sundhedsfremmende tiltag 

kan øge den gravides sundhed og samtidigt undgå stigmatisering.  

5.2 Søgestrategi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for min litteratursøgning efter empiri til besvarelse af 

problemformuleringen. 

Til at starte med søgte jeg bredt for at afdække hvor meget litteratur, der var på området. 

Ved hjælp af Google Scholar, fik jeg mange søgeresultater på ordene ”overweight” and 

”pregnant” and ”feelings” og konkluderede at der en del litteratur på området. Jeg måtte 

derfor specificere min søgning for at få mere konkrete søgningsresultater. 

5.2.1 Søgemetode 

En metode til at specificere sin søgning, er ved hjælp af systematisk søgning. Der er flere 

fordele ved at lave en systematisk litteratursøgning. Ved at lave en sådan søgning, er der 

større sandsynlighed for at se alle relevante referencer, samt sikrer en form for validitet 

(Riencker og Jørgensen, 2016, s.149). Jeg vælger en bloksøgningsteknik, som er en god 

teknik til at søge på enkelte dele af problemformuleringen samtidigt med at disse dele kan 

kobles. Bloksøgning øger gennemsigtigheden for søgning og chancen for at kunne 

gentage søgningen (ibid, s. 152). I søgeprotokollen (evt. se vedlagte bilag 1) findes en 

uddybende beskrivelse af søgningen. 

5.2.2 Databaser 

Der findes forskellige databaser, hvori man kan søge systematisk. Forskellige databaser 

har forskellige fokusområder. Cinahl er en engelsksproget database med fokus på 

sundhedsfaglige publikationer. Cinahl’s database indeholder desuden en del kvalitative 

publikationer. 

Min søgning startede derfor i Cinahl. 

5.2.3 Systematisk søgning – bloksøgning – Cinahl 

Til at starte med søgte jeg med Cinahl Headings, for på denne måde kan søgningen 

specificeres. Jeg valgte at søge på Headings: ”Obesity” and ”Expectant Mothers” and 

”Midwives” or ”Health personnel” and “Emotion”. Denne søgning gav ingen resultater. 

Jeg søgte derfor med fritekst, da dette kan give bredere resultater end Cinahl-headnings 
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(ibid). I blok ét søgte jeg på ”overweight or obesity or obese or fat or unhealthy weight 

or high bmi”. Jeg brugte den boolske operatorer ”or” således, at der i søgeresultaterne 

skulle være mindst ét af disse termer. Jeg søgte på mange forskellige termer, i denne 

blok omkring overvægt, da jeg ikke vidste, hvilken term publikationerne havde anvendt. 

Da jeg ønskede at finde litteratur med et mere specifikt tema, end blot overvægt, 

tilføjedes flere blokke, hvorimellem der anvendtes den boolske operator ”and”. I anden 

blok søgte jeg efter ”pregnan*”, her ses en trunkering, således at ordet kan ende på både 

”-cy” eller ”-t” eller andet. I blok tre søgte jeg på ”healthcare professional* or 

healthcare worker* or healthcare provider* or midwi*”, da jeg ønskede at 

søgningsresultaterne omhandler disse samtidig med de overvægtige gravide. Jeg valgte 

at søge meget bredt på sundhedsprofessionelle, da jeg endnu ikke vidste, om der fandtes 

litteratur, der udelukkende omhandlede jordemødre og overvægtige gravide. I fjerde 

blok forsøgte jeg at inddrage fokus på oplevelsesaspektet, jeg søgte med termerne 

”feeling* or emotion* or experience* or attitude*”. Til denne firedele-bloksøgning 

fandt jeg 119 publikationer. Disse strakte sig over en årrække fra 1997 til 2018. Da jeg 

ønskede så ny empiri som muligt, afgrænsede jeg til publikationer fra 2011-2019 (i 

2011 udkom den forrige retningslinje fra DSOG, hvorfor empiri herefter er mest 

relevant). Denne afgræsning indskrænkede antallet til 96 søgeresultater. Nogle studier 

var foretaget i Afrika og andre lande, som ikke er sammenlignelige med Danmark, 

hvorfor disse også sorteredes fra. Inklusions- og eksklusionskriterier er uddybet 

yderligere i søgeprotokollen. En overordnet gennemgang af relevans gjordes ud fra 

overskrift, hvor nogle fandtes irrelevante, eksempelvis med fokus på gestationel 

diabetes eller post partum depression. 11 studier viste sig relevante, og her læste jeg 

abstracts. Nogle af disse studier blev sorteret fra på grund af et specifikt fokus, 

eksempelvis studiet “Shame and avoidance as barriers in midwives’ communication 

about body weight with pregnant women: A qualitative interview study”, da studiet 

handlede om jordemødrenes oplevelser i mødet med overvægtige gravide. Da jeg har 

afgrænset mig fra dette perspektiv i mit projekt, fandt jeg, at studiet ikke kunne være 

med til at belyse min problemformulering. Fem studier blev hentet ned i fuldtekst, og 

gennemlæst. Heraf blev to studier udvalgt, som jeg mente kunne belyse min 

problemformulering. 
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Disse to studier er ”The experience of pregnant women with a body mass index >30 

kg/m2 of their encounters with healthcare professsionals” og “Communication with 

healthprofessionals: The views of pregnant women with a raised BMI”. 

Studiet ”The experience of pregnant women with a body mass index >30 kg/m2 of their 

encounters with healthcare professionals” er et kvalitativt interviewstudie, foretaget I 

Danmark. Studiet har fokus på kvindernes oplevelse af mødet med de sundheds-

professionelle i graviditeten. 

Studiet “Communication with healthprofessionals: The views of pregnant women with a 

raised BMI” er også et kvalitativt studie med interviews. Dette er foretaget i England med 

overvægtige gravide kvinder. Studiet har fokus på de gravides oplevelser med de 

sundhedsprofessionelle i graviditeten. 

Nærmere begrundelse og præsentationen af de to udvalgte studier samt studiernes 

validitet fremgår i afsnittene ”Begrundelse for valg af teori og empiri” og ”Præsentation 

af teori og empiri”  

For at sikre, at jeg havde afdækket meget af litteraturen på området, blev  samme søgning 

i PsykInfo foretaget, idet det er en database, der indeholder mange kvalitative studier med 

fokus på psykologi. I PsykInfo fik jeg 36 resultater. Heraf fandt jeg ét studie, som kunne 

være relevant – dog ved nærmere læsning fandt jeg, at studiet handlede om overvægtiges 

gravide oplevelser i graviditeten i det hele taget, ikke specifikt i mødet med 

sundhedsprofessionelle eller jordemødre.  

5.3 Begrundelse for valg af teori og empiri 

I dette afsnit vil det fremgå, hvilke teorier og hvilken empiri, der er udvalgt til at belyse 

projektets problemformulering. I dette afsnit er der udelukkende lagt vægt på 

argumentationen for de enkelte valg - senere i projektet vil en nærmere præsentation af 

teori og empiri fremgå, samt en metodekritisk gennemgang af udvalgt empiri. 

5.3.1 Valg af empiri 

Som resultat af litteratursøgningen fandt jeg to relevante studier til belysning af 

problemformuleringen. Begrundelsen for valget af disse fremgår nedenfor. Da studierne 

giver fyldestgørende besvarelse på problemformulerings første del, finder jeg det ikke 

relevant at indhente egen empiri. 
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5.3.1.1 ”The experience of pregnant women with a body mass index >30 kg/m2 of their 

encounters with healthcare professionals” 

af Christina L. Lindhardt, Sune Rubak, Ole Mogensen, Ronald F. Lamont og Jan Stener 

Jørgensen.  

”The experience of pregnant women with a body mass index >30 kg/m2 of their 

encounters with healthcare professionals” er et fænomenologisk studie, der undersøger 

overvægtige gravides oplevelser i mødet med sundhedsprofessionelle, herunder 

jordemødre. I studiet er der foretaget 16 kvalitative interviews med danske overvægtige 

gravide. Denne deltagergruppe er samme målgruppe som dette projekt, hvorfor 

resultaterne umiddelbart er overførbare til projektet. Studiet er foretaget i 2013, hvilket 

kan synes lidt forældet, da retningslinjer for praksis kan være ændret i mellemtiden. 

DSOG’s seneste guideline for overvægtige gravide er lavet i 2017, det var dog ikke muligt 

at finde relevant litteratur fra Danmark efter denne guideline blev indført. 

Studiet kan være med til at belyse problemformuleringens første del, da studiet 

undersøger overvægtige gravides oplevelser i mødet med sundhedsprofessionelle.  

 5.3.1.2 “Communication with healthprofessionals: The views of pregnant women with a 

raised BMI” 

af Jenny Cunningham, Ruth Endacott og Dinah Gibbons 

“Communication with healthprofessionals: The views of pregnant women with a raised 

BMI” er et fænomenologisk studie, foretaget i England. Studiet undersøger overvægtige 

gravides oplever i mødet med sundhedsprofessionelle. Dette studie har dog hovedfokus 

på mødet med jordemødre specifikt, hvorfor jeg vurderer, dette studie som relevant at 

supplere med. I studiet er 11 engelske overvægtige gravide blevet interviewet. Studiet er 

foretaget i året 2018, hvorfor besvarelserne anslås som nutidige og relevante. På trods af 

de forskelle, der kan være strukturelt mellem det engelske og danske sundhedsvæsen, 

vurderer jeg, at de overvægtige gravides oplevelser i denne sammenhæng vil kunne 

bidrage til besvarelse af problemformuleringen. Studiet vil blive brugt som supplement 

til ovenstående studie for at afdække så mange nuancer som muligt. 
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5.3.2 Valg af teori 

5.3.2.1 Erving Goffman – Stigmatisering 

I projektet inddrages Goffmans (2009) perspektiver på stigmatisering, som giver 

forståelse for stigmatiseringsprocessen samt konsekvenserne af stigmatisering. Ikke hele 

teoriens indhold anvendes i projektet, væsentlige dele udvælges. Dette projekt undersøger 

blandt andet, hvordan jordemoderen kan styrke den gravide på en ikke-stigmatiserende 

måde. Til at forstå, hvad jordemoderen kan gøre for at mindske stigmatisering af 

overvægtige gravide, er det relevant at kende til hvornår og hvordan stigmatisering sker. 

Teorien kan sammen med empirien belyse, hvordan dette forholder sig i mødet mellem 

den overvægtige gravide og jordemoderen. Goffmans bog om stigmatisering udkom 

første gang i året 1963. Den er siden revideret og oversat til dansk (ibid). Selvom teorien 

er af ældre dato, ses den i dag som grundelement til forståelse af stigmatisering, hvorfor 

den stadig er relevant.  

