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Resumé 

Projektets formål er at undersøge hvorledes fødende oplever overgreb i forbindelse med 

vaginaleksplorationer under fødslen, og hvordan jordemoderen kan søge at forebygge 

oplevelsen af overgreb. Vi har en humanvidenskabelig tilgang, herunder den kvalitative 

metode. Vi bruger teori fra Honneth og Birkler til analyse af den valgte empiri. Vi kan 

gennem analysen konkludere, hvorledes fødende oplever overgreb ved at deres kropslige 

integritet fratages, blive nedværdiget og fornærmet samt opleve manglende inddragelse. 

Jordemoderen kan anerkende og sikre den fødendes autonomi for at forebygge oplevelsen af 

overgreb. Vi diskuterer yderligere baggrunden for oplevelserne, ved at belyse fødekulturen 

og det manglende sprog for overgreb.  
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1.0 Problemstilling 

“Der er brug for et #MeToo-oprør på fødegangen: Indgreb uden samtykke er overgreb” 

(Storgaard, 2021). Sådan lyder overskriften på et debatindlæg i Information af den tidligere 

forkvinde for Forældre og Fødsel ved navn Birgitte Halkjær Storgaard. Debatindlægget blev 

udgivet i forlængelse af, at mange fødende delte deres oplevelser af overgreb ved fødsel på 

fødegangen. En fødende oplevede eksempelvis at få udført en smertefuld vaginaleksploration, 

der endte med en amniotomi uden samtykke, mens en anden fødende følte, at hun blev 

presset til en igangsættelse. Ifølge Storgaard resulterer disse overgreb i en usund kultur, 

hvilket hun udtrykker således i debatindlægget: “den manglende respekt for kvindens krop og 

selvbestemmelse minder om en voldtægtskultur” (Storgaard, 2021). Teknoantropolog Amalie 

Pålsson Nordsted har også berettet om en personlig oplevelse af overgreb på fødegangen. 

Hun er en af de kvinder, der har delt sin historie om en vaginaleksploration under fødslen, 

hvor hendes “STOP” og “AV” ikke blev anerkendt før hun skreg det. Hun ser en kultur, hvor 

en normalisering af overgreb foregår i svangreomsorgen, og hvor overgrebene ikke kaldes 

eller anses for overgreb. Nordsted skyder med skarpt på travlheden, nedskæringerne og 

opbygningen af svangreomsorgen (Nordsted, 2021). Denne kritik bakkes ligeledes op af 

forfatter Olga Ravn, der kritiserer vores sundhedssystem for at have så travlt, at de fødende 

og deres familier ikke får den omsorg, som de har brug for, hvilket medfører store 

konsekvenser for starten på familielivet (Ravn, 2020). Som modsvar på dette, stod 27 læger 

frem med navn i et debatindlæg og erklærede sig uenige (Persson et al., 2021). De skrev alle 

under på, at de ikke genkender en “voldtægtslignende overgrebskultur”, hvor 

svangreomsorgen systematisk tilsidesætter de fødendes ønsker og retten til at bestemme over 

egen krop. Lægerne pointerer blandt andet, at krænkeren begår overgreb for at tilfredsstille 

krænkerens eget behov, hvilket de ikke kan genkende hos hverken lægerne eller 

jordemødrene (Persson et al., 2021).  

Det undrer os, hvordan der kan være så forskellige fortællinger og synspunkter i 

svangreomsorgen mellem en gruppe af sundhedsprofessionelle og patienter. De 27 læger 

beskriver at de hverken ser eller mener, at nogle udfører overgreb på de fødende, mens de 

fødende netop beskriver dette som deres oplevelse. Vi undrer os derfor over om der er brug 

for et nyt sprog til at kunne tale om overgreb i svangreomsorgen. Disse modstridende 

beretninger og oplevelser har været med til skabe et momentum for debatten om forholdene 
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for fødende i Danmark. Beretninger understøttes af seks jordemødre, der i et debatindlæg 

skriver, at jordemødrene skal være med til at sige fra over for overgreb. Hun mener at 

“Fødende kvinder bliver krænket psykisk og fysisk af det system, der skal hjælpe dem” (Falk 

et al., 2020). Jordemødrene anerkender, at de selv er en del af problemet og forsøger i 

indlægget at sætte strukturel sexisme i den danske fødselskultur på dagsordenen. De 

understreger, at et overgreb er et overgreb, også når det sker i sundhedsvæsenet (Falk et al., 

2020).  

Selvom fokusset på denne debat er øget det seneste år i dansk presse, har World Health 

Organization (WHO) allerede tilbage i 2015 udgivet erklæringen “Prevention and elimination 

of disrespect and abuse during facility-based childbirth”. Erklæringen har til formål at belyse 

og sikre fødendes rettigheder til respektfuld behandling i svangreomsorgen (WHO, 2015). 

Den er inspireret af Venezuelas lovgivning på området fra 2007. Venezuela introducerede 

begrebet “obstetrisk vold” under loven “Organic Law on the Right of Women to a Life Free 

of Violence” (Sadler et al., 2016). Lovgivningen indebærer, at obstetrisk vold både kan være 

en fysisk og psykisk krænkelse af kvinden i form af en umenneskelig behandling med en 

sygeliggørelse af den naturlige proces og en fratagelse af kvindens autonomi i fødslen. Denne 

lovgivning er en reaktion på en mangeårig kamp i Sydamerika mod et højt antal af indgreb 

under fødsler, og samtidig er det en anerkendelse af kvinders traumatiske fødselsoplevelser 

(Sadler et al., 2016). Obstetrikken i Sydamerika er på mange punkter usammenlignelig med 

den danske, men vi mener, at obstetrisk vold kan spores i de førnævnte beretninger fra danske 

fødende. Det undrer os, hvorvidt sundhedspersonalet, herunder jordemødre udfører 

handlinger, der kan opleves som obstetrisk vold, og hvordan man kan benytte begrebet i en 

dansk sammenhæng til at forstå fødendes oplevelse af overgreb.  

I Danmark findes der ikke konkret lovgivning, hvor begrebet obstetrisk vold indgår, men 

ifølge Sundhedsloven § 15, må behandling ikke indledes eller fortsættes uden patientens 

informeret samtykke (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). Ligeledes står der i Cirkulæret 

om Jordemodervirksomhed § 6, at jordemoderen under udøvelsen af sin virksomhed skal 

udvise omhu og samvittighedsfuldhed (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001a). 

Lovgivningen er med til at sikre fødendes autonomi samt rettigheder og derigennem sikre en 

værdig og respektfuld behandling (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). I Etiske 

Retningslinjer for Jordemødre understøttes dette, ved at tilskynde jordemoderen til aktivt at 

medvirke til beskyttelse af borgerens ligeværd og integritet samt sikre medbestemmelse og 



 

5 

indflydelse (Jordemoderforeningen, 2010). Her ses det, at vores danske lovgivning og etiske 

retningslinjer for jordemødre beskytter fødendes autonomi og sikre en respektfuld og 

menneskelig behandling. Lovgivningen har til dels samme formål som den venezuelanske 

lovgivning, men den italesætter ikke begrebet obstetrisk vold. Ved et symposium afholdt af 

Jordemoderforeningen blev det diskuteret, om begrebet obstetrisk vold kunne bruges i dansk 

kontekst. Her sættes obstetrisk vold i forbindelse med, at statistikker viser, hvordan den 

generelle indgrebsfrekvens på de danske fødegange er steget gennem de seneste 20 år på 

grund af en øget medikalisering (Pihl & Funge, 2016). Når vi taler om interventioner og 

indgreb i fødselsforløbet, handler det ofte om sectio, igangsættelse eller episiotomi. Vi stiller 

spørgsmål ved, om obstetrisk vold også kan sættes i forbindelse med andre områder i 

svangreomsorgen som eksempelvis vaginaleksplorationen. Som tidligere nævnt beskriver 

flere fødende en uværdig og smertefuld behandling i forbindelse med vaginaleksplorationer. 

Vi oplever i praksis, at deres selvbestemmelse ikke altid bliver respekteret, når hun siger fra 

under en vaginaleksploration. Vi ønsker derfor at belyse vores egen rolle i problemet. Vi har 

hørt os selv sige: “Jeg mærker lige på dig.”, “Jeg mærker lige med under en ve.” og “Lige lidt 

endnu, så er jeg, hvor jeg skal være.”. Ved at formulere det således, kan vi komme til at 

fratage den fødende retten til at sige fra, hvilket vil sige, at vi mislykkedes i at indhente det 

samtykke, som Sundhedsloven forpligter os til. 

Disse refleksioner vækker undren over den retorik, som vi bruger i forbindelse med at udføre 

en vaginaleksploration, og om vores sproget kan have indflydelse på, hvordan den udføres. 