5.3.2.2 Albert Bandura – Self-efficacy 

Inden for sundhedsfremme findes forskellige teorier - Banduras teori om self-efficacy er 

en af disse. Oplevet self-efficacy defineres som personers egen vurdering af evner 

(Bandura, 2012). En persons self-efficacy påvirker personens følelser, motivation og 

adfærd (ibid). Overordnet findes der fire kilder til self-efficacy, hvoraf flere af disse 

afhænger af andre personer. I problemformuleringens anden del, lægger jeg op til at 

undersøge, hvordan jordemoderen kan styrke den overvægtige gravide. Ved hjælp af 

teorien og empirien kan jeg analysere, hvordan jordemoderen kan, ved hjælp af kilder til 

self-efficacy, styrke den overvægtige gravides tro på egne evner.  

5.4 Disposition af projektet 

I dette afsnit vil en beskrivelse af resten af projektets struktur fremgå. 

I afsnittet, efterfølgende dette, vil en præsentation af teori og empiri fremgå. Først 

præsenteres de to inkluderede teorier hver for sig, dernæst præsenteres empirien samt en 

metodekritisk analyse af denne. Da der indgår to studier, vil præsentation og kritisk 

gennemgang først fremgå af det ene studie inkluderet, derefter det andet. 

Dernæst vil projektets analyse følge. Analysen er inddelt i to afsnit, henholdsvis (i) 

Overvægtige gravides oplever i mødet med jordemødre – i et stigmatiseringsperspektiv 

og (ii) Jordemoderens sundhedsfremmende arbejde. I første analysedel anvendes 
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Goffmans teori om stigmatisering af de overvægtige gravides oplevelser, samt i anden 

analysedel anvendes Banduras teori om self-efficacy. 

Det efterfølgende afsnit vil være diskussionsafsnittet. Dette tager udgangspunkt i 

analysens fund samt indeholder en metodekritisk vurdering af projektet. Diskussions-

afsnittet indeholder to overordnede temaer (i) Forebyggelse, sundhedsfremme og 

stigmatisering, samt (ii) Høj/lav self-efficacy. Efterfølgende vil der være et delafsnit, hvor 

en kritisk refleksion af projektet vil fremgå. 

Herefter følger projektets konklusion, som et svar på problemformuleringen. Da 

problemformuleringen er todelt, vil konklusionen afspejle dette. 

Afslutningsvis vil perspektiveringsafsnittet fremgå, hvor der beskrives, hvad projektet 

kan bidrage med i andre perspektiver.  

6.0 Præsentation af teori og empiri 

I dette afsnit vil der blive redegjort for væsentlige aspekter i den valgte teori og empiri. I 

præsentationen af empirien vil der desuden fremgå en metodekritisk analyse af studierne. 

6.1 Teori 

I dette delafsnit præsenteres de for projektet væsentlige dele af Erving Goffmans teori om 

stigmatisering samt væsentlige dele af Albert Banduras teori om Self-efficacy. 

6.1.1 Stigmatisering 

Erving Goffman, har udarbejdet en større teori om stigmatiseringsprocesser og 

konsekvenserne af denne. I dette projekt inddrages kun de, for projektet, væsentlige 

aspekter og begreber.  

Stigma defineres som en, af andre tildelt, egenskab, som er dybt miskrediterende 

(Goffman, 2009, s.44). Stigmatisering er en social proces, hvor den stigmatiserede ned-

vurderes på baggrund af andres bedømmelse og kategorisering (ibid s. 43-45). 

På grund af det ubehag, der opstår i mødet mellem den stigmatiserede og den ”normale” 

2, undgår den stigmatiserede disse møder i et vist omfang. De fleste, der får mulighed for 

det, vil forsøge at skjule stigmaet, på grund af de store fordele der er i at blive set som 

                                                           
2 Alle som ikke er umiddelbart stigmatiseret ifølge Goffman (2009, s. 46) 
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”normal” (ibid s. 115). Denne ’disciplin’ kalder Goffman for ”at passere” (ibid s.113). 

Hvor succesfuldt man ”passerer” afhænger i høj grad af stigmaets umiddelbare synlighed. 

Er et stigma svært synligt, vil det være en udfordring ”at passere” (ibid s. 89). I takt med 

dette indfører Goffman også begrebet sløring, som omhandler stigmatiseredes forsøg på 

at sløre stigmaet, således det er mindre påfaldende (ibid s. 143).  

Der findes dog også situationer, hvor den stigmatiserede ikke behøver at forsøge ”at 

passere”. I selskab med andre mennesker, som er stigmatiseret af samme grund, eller 

mennesker, der kender den stigmatiserede godt, bliver stigmaet uden betydning (ibid s. 

60-73). Goffman beskriver den første gruppe som ”de egne” og den anden som ”de 

kloge”. 

”De egne” er lidelsesfæller, som bærer samme stigma som den stigmatiserede, og som 

naturligt forstår dennes byrde (ibid, s. 61). Den stigmatiserede kan opleve en ambivalens 

mellem at være en del af sine lidelsesfæller, og være en del af de ”normale”, som den 

stigmatiserede identificerer sig med. Ifølge Goffman har den stigmatiserede en tendens 

til at inddele sine lidelsesfæller i kategorier og herefter indtage samme holdning, som de 

”normale” har overfor den stigmatiserede (ibid s. 148).  

”De kloge” indebærer de ”normale” mennesker, som på grund af en speciel situation, har 

fået et indgående kendskab til stigmaet og sympatiserer med den stigmatiserede (ibid s. 

69). Der findes forskellige typer af ”kloge”. Eksempelvis kan det være en ”normal”, som 

er beslægtet med den stigmatiserede og kender personen godt, eller det kunne være en 

sundhedsprofessionel, der i kraft af sit arbejde, er vant til at imødekomme en stigmatiseret 

gruppe (ibid s.71). 

I forlængelse af dette beskriver Goffman, hvordan mange upersonlige møder fører til 

stereotype reaktioner (ibid s. 92). De ”normale”, som ikke kender den stigmatiserede 

personligt, vil være i større risiko for at stigmatisere. Lærer man derimod den 

stigmatiserede at kende, nedsættes den kategoriske holdning, og man ser herefter den 

stigmatiserede som et rigtigt menneske (ibid s. 92). Goffman beskriver også, hvordan de 

”normale” i mødet med de stigmatiserede, kan være opmærksomme på deres negative 

virkning, hvorfor de vil forsøge at mindske denne. Dette kan gøres ved at vise direkte 

medlidenhed eller bevidst ignorere stigmaet. Begge dele resulterer dog i ubehag hos den 

stigmatiserede, da denne er bevidst om sit stigma (ibid s.58-60). 
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6.1.2 Self-efficacy 

Albert Bandura har udviklet en teori kaldet Self-efficacy, som bruges indenfor 

sundhedsfremme. Self-efficacy er en persons egen tro på at kunne overkomme 

udfordringer i livet (Bandura, 2012). Desto højere en persons self-efficacy er, desto større 

sandsynlighed er der for, at personen lykkes med at overkomme udfordringer. Modsat, er 

personens self-efficacy lav, kan man forvente, at personen vil opgive udfordringer. Self-

efficacy påvirker en persons følelser, motivation og adfærd (ibid). Der findes overordnet 

fire forskellige kilder til self-efficacy. Disse vil blive uddybet nærmere nedenfor. 

6.1.2.1 Kilder til self-efficacy 

Mestringsoplevelser er den vigtigste kilde til højere self-efficacy (ibid). Dette omhandler 

personens tidligere erfaringer med udfordringer. Har personen oplevet at kunne 

overkomme svære udfordringer, vil personen også tro på, at personen kan overkomme 

nye udfordringer. Jo flere succeser personen bærer med sig, jo større sandsynlighed er der 

for, at personen vil have mod på nye udfordringer (ibid).  

En anden metode til øget self-efficacy er ved, at se sociale rollemodeller have succes 

(ibid). Ved at mennesker, der ligner personen selv, har succes, vil personen i højere grad 

også selv tro på, at personen kan have succes. Har en social rollemodel dog lidt nederlag, 

vil personen også selv betvivle, hvorvidt det kan lade sig gøre for personen selv. Hvor 

stor indflydelse en social rollemodels succeser/nederlag har indflydelse på en person, 

afhænger af i hvor høj grad den sociale rollemodel ligner personen selv. Jo mere lighed, 

der er mellem den sociale rollemodel og personen selv, jo større indflydelse har denne 

(ibid). 

Social overtalelse er også en kilde til self-efficacy. Denne form omhandler andre 

personers evne til at overbevise en person om, at personen kan overkomme en udfordring 

(ibid). Disse personer, som overtaler andre, har typisk selv en høj self-efficacy, og er i 

stand til at lægge gode strategier for en, således udsætter ”overtaleren” ikke en person for 

en udfordring, som ”overtaleren” ikke tror personen kan overkomme (ibid). 

At begrænse stressreaktioner er også en kilde til self-efficacy. Det kan forstås således, at 

andre lægger hindringer for personen således, at personen ikke falder ind i negative 

følelser og tanker omkring individets kunnen (ibid).  
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6.2 Empiri 

I dette delafsnit præsenteres de udvalgte studier, samt en metodekritisk analyse af disse. 

6.2.1 Præsentation af “The experience of pregnant women with a body mass index >30 

kg/m2 of their encounters with healthcare professionals” af Christina L. Lindhardt, Sune 

Rubak, Ole Mogensen, Ronald F. Lamont og Jan Stener Jørgensen 

Som det fremgår af titlen på studiet, undersøger det de oplevelser overvægtige gravide 

har i forbindelse med mødet med sundhedsprofessionelle. Det er et kvalitativt studie 

baseret på semi-strukturerede interviews. I alt 16 overvægtige, danske gravide, blev 

interviewet til undersøgelsen (Lindhardt, et al., 2013). Forskerne fandt to temaer: (i) 

’Accusatorial response’ og (ii) ’Lack of advice and helpful information’ (ibid). I temaet 

’Accusatorial response’ beskriver forskerne de overvægtige gravides oplevelse af 

sundhedsprofessionelles adfærd overfor dem, samt de gravides følelser omkring deres 

overvægt. De gravide følte de sundhedsprofessionelle havde en anklagende tilgang til 

dem, samt de følte, at attituden overfor dem var blevet værre sammenlignet med før 

graviditeten. De oplevede, at jordemødre fortalte dem, at overvægt kunne forhindre deres 

forberedelse på moderskabet, samt at amning vil være besværet af overvægten. De 

overvægtige gravide følte sig ”udset”. Skamfuldhed og pinlighed, over deres vægt, både 

før, under og efter graviditeten, blev også beskrevet, samt at overvægten havde været 

skyld i nedtrykthed og bekymring (ibid). I andet tema ’Lack of advice and helpful 

information’ kom det frem, at de overvægtige gravide følte mangel på brugbar 

information om overvægt og graviditet. Alle deltagerne, undtaget én, var ikke informeret 

om, at de var blevet henvist til en specialjordemoderkonsultation. De overvægtige gravide 

følte en mangel på respekt fra de sundhedsprofessionelles side, og ord som ”ydmygelse” 

og ”stigma” blev nævnt flere gange under interviewene. De overvægtige gravide følte 

desuden, at de sundhedsprofessionelle havde svært ved at italesætte overvægten, og at det 

blev gjort på en meget vag måde. Samtidigt følte de, at overvægten blev fokus for de 

fleste samtaler i stedet for graviditeten. Forskerne konkluderede, at overvægtige gravide 

kan blive mødt med fordomme og bebrejdende adfærd, samt at de gravide ikke fik nok 

information (ibid). 
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6.2.2 Metodekritisk analyse af studiet 

En metodekritisk analyse kan belyse i hvor høj grad studiet er validt. Til dette inddrages 

Malterud’s (2013) ”Kvalitative metoder i medisinsk forskning” samt Lindahl og Juhl’s 

(2002) ”Vurdering af kvalitative artikler”. Validitet kan skildre studiets interne forhold 

og studiet overførbarhed til andre sammenhænge.  

6.2.2.1 Intern validitet 

Intern validitet siger noget om ”[…] i hvilken grad metoden og referanserammen er egnet 

til å gi gyldige svar på de spørsmålene vi har stilt.” (Malterud, 2013 s. 22). Analysen vil 

tage udgangspunkt i de dele, som et studie normalvis indeholder: Baggrund, materiale, 

metode, resultater og diskussion (Lindahl og Juhl, 2002). 

Baggrund 

Baggrundsafsnittet berører forskningsspørgsmålet, formålet og det som ligger til grund 

for dette. Her inddrages gerne forskerens for-forståelse og dennes empiriske og teoretiske 

referenceramme (Malterud 2013 s. 40-43 ; Lindahl og Juhl, 2002). Studiets formål er at 

undersøge overvægtige gravides oplevelser i mødet med sundhedsprofessionelle, dette 

fremgår tydeligt i starten af studiet. I studiet fremgår forskernes for-forståelse ikke 

entydigt. Dette kan synes at forringe validiteten, dog har forskerne redegjort for studiets 

baggrund, herunder andre undersøgelsers resultater, hvilket kan tolkes som en del af deres 

for-forståelse. Ydermere angives forskernes professionelle erfaring eller erhverv ikke, 

hvilket kan påvirke resultaterne i studiet, hvorfor dette reducerer validiteten. Studiet 

indleder med en relevant argumentation for at foretage undersøgelsen samt den kliniske 

relevans. Dette styrker studiet. Jeg vurderer, at baggrunden for projektet har en acceptabel 

validitet, med enkelte mangler.  

Materiale 

Materiale ses i denne forstand som deltagere i undersøgelsen (Lindahl og Juhl, 2002). 

Udvælgelsesprocessen af disse, deres relevans for studiet og præsentation har indflydelse 

på projektets validitet (Malterud, 2013 s. 56-59 ; Lindahl og Juhl, 2002). Udvælgelses-

processen er beskrevet kort; Forskerne udvalgte strategisk overvægtige gravide fra 

specialjordemoderkonsultation, og de som matchede deres inklusionskriterier, blev 

spurgt om de ville deltage. Deres inklusionskriterier var: Dansktalende gravide i andet 
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trimester med BMI > 30 kg/m2, (Lindhardt, et al., 2013). Denne gruppe synes at kunne 

besvare forskningsspørgsmålet. 20 kvinder blev spurgt om deltagelse, 16 deltog, 

baggrunden for fravælgelsen fremgår ikke, hvilket reducerer validiteten. Udvælgelses-

metoden er ikke eksplicit begrundet, dog finder jeg metoden relevant, da metoden har 

indhentet deltagere som sandsynligvis kan besvare forskningsspørgsmålet. Deltagernes 

demografi fremgår ikke tydeligt af studiet. Deres paritet (både nulli- og multipara) ses ud 

af en tabel med citater i resultatafsnittet. Ydermere, ses i diskussionsafsnittet, at alle, der 

deltog, var af kaukasisk afstamning (ibid). Deltagernes alder og specifikke BMI fremgår 

ikke af studiet, hvilket jeg vurderer som en mangel, da disse informationer kan beskrive 

deltagergruppens homogenitet. Jeg vurderer, at materialeafsnittet har enkelte væsentlige 

mangler, som dog ikke påvirker studiets interne validitet, hvorfor denne stadig er 

acceptabel.  

Metode 

Forskerne bruger Giorgi’s fænomenologiske metode. Til indsamling af data brugte 

forskerne det kvalitative interview (ibid). Malterud (2013, s. 66) skriver om kvalitative 

interviews: ”[…] kan skape en god ramme for historier om erindringer og 

sammenhenger.”, hvorfor jeg mener, at denne metode er meget relevant til besvarelse af 

forskernes forskningsspørgsmål. 

Dataindsamlingsmetode 

I studiet fremgår det, at interviewene er foretaget i kvindernes hjem. At undersøgelsen er 

foretaget i hjemmet, højner troværdigheden (Lindahl og Juhl, 2002). Interviewene varede 

45-90 minutter, og blev foretaget af samme forsker. Det fremgår ikke af studiet, om 

forskeren havde en relation til deltagerne. Dette vurderer jeg som en svaghed for studiet, 

da kendte relationer mellem interviewer og deltager kan give forkerte resultater (ibid). 

Interviewene tog udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide, hvis overordnet 

spørgsmål var “What was your experience when you encountered your GP, midwife or 

other healthcare professional during your pregnancy?” (Lindhardt, et al., 2013, s.1102). I 

studiet fremgår interviewguiden dog ikke, hvilket ville have øget validiteten. Undervejs i 

dataindsamlingen havde deltagerne mulighed for at reflektere over deres tanker og 

følelser. Dette muliggøre, at interview-retningen kan ændres undervejs, idét at forskeren 

har været åben for ny erkendelse (Lindahl og Juhl, 2002). Dette vurderer jeg som en stor 
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styrke for studiet. Forskerne har også forholdt sig til datamætning, hvilket de mente, de 

fik ved 14 deltagere. Interviewene blev optaget undervejs og transskriberet efterfølgende 

(Lindhardt, et al., 2013, s. 1102). 

Databearbejdningsmetode 

I studiet fremgår det, at forskerne har anvendt en fænomenologisk, tematisk 

analysemetode af Giorgi (ibid). Det fremgår også i studiet, at forskerne har læst og 

genlæst den transskriberede tekst, for at frembringe temaerne (ibid). Analysen er 

beskrevet gennemsigtigt således det tydeligt fremgår, hvordan temaerne er kommet frem 

- dette er en styrke for studiet. I analysen er det ikke brugt forskertriangulering, kun 

hovedforfatteren C.L.L. foretog analysen, hvilket reducerer validiteten.  

Jeg vurderer, at studiets metodeafsnit indeholder mange væsentlige forhold for en høj 

validitet, der er dog få mangler og steder hvor studiet ikke helt er tydelig i sin beskrivelse, 

hvilket forringer validiteten. Samlet set vurderer jeg studiets metode til at have en 

acceptabel validitet.  

Resultater 

I studiet finder forskerne to temaer: (i) Accusatorial response og (ii) Lack of advice and 

helpful information (Lindhardt, et al., 2013). Malterud (2013, s. 116) skriver, at der, i 

præsentationen af resultaterne, tydeligt skal fremgå, at der er foretaget en analyse og 

fortolkning af data. Studiet har en kort introduktion til de fundne temaer, og herfra 

uddybes hvert tema som fuldtekst og der anvendes referencer til tabeller med citater. Ved 

gennemlæsning af resultater og tilhørende citater, vurderer jeg, at forskerne har fået belyst 

forskningsspørgsmålet. Forskerne har valgt kun af fremføre citater som underbygger de 

to temaers hovedfokus, og har altså ikke inddraget citater fra deltagere, som ikke har delt 

samme holdning – dette svækker validiteten. Samlet set vurderer jeg, at resultatafsnittet 

har en acceptabel validitet. 

Diskussion 

I dette afsnit indgår ofte den teoretiske referenceramme og andre empiriske under-

søgelser, samt om forskerne har været kritiske overfor studiets metode (Lindahl og Juhl, 

2002). I studiet sætter forskerne deres fund i relation til andet empiri, og inddrager ny 

teori til konkrete forslag relateret til klinisk praksis – dette øger validiteten. Forskerne 
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reflekterer over styrker og svagheder ved studiet. De nævner, som svagheder, at studiets 

deltagere alle var kaukasiske, samt at de ikke har inddraget de sundhedsprofessionelles 

perspektiv. Jeg vurderer, at diskussionsafsnittet i studiet indeholder de mest væsentlige 

kriterier for en styrket validitet. 

På baggrund af ovenstående analyse af studiets interne validitet, finder jeg, at studiet har 

enkelte mangler, samt dele af metodeafsnittet ikke er helt tydeligt beskrevet. Jeg vurderer 

dog at disse forhold er af mild karakter, hvorfor jeg vurderer den interne validitet som 

acceptabel. 

6.2.2.2 Ekstern validitet 

Ekstern validitet siger noget om studiets overførbarhed (Malterud, 2013, s. 22). 

Spørgsmålet gælder således, hvorvidt det pågældende studies resultater, kan overføres til 

andre sammenhænge. Ekstern validitet kan vurderes ud fra flere parametre, herunder 

studiets teori, valid metode og pragmatisk validitet (Lindahl og Juhl, 2002). Forskerne 

analyserer ikke deres data ud fra en bestemt teoretisk reference, men forklarer 

sammenhængen med andre empiriske undersøgelser. Metoden i studiet har jeg vurderet 

internt validt, hvilket betyder, at studiet er troværdigt udført. Resultaterne er sat i relation 

til klinisk praksis, hvorfor den pragmatiske validitet er høj. Studiet har umiddelbart en 

god overførbarhed. Malterud (2013, s. 62) skriver dog, at variationen i deltagergruppen 

også kan have indflydelse på den eksterne validitet. Som beskrevet under intern validitet, 

materialeafsnit, er deltagerne i studiet kaukasiske, dansktalende, overvægtige gravide. 

Alder og BMI fremgår ikke, hvorfor homogeniteten på gruppen er ukendt. Studiet kan 

derfor overføres til andre sammenhænge, hvor der er tale om kaukasiske, vestlige, 

overvægtige gravide. Derved kan jeg i dette projekt udelukkende konkludere på denne 

gruppe.  

Jeg vurderer, studiet er eksternt validt, og kan bruges i dette projekts sammenhæng. 