Vil det eksempelvis ændre vores opfattelse, hvis vi kalder vaginaleksplorationen for et 

indgreb? Vil dette have betydning for, om vaginaleksplorationen i højere grad vil blive 

fremlagt som et tilbud og ikke som en naturlig del af fødslen? Et indgreb defineres som en 

handling hvormed man blander sig i noget for at ændre den aktuelle situation (Den Danske 

Ordbog, 2021a). Når vi vaginaleksplorerer, kan det have konsekvenser i form af forstyrrelse 

af kroppens og fødslens naturlige rytme.  Forstyrrelsen kan potentielt være årsag til smerte og 

stress både psykisk og fysisk (Dixon & Foureur, 2010). Smerte og stress under fødslen kan 

have en negativ effekt på både vemekanismen og fødselslængden, da frigørelsen af 

stresshormoner fører til nedsat blodtilførsel til uterus (Brunstad & Tegnander, 2017). Dette 

tydeliggør, at vi med vaginaleksploration blander os i fødslen, hvorved den aktuelle situation 

ændrer sig. Man kan derfor argumentere for, at en vaginaleksploration er et indgreb. 
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Vaginaleksplorationen kan derudover være en sårbar situation for den fødende på grund af 

den intime undersøgelsesmetode samt uvante rammer på en fødegang. Gennem et 

fødselsforløb kan hun opleve mange vaginaleksplorationer, da de benyttes som et essentielt 

undersøgelsesredskab i det normale fødselsforløb. Vaginaleksplorationen kan give 

information om fødslens progression, og dermed være et redskab til at vurdere den fødende 

og hendes forløb (Led Sørensen, 2020). Vi har i praksis oplevet, at der ofte foretages en 

vaginaleksploration, før et andet indgreb udføres. Den tillægges således stor betydning under 

fødslen, hvor de cervikale forhold bliver udgangspunktet for andre interventioner.  Den 

engelske jordemoder Rachel Reed problematiserer, at vi har en fødselskultur, der er blevet 

centreret omkring de cervikale forhold. Hun mener, at jordemødre ligger for meget værdi i 

vaginaleksploration og at den bruges som et redskab til at forsøge at kontrollere det 

ukontrollable i en fødsel. Ligeledes pointerer hun, at progression ikke er en lineær proces, der 

kan forudsiges, samt at andre undersøgelser kan være mere informationsgivende (Reed, 

2015). Det undrer os, at vaginaleksploration er blevet en naturlig del af den normale fødsel, 

hvor der ikke stilles spørgsmål ved brugen og konsekvenserne ved den. Et engelsk studie 

viser, at alternative metoder til at vurdere progression, såsom udvendig undersøgelse af 

caputs nedtrængning, observation af veernes frekvens og styrke samt den fødendes adfærd, 

kan være lige så pålidelige. På trods af dette er vaginaleksploration den foretrukne metode. 

Forskerne har en hypotese om, at jordemødre som følge af stort arbejdspres, vil have svært 

ved at mindske brugen af vaginaleksploration til fordel for alternativer, der kræver mere tid 

og tilstedeværelse (Shepherd & Cheyne, 2013).  

Der findes variationer i tilgangen til vaginaleksploration blandt jordemødre, obstetrikere, 

hospitaler og lande og der er ikke konsensus om, hvor meget man bør vaginaleksplorerer 

(Led Sørensen, 2020). WHO udgav i 2018 en anbefaling om intrapartum behandling for 

bedre fødselsoplevelser, hvor de beskriver, at en rutinemæssig vaginaleksploration hver 4. 

time er anbefalet i den aktive fase på lavrisikofødende. WHO skriver i anbefalingen at 

“Priority must be given to restricting the frequency and total number of vaginal 

examinations” (2018, s. 69). Her bliver der sat et tidsinterval og samtidig et fokus på at 

nedsætte frekvensen af vaginaleksplorationer. Vi har oplevet forskellige retningslinjer i 

Region Hovedstaden. I en retningslinje fra Hvidovre Hospital om den normale fødsel anføres 

vaginaleksploration som “eventuel” ved ankomst til modtagelsen, samt at der udføres 

vaginaleksploration “efter behov” i den aktive del af fødslen (Region Hovedstaden, 2020a). 
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Her anvender jordemoderen sit skøn, og det indikeres, at man bør overveje, hvornår og 

hvorfor det udføres. Modsat beskriver en retningslinje fra Rigshospitalet, at der eksploreres 

regelmæssigt i den aktive del af fødslen (Region Hovedstaden, 2020b). Her bliver det ikke 

beskrevet, hvor ofte man bør eksplorere, eller at der bør være en indikation før 

vaginaleksploration. Disse retningslinjer afspejler ikke WHO’s anbefalinger om 

vaginaleksplorationen og forskellen imellem hospitalerne tydeliggør den manglende 

konsensus. 

Flere kvantitative studier fra udlandet undersøger brugen af vaginaleksploration. De viser, at 

fødende får foretaget betydeligt flere vaginaleksplorationer end retningslinjerne foreskriver. 

Dette sker på trods af, at der i retningslinjerne er fokus på at mindske interventioner og støtte 

den normale fødsel (Shepherd & Cheyne, 2013 & De Klerk et al., 2018). Et Cochrane review 

viser, at rutinemæssig vaginaleksploration ikke mindsker forekomsten af vestimulation under 

fødslen, sectio, epiduralanlæggelse eller instrumentel forløsning. Omvendt, fandt studiet 

heller ingen øget risiko for infektion hos mor eller barn ved rutinemæssig vaginaleksploration 

(Downe et al., 2013). Ligeledes pointerer WHO i deres retningslinjer, at evidensen for 

effekten af rutinemæssig vaginaleksploration er af meget lav (2018). Nyere studier peger dog 

på en mulig sammenhæng mellem et øget antal vaginaleksplorationer og en øget risiko for 

feber under fødslen (Gluck et al., 2020). Det undrer os, at der ikke findes mere forskning om 

sammenhængen mellem frekvensen af vaginaleksploration og outcome, når den i dag er 

essentiel for, hvordan vi vurderer progression under fødslen. Et kvantitativt hollandsk studie 

undersøger oplevelsen af vaginaleksploration via en spørgeskemaundersøgelse. Over en 

tredjedel af kvinderne rapporterer en negativ oplevelse i forbindelse med en 

vaginaleksploration. Dertil ses det at frekvensen af vaginaleksploration samt antallet af 

personale, der udfører disse, giver en signifikant øget risiko for at have en negativ oplevelse. 

En negativ oplevelse hos den fødende er ofte forbundet med, at de også oplever 

undersøgelsen som smertefuld. Hertil oplever otte ud af ti, at de ikke kan sige fra under 

vaginaleksploration (De Klerk et al., 2018). Da studierne er kvantitative mangler vi en 

kvalitativ forståelse af fødendes oplevelse. 

For jordemoderen ses det, at vaginaleksploration er en naturlig og rutinemæssig del af den 

normale fødsel, hvilket vil sige, at der ikke stilles spørgsmål ved brugen og konsekvenserne 

ved den. Samtidig oplever nogle fødende vaginaleksploration som smertefuld og 

grænseoverskridende. Samtidigt føler de, at de ikke kan sige fra. Vi mener, at det er 

Frederikke Eskesen

Frederikke Eskesen
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interessant at undersøge, hvordan netop disse negative oplevelser af vaginaleksplorationer 

kan have betydning for fødendes oplevelse af overgreb i mødet med jordemoderen under 

fødslen. Dette leder os frem til projektets problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Hvorledes oplever fødende overgreb i forbindelse med vaginaleksploration under deres 

fødselsforløb? Og hvordan kan jordemoderen benytte denne viden til at søge at forebygge 

oplevelsen af dette?  

1.2 Begrebsafklaring 

I det nedenstående afsnit følger en kort afklaring af begreberne, der anvendes i projektet; 

overgreb og fødselsforløb. 

Overgreb 

Vi har i vores projekt valgt at benytte Den Danske Ordbogs definition af et overgreb. Her 

defineres et overgreb som en “fysisk eller psykisk krænkelse af en svagere eller værgeløs part 

eller af dennes rettigheder; voldelig eller respektløs fremfærd mod nogen” (Den Danske 

Ordbog, 2021b). Herunder dækker ordet “krænke” over at skade eller begå overgreb mod 

nogens ære, selvfølelse eller at ydmyge og såre (Den Danske Ordbog, 2021c).  

Når vi vælger at benytte begrebet overgreb i dette projekt, er det, fordi vi ønsker at 

undersøge, hvordan fødende oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksplorationen. Vi er 

bevidste om, at oplevelsen af overgreb er subjektiv. Definitionen dækker derfor ikke 

nødvendigvis over, hvad alle kan opleve som et overgreb.  

Fødselsforløb 

Med projektets problemformulering ønsker vi at undersøge oplevelser i forbindelse med 

vaginaleksploration under et fødselsforløb. Dette omfatter dermed latensfase, aktiv fødsel, 

post partum samt igangsættelse, herunder hindeløsning ved sidste konsultationsbesøg. 
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2.0 Metode 

Projektets metode vil i følgende afsnit præsenteres og begrundes, herunder den 

videnskabsteoretiske tilgang. Efterfølgende vil projektets søgestrategi fremgå, hvor valget af 

projektets empiri introduceres. Slutteligt argumenteres for projektets valg af teori og 

analysestrategien gennemgås. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Følgende afsnit vil indeholde en refleksion over projektets videnskabsteoretiske tilgang. 

Vi ønsker gennem projektets problemformulering at opnå en større forståelse for fødendes 

oplevelse af overgreb i forbindelse med vaginaleksploration samt en forståelse af, hvorledes 

vi, som jordemødre, kan benytte denne viden til at søge at forebygge oplevelsen af overgreb. 