6.2.2 Præsentation af “Communication with healthprofessionals: The views of pregnant 

women with a raised BMI” af Jenny Cunningham, Ruth Endacott og Dinah Gibbons 

Studiet omhandler, som det fremgår af titlen, overvægtige gravides oplevelse af samtalen 

med sundhedsprofessionelle (med fokus på jordemødre). Studiets formål er at undersøge, 

hvordan overvægtige gravides oplevelser er i mødet med sundhedsprofessionelle, og 

hvilke konsekvenser det kan have for den overvægtiges graviditet (Cunningham, 
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Endacott og Gibbons, 2018). Det er et kvalitativt studie baseret på 11 semi-strukturerede 

interviews. Forskerne fandt tre temaer (i) ‘Feeling judged’, (ii) ‘Knowledge gap’ and (iii) 

‘Doing your best’ (ibid). I temaet ’Feeling judged’ fandt forskerne frem til, at forholdet 

til jordemoderen havde betydning for oplevelsen af mødet. De fleste af deltagerne følte, 

de havde et godt forhold til deres jordemoder. Teamet omhandler også sprogbrug omkring 

overvægt og de gravides følelser omkring at blive vejet og scannet. Tema to ’Knowledge 

gap’ omhandler de overvægtige gravides følelse af mangel på information. Det kan være 

information generelt, eksempelvis, hvorfor de er henvist til ekstra undersøgelser i 

graviditeten, men også information om kost og motion i graviditeten, følte de mangel på. 

Sidste tema ’Doing your best’ handler om de overvægtige gravides handlinger i 

graviditeten. De fleste af de gravide havde et ønske om at gøre deres bedste for en sund 

graviditet, hvilket udmøntede sig i at følge retningslinjer, møde op til aftaler med 

sundhedsprofessionelle og være opmærksomme på deres madvaner. Temaet inddrager 

også de overvægtige gravides planer for vægttab post partum. Forskerne konkluderede, 

at overvægtige gravide kan blive mødt med fordomme i mødet med sundheds-

professionelle. Ydermere konkluderede de, at overvægtige gravide ikke får nok 

information om overvægt og graviditet, og de gravide derfor selv gør, hvad de kan, for at 

have en sund graviditet (ibid). 

6.2.3 Metodekritisk analyse af studiet 

Denne analyse tager udgangspunkt i foregående tilgang til metodekritisk analyse. 

Herunder beskrives kort væsentlige forhold for den interne og eksterne validitet.  

6.2.3.1 Intern validitet 

I studiet fremgår forskernes for-forståelse ikke eksplicit, men forskerne redegør for 

studiets baggrund og andre studiers fund, hvilket jeg tolker som forskernes for-forståelse. 

Studiets formål og baggrund er relevant og tydeligt beskrevet indledningsvis i studiet, 

hvilket højner validiteten.  

Udvælgelsen af deltagerne i studiet er beskrevet således; Forskerne screenede kvinderne 

ved almindelige graviditetsundersøgelser. Deres inklusionskriterier var: Engelsktalende 

gravide med BMI > 30 kg/m2 (Cunningham, Endacott og Gibbons, 2018 s. 599). 31 

kvinder blev spurgt om de ville deltage, 11 deltog, baggrunden for fravalget er beskrevet, 

omhandlende manglende svar på telefonopkald samt enkelte, der ikke ville deltage. De 
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gravide, der deltog, var alle hvide, engelsktalende, i tredje trimester og overvægtige (BMI 

mellem 31,2-47,3 kg/m2). Der deltog både nulli- og multipara, i aldrene 19-38 år 

(Cunningham, Endacott og Gibbons, 2018 s. 599). Denne gruppe synes at kunne besvare 

forskningsspørgsmålet. Gennemsigtigheden for udvælgelsesprocessen samt deltagernes 

baggrund styrker validiteten. 

Studiets metode er velbeskrevet. Forskerne brugte semi-strukturerede interviews, som tog 

udgangspunkt i et ”interview framework”, som indeholdte fire overordnede spørgsmål: 

(1) Are you aware of any guidelines concerning women’s weight and pregnancy/birth? 

(2) Has your midwife or doctor talked to you about your weight, diet and exercise, or 

about any additional care/tests you might have? (3) How have you felt when your weight 

has been discussed? What language or words do you like/dislike? (4) What would you 

like to hear from midwives? (ibid). Undervejs i dataindsamlingen tilføjedes flere 

uddybende spørgsmål på baggrund af de tidligere deltageres kommentarer. Dette viser 

forskernes åbenhed for ny erkendelse. Interviewene varede 9-42 minutter og blev 

foretaget i deltagernes eget hjem – bortset fra et gruppeinterview på to personer, som 

foregik på sygehuset. Samme forsker foretog alle interviewene, denne havde ingen 

relation til deltagerne (ibid). Jeg vurderer, at dataindsamlingsmetoden er relevant og 

tydeligt beskrevet, hvorfor denne del yderligere højner validiteten af studiet. 

I studiet fremgår det, at forskerne har anvendt en tematisk analysemetode af forfatterne 

”Braun and Clarke (2006)” til databearbejdning (ibid). Forskerne har læst og genlæst den 

transskriberede tekst, for at frembringe temaerne (ibid). I studiet er der benyttet 

forskertriangulering, da i alt tre forskere har været med i analyse- og tolkningsprocessen. 

Dette øger validiteten. Resultaterne blev diskuteret med andre kliniske jordemødre, for at 

få deres feedback (ibid). Jeg vurderer, at databearbejdningsmetoden har en høj validitet, 

da metoden er relevant og gennemsigtig for læseren. 

Som beskrevet tidligere kom forskerne frem til tre temaer: (i) ‘Feeling judged’, (ii) 

‘Knowledge gap’ and (iii) ‘Doing your best’ (ibid). Temaerne er beskrevet overskueligt 

og fyldestgørende. I resultatafsnittet inddrages mange citater fra forskellige deltagere i 

studiet, hvilket, jeg vurderer, er en styrke for studiet. Forskerne i studiet fandt frem til et 

subtema omkring scanninger, hvilket de ikke havde forventet. At forskerne har beskrevet 

resultater, de ikke havde forventet, øger validiteten. 
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I diskussionsafsnittet sætter forskernes deres fund i relation til andre studier. De andre 

studier bekræfter samme fund og har også uddybende perspektiver. I diskussionsafsnittet 

beskriver forskerne desuden styrker og svagheder ved studiet. Eksempelvis skriver de, at 

en svaghed ved studiet var, at de kun interviewede hvide, britiske kvinder fra samme 

hospital. Forskerne gør også opmærksom på, at den forsker, som har udført interviewene, 

var jordemoder, hvilket de skriver kan have haft indflydelse på resultaterne. Jeg vurderer, 

at diskussionsafsnittet indeholder de fleste væsentlige elementer, samt at det er en styrke, 

at forskerne har beskrevet styrker og svagheder.  

På baggrund af ovenstående analyse af studiets interne validitet, vurderer jeg, at studiet 

ikke har væsentlige mangler samt er gennemsigtigt og stringent udført. Derved, vurderer 

jeg, at studiets interne validitet er høj. 

6.2.3.2 Ekstern validitet 

Studiets resultater er relevante for klinisk praksis, og forskerne redegøre for, hvilke 

muligheder der kunne være for praksisændringer. På denne måde har studiet en høj 

pragmatisk validitet. Deltagernes demografi er velbeskrevet, hvilket øger den eksterne 

validitet. Forskerne beskriver dog deltagernes homogenitet som en svaghed for studiet. 

Jeg vurderer dog, at gruppens oplevelser stadig er repræsentative i dette projekts 

sammenhæng. På trods af forskelle mellem det danske og engelske sundhedsvæsen, er 

sammenligneligheden mellem de to lande dog stadig stor – derfor vurderer jeg, at studiets 

resultater er overførbare til danske forhold.  

Jeg vurderer, at studiet har en acceptabel ekstern validitet, og studiets resultater kan 

anvendes i dette projekt. 

7.0 Analyse 

I dette afsnit vil der fremgå en analyse på baggrund af den valgte teori og empiri. 

Analysen tager udgangspunkt i problemformuleringen, hvorfor analysen vil være inddelt 

i to overordnede delafsnit henholdsvis (i) de overvægtige gravides oplevelser i mødet med 

jordemødre og (ii) jordemoderens sundhedsfremmende arbejde.  

For at forstå, hvordan jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende på en ikke-

stigmatiserende måde, analyseres resultaterne fra studierne i et stigmatiseringsperspektiv. 
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7.1 Overvægtige gravides oplevelser i mødet med jordemødre – i et stigmati-

seringsperspektiv  

7.1.1 Overvægt som fokus 

I studierne kom det frem, at flere af de overvægtige gravide følte, at de 

sundhedsprofessionelles fokus lå på deres overvægt og ikke på selve graviditeten. En 

gravid udtalte eksempelvis: ”I did not know what to expect being first time pregnant. I 

had an expectation of what we were going to talk about. It was most concentrated about 

my weight and how much I was allowed to gain during pregnancy. My partner did not 

feel we got an answer to our questions and we decided to pay for a consultation at a 

private midwifery practice afterwards.” (Lindhardt, et al., 2013, s. 1104). Den citerede 

gravide har oplevet, at samtalen med jordemoderen mest har drejet sig om hendes 

overvægt, hvilket ikke har været tilstrækkelig information for hende. I empirien beskriver 

forskerne uddybende, at flere af de overvægtige gravide følte, at overvægten 

overskyggede graviditeten, hvilket ærgrede de gravide (ibid). I lyset af Goffmans teori 

om stigmatisering kan dette fokus være problematisk, da det bliver kategorien 

”overvægt”, som er i fokus og ikke mennesket bag, hvilket kan medføre stigmatisering. 

En gravid i det engelske studie udtalte dog: ”I never felt labelled as a pregnant lady with 

a raised BMI, it was always just a “well, this is what the science shows.” ” (Cunningham, 

Endacott, og Gibbons, 2018, s. 600), hvilket er et argument for, at det ikke er alle 

overvægtige gravide, der oplever stigmatisering på trods af italesættelse af overvægt. 

7.1.2 Ukomfortabel og pinlig 

I det danske studie beskrev flere deltagere, hvordan de følte dét at være overvægtig kunne 

være akavet i sociale sammenhænge (Lindhardt, et al., 2013, s. 1104). Ud fra viden om 

udfordringen ved at ”passere”, giver det god mening at de overvægtige gravide har 

oplevet, at det kan være akavet i sociale sammenhænge. De overvægtige kvinder, i det 

danske studie, følte sig ukomfortable og pinliggjorte, når de eksempelvis ikke kunne 

passe hospitalstøjet eller blodtryksmanchetten (ibid). Dette kan ses i lyset af Goffmans 

(2009, s. 143) beskrivelser omkring sløring, hvor den stigmatiserede vil forsøge at sløre 

(gemme væk) sin særegenhed. Når tøjet eller manchetten ikke passer, ”afslører” det de 

gravides overvægt. Dette forstærker formentligt de akavede sammenhænge. 
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7.1.3 Overvægt før og under graviditet 

I det danske studie fremgår det, hvordan overvægten anskues, af andre, anderledes end 

fra før graviditeten. De overvægtige gravide beskrev, at de følte, at siden graviditeten 

opstod, havde de følt sig særligt bemærket, og at attituden overfor dem, var blevet værre 

end før graviditeten (Lindhardt, et al., 2013 s. 1104). Ikke nok med at de tidligere har følt 

sig pinlige over deres vægt, føler de sig, som gravid, endnu mere udpeget. I lyset af 

Goffmans begreb om ”at passere”, kan dette muligvis skyldes, at de tidligere har været i 

stand til at ”passere” uden at blive bemærket. Dette er dog ikke længere muligt i 

graviditeten, da de overvægtige gravide konfronteres med overvægten i forbindelse med 

samtalerne med de sundhedsprofessionelle. I takt med, at den overvægtiges krop ændres 

i graviditeten og hun formentligt tager på i vægt, bliver hendes overvægt også mere 

synlig, hvilket bevirker, hun heller ikke kan ”passere” i andre sammenhænge.  