Den humanvidenskabelige tradition interesserer sig for at undersøge menneskelige 

fænomener via fortolkning af subjekters oplevelser. Den stræber efter at opnå en større 

forståelse og erkendelse af verden ud fra menneskelige perspektiver (Thisted, 2018). Da vi vil 

opnå en større viden om af fødendes oplevelser, ligger projektets metode op til en 

humanvidenskabelig tilgang, og således skrives projektet indenfor den humanvidenskabelige 

tradition. 

Ontologi, også kaldet virkelighedssyn, er måden, hvorpå man anskuer verden. Ifølge 

humanvidenskabens ontologi findes ikke én objektiv virkelighed, fordi virkeligheden skabes 

af subjektet (Thisted, 2018). For at forstå fødendes oplevelser, tanker og følelser må vi have 

kendskab til deres subjektive virkelighed. Således erkender vi ontologisk, at virkeligheden er 

konstrueret af mennesket, og viden og sandhed er subjektiv (Thisted, 2018). Hvorledes denne 

viden erfares og tilegnes, er det epistemologiske spørgsmål, der i den humanvidenskabelige 

tradition kan besvares ved at undersøge subjektets virkelighed (Thisted, 2018). Derfor vil 

vores epistemologiske tilgang i dette projekt være at undersøge subjektet ud fra fødendes 

oplevelser ved at spørge dem. Epistemologien beskriver derfor, hvorledes vi kan opnå den 

viden, vi vil undersøge (Thisted, 2018). Vi vil således benytte os af allerede eksisterende 

kvalitativ empiri, der ved hjælp af interviews og narrative beretninger, belyser fødendes 

oplevelser, tanker og følelser. Modsat kvantitativ forskning, hvor man undersøger 

virkeligheden ved at måle og veje, giver den kvalitative tilgang os mulighed for at opnå viden 
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og undersøge sammenhænge om forhold, der ikke kan kvantificeres eller måles med tal 

(Malterud, 2006). Den kvalitative metode er derudover kendetegnet ved at arbejde 

dybdegående med et fokusområde, og søger ikke generaliserbarhed, men overførbarhed, da 

man ønsker at undersøge de forhold, der gør sig gældende for personerne og 

omstændighederne (Thisted, 2018). Dette er relevant for at besvare projektets 

problemformulering, da vi vil forsøge at gøre vores projekt overførbart til praksis. 

2.1.1 Hermeneutik og fænomenologi 

Indenfor humanvidenskaben findes forskellige filosofier blandt andet hermeneutikken og 

fænomenologien, der beskriver, hvordan man kan undersøge menneskers oplevelser ved 

hjælp af metodiske fremgangsmåder. Vi vil i dette afsnit redegøre for netop disse og uddybe, 

hvordan teorien gør sig gældende for vores projekt. 

Hermeneutikken søger at forstå menneskets oplevelser gennem fortolkning af disse (Thisted, 

2018). Da vi gerne vil forstå fødendes oplevelser, vil vi i projektet derfor foretage en 

hermeneutisk fortolkende analyse på baggrund af kvalitativ empiri. Til det bruges den 

hermeneutiske cirkel, som består af forforståelse, forståelse og efterforståelse. Forforståelsen 

består af de opfattelser, man på forhånd har ud fra sin forståelseshorisont på baggrund af 

viden og erfaring (Thisted, 2018). Med forforståelse menes de fordomme og forudindtagede 

holdninger, som vi har med i vores fortolkning. Dette menes ikke negativt, men er 

uundgåeligt for menneskers forudsætninger for at opnå forståelse (Birkler, 2021). Forståelsen 

er den erkendelse, man kommer frem til i fortolkningen af de subjektive oplevelser. Gennem 

denne nye viden sætter vi vores fordomme i spil, så vi enten kan be- eller afkræfte vores 

forforståelse for at komme frem til en ny forståelse (Birkler, 2021). Efterforståelsen består i at 

perspektivere den nyfundne forståelse til ens forforståelse og dermed skabe en ny 

forforståelse omkring emnet (Thisted, 2018). Efterforståelsen beskriver således, hvordan 

vores forhenværende forståelseshorisont smelter sammen med en ny forståelseshorisont, og 

der vil dermed ske en horisontsammensmeltning (Birkler, 2021).  

Vores problemformulering kan kun besvares med et subjektivt perspektiv, hvor vi anser de 

fødende som værende subjekter, der oplever, og os som fortolkende subjekter. Vi ønsker ud 

fra vores forforståelse at opnå forståelse af fødendes oplevelse af overgreb, og denne 

forståelse vil vi diskutere med nye perspektiver. Vi vil derved komme frem til en 
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efterforståelse for, hvordan fødende oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksploration, 

og hvordan dette kan forstås i et jordemoderfagligt perspektiv. Denne viden vil efterfølgende 

blive vores nye forforståelse, hvorfra den hermeneutiske cirkel kan starte forfra. 

Fænomenologien er en filosofisk retning og metode indenfor humanvidenskaben, der søger at 

beskrive, hvordan den menneskelige virkelighed kan forstås i den verden, som vi lever i 

(Thisted, 2018). Derfor ligger vores projekt også op til en fænomenologisk tilgang, idet vi 

ønsker at undersøge et fænomen, som det opleves af subjektet via dets livsverden. I projektet 

har vi brug for empiri, der giver os indblik i de fødendes livsverden. Fænomenet er i vores 

projekt oplevelsen af overgreb i forbindelse med vaginaleksploration, og subjektet er de 

fødende. En livsverden betyder den måde mennesker oplever og tænker om verden på 

(Thisted, 2018). Med fænomenologien er vi således interesseret i at undersøge, hvordan 

fødendes oplevelser kan forstås, og ikke hvorfor de oplever det som de gør. 

Dermed bruger vi en fænomenologisk analysemetode med en fortolkende hermeneutisk 

tilgang til at undersøge projektets empiri samt at diskutere og perspektivere projektets 

resultater. 

2.1.2 Vores forforståelse 

Som en del af projektets hermeneutiske metode, er det relevant at redegøre for vores egen 

forforståelse, da denne er udgangspunktet for dette projekt. Redegørelsen vil fremgå i det 

følgende afsnit.  

Vi har diskuteret vores erfaringer, oplevelser samt tanker, og har fundet en række fælles 

forforståelser. Vores forforståelser er dannet fra oplevelser i praksis samt gennem 

jordemoderuddannelsen. Det er vores oplevelse, at vaginaleksploration tillægges stor 

betydning i jordemoderfaget, og at frekvensen af vaginaleksploration under fødselsforløb på 

fødegangen er høje. Vi oplever, en manglende erkendelse af, at vaginaleksploration kan 

opleves som et overgreb for nogle fødende. Vi har derfor spurgt os selv, om vi har manglet 

erkendelse af vores egen rolle i problematikken, og hvorvidt vi har begået overgreb. Samtidig 

har vi erfaring med, at brugen af vaginaleksploration er normaliseret og udføres 

rutinemæssigt. Vi mener, at travlhed og ressourcemangel kan have indflydelse på 

jordemødres tilgang til indgrebet. Vi har en forforståelse af, at vi som jordemødre kan komme 

Frederikke Eskesen
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til at negligere vaginaleksplorationens intime og sårbare omstændigheder, da det er dagligdag 

for os, men ikke for de fødende. Vi har dermed den forforståelse, at vaginaleksploration kan 

opleves som et overgreb, som redegjort i problemstillingen. 

2.2 Søgestrategi 

For at afsøge området for fødendes oplevelser af overgreb ved vaginaleksploration, søger vi 

viden i artikler og faglitteratur om dette problemområde for at udvide vores horisont. Da vi 

ønsker at undersøge oplevelser, søger vi efter kvalitativ empiri. Strategien for projektets 

søgning vil således fremgå i følgende afsnit.  

Vi opsætter følgende inklusionskriterier; engelsk, svensk, norsk eller dansksproget samt 

omhandle fødende. Samtidig skal det være udgivet indenfor de seneste 20 år for bedst muligt 

at opnå overførbarhed til nuværende praksis. Vi foretager herefter en systematisk 

litteratursøgning. En systematisk søgning indebærer, at der foretages søgninger, hvor ens 

søgeord kombineres på bedst mulig måde og afprøves i relevante databaser (Glasdam, 2015). 

Først foretager vi en systematik litteratursøgning i databasen Cinahl. Denne database 

indeholder mere end 4,3 millioner artikler indenfor det sundhedsvidenskabelige område. 

Cinahl er kendetegnet ved kvalitativ forskning indenfor patienterfaringer og -oplevelser, hvor 

der stilles krav til kvaliteten og den faglige relevans, da artiklerne er peer-reviewed 

(Glasdam, 2015). Derfor finder vi databasen optimal til at finde kvalitative studier om 

fødendes oplevelser. 

Til vores systematiske søgning benyttes søgemodellen PICo, da denne model kan anvendes 

ved kvalitative problemstillinger til at finde litteratur om et bestemt fænomen i en bestemt 

kontekst. Hvert bogstav i PICo-skemaet står for et bestemt aspekt af en sundhedsfaglig 

problemstilling, P står for Population, I for Interest og Co for Context (KP Bibliotek, 2021a). 