7.1.4 Anklagende adfærd 

I studierne kom det frem, at mange af de overvægtige gravide havde skyldfølelse over 

deres overvægt. Tilmed fandt de i det danske studie, at flere af de overvægtige gravide 

følte, at de sundhedsprofessionelle havde en anklagende tilgang til dem. Det fremgik 

blandt andet i den måde de sundhedsprofessionelle talte til de gravide, eksempelvis 

udtalte en overvægtig kvinde således: “After I had given birth, and it was a dreadful 

experience, the midwife said to me that I should consider not being so obese next time I 

gave birth. Those words kept coming up and the rest of my stay at the hospital just turned 

out to be a struggle – uphill all the way as I felt I was pointed out.” (Lindhardt, et al., 

2013, s. 1103). Denne udtalelse kan tolkes som, at den overvægtige kvinde oplevede, at 

jordemoderen anklagede hende for at have skyld i den ’skrækkelige’ fødsel, og at det 

konkret skyldtes kvindens overvægt. Set i lyset af overvægtens betydning for 

komplikationer i graviditeten, intrapartum og post partum, er det muligt, at nogle 

sundhedsprofessionelle og andre mennesker mener, at de overvægtige gravide udsætter 

sig selv og deres barn for fare, hvilket muligvis kan resultere i den anklagende adfærd, de 

overvægtige gravide i det danske studie har oplevet.  

7.1.5 Manglende information 

Et gennemgående tema for begge studier er temaet om manglende information. 

De fleste af de overvægtige gravide, i det danske studie, vidste ikke de var blevet henvist 

til specialjordemoderkonsultation – der var kun én, som vidste hun var henvist til dette. 
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Der kan være flere årsager til, at denne information er udeblevet. Goffman (2009) 

beskriver i sin teori om stigmatisering, at de ”normale” somme tider forsøger at undgå 

stigmatisering ved direkte at vise sympati eller ignorere stigmaets eksistens. Det er 

muligt, at informationen om henvisningen til specialjordemoderkonsultation er udeblevet 

på grund af den sundhedsprofessionelles sympati for den overvægtige gravide, og denne 

derfor har forsøgt at ignorere stigmaet. I det engelske studie beskrev de fleste deltagere, 

at de havde et godt forhold til deres jordemoder, hvilket styrker jordemoderens sympati 

overfor den gravide, som muligvis medfører en risiko for udeblivelse af information - dog 

kan et godt forhold også betyde, at man kan tale om følsomme emner. De overvægtige 

gravides følelse af, at de har et godt forhold til deres jordemoder kan muligvis skyldes, at 

de møder jordemoderen flere gange igennem graviditeten. Tolkes dette med Goffmans 

beskrivelser om dem, som lærer den stigmatiserede at kende – vil gentagende møder 

mellem den gravide og jordemoderen nedsætte stereotype reaktioner, og derved vil 

overvægten blive mindre betydningsfuldt.  

I studierne kommer det også frem, at de overvægtige gravide oplever, at overvægten kan 

være svær for jordemoderen at italesætte, eksempelvis er der en gravid i det engelske 

studie, der udtaler: ”I think she [jordemoderen] just found it a little bit awkward and didn’t 

really feel like talking about it, but then again I didn’t ask questions about it either.” 

(Cunningham, Endacott, og Gibbons, 2018, s. 600). Jordemoderen finder det måske 

akavet, fordi hun ved det er et nødvendigt emne, men gerne vil respektere den over-

vægtige gravide og have graviditeten i fokus i stedet for. En gravid i det danske studie 

udtalte: ”The GP weighed me and measured my BMI without even speaking to me about 

it. Then I am referred to a special practice for fat pregnant women without my consent. I 

really feel stigmatized. It is quite all right to speak about smoking but why can they not 

address the obesity as it is. I am much more upset now than if he had told me up front. 

I’m going to confront him next time I see him.” (Lindhardt, et al., 2013 ,s. 1104). Selvom 

dette citat omhandler egen læges (GP) adfærd, kan det også bruges i jordemoder-

sammenhæng. Hvis overvægt ikke italesættes eller der ikke informeres om tiltag i 

forbindelse med overvægten, kan det føre til frustrationer hos den overvægtige gravide, 

og endda følelsen af stigmatisering. I det danske studie beskrev flere af deltagerne også, 

hvordan overvægt blev italesat vagt, som i eksemplet her: ”When there is so much ‘mum’ 

it is difficult to hear the heart beat. […] As you are a large lady it would be good that you 
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didn’t put on too much weight during pregnancy.” (ibid). Denne form for italesættelse af 

overvægten gjorde de gravide forvirrede og usikre på vigtigheden af overvægten i forhold 

til graviditeten. 

Manglende information i studierne omhandler også, at de overvægtige gravide, ikke fik 

nok information om overvægt og graviditet i det hele taget. En gravid i det danske studie 

udtalte sig om, hvordan jordemoderen havde informeret om vægtøgning i graviditeten: 

”You should not put on too much weight in this pregnancy.” (ibid). Den overvægtige 

gravide har ikke følt, at dette var information nok. Den gravide informeres ikke om hvor 

meget vægt hun kan forvente at tage på. En anden gravid udtalte sig således: ”I was very 

confused but also angry. My midwife had told me to limit the weight gain to 7–9 kilo and 

my GP had said 6 kilo. If I have known it was allowed to lose weight it would have made 

sense.” (ibid). I dette eksempel fremkommer det, hvordan information kan være for-

skelligt fra sundhedsprofessionel til sundhedsprofessionel, hvilket også skaber forvirring 

hos den gravide. Disse eksempler efterlader den overvægtige gravide uden brugbar 

information, hvilket formentligt kan have konsekvenser for hende og hendes barn.  

7.1.6 Sprogbrug 

I det engelske studie fandt forskerne et subtema omhandlende sprogbrugen omkring 

overvægt. De fleste gravide fandt ordet ”fed” (egen oversættelse fra ”obese”) uacceptabelt 

– de følte det var personligt og nedværdigende (Cunningham, Endacott, og Gibbons, 

2018, s. 600). Mere faglige termer vidste sig mere acceptable, eksempelvis var der en 

overvægtig gravid, der udtalte: ”I think it’s a good term because [BMI is] a medical term 

and, um, it’s less emotive than, um, ‘obesity’ or, you know, even ‘weight’ […]” (ibid). 

Den gravide beskriver ”BMI” som et mindre følelsesladet begreb end andre ord omkring 

overvægt. I lyset af stigmateori, kan det at ”sløre” overvægten bag et fagterm, virke 

mindre personligt for den stigmatiserede, hvilket formentlig mindsker følelsesladet 

reaktioner.  

7.1.7 Ambivalens 

Flere af de overvægtige gravide i det engelske studie udtalte sig også om deres holdning 

til ”fedme”. De fleste følte sig ikke fede, selvom de godt vidste, at de faktuelt set var det. 

En gravid udtalte sig om fede mennesker: ”I see somebody that’s obese as somebody that 

doesn’t care about their weight, in a way … And when you, when I hear the word obese, 
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I have seen obese people and I don’t look like obese people.” (ibid). Sættes citatet i lyset 

af Goffmans beskrivelser om ambivalens, kan dette tolkes som den gravide har 

kategoriseret sine lidelsesfæller, og stiller sig selv uden for kategorien ”fede”. Risikoen 

ved dette kan være, at hun muligvis stigmatiserer denne gruppe, og ikke forstår sin egen 

helbredelsesmæssige situation.  

7.2 Jordemoderens sundhedsfremmende arbejde – Self-efficacy 

Der er flere metoder jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende på. Som argumen-

teret for i projektets metodeafsnit har jeg inddraget Albert Banduras begreb Self-efficacy 

til analysen af jordemoderens sundhedsfremmende arbejde. Analysen tager udgangspunkt 

i Banduras fire kilder til self-efficacy. 

7.2.1 Mestringsoplevelser 

Mestringsoplevelser er den mest effektive metode til at styrke en persons self-efficacy 

(Bandura, 2012, s. 17). I begge studier var der flere gravide, der gav udtryk for, at have 

haft problemer med overvægt før graviditeten. En gravid udtalte: ”Weight has always 

been a huge thing for me, throughout my whole life … I would love to be skinny, I would 

love to be thin, but it’s hard.” (Cunningham, Endacott, og Gibbons, 2018, s. 601). I lyset 

af Banduras teori om self-efficacy, kan nederlag, eksempelvis i form af mislykkede 

vægttabskure, have stor indflydelse på en persons oplevede self-efficacy. Flere i det 

engelske studie havde forsøgt vægttab flere gange, men endte alligevel med at være 

overvægtige. Gentagne nederlag bekræfter ens egen tro på, at man ikke kan, hvorfor man 

formentligt vil holde op med at prøve. Omvendt, ved at den gravide får succes-oplevelser, 

styrker hun sin egen self-efficacy. Jordemoderen kan med fordel lægge vægt på de små 

sejre den overvægtige gravide har haft (såfremt der er nogle), og støtte hende i ikke at 

opgive udfordringer. Den mest effektive måde at styrke sin tro på, at man kan overvinde 

en udfordring er ved at have erfaring med det – dog kan en høj self-efficacy også give tro 

på, at man kan overkomme andre typer udfordringer. Derfor er det også vigtigt her, at de 

ser på, hvad de overvægtige gravide har af oplevelser med andre udfordringer end 

eksempelvis vægttab. Eksempelvis kan multiparitet havde indflydelse på ens evne til at 

tro på, hvordan man vil klare graviditet, fødsel og barsel. Har den overvægtig gravide 

tidligere født og ammet med succes, vil hendes tro på, at hun også kan lykkes med det 

denne gang, være styrket.  
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7.2.2 Sociale rollemodellers oplevelser 

Ved, at andre der ligner en selv, opnår gode resultater, styrkes ens tro på, at man også selv 

kan overvinde en udfordring (Bandura, 2012, s. 17). I studierne er der ikke beskrivelser 

fra de overvægtige gravide omkring, hvad de har hørt/set/oplevet andre overvægtige 

gravide gøre. Som beskrevet tidligere, gav deltagerne i studierne udtryk for, at der var 

stor mangel på information om overvægt og graviditet i det hele taget. I det engelske 

studie udtaler en gravid om dette: ”There has not been any discussion. There has been no 

discussion at all about my weight, um, whether being overweight, or you know, the 

amount of weight I have put on in pregnancy there hasn’t been any, no discussion about 

it at all.” (Cunningham, Endacott, og Gibbons, 2018, s. 601). Set i lyset af Banduras 

begreb om sociale rollemodeller, kan viden om, hvad andre overvægtige gravide har 

oplevet af succeser muligvis være nyttig information, som også kunne styrke de 

overvægtige gravides self-efficacy. Eksempelvis, hvis en overvægtig gravid hører om, 

hvordan andre overvægtige gravide har haft gode fødselsoplevelser og ammeerfaringer. 

På den måde styrkes den overvægtige gravides tro på, at også hun kan få succes med det. 

Jordemoderen kan med fordel indhente viden om andre overvægtiges succeser og 

videregive deres metoder og fortællinger til andre overvægtige gravide. Således bidrager 

det til, at de overvægtige gravide får nye redskaber, hvilket muligvis forstærker deres self-

efficacy. 

Jordemoderen kan muligvis også være social rollemodel, dette afhænger dog af, hvor 

meget den overvægtige gravide kan identificere sig med jordemoderen. Hvis det 

eksempelvis er en overvægtig jordemoder, som vejleder kvinden, kan hun ud fra hendes 

egne erfaringer, lægge gode strategier sammen med den gravide. Hvis den gravide ikke 

kan se lighed mellem sig selv og jordemoderen, så virker det ikke overbevisende, hvorfor 

viden om jordemoderens egne erfaringer ikke vil være brugbar. 

Det er ikke sikkert, at alle vil opleve sociale rollemodeller, som en kilde til self-efficacy 

(selvom de ligner dem selv). I første analysedel fandt jeg, at overvægtige gravide kan 

opleve ambivalens omkring deres egne lidelsesfæller, hvorfor det er muligt, at der vil 

være nogen som ikke vil identificere sig med ”sine egne” og self-efficacy gennem sociale 

rollemodeller vil være uhensigtsmæssigt.  
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7.2.3 Social overtalelse 

Som tredje led i rækken af kilder til self-efficacy er social overtalelse. Dette er en måde, 

hvor en person overtales verbalt til at tro på egne evner til at få succes (Bandura, 2012, s. 

17). Ingen af studierne finder eksplicit, at jordemødrene har verbalt motiveret de 

overvægtige gravide, dog skriver forskerne i det engelske studie, at de fleste deltagere 

havde et godt forhold til deres jordemødre, samt at jordemødrene var støttende – dette er 

dog ikke uddybet yderligere, hvorfor det ikke fremkommer om det var i form af social 

overtalelse. 

Bandura (2012, s. 18) beskriver, hvordan andres underminering af tro på egne evner, (hvis 

nogen fortæller at man ikke kan), kan nedsætte ens self-efficacy. Som det fremkom af 

første analysedel, lægger de sundhedsprofessionelle muligvis vægt på overvægten og 

dens risiko for komplikationer. Ved at de sundhedsprofessionelle fokuserer på 

komplikationerne betvivles den overvægtige gravides evne til at føde uden 

komplikationer og få vellykkede ammeforløb – dette influerer på de overvægtige gravides 

tro på, at de kan få ukomplicerede forløb. I det danske studie udtaler en overvægtig 

kvinde, hvordan sundhedsprofessionelle forsøgte at afhjælpe komplikationer: 

”Breastfeeding (sigh) I had been looking so much forward to this part. She would not 

suckle and at one point there were three nurses standing in a circle around me. Each one 

with better advice than the other. In the end I felt so exposed and sweaty so the whole 

breastfeeding thing went down the drain.” (Lindhardt, et al., 2013, s. 1103). Sættes citatet 

i lyset af princippet om social overtalelse, ses det, at de sundhedsprofessionelle har givet 

mange råd, men muligvis ikke har været støttende i kvindens tro på egne evner. Disse råd, 

de sundhedsprofessionelle har givet, har ikke været nok til en vellykket amning. I 

sammenhæng med teorien omkring self-efficacy, er det essentielt, at man selv tror på egne 

evner, hvilket det ikke vides om kvinden gjorde i denne situation.  Som jordemoder i 

denne sammenhæng, er det derfor vigtigt at støtte den overvægtige kvinde i troen på egne 

evner, ved verbalt at overbevise kvinden om dette.  

En anden essentiel pointe inden for social overtalelse er, at den, som er ’overtaler’, ikke 

sætter individet i en situation, som vil ende med nederlag. Det er vigtigt, at man som 

jordemoder forsøger at tilrettelægge planer som de overvægtige gravide kan have 

succeser med. Eksempelvis vil vægttab være et uhensigtsmæssigt mål i graviditeten, da 

det formentligt vil være en meget svær opgave at gennemføre, hvilket vil underminere 
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den overvægtiges self-efficacy. Overtales den overvægtige gravide, eksempelvis, til at gå 

en tur hver dag, og den overvægtige gør det, vil hun opleve, at hun har succes. Dette vil 

højne hendes self-efficacy.  

7.2.4 Dæmpe stressreaktioner 

Bandura (2012, s. 18) beskriver en fjerde metode til at ændre self-efficacy. Her drejer det 

sig om at lægge hindringer i vejen for at tænke negativt. I begge studier fandt de, at de 

overvægtige gravide følte sig pinlige over deres vægt. I det engelske studie var der også 

gravide, der gav udtryk for skyldfølelse, eksempelvis: ” I think there is an element that 

probably for most people, their status as a pregnant woman with a raised BMI is, to a 

certain extent, sort of self-inflicted and, you know, the needing of additional care as 

simply as a result of that does, yeah, definitely made me feel guilty.” (Cunningham, 

Endacott, og Gibbons, 2018, s. 600). Pinlighed og skyldfølelse over overvægten er begge 

negative følelser/tanker, som kan nedsætte kvindernes self-efficacy og dermed deres tro 

på egne evner. Jordemoderen kan med fordel forsøge at bryde dette tankemønster om sig 

selv, og støtte dem i troen på, at det ikke er det vigtige, men snarere, hvordan de reagerer 

på det. Det kunne muligvis være jordemoderens opgave at hjælpe de overvægtige gravide 

med at rette fokus på andet end overvægten – dette vil være en hindring for de negative 

tanker. Ved, at jordemoderen lægger fokus på graviditeten i sig selv, eksempelvis, vil den 

overvægtige gravide muligvis opleve, at det ikke er den ”negative overvægt”, som er 

vigtigst. Set i lyset af første analysedel om stigmatisering, ville dette perspektiv også 

afhjælpe stigmatiseringen omkring overvægt, da det ikke er fokus for samtalen. 

I første analysedel fandt jeg også, at der var flere steder den overvægtige gravide blev 

”afsløret”, hvilket jordemoderen med fordel kan forsøge at undgå, eksempelvis ved at 

have store blodtryksmanchetter og stort hospitalstøj klar. På den måde lægges der også 

hindringer for at ”afsløre” den overvægtige gravide. 

Et svært negativt tankemønster kan føre til depression (Bandura, 2012, s. 22), hvorfor 

jordemoderen også har til opgave at opdage dette, såfremt den overvægtige gravide ikke 

får hjælp i forvejen. Jordemoderen kan her henvise til eksperthjælp, da det er uden for 

jordemoderens kompetenceområde.  
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8.0 Diskussion 

Diskussionen vil tage udgangspunkt i analysens resultater. Diskussionen inddeles i to 

overordnede temaer: (i) Forebyggelse, sundhedsfremme og stigmatisering og (ii) Høj/lav 

self-efficacy 

8.1 Forebyggelse, sundhedsfremme og stigmatisering 

Inden for forebyggelsesarbejdet forsøger man at forhindre sygdom og mindske 

komplikationer. Her fokuseres på sygdommen og hvordan den kan forhindres 

(Sundhedsstyrelsen, 2005). Flere steder i Danmark henvises overvægtige gravide til spe-

cialjordemoderkonsultation for at ensrette behandlingen til de overvægtige gravide og 

mindske de risici, der kan være i graviditeten. Dette er jo egentlig meget positivt, dog 

fandt jeg i analysen, at dette fokus på overvægten kan være stigmatiserende. 

Jordemoderen kan altså stå overfor en udfordring i mødet med den overvægtige gravide. 

På den ene side møder hun den overvægtige gravide i en forebyggende kontekst, hvor 

hun skal informere om overvægt og komplikationer. På den anden side skal jordemoderen 

ifølge sundhedsloven møde den enkelte med respekt for individualitet (Sundhedsloven¸§ 

2). Idét jordemoderen har pligt til at informere om anbefalinger, kan hun ikke undgå at 

kategorisere den overvægtige gravide i kategorien ”overvægtig gravid”. Analysen fandt 

dog at sundhedsfremmende tiltag kan mindske kategorisering og stigmatisering. Hvis 

jordemoderen tager udgangspunkt i den gravide, og styrker den gravides kompetencer, 

kan kategorisering undgås og dermed undgå stigmatisering muligvis. Der findes 

forskellige sundhedsfremmende tilgange - i dette projekt har fokus været på self-efficacy, 

hvilket analysen viste brugbar i flere sammenhænge. Styrket self-efficacy vil formentlig 

kunne hjælpe den overvægtige gravide med at tro på egne evner til eksempelvis en god 

fødsel og vellykket amning. Det fremgik af analysen, at jordemoderen kan hjælpe den 

overvægtige gravide på flere måder, blandt andet ved at videregive information om, 

hvordan andre overvægtige gravide tidligere har haft succes eller ved at overtale den 

overvægtige til at tro på egne evner. Det er den gravides syn på sig selv, som kommer 

først, hvilket medfører at hun er i fokus sammenlignet med den mere kategoriske tilgang, 

hvor overvægten er i fokus. Om stigmatisering sker, inden for både sundhedsfremme og 

forebyggelse, afhænger af dialogen mellem den overvægtige gravide og jordemoderen, 

og jordemoderens forudfattede holdning til den gravide. 
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I empirien kom det, overraskende, frem at de overvægtige gravide følte en yderligere 

mangel på respekt i graviditeten sammenlignet med før de blev gravide. Analysen 

forklarede, at dette kunne begrundes i, at overvægten blev meget tydelig i graviditeten, i 

form af konfrontationer med samme og vægtøgning. Når man bliver gravid, og er 

overvægtig, bliver ens evne til at ”passere” forringet, hvilket forstærker stigmaet. Den 

overvægtige er ikke længere blot overvægtig, men også gravid, hvilket muligvis kan 

forstærke andres holdning til den overvægtige. Eftersom stigmatisering kan have 

indflydelse på den stigmatiseredes sundhed, kan at jordemoderen også italesætter 

forandringen overfor den overvægtige gravide. Ulempen ved at italesætte et sådant emne 

er, at det formentligt er følsomt for den overvægtige gravide, dette gør det dog ikke 

mindre relevant. 