PICo modellen opstilles ud fra ordvalget i vores problemformulering. Vi anvender de boolske 

operator “AND” og “OR” til at udvide og præcisere søgningen. Samtidig benytter vi 

trunkeringstegnet “*” på flere af vores søgeord. Disse faktorer udvider søgningen, og det gør 

den bred og gennemsigtig.  
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Vores PICo model ser dermed således ud:  

 P  (Population) 
 

I  (Interest) 
 

Co  (Context) 

 
Fødende 

 
Oplevelse 

 
Vaginaleksploration 

Søge-

ord 

Birth OR Childbirth 

OR “Labor NOT 

work” OR Delivery 

OR Parturition OR 

“Labouring women” 

AND Experience OR 

Perception OR 

Feeling OR Emotion 

OR View OR 

Perspective OR 

Opinion 

AND “Vaginal exam*” 

OR “Internal 

exam*” OR 

“Vaginal 

assessment” OR 

“Cervical dilation” 

Vi sikrer korrekte søgeord ved at udføre en bloksøgning, hvor ordene søges enkeltvis. 

Herefter søger vi på synonymerne i hvert aspekt sammen for at sikre at mængden passer, 

inden den endelige søgning. Dette giver 85 søgeresultater (se bilag 1). Vi gennemgår hver 

enkelt studies titel samt abstract. På den baggrund frasorterer vi 82 studier. Dette gøres på 

grund af manglende relevans i forhold til projektets problemformulering, da de eksempelvis 

undersøger jordemoderens perspektiv eller sammenligner ultralyd med vaginaleksploration. 

Andre har et kvantitativt studiedesign, der søger en generaliserbarhed, og er derfor inadækvat 

til at opnå en forståelse for oplevelser og dermed besvare vores problemformulering. 

Således har vi 3 studier tilbage, der opfylder vores inklusionskriterier (se bilag 2). Studiet af 

Lai & Levy, 2001 er udført i Hong Kong i omstændigheder, der er meget ulig dansk praksis 

da fødslerne foregår i et rum med ti senge - kun adskilt af gardiner. Yderligere undersøger 

studiet oplevelsen af vaginaleksploration, men også gynækologisk undersøgelse med 

instrumenter. De to andre studier af Yıldırım & Çıtak Bilgin (2021) og Teskereci, et al. 

(2020) foregår begge i Tyrkiet. Studierne omhandler vaginaleksploration under fødslen og 

udføres primært af jordemødre. De er samtidig udført i mere private omgivelser, der minder 

om dansk praksis. De to tyrkiske studier er publiceret i henholdsvis 2020 og 2021 og er 

dermed af nyere dato. Vi mener de er mest overførbare og vi går på baggrund af det videre 

med dem som empiri. 
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Vi foretager efterfølgende en litteratursøgning med samme fremgangsmåde i databasen 

PubMed samt PsycInfo for at afdække en større datamængde (se bilag 3). PubMed indeholder 

mere end 25 millioner peer-reviewed artikler indenfor det sundhedsvidenskabelige område 

(Glasdam, 2015). PsycInfo er en database med over 5 millioner peer-reviewed artikler 

indenfor adfærd og psykologi (EBSCO, 2021). Databasen er dermed relevant til at finde 

jordemoderfaglige artikler. Søgningerne genfinder de to valgte studier samt yderligere 14 nye 

resultater. Vi ekskluderer alle 14 på baggrund af manglende relevans samt inadækvat 

studiedesign. Vi udfører yderligere en kædesøgning for at afsøge litteraturen og sikre, at vi 

ikke overser relevant empiri. Her genfinder vi samme empiri som tidligere nævnt. Disse 

litteratursøgninger giver dermed ingen ny empiri. 

2.2.1 Valg af empiri  

I de følgende afsnit præsenteres kort vores valg af empiri i projektet. I afsnit 3.0 vil der 

fremgå en kvalitetsvurdering af de to studier, hvor de yderligere præsenteres og studiernes 

relevans for projektet begrundes.  

På baggrund af ovenstående søgning udvælges to studier, som inddrages i projektet til 

besvarelse af problemformuleringen. Det kvalitative studie fra 2020: “Experiences of Women 

Regarding Vaginal Examination During Labor: A Qualitative Study.” (Teskereci, Yangın & 

Akpınar) bygger på semistrukturerede interviews af 14 fødende på et offentligt hospital i 

Tyrkiet. Derudover udvælges det andet kvalitative studie fra 2021: “Women's Experiences of 

Vaginal Examination During Normal Childbirth and Affecting Factors: A Qualitative Study.” 

(Yıldırım & Çıtak Bilgin). Det består af semistrukturerede interviews af 20 fødende på to 

offentlige hospitaler i Tyrkiet. 

Da vores empiri tager afsæt i oplevelser fra fødende i Tyrkiet, mener vi, at det er relevant at 

supplere med oplevelser fra fødende i en dansk kontekst for at styrke vores forståelse og 

projektets overførbarhed. Vi har gennem undervisning på jordemoderuddannelsen kendskab 

til projektet ved navn God GU. Dette er et dansk projekt, der løbende indsamler vidnesbyrd 

om oplevelser af grænseoverskridende gynækologiske undersøgelser. De har fra 10. februar 

2021 til 17. september 2021 udgivet 186 vidnesbyrd fra kvinder i Danmark (GOD GU, 2021). 

Vi ønsker vidnesbyrd, der omhandler vaginaleksplorationer under et fødselsforløb. Efter 

gennemlæsning finder vi således ni vidnesbyrd, der er brugbare og udvælges derfor til 
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besvarelsen af vores problemformulering. Der ekskluderes dermed 177 vidnesbyrd fra 

kvinder, da deres oplevelse handler om en gynækologisk undersøgelse udenfor 

svangreomsorgen. De valgte uredigerede vidnesbyrd er at finde i bilag 4 og er nummereret, 

som de fremgår i God GU.  

2.3 Begrundelse for valg af teori 

I følgende afsnit præsenteres og begrundes valg af projektets teori.  

2.3.1 Kirsti Malterud 

Vores valgte empiri har et kvalitative studiedesign, hvorfor det er relevant at kvalitetsvurdere 

empirien ved brug af Kirsti Malteruds checkliste for kritisk læsning af kvalitative studier. 

Malterud er en norsk læge og professor, som har været med til at gøre den kvalitative 

forskningsmetode anerkendt indenfor den medicinske verden, da hun har bidraget med teori 

og empiri til, hvordan den kvalitative metode indenfor det sundhedsfaglige område kan 

kvalitetssikres (Malterud, 2006). Malteruds checkliste præsenterer overordnede standarder, 

som benyttes til at vurdere kvalitative studiers videnskabelige kvalitet og dermed validitet. 

Validitet opnås, hvis konklusionerne er gyldige, hvilket sige, om studiet undersøger det, som 

studiet reelt ønsker at undersøge, samt hvordan det er undersøgt korrekt (Malterud, 2006). Vi 

benytter derfor checklisten for at kvalitetssikre empirien. Derudover benytter vi, som en del 

af projektets metode, Malteruds beskrivelse af en datastyret analyse, der søger at få 

meningsindholdet tydeligt frem fra empirien.  

2.3.2 Axel Honneth 

Da vi ønsker at undersøge fødendes oplevelse af overgreb i forbindelse med 

vaginaleksploration, er det relevant at inddrage teori om krænkelse og anerkendelse, da vi i 

projektet definerer et overgreb som en krænkelse. Axel Honneth beskriver disse begreber i 

relation til individets selvforhold. Honneth, der er tysk filosof og professor i socialfilosofi, er 

hovedsagelig kendt for sin anerkendelsesteori. Vi finder det relevant at bruge netop Honneths 

begreber om anerkendelse samt krænkelse. Teorien præsenteres yderligere i afsnit 4.1.  
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Vi tager udgangspunkt i Honneths bog “Kamp om anerkendelse” (2006). I tilfælde af 

forståelsesvanskeligheder, benytter vi Heidegrens fortolkning af Honneth, til at sikre korrekt 

anvendelse (2010). 

2.3.3 Jacob Birkler 

Da vi gerne vil forstå fødendes oplevelse af overgreb under vaginaleksploration, er det 

relevant at undersøge samspillet mellem den fødende, der oplever eksplorationen, og 

jordemoderen der udfører den. Jacob Birkler er cand.mag. i filosofi og psykologi samt 

medlem af Det Etiske Råd og beskæftiger sig med etik indenfor sundhedsvæsenet. Vi finder 

det relevant at inddrage Birklers teori om autonomi og paternalisme i vores analyse, da der 

kan forekomme konflikter i samspillet mellem jordemoderens paternalisme og den fødendes 

autonomi, når den fødende oplever overgreb. Vi vil redegøre for disse begreber i afsnit 4.2 

for at benytte dem i analysen.   

2.4 Analysestrategi 

I følgende afsnit præsenteres den strategi, som vi anvender til metodisk og teoretisk at 

analysere projektets empiri med det formål, at fremgangsmåden bliver overskuelig. I det 

følgende afsnit redegør vi for, hvordan analyse af det empiriske materiale vil lede os mod en 

besvarelse af projektets problemformulering. Indledningsvis kvalitetsvurderer vi studierne 

ved hjælp af Malteruds checkliste for kritisk læsning af kvalitative studier. Det giver os en 

bedre mulighed for at validere studierne samt vurdere deres relevans. Projektets empiri består 

af to kvalitative studiers resultater. De ni vidnesbyrd inkluderes i analysen som rådata og 

kvalitetsvurderes ikke, da vidnesbyrdene ikke er forskningsdata.  

Vi har hver vores livs- og jordemodererfaring, og med den bevidsthed gennemlæses studierne 

samt de ni vidnesbyrd individuelt. En måde at få meningsindholdet tydeligt frem fra 

empirien, er ved at foretage en datastyret analyse, hvor meningsbærende elementer 

identificeres og sættes i kategorier (Malterud, 2006). Vi gennemgår således systematisk 

empirien for at identificere meningsbærende enheder eller fænomener, hvor vi forventer, at 

der vil opstå ligheder og forskelle mellem disse. Vi har i begge studier valgt at fokusere på de 

oplevelser, der kan bidrage til en større forståelse af oplevelsen af overgreb, og på den måde 

lade problemet styre analysen. Projektets analyse opbygges på den måde tematisk.  
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Vi analyserer projektets empiri med brug af Honneths teori om anerkendelse og krænkelse 

samt Birklers teori om autonomi og paternalisme for at fortolke kvindernes udsagn og 

dermed forstå, hvordan kvinderne oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. 

Ydermere belyses med samme teori, hvordan vi som jordemødre kan bruge denne viden i 

praksis og søge at forebygge oplevelsen af overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. 

Med udgangspunkt i vores problemformulering vil vi arbejde hermeneutisk ved at 

genfortolke studiernes fund og fortolke de ni vidnesbyrd. Hermeneutikken betyder, at vi kan 

forstå enkeltdelene ud fra helheden, hvilket kan give os en ny forståelse af helheden. Vi 

forventer med analysen at opnå større viden om fødendes oplevelse af grænseoverskridende 

adfærd og negative følelser i forbindelse med vaginaleksploration under et fødselsforløb. Ved 

at inddrage vores forforståelse og arbejde, som beskrevet ovenfor, vil vi gennem arbejdet 

med projektet opnå en ny efterforståelse, der kan bidrage til, hvordan vi som jordemødre kan 

forsøge at forstå fødende. 

3.0 Præsentation og kvalitetsvurdering 

I følgende afsnit præsenteres og kvalitetsvurderes projektets empiri. De valgte studier 

analyseres ved brug af Malteruds checkliste for kritisk læsning af kvalitative studier. Vi 

finder det relevant at gennemgå den interne og eksterne validitet for begge studier. De 

udfyldte tjeklister fremgår i bilag 5 og 6. Slutteligt vil der fremgå en begrundelse og 

præsentation af supplerende empiri til besvarelse af projektets problemformulering. 

3.1 Experiences of Women Regarding Vaginal Examination During 

Labor: A Qualitative Study 

Præsentation  

Det første studie vi har valgt som empiri er Experiences of women regarding vaginal 

examination during labor: A qualitative study af forfatterne Teskereci, Yangın og Aknpınar 

fra 2020. Studiet har oprindelse i Tyrkiet og er udgivet i tidsskriftet Health Care For Women 

International. Der gøres brug af et kvalitativt studiedesign med en hermeneutisk-

fænomenologisk metode, hvor formålet er at undersøge kvinders oplevelse af 

vaginaleksploration under fødslen. Studiets datamateriale består af semistrukturerede 
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interviews med 14 forskellige kvinder fra en obstetrisk klinik på et offentligt hospital, hvor 

interviewene er foretaget 24 timer post partum. Gennem analysen opstiller studiet to 

kategorier: “Past Experiences” og “Future Expectations”. Under kategorien “Past 

Experiences” finder de fire temaer: “Hard to Explain”, “Necessary despite Everything”, 

“Facilitators” og “Barriers”. Under kategorien “Future Expectations” finder studiet to emner: 

“Which One: Professionalism or Gender?” og “A Humane Approach” (Teskereci et al., 

2020). Studiet konkluderer, at kvinderne har følelser som smerte, skam, frygt og angst under 

vaginaleksploration, fordi de forventede en mere menneskelig behandling. Trods dette er 

kvinderne enige om, at vaginaleksploration er en nødvendighed. Næsten halvdelen mener 

derudover, at fagpersonernes ekspertise er vigtigere end fagpersonens køn. Slutteligt 

anbefales det, at fagpersonale, der støtter eller udfører vaginaleksploration, bør informere den 

fødende om afslapningsmetoder og sikre at undersøgelsen udføres i en situation, hvor 

kvinden føler sig tryg (Teskereci et al., 2020).  

Intern validitet 

For at kvalitetsvurdere studiet undersøger vi først den interne validitet. Intern validitet 

refererer til, hvorvidt studiets metode er i stand til at besvare og undersøge det, som studiet 

har til formål. Derved beskriver den interne validitet, om studiets resultater er troværdige 

indenfor studiets egne præmisser (Malterud, 2006). 

Studiets baggrund er velbeskrevet, hvilket tydeliggør relevansen af problemstillingen. Der 

benyttes samtidig en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang, og dette begrundes med at være 

oplagt til at undersøge oplevelser fra et personligt perspektiv. Forskerne foretager derfor 

semistrukturerede interviews til at belyse de personlige og intime oplevelser. Dette giver 

intervieweren mulighed for at styre interviewet samtidig med, at respondenten frit kan 

besvare spørgsmålene. Derved får man som forsker mulighed for at opnå viden uden for ens 

forforståelse (Malterud, 2006). Det er vores vurdering, at studiet benytter et adækvat 

studiedesign, da det besvarer studiets problemstilling.  

Ifølge Malterud kan ens forforståelse have indflydelse på både, hvordan man interviewer, og 

hvordan man fortolker et interview (2006). Studiet pointerer, at deres resultater kan være 

påvirket af interviewerens attitude, og hvordan deltagerne har modtaget spørgsmålene. Vi 

vurderer, at det højner den interne validitet, at studiet reflekterer over interviewerens 

forforståelse og dennes påvirkning af interviewets udfald og fortolkningen. Selvom vi 
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vurderer, at studiet har valgt et adækvat design, vurderer vi samtidig, at det yderligere kunne 

styrke studiets interne validitet og øge gennemsigtigheden, hvis forskerne selvkritisk havde 

gjort sig overvejelser om det valgte studiedesign. Det ville tydeliggøre studiets begrænsninger 

og muligheder (Malterud, 2006).  

Med strategisk udvælgelse vælges deltagerne ud fra bestemte kriterier, hvilket sikrer, at 

resultaterne bliver robuste og problemstillingen kan besvares så relevant som muligt 

(Malterud, 2006). Forskerne har udvalgt sine deltagere ud fra følgende eksklusionskriterier: 

“could not speak Turkish”, ”have major psychiatric problems”, ”experienced serious” 

”complications during” og ”following birth” (Teskereci et al, 2020, s. 77). Således udelukker 

forskerne deltagere, der ikke kan anvendes til at besvare problemstillingen, fordi de mener 

andre faktorer påvirker oplevelsen. Dog diskuterer studiet ikke, hvilke begrænsninger og 

konsekvenser denne udvalgsstrategi kan have haft eller begrunder, hvorfor den er adækvat. 

Dette ville ifølge Malterud ellers have øget studiets interne validitet, da det havde gjort det 

tydeligt for læseren, hvilke overvejelser forskerne har haft i udvælgelsen af deres deltagere 

(2006). Vi vurderer alligevel, at metoden og studiets deltagere er velvalgte samt overskueligt 

præsenteret, hvilket styrker studiets interne validitet.  

Et studie kan strukturere sin analyse ved at anvende en datastyret analysemetode, hvor 

meningsbærende elementer identificeres ud fra teksten og opdeles i kategorier med samme 

tema. Derved kommer meningsindholdet fra det undersøgte data tydeligt frem (Malterud, 

2006). Forskerne præsenterer tydeligt, hvordan deres analysemetode er delt op i tre faser: “(1) 

a naïve reading”, ”(2) a structural analysis” og ”(3) a comprehensive understanding including 

a discussion.” (Teskereci et al, 2020, s. 77). På den måde validerer studiets dets resultater, da 

analysemetoden er med til at sikre, at meningsindholdet i interviewene bliver tydeliggjort 

Samtidigt mindsker metoden risikoen for enkeltstående fortolkninger. Vi vurderer derfor, at 

studiet har en velvalgt analysemetode, der øger den interne validitet.  

Det kan være en fordel for et studie at have flere forskere, da deres forskellige perspektiver 

giver mulighed for flere nuancer i fortolkningen af interviewene. Samtidig mindskes risikoen 

for, at resultaterne påvirkes af hver enkelt forskers forforståelse (Malterud, 2006). Vi 

vurderer derfor, at det øger den interne validitet, når studiet er udarbejdet af tre forskere. Det 

fremgår dog ikke præcist, hvilken rolle hver forsker har haft i indsamling og bearbejdning af 

data, og vi får tilmed ikke oplyst, hvilke faglige profiler de har. Ifølge Malterud ville dette 
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kunne styrke et studies interne validitet, da det bliver gennemsigtigt for læseren, hvordan 

resultater kan påvirkes af forskernes rolle og deres profil (2006). De kunne yderligere have 

øget studiets interne validitet ved at informantvalidere studiets resultater. Ved at 

informantvalidere resultater kan et studie sikre sig, at den interviewede ikke bliver 

fejlfortolket, idet personen får mulighed for at gennemlæse resultaterne (Malterud, 2006). Det 

vurderes alligevel, at studiets analysemetode overordnet er velvalgt, hvilket fører til en 

generel øget intern validitet.  