Når man ved, at kategorisering er første skridt mod stigmatisering, kan man overveje om 

man overhovedet bør kategorisere efter BMI eller i stedet tage udgangspunkt i basis 

jordemoderkonsultation. Fordelen ved kategoriseringen og visitation til special-

jordemoderkonsultation er dog, at jordemødrene i denne konsultationstype får meget 

erfaring med eksempelvis fosterskøn. Ved at jordemødrene har ekspertise inden for dette 

felt, vil den overvægtige gravide muligvis ikke opleve, at det kan være besværligt at lave 

fosterskøn – på denne måde ”passerer” den overvægtige gravide denne udfordring uden 

problemer, og dermed med mindre risiko for stigmatisering og pinlighedsfølelse. 

Samtidigt har disse jordemødre speciale i overvægt, og derfor lærer de at tage hensyn til 

overvægten, hvorfor de også må kunne få rollen som ”de kloge”. I analysen kom det også 

frem, at relationen mellem jordemoderen og den overvægtige gravide kan have 

indflydelse på, hvorvidt den gravide stigmatiseres eller ej. I forlængelse af dette ville det 

muligvis være en fordel, at jordemoderen kendte den overvægtige gravide godt. ”Kendt 

Jordemoder Ordning” vil muligvis være en fordel for den overvægtige gravide, da 

jordemoderen vil få større kendskab til den gravid ”bagved” overvægten. Ulempen ved 

kendt heden kan være, at jordemoderen formentlig vil få stor sympati for den overvægtige 

gravide, hvilket, ifølge analysen, kan medføre manglende italesættelse af overvægten og 

risiciene, og derved stigmatisering alligevel. 

Som analysen også viste kan manglende information og vag italesættelse af overvægten 

faktisk stigmatisere yderligere. Manglende italesættelse kan skyldes, at man som 

jordemoder ikke ønsker at stigmatisere den overvægtige gravide, dog fandt jeg i analysen, 
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at sympati også er med til at stigmatisere. Ifølge et studie omhandlende jordemoderens 

italesættelse af overvægt, bekræfter dette blandt andet manglende italesættelse på grund 

af jordemoderens frygt for at ødelægge forholdet mellem hende og den overvægtige 

gravide (Foster og Hirst, 2014). Set i lyset af analysens del om self-efficacy, kan fokus 

på andet end overvægten dog også have den positive effekt at dæmpe negative reaktioner 

hos den overvægtige gravide. Der er dog en del overvægtige gravide i empirien, der 

efterspørger mere brugbar information om overvægt og graviditet, og dette kan gøres på 

en respektfuld måde ved at tage udgangspunkt i den enkelte gravide. Stigmatisering kan 

altså ske både, hvis jordemoderen italesætter og ikke italesætter overvægten. At italesætte 

overvægt og informere nok om samme er en svær balance. Af empirien ses, at de 

overvægtige gravides behov er forskelligt, og viser vigtigheden af, at jordemoderen med 

fordel kan tage udgangspunkt i den enkeltes behov, som det også gøres i forbindelse med 

self-efficacy. 

8.2 Høj/lav self-efficacy 

Et andet vigtigt aspekt, fundet i analysen, var de overvægtige gravides self-efficacy også 

før graviditeten. Flere af de overvægtige gravide har muligvis haft mange nederlag før 

graviditeten, eksempelvis i forbindelse med forsøg på vægttab. Som teorien viste er 

erfaringer med udfordringer vigtige i forhold til ens opbyggede self-efficacy. Har man 

oplevet, at man kan overkomme udfordringer, vil man også have troen på, at man kan 

gøre det igen – har man derimod mange nederlag, vil ens self-efficacy nedsættes og 

dermed troen på, at man kan overkomme udfordringer (Bandura, 2012). Hvis man som 

jordemoder har med en overvægtig gravid at gøre, som har lidt mange nederlag, kan 

jordemoderen med fordel være ekstra opmærksom på den gravide. Hvilke oplevelser den 

overvægtige gravide har, om hun har oplevet nederlag, kan jordemoderen bedst få svar 

på ved at spørge den gravide. En gravid, som har oplevet nederlag, vil være særlig sårbar 

i troen på egne evner til at overkomme udfordringer, såsom en fødsel. I analysen kom det 

frem, hvordan jordemoderen kan forsøge at støtte den gravide, ved at styrke hendes self-

efficacy, eksempelvis ved verbalt at overbevise den gravide om hendes evner. Det er dog 

vigtigt at pointere, at selvom jordemoderen er opmærksom og gør sit bedste for at hjælpe 

den overvægtige gravide, vil det muligvis være begrænset, hvor meget den gravides self-

efficacy vil styrkes. Hvis den overvægtige gravide har en indgroet forståelse af, at hun 

ikke er i stand til at overvinde udfordringer, kan det være meget vanskeligt at vende dette. 
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En lav self-efficacy kan ses som en ”ond spiral”, hvor man ikke tror på sine egne evner, 

derved ikke tager udfordringer op, og dermed ikke får succeser. Har den overvægtige 

gravide derimod en høj self-efficacy vil hun formentlig tro på, at hun vil klare 

udfordringer i graviditeten godt. Jordemoderens rolle bliver en anden i dette tilfælde. 

Jordemoderen har pligt til at informere den overvægtige gravide om komplikationer og 

anbefalinger på baggrund af risikoen for disse. Den overvægtige gravide med en høj self-

efficacy vil muligvis stille spørgsmålstegn ved anbefalingerne, da hun muligvis har en 

forståelse af, at hun kan have succes med graviditet, fødsel og barsel uden behov for de 

tiltag, der ligger i anbefalingerne. Jordemoderen kan uddybe overfor denne gravide, 

hvorfor anbefalingerne er således og lægge op til, at det er den gravides eget valg. Det er 

umiddelbart positivt, at den overvægtige gravide har en høj self-efficacy, hvorfor det ikke 

ville være hensigtsmæssigt for jordemoderen at regulere denne ned. I relation til dette 

kom det også frem i første analysedel, at enkelte overvægtige gravide ikke så sig som 

overvægtig eller ”fed”. Her kan jordemoderen blive udfordret, da hun har pligt til at 

videregive information om overvægt samt møde den gravide i hendes sted. Da overvægt 

kan medføre komplikationer, er det essentielt, at den overvægtige gravide er bekendt med 

sin overvægt – dog kan jordemoderen muligvis støde den overvægtige gravide, som ikke 

ser sig selv som overvægtig,  hvorfor jordemoderen må være varsom i denne situation. 

De fleste overvægtige gravide i studierne var dog klar over deres overvægt, hvorfor der 

formentligt ikke er mange af disse situationer. 

Set ud fra analysen, kan lav self-efficacy også opstå på baggrund af stigmatisering. Hvis 

en overvægtig gravid oplever nedsættende adfærd mod hende, vil hendes tro på hendes 

egen værdi og evner sænkes. Stigmatiseres den overvægtige gravide vil hun også 

”optage” noget af denne holdning til sig selv. De overvægtige gravide, jordemoderen ofte 

har med at gøre, vil muligvis både være stigmatiserede og have en lav self-efficacy før de 

bliver gravide. Viden om den overvægtige gravides baggrund (her menes den gravides 

self-efficacy status og historie om stigmatisering) kan jordemoderen indhente ved at 

spørge den overvægtige gravide. Jordemoderen kan med fordel tage udgangspunkt i 

denne viden og støtte den gravide i at styrke hendes self-efficacy, på en ikke 

stigmatiserende måde.  
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8.3 Kritisk refleksion over projektets metode 

I projektet har jeg valgt en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang. Denne metode, 

vurderer jeg, har været brugbar for besvarelse af problemformuleringen, da den 

kvalitative empiri har givet god indsigt i de overvægtige gravides livsverden. Jeg har 

redegjort for min for-forståelse i projektets start, for at være mig den bevidst samtidigt 

med at have den i spil i projektet. Jeg har ikke løbende redegjort for, hvor min for-

forståelse har været i spil, men har tilstræbt, at den ikke skulle begrænse projektet. Jeg 

har fået ny forståelse gennem projektet, hvilket har nuanceret min for-forståelse. Jeg har 

i analysen forsøgt at respektere, at studiernes resultater er lavet i en anden kontekst. 

Dette har jeg gjort ved at ikke at generalisere ud fra enkeltstående citater. I diskussionen 

har jeg også forholdt mig til, at analysen viste resultater, jeg ikke havde forventet, 

således har min for-forståelse været i spil igennem projektet. 

I den metodekritiske analyse af empirien, har jeg forholdt mig til validiteten af 

studierne, hvilke jeg fandt valide. Som kort beskrevet ovenfor synes empirien at have 

givet god indsigt i de overvægtige gravides livsverden. Resultaterne fra studierne skal 

dog ses i lyset af, at deltagerne var kaukasiske. Da anden etnicitet, religion, økonomi, 

seksualitet eller andre stigma kunne have haft betydning for, hvordan de overvægtige 

gravide oplevede mødet med jordemødre, ville dette have haft betydning for projektets 

resultater. Projektet kan derfor kun konkludere, på baggrund af studierne, ud fra 

kaukasiske overvægtige kvinders oplevelser, hvilket jeg også vurderer, er en stor gruppe 

gravide, således er projektet relevant for mange – det kan dog påvirke overførbarheden 

til andre sammenhænge. 

I projektet har jeg inddraget teori fra både Erving Goffman og Albert Bandura. 

Erving Goffmans teori om stigmatisering har været brugbar for projektet i det omfang, 

at den har givet en god forståelse for stigmatiseringsprocessen samt konsekvenser af 

stigmatisering. Teorien har sammen med empirien kunne sætte fokus på, hvordan de 

overvægtige gravide stigmatiseres i mødet med jordemødre, og hvilke konsekvenser det 

kan have. Teorien bygger på at forstå stigmatiseringsprocessen og konsekvenserne, 

hvorfor denne teori ikke indeholder ret meget information om, hvordan man kan undgå 

stigmatisering, hvilket kunne have været brugbart. Til dette aspekt har jeg anvendt 

Banduras teori. Albert Banduras teori om self-efficacy er i projektet blevet brugt til at 

præcisere, hvordan jordemoderen kan støtte den overvægtige gravide i et 
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sundhedsfremmende perspektiv. Teorien har sammen med empirien bidraget til at 

belyse, hvordan den overvægtige gravide kan styrke sin self-efficacy i samarbejdet med 

jordemoderen. Teorierne har sammen, sammen med empirien, givet en forståelse for 

hvad stigmatisering er, hvor det sker i mødet mellem jordemoderen og den overvægtige 

gravide, samt hvordan jordemoderen kan støtte den gravide til at overkomme 

udfordringer på et ikke-stigmatiserende måde.  