Et studie kan øge sin interne validitet ved at have en høj kommunikativ validitet, hvis det 

formidles på en forståelig og relevant måde (Malterud, 2006). Resultaterne i studiet er 

tydeligt præsenteret, og der skelnes mellem informanternes og forskernes stemmer. Hermed 

vurderer vi, at studiet har en høj kommunikativ validitet. En anden måde at vurdere studiets 

validitet er ved at undersøge replicerbarheden, da denne beskriver muligheden for at finde 

lignende resultater og derved øge validiteten (Malterud, 2006). Studiet har en høj 

replicerbarhed, idet det diskuterer og validerer resultaterne op imod allerede eksisterende 

fund, hvilket i højere grad gør resultaterne mere gyldige og dermed valide, hvilket øger den 

interne validitet. 

Ekstern validitet 

Den eksterne validitet beskriver overførbarheden til andre kontekster end studiets egen. Det 

betyder, hvorvidt studiets resultater er overførbare til eksempelvis et andet land eller en anden 

befolkningsgruppe. En måde at øge den eksterne validitet er ved at deltagerne og 

udvælgelsesmetoden er velbeskrevet, så læseren kan vurdere overførbarheden af studiets 

resultater (Malterud, 2006). Deltagerne i studiet er valgt ud fra eksklusionskriterier, og 

samtidig er deltagernes sociodemografiske informationer velbeskrevet i en tabel. Vi vurderer 

derfor, at det øger den eksterne validitet, da det giver en tydelig og overskuelig beskrivelse af 

deltagerne. Det ses samtidig, at deltagerne har forskellige baggrundsvariabler. En mangfoldig 

og varieret deltagergruppe giver mulighed for nuancer og forskellige fortolkningsmuligheder. 

Det giver også læseren en forståelse for rammerne af den eksterne gyldighed (Malterud, 

2006). Derfor øges studiets eksterne validitet, da overførbarheden forøges med en mangfoldig 

deltagergruppe. Studiet drøfter selv sin eksterne validitet, idet de beskriver “... as the study 

was conducted in a single center, it may be recommended to repeat it at different sites.” 

(Teskereci et al, 2020, s. 85). Vi vurderer, at det styrker den eksterne validitet, at forskerne er 

bevidste om studiets begrænsninger. 



 

21 

Det kan dog kritiseres, at studiet ikke reflekterer over de sociodemografiske data, i form af 

hvilken betydning deltagergruppens sammensætning har for studiets resultater. Ifølge 

Malterud forøges den eksterne validitet, når studiet kan se ud over den kontekst, som dataene 

er indsamlet under, og på den baggrund diskutere betingelserne for studiets overførbarhed 

(2006). Vi vurderer, at det ville have styrket studiets overførbarhed og dermed den eksterne 

validitet, hvis studiet havde selvkritiske overvejelser som disse. Studiet diskuterer dets 

eksterne validitet ved at påpege, at det er relevant at gentage studiet på et andet hospital for at 

øge overførbarheden. På trods af dette mener de, at resultaterne stadig er overførbare, da 

formålet er at forstå fødendes oplevelser. 

Efter kritisk læsning af “Experiences of women regarding vaginal examination during labor: 

A qualitative study” af Teskereci et al. (2020), vurderer vi at studiet opfylder vores krav om 

intern samt ekstern validitet, og studiet kan derfor anvendes som empiri til besvarelse af 

projektets problemformulering. 

3.2 Women's Experiences of Vaginal Examination During Normal 

Childbirth and Affecting Factors: A Qualitative Study  

Vi vil i følgende afsnit ligeledes præsentere og kvalitetsvurdere studiet af Yıldırım og Çıtak 

Bilgin (2021) på baggrund af arbejdet med Malteruds tjekliste. Herunder vurderes studiets 

interne og eksterne validitet. 

Præsentation 

Women's Experiences of Vaginal Examination During Normal Childbirth and Affecting 

Factors: A Qualitative Study af Yıldırım og Çıtak Bilgin (2021) er udgivet i tidsskriftet 

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences og er udført i Tyrkiet. Det kvalitative studie 

har til formål at undersøge kvinders oplevelser af vaginaleksploration under fødslen samt 

faktorer der påvirker indgrebet. Studiets datamateriale består af semistrukturerede interviews 

af 20 kvinder, der har født normalt på to offentlige hospitaler i en tyrkisk provins. Der er 

desuden indsamlet personlig information om kvinderne, og studiets interviews er foretaget 

under observation af kvindernes opførsel og kropssprog. Der blev på baggrund af dette 

udformet en indholdsanalyse. Studiet identificerer først to temaer der omhandler oplevelsen 

af vaginaleksploration “Vaginal examination concept” og “Experience and emotional 
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reactions related to the vaginal examination.” (Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021). Disse temaer 

er ligeledes inddelt i undertemaer (se bilag 7). De undersøger ligeledes, hvilke faktorer, der 

påvirker oplevelsen. I relation til dette identificeres yderligere to temaer ”Factors affecting 

life” og “Expectations” (Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021). Disse er ligeledes opdelt i 

undertemaer (se bilag 8). Gennem indholdsanalyse og diskussion, konkluderer studiet, at de 

fødende forventer støtte under vaginaleksploration, hvor de ikke føler sig velinformeret. 

Yderligere oplyser de fødende, at de får foretaget unødvendige og mange 

vaginaleksplorationer, hvor de sundhedsprofessionelle ikke er opmærksomme på deres 

intimsfære. Deres oplevelser af vaginaleksploration er således i overvejende grad negative, 

hvor de føler smerte, skam og ensomhed (Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021).  

Intern validitet 

Studiet har en tydelig problemstilling, der giver læseren et indblik i emnet samt en 

velbeskrevet baggrund for emnets relevans. Samtidig har studiet et velvalgt studiedesign til 

dets formål, da empirien er indsamlet ved semistrukturerede interviews. Forskerne påpeger, at 

under interviewet ingen begrænsninger var: “... no restrictions were imposed on the responses 

of participants” (Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021, s. 225). På den måde er forskerne med til at 

sikre, at deltagerne taler så frit som muligt, og derved få en udtømmende og nuanceret empiri. 

Det vurderes, at studiet derfor har en velvalgt metode, hvilket styrker den interne validitet. 

Dette studie har ligesom studiet af Teskereci et al. (2020) ikke reflekteret over 

konsekvenserne af det valgte studiedesign, hvilket ellers ville have styrket den interne 

validitet. 

Studiet giver indirekte udtryk for forskerens forforståelser, idet de beskriver baggrund og 

motiv for deres problemstilling. Da studiet undersøger oplevelser, mener vi, at studiet har en 

hermeneutisk-fænomenologisk tilgang. Forskere kan være gennemsigtige ved at tydeligt 

præsentere deres forforståelse. Det øger et studies interne validitet, hvis resultaterne viser 

noget mere end blot forskerens forforståelse (Malterud, 2006). Vi vurderer derfor, at det 

havde styrket den interne validitet, hvis forskerne tydeligt havde reflekteret over 

metodetilgang samt forforståelser. Da forforståelsen som tidligere nævnt kan have indflydelse 

på hvordan man interviewer og fortolker dette, kan det kritiseres at forskeren der interviewer, 

ikke reflekterer over egen forforståelse. Vi vurderer, at det kunne have højnet studiets interne 

validitet, hvis forskerne havde reflekteret over interviewerens forforståelse og dennes 

påvirkning af interviewets udfald og fortolkningen. 
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Et kvalitativt studie kan sikre fyldestgørende viden ved at opnå datamæthed. Datamæthed 

opnås, når et studie sikrer sig en tilstrækkelig datamængde. Det vil sige, ved at inddrage nye 

deltagere, så længe det giver ny viden til studiets resultater (Malterud, 2006). Forskerne 

beskriver, at datamæthed blev opnået efter interview af 20 kvinder, og de havde dermed en 

tilstrækkelig mængde data til at besvare problemstillingen. Studiet anvender strategisk 

udvælgelse af deltagere til at opsætte inklusionskriterierne: “... giving normal birth, being the 

primipar or multipar, giving a healthy and term baby, speaking Turkish, presenting no 

communication problems, having no psychiatric problems, volunteering to participate” 

(Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021, s. 221). Med dette forsøges, der at minimere faktorer, der 

kunne påvirke kvindernes oplevelse af vaginaleksploration. Studiet har en velvalgt 

udvælgelsesmetode af deres deltagere, hvilket vi vurderer styrker deres interne validitet. 

Studiet har ikke reflekteret over deres udvælgelsesstrategi, hvilket vi vurderer kunne have 

styrket den interne validitet yderligere. 

Derudover bruger studiet en “observational form”, hvor forskeren observerer deltagernes 

kropssprog og adfærd. Malterud beskriver, at man ud fra kropssprog kan komme til at 

misforstå den interviewede, hvis man som interviewer ikke er opmærksom på at spørge ind til 

det (Malterud, 2006). Vi finder det diskutabelt om denne metode svækker eller øger den 

interne validitet, da studiet ikke tydeligt beskriver, hvorvidt denne viden bruges til 

fortolkning, og om intervieweren spørger opklarende ind til deltagernes kropssprog og 

adfærd. Derfor bliver det op til læseren selv at fortolke, hvad studiet vil fortælle, når de 

indsætter den interviewedes mimik uden at kommentere på det i konteksten.  

Forskerne præsenterer deres analysemetode, hvor forskerne hver især udarbejder en 

dataanalyse af interviewene ved at opdele interviewene i koder samt temaer, og efterfølgende 

sammenligne de to forskeres resultater. Det kan som tidligere nævnt give mulighed for flere 

nuancer i fortolkningen (Malterud, 2006). På den måde sikres en bredere forståelse samt 

risikoen for misforståelser minimeres, hvilket vi vurderer øger studiets interne validitet. Dette 

studie kunne også med fordel have styrket deres interne validitet ved eksempelvis at bruge 

eksterne eksperter til at validere resultaterne, eller fået informanterne til at gennemse og 

validere deres egne interviews. 

Ligesom det førstnævnte studie ser vi, at dette studie opnår en høj kommunikativ validering 

ved at præsentere dets resultater overskueligt i opdelte temaer i skemaer samt tydeligt skelne 
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mellem informanten og interviewerens stemme. Samtidig er studiets analysemetode 

velbeskrevet, da forskerne har formidlet deres proces fra rådata til resultater. Studiet har 

dermed formidlet sig klart og gennemsigtigt, hvilket vi også vurderer øger den interne 

validitet. Det kan dog kritiseres, at studiet påpeger antal af interviewede, der mener det 

samme om et emne. Malterud beskriver, at benævnelse af antal individer, der har givet udtryk 

for samme holdning, ikke giver en øget kvalitet for den kvalitative analyse, da det essentielle 

er at få meningsbærende elementer frem fra interviewene (2006). Hvor mange af kvinderne, 

der har samme holdning, er derfor irrelevant. Vi vurderer alligevel, at det ikke svækker den 

interne validitet, da studiet lægger størst vægt på meningsgivende citater og fortolkning af 

disse, der giver læseren en dybere forståelse for emnet.  

Ekstern validitet 

Deltagerne er i studiet ligeledes blevet udspurgt om deres sociodemografiske data. Disse data 

er velbeskrevet og opstillet i en tabel, hvilket giver en gennemsigtig beskrivelse af deltagerne. 

Det er en alsidig deltagergruppe, da der ses en spredning i de sociodemografiske data. Dette 

mener vi øger overførbarheden og dermed også den eksterne validitet. Ved at studiet er udført 

på to offentlige fødesteder, vurderer vi, at det ligeledes øger den eksterne validitet samt 

overførbarhed, da studiets resultater dermed ikke kun stammer fra et enkelt hospital. Studiet 

drøfter ligesom studiet af Teskereci et al. (2020) dog ikke deltagergruppens 

sociodemografiske data, og konsekvenserne af disse for studiets resultater. Vi vurderer, at det 

ligeledes ville have styrket studiets overførbarhed og dermed den eksterne validitet, hvis 

studiet havde flere selvkritiske overvejelser om dette. Studiet påpeger, at de 20 interviewede 

kvinders meninger ikke kan generaliseres, men da kvalitativ forskning ikke søger dette, er 

denne pointe irrelevant for studiets eksterne validitet.  

Efter kritisk læsning af Women's Experiences of Vaginal Examination During Normal 

Childbirth and Affecting Factors: A Qualitative Study af Yıldırım og Çıtak Bilgin“ (2021), 

vurderer vi, at studiet opfylder vores krav om intern samt ekstern validitet, og studiet kan 

derfor anvendes som empiri til besvarelse af projektets problemformulering. 

3.3 Supplerende empiri 

I dette afsnit vil vi præsentere og uddybe projektet God GU, samt begrunde vores valg om at 

inddrage de ni udvalgte vidnesbyrd som supplerende empiri.  



 

25 

God GU står for “gode gynækologiske undersøgelser” og er et projekt i form af en 

hjemmeside, som har til formål at belyse problemet med krænkelser/utryghed/overgreb i 

forbindelse med underlivsundersøgelser (GOD GU, 2021). Udviklerne af projektet er 

fagpersoner, der alle har erfaring med krop, køn og kultur fra eksempelvis arbejdet som 

jordemoder eller kultursociolog. De er transparente omkring deres udgangspunkt for projektet 

og forforståelse af emnet. Alle vidnesbyrd er anonymiseret og uredigeret publiceret på 

hjemmesiden. Her findes også flowcharts, quickguides og film til inspiration for en 

samtykke-baseret gynækologisk undersøgelse. God GU forsøger at skabe en bevidsthed 

omkring vores handlemåder, der er kulturelt betinget såvel som normative og magtfulde De 

kan endda nogle gange være undertrykkende og ekskluderende (2021). De fødende bag de ni 

udvalgte vidnesbyrd er som nævnt anonyme, og vi kender derfor ikke deres baggrund. Vi kan 

kun forholde os til den oplevelse, som de deler. Vi er bevidste om, at dem, der henvender sig 

til God GU med deres oplevelse har noget på hjerte. Da vi ønsker at undersøge den dårlige 

oplevelse i forbindelse med vaginaleksploration, mener vi netop, at vi kan benytte disse 

vidnesbyrd. Dermed er forfatternes intention ikke vigtig for vores forståelse af deres 

oplevelse, da vi ønsker at undersøge de meningsbærende elementer. Vi mener, at de ni 

udvalgte vidnesbyrd giver os et indblik i danske fødendes oplevelse af overgreb i forbindelse 

med vaginaleksploration, hvilket er det, som vi ønsker at besvare med vores 

problemformulering. Vidnesbyrdene er fra 2021, og vi mener derfor, at dette giver os et 

nutidigt billede af problematikken. Vi vælger at inddrage de ni vidnesbyrd, da vi har en 

formodning om, at vi med vores analyse kan finde ligheder og/eller forskelle mellem de 

danske kvinders udtalelser, og de kvalitative studiers resultater. 

4.0 Præsentation af teori  

I følgende afsnit uddybes og redegøres for den valgte teori af Honneth og Birkler, der bruges 

til udarbejdelse af projektets analyse af empiri i afsnit 5.0.  

4.1 Anerkendelse og krænkelse 

Mennesket er et anerkendelsessøgende væsen, hvor anerkendelse er grundlæggende for 

menneskets identitet og selvbillede. Anerkendelse kan ifølge Honneth beskrives i tre 

forskellige anerkendelsessfærer; privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. 



 

26 

Indenfor de tre sfærer findes tre anerkendelsesformer som tilsammen opbygger et individs 

positive selvforhold. Ligeledes findes forskellige ringeagter i form af krænkelse i de tre 

sfærer (Honneth, 2006).  

De sociale anerkendelsesforholds struktur: 

 Den private 

sfære 

Den retslige sfære Den solidariske 

sfære 

Anerkendelsesmåde Følelsesmæssig 

opmærksomhed 

Kognitiv respekt Social værdsættelse 

Personlighedsdimension Behovs- og 

affektnatur 

Moralsk 

tilregnelighed 

Egenskaber og 

muligheder 

Anerkendelsesformer Primærrelationer 

(kærlighed, 

venskab) 

Retsforhold 

(rettigheder) 

Værdifællesskab 

(solidaritet) 

Udviklingspotentiale 
 

Generalisering, 

materialisering 

Individualisering, 

egalisering 

Praktisk forhold Selvtillid Selvrespekt Selvværdsættelse 

Ringeagtsformer Mishandling og 

voldtægt 

Fratagelse af 

rettigheder og 

udelukkelse 

Nedværdigelse og 

fornærmelse 

Truede personligheds- 

komponenter 

Fysisk integritet Social integritet ‘Ære’, værdighed 

(Honneth, 2006, s. 174) 
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De tre sfærer 

I privatsfæren anerkendes man med følelsesmæssig opmærksomhed af sine primærrelationer, 

som er stærke følelsesmæssige relationer til ens familie og venner. I primærrelationerne er 

der et gensidigt afhængighedsforhold til hinanden. Individet kun kan anerkende sit eget 

behov for kærlighed og affekt, hvis andre mennesker anerkender og opfylder disse behov. 

Gennem denne gensidige anerkendelse udvikler individet selvtillid, der giver evnen til at 

møde verden selvstændigt med en tillid til, at verden vil én det godt (Honneth, 2006).  

Under den retslige sfære anerkendes individets kognitive evne i form af universelle 

rettigheder, der gør, at alle individer ses som ligeværdige. Når individet anerkendes i den 

retslige sfære opbygges en selvrespekt. Individet ser sig selv som moralsk tilregnelig, der er i 

stand til at tage stilling i samfundet. Anerkendelse, i form af rettigheder, sikrer individet 

grundlæggende muligheder for at realisere sin autonomi og blive respekteret (Honneth, 

2006).  

I den solidariske sfære anerkendes man i form af social værdsættelse i fællesskaber eller i 

samfundet. Under hver af disse fællesskaber findes der en fælles værdiforståelse, som 

tillægger bestemte livsmåder og selvrealiseringsmåder forskellig værdi. Derfor anerkendes 

individet i den solidariske sfære ud fra dets livsmåde samt egenskaber og præstationer. Hvis 

individet anerkendes heri, udvikler det en selvværdsættelse ved at værdsætte sig selv gennem 

et solidarisk fællesskab. Derved værdsætter individet også de kvaliteter og kompetencer 

denne besidder. Ved at anerkende individet i form af social værdsættelse har fællesskabet et 

udviklingspotentiale for at udvide dets fælles værdiforståelse om bestemte kvaliteter og 

livsmåder (Honneth, 2006). 