9.0 Konklusion 

På baggrund af projektets inddragede empiri kan jeg konkludere, at en del overvægtige 

gravide oplever, at jordemødre (og andre sundhedsprofessionelle) har en anklagende 

tilgang til dem i mødet, samt at de har en følelse af at blive bedømt på baggrund af deres 

overvægt. Ydermere mangler overvægtige gravide brugbar information om overvægt og 

graviditet. De inddragede studier fandt også at, overvægtige gravide oplever modsat-

rettede tilgange til dem i graviditeten. De kan opleve, at graviditeten udelukkende 

omhandler deres overvægt, og/eller de kan opleve, at overvægten italesættes vagt eller 

slet ikke – et fåtal oplever respektfuld italesættelse og information om overvægt. I lyset 

af stigmatiserings-teori, fandt jeg frem til i projektet, at fokus udelukkende på overvægt 

eller vag italesættelse begge resulterer i stigmatisering. Andre aspekter, såsom 

kategorisering på baggrund af BMI, og ”kendt jordemoder” vidste sig både at have fordele 

og ulemper i forhold til stigmatiserende processer.  

For at mindske stigmatisering, kan jordemoderen informerer om overvægt og graviditet 

på en respektfuld og samtidigt fyldestgørende måde. Eksempelvis kan jordemoderen 

anvende begreber såsom ”forhøjet BMI”, da det kom frem i empirien, at mange 

overvægtige gravide fandt disse begreber mindre nedværdigende. Jordemoderen i 

specialjordemoderkonsultationen kan heller ikke gå ud fra, at egen læge har informeret 

om visitationen, hvorfor jordemoderen med fordel kan forklare fordelene ved denne.  

Ydermere kan jeg konkludere, at jordemoderen kan styrke den gravide ved hjælp af kilder 

til self-efficacy, og mange af disse parametre også er ikke-stigmatiserende. Jordemoderen 

kan dæmpe stressreaktioner ved at fokusere på graviditeten og på denne måde hindre den 

gravide i at tænke negativt om overvægten – dette mindsker også stigmatisering, da man 

ikke fokuserer på kategorien ’overvægt’. Jævnfør analysens fund kan andre tiltag i 

forbindelse med øget self-efficacy også vise sig brugbare. Jordemoderen kan eksempelvis 
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informere de overvægtige gravide om andre overvægtiges succeser i forbindelse med 

graviditet, fødsel og barsel, og videregive disses metoder, for på denne måde at øge de 

gravides egen self-efficacy, og dermed troen på deres egne evner. Jordemoderen kan også 

bruge verbal overtalelse, således øges den gravides self-efficacy muligvis også. 

10.0 Perspektivering 

I dette projekt fremkommer det, hvordan overvægtige gravide oplever udfordringer i 

mødet med jordemødre og andre sundhedsprofessionelle i svangreomsorgen. På grund af 

den betydelige indflydelse mødet har for den overvægtige gravide, understreges 

vigtigheden af, at jordemødre og jordemoderstuderende har tilstrækkelig viden om emnet. 

Min erfaring fra studiet, både den teoretiske del og den praktiske del, er at der ikke er 

tilstrækkeligt fokus på dette. Således kan der med fordel rettes større opmærksomhed på 

emnet. 

I projektet fandt jeg, at der ligger meget litteratur om de overvægtige gravides oplevelser 

i mødet med de sundhedsprofessionelle. Man kan derfor argumentere for, at der ikke 

mangler forskning på netop dette aspekt. Dog kunne der muligvis være brug for mere 

specifik forskning på området, hvor man undersøger hvilke metoder, der bedst kunne 

egne sig til at mindske stigmatisering og styrke den gravide. 

Dette projekt fandt, at jordemoderen med fordel kan ændre på små ting i praksis, 

eksempelvis sprogbrug, information til den gravide om andre overvægtiges metoder til 

succeser samt italesættelse af visitation til specialjordemokonsultation.  

Projektet har afgrænset sig fra det tværprofessionelle og tværsektionelle samarbejde. Da 

overvægt i graviditeten anses som kompliceret vil et samarbejde mellem jordemoderen 

og andre sundhedsprofessionelle være væsentligt i flere sammenhænge. Det vil derfor 

være relevant at undersøge, hvordan samarbejdet har indflydelse på den overvægtige 

gravides oplevelser, og hvordan stigmatisering kan mindskes ved hjælp af samarbejdet. 
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Bilag 1: Søgeprotokol 

 

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3003013 Gry Thrane Bøhm JM16V 12.04.19 

 

Jordemoderfaglig problemstilling: 

Overvægtige har risiko for at blive stigmatiseret i samfundet. I anbefalingerne fra 

DSOG om overvægtige gravide, anbefales de overvægtige gravide, eksempelvis, at gå 

i specialjordemoderkonsultation. Dette er en kategorisering af overvægtige gravide. 

På grund af opdelingen på baggrund af vægt, er der risiko for stigmatiserende 

processer i de overvægtige gravides møde med sundhedsprofessionelle herunder 

jordemødre. Da stigmatisering kan have store konsekvenser for den enkelte, er det 

derfor relevant, hvorvidt dette sker i mødet mellem overvægtige gravide og 

jordemødre, samt hvordan overvægtige gravide oplever dette møde, samt hvad 

jordemødre kan gøre for at styrke den gravide. 

Problemformulering: 

Hvordan oplever overvægtige gravide, deres møde med jordemødre i 

svangreomsorgen? På baggrund af denne viden, hvordan kan jordemoderen, med en 

sundhedsfremmende tilgang, styrke den gravide på en ikke-stigmatiserende måde? 

 

Søgeord og inddeling i blokke: 

 Blok 1  Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Søgeord 

 

 

 

Overvægt Graviditet Sundhedsprofessionel Oplevelse 

Danske synonymer, 

overtermer og 

undertermer såfremt der 

Fedme, højt 

BMI, usund 

vægt 

Gravid,  Sygehusmedarbejder, 

jordemoder, læge, 

sygeplejerske 

Erfaring, 

følelse, 
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søges i danske 

databaser 

 

 

Engelske synonymer, 

overtermer og 

undertermer såfremt der 

søges i internationale 

databaser 

Overvej også evt. 

latinske udtræk 

Overweight or 

obesity or 

obese or fat or 

unhealthy 

weight or high 

bmi 

Pregnant, 

pregnancy 

Healthcare 

professional* or 

healthcare worker* or 

healthcare provider* 

or midwi* 

Feeling* or 

emotion* or 

experience* or 

attitude* 

Kontrollerede emneord  

(Fx MeSH termer, 

Cinahl Headings o.l.)  

Øverst: Cinahl 

Nederst: PsykInfo 

 

Obesity 

 

Obesity 

Expectant 

Mothers 

 

Expectant 

Mothers 

Midwives 

Health personnel 

 

Health personnel 

Emotions 

 

 

Experience 

 

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

Cinahl Har fokus på sundhedsfaglige publikationer. Indeholder 

mange kvalitative studier 

PsykInfo Har fokus på psykologi. Indeholder mange kvalitative 

studier. 

 

Søgninger:  

Database: Cinahl 

Dato: 08.04.19 

Antal hits: 119 

Antal relevante 

hits: 5 

Blok 1 Blok 2 Blok 3  Blok 4 

Overweight  

Obesity  

Obese  

Fat  

Pregnan* Healthcare professional* 

Healthcare worker* 

Healthcare provider* 

Midwi* 

 

Feeling* 

Emotion* 

Experience* 

Attitude* 

 OR 
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Unhealthy weight  

High bmi 

 

 

 

 

 

Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges indenfor – fx 

10 år? Det skal begrundes hvorfor I har 

valgt denne søgeperiode – fx at I ønsker 

den nyeste litteratur indenfor området 

samt at grundlitteraturen på uddannelsen 

er publiceret i hhv. Mayes´ Midwifery 

(2017) og Williams Obstetrics (2018).  

Tidsperiode 2011-2019 

Jeg har valgt denne periode, da DSOG 

udgav en guideline i 2011, hvorfor at 

overvægtige gravides oplevelser på 

nuværende tidspunkt vil afspejle disse 

anbefalinger.  

Database: PsykInfo 

Dato: 08.04.19 

Antal hits: 36 

Antal relevante 

hits: 1 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Overweight  

Obesity  

Obese  

Fat  

Unhealthy weight  

High bmi 

Pregnan*  

Healthcare professional* 

Healthcare worker* 

Healthcare provider* 

Midwi* 

 

 

 

 

Feeling* 

Emotion* 

Experience* 

Attitude* 

  

AND AND 
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Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet 

på et sprog, som I kan læse og forstå – 

fx engelsk, dansk, norsk og svensk. 

Jeg har valgt engelske, danske, norske og 

svenske artikler, da det er disse sprog jeg 

mestre. 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at 

medtage i projektet (kvalitativ, 

kvantitativ eller mixed methods). 

Jeg har valgt kvalitative studiedesign, da 

min problemformulering bedst kan 

besvares ved hjælp af disse. 

Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, 

der er skrevet relativt lidt om, og I 

derfor vælger at søge bredt (OBS om 

der er valgt de rigtige eller tilstrækkeligt 

med søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i 

befolkningen og sygehusvæsnet er 

rimelige i forhold til DK (dog OBS de 

østeuropæiske lande). 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi 

kommer på sammenlignelige forhold 

(OBS emnet for projektet). 

Jeg har valgt at søge på lande som er 

sammenlignelige med Danmark i form af 

befolkning og sygehusvæsen. Jeg er klar 

over, at sygehusvæsenet kan være variere 

meget, derfor er jeg opmærksom på 

jordemoderens rolle i det pågældende land. 

Steder som Afrika, Sydamerika og Asien 

ikke er inkluderet.  

Andre specifikke afgrænsninger: 

Fx om I ønsker et kvalitativt 

interviewstudie eller et kvalitativt 

observationsstudie, om I søger et 

bestemt menneske- eller samfundssyn 

eller har en anden relevant afgrænsning 

for projektet. 

Jeg søger efter kvalitative interviewstudier, 

da disse giver en dybdegående besvarelse 

af, hvordan overvægtige gravide oplever 

mødet med sundhedsprofessionelle. 

Observationsstudier og kvalitative 

spørgeskemaer vil ikke give samme dybde 

som interviews. 
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Bilag 2: OUH retningslinje ”Forhøjet BMI (> 30 kg/m2)
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Bilag 3: OUH retningslinje ”Jordemoderkonsultation – 

gravides med BMI > 30”

 



Bachelorprojekt, Jordemoderuddannelsen, 2019  Gry Thrane Bøhm 

 

Side 57 af 61 
 

 



Bachelorprojekt, Jordemoderuddannelsen, 2019  Gry Thrane Bøhm 

 

Side 58 af 61 
 

 



Bachelorprojekt, Jordemoderuddannelsen, 2019  Gry Thrane Bøhm 

 

Side 59 af 61 
 

 



Bachelorprojekt, Jordemoderuddannelsen, 2019  Gry Thrane Bøhm 

 

Side 60 af 61 
 

 



Bachelorprojekt, Jordemoderuddannelsen, 2019  Gry Thrane Bøhm 

 

Side 61 af 61 
 

 