Individer har forskellige forventninger til anerkendelse alt efter, hvilken af de tre sfærer de 

befinder sig i. I den private sfære forventes anerkendelse af følelsesmæssige behov gennem 

gensidige følelsesmæssige relationer, modsat den retslige sfære, hvor der forventes en 

anerkendelse af moralsk tilregnelighed gennem rettigheder. I den solidariske sfære forventes 

anerkendelse af ens sociale værdsættelse indenfor et givent fællesskab. Anerkendelse i de tre 

sfærer muliggør selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse, som udgør et positivt selvforhold 

(Honneth, 2006).  
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Krænkelsesformer 

Hvis individet derimod ikke anerkendes i de tre sfærer, risikerer det at miste sit positive 

selvforhold, som er grundlæggende for dets udvikling og selvrealisering. Individet kan opleve 

krænkelser, der således har negativ effekt på selvforholdet. Honneth beskriver overgreb som 

en af flere krænkelsesformer, og hvor anerkendelse beskrives som modsætningen til 

krænkelse. Krænkelse kan være en krænkelse i sin direkte forstand, men ligeledes i en passiv 

form af manglende anerkendelse. Disse krænkelser eller ringeagt kommer i tre former:  

fysiske overgreb, fratagelse af rettigheder, samt nedværdigelse og fornærmelse (Honneth, 

2006). 

Fysiske overgreb er rettet mod individets kropslige integritet, og når man oplever dette, 

nægtes man retten til sin egen krop. Den fysiske mishandling vil gøre varig skade på et 

individs tillid til, at man autonomt kan bestemme over sin egen krop. Det er dermed en 

krænkelse i den private sfære og vil derfor nedbryde individets elementære selvtillid 

(Honneth, 2006). Individets selvrespekt kan nedbrydes, hvis denne fratages sine rettigheder 

og socialt udelukkes som ligeberettiget i samfundet. Man krænkes på den måde i den retslige 

sfære, og denne type ringeagt ødelægger et individs mulighed for selvrespekt (Honneth, 

2006). Den sidste form for krænkelse er nedværdigelse og fornærmelse, og den indebærer en 

nedvurdering og negativ holdning over for et individs livsmåde og tilskriver individet lavere 

social værdi. Ved denne form for krænkelse, nedbrydes individet selvværdsættelse, fordi 

individet ikke værdsættes for, hvem de er (Honneth, 2006). 

Grundlæggende omhandler Honneths anerkendelsesteori, at individet har mulighed for at 

udvikle et positivt selvforhold ved at blive anerkendt i de tre sfærer og dermed opnå 

individuel selvrealisering. Dette positive selvforhold kan nedbrydes ved at blive udsat for 

ringeagt i form af krænkelse. Mennesker møder ifølge Honneth hinanden med 

anerkendelsesforventninger, og gensidig anerkendelse er på den måde forudsætning for 

udvikling. Udviklingen af den personlige identitet er dynamisk og foregår hele livet igennem 

(Honneth, 2006). 

4.2 Autonomi og paternalisme 

I nedenstående afsnit redegøres for begreberne autonomi og paternalisme ud fra Birklers 

fremstilling af disse. Han beskriver, hvorledes etiske situationer i sundhedsvæsenet ofte 
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opstår i en konflikt mellem paternalisme og autonomi. Det skyldes et modsætningsforhold 

mellem at respektere patientens autonomi og handle paternalistisk med en sundhedsfaglig 

bedrevidenhed (Birkler, 2019). 

Autonomi 

Autonomi er retten til selvbestemmelse. Som sundhedsarbejder er man underlagt et 

autonomiprincip, som betyder, at man skal sikre, at patienten har adgang til at træffe valg 

efter egne værdier. Autonomi handler ikke kun om at kunne træffe egne valg, men at have 

forudsætningerne for at træffe et informeret valg. Patienten har ingen medindflydelse, hvis de 

ikke informeres og medinddrages. Det er dermed sundhedsarbejderens ansvar at skabe 

betingelser for autonomi ved at give dem fyldestgørende information tilpasset patientens 

situation, evner, erfaring og tilstand. Ligeledes må sundhedsarbejderen sikre, at 

vedkommende forstår, hvilke konsekvenser, der følger af fra- og tilvalg i situationen. 

Derudover kan patienten vælge at frasige sig sin autonomi, så længe det er et autonomt valg. 

Når ovenstående finder sted, respekteres og bevares patientens autonomi (Birkler, 2019).  

Paternalisme 

Paternalisme er modstykket til autonomi. I sundhedsvæsenet kan sundhedspersoner have en 

paternalistisk tilgang. Det betyder, at man handler formynderisk ud fra bedrevidenhed og 

forvalter beslutninger på patientens vegne. Der findes ifølge Birkler tre forskellige former for 

paternalisme; ægte, ønsket og uønsket (Birkler, 2019). Den ægte opstår, når 

sundhedsarbejderen varetager patientens autonomi med en bedrevidenhed, fordi patienten 

ikke er i stand til at træffe et autonomt valg. Ønsket paternalisme finder sted, når patienten 

ønsker, at sundhedsarbejderen tager styringen. Uønsket paternalisme opstår, når 

sundhedsarbejderen handler ud fra egen vurdering i direkte modstrid med patientens ønsker 

eller uden dennes accept. Dette kan føre til, at patienter fratages deres autonomi (Birkler, 

2019). Vi vil i vores analyse kun benytte os af begrebet uønsket paternalisme, da vi mener, at 

oplevelsen af overgreb kan opstå, når der handles imod en fødendes ønske eller uden dennes 

accept. 
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5.0 Analyse af empiri  

I dette afsnit fremgår projektets analyse. Vi har valgt at opbygge analysen efter fem temaer, 

der opstod under arbejdet med projektets empiri. De første fire temaer forsøger dermed at 

besvare spørgsmålet om oplevelsen af overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. 

Temaerne er: “Behov for anerkendelse i mødet med jordemoderen”, “Oplevelse af ikke at 

bestemme over egen krop”, “At føle sig nedværdiget og objektiviseret” og “Manglende 

inddragelse”. Slutteligt vil vi besvare, hvordan jordemoderen kan benytte denne viden til at 

forebygge overgreb under temaet “Jordemoderens rolle”.  

Vi benytter desuden citater fra empirien på originalsproget for at sikre, at meningen ikke 

tabes ved oversættelse. Der citeres derfor på engelsk fra studierne og på dansk fra 

vidnesbyrdene. 

5.1 Behov for anerkendelse i mødet med jordemoderen 

Ifølge Honneth er individets behov for anerkendelse universelt. En persons selvforhold 

afhænger, således af andres anerkendelse i de tre sfærer gennem hele livet (Honneth, 2006). 

Ud fra Honneths teori mener vi, at fødslen og oplevelsen af denne kan være med til at påvirke 

kvindens selvforhold, alt efter hvorvidt hun bliver anerkendt. Den fødende kan have 

forventninger til både sig selv, til fødslen og ikke mindst mødet med sundhedsvæsenet, 

herunder jordemoderen. Derudover kan hun krænkes, fordi vi er afhængige af andre 

mennesker for at opbygge et positivt selvforhold ved hjælp af deres bekræftende reaktioner 

(Honneth & Willig, 2003). I studiet af Teskereci et al. fremgår temaet “A human approcah”. 

De finder, at kvinderne forventer, at sundhedspersonalet informerer og har en støttende 

tilgang under vaginaleksploration. Det ses af følgende citat: “I seek kindness, friendliness, 

suaveness, sympathy.” (2020, s. 83). Her udtrykker en fødende, at hun har behov for, at 

sundhedspersonalet møder hende med en anerkendende tilgang. Vi fortolker, at hun er 

afhængig af jordemoderens interaktion, opførsel og reaktioner for at føle sig anerkendt. Det 

er særligt vigtigt for fødende, da graviditet og fødsel kan være en sårbar situation. Dels på 

grund af hun vil gennemgå en stor emotionel livsforandring, og dels fordi fødslen kan være 

præget af angst, da det er en ukontrollabel og uforudsigelig situation (Brodén, 2013). 

Tilsvarende udtaler en anden fødende hendes behov for information omkring, hvad hun kan 
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forvente at mærke i sin krop: “I wish to be informed about that [vaginal] examination, I wish 

to be told what I am going to feel, I mean I want them to be attentive” (Teskereci et al, 2020, 

s. 83). Her beskrives “them” som sundhedspersonalet, der er til stede ved hendes 

vaginaleksploration og fødsel, og at hun har en forventning om, at de er opmærksomme på 

hende. Ud fra Honneths teori om anerkendelse har mennesker et behov for inddragelse 

(2006). Det kan netop ses ud fra citatet, at den fødende udtrykker et behov for inddragelse 

ved at blive informeret.  

Derudover er jordemoderen og den fødendes forhold gensidig afhængigt. Den fødende er 

afhængig af jordemoderen i kraft af hendes faglige viden og behandling, og jordemoderen 

afhængig af den fødende i kraft af hendes samarbejde. Forholdet mellem patient og 

sundhedsprofessionel er ulige, da de sundhedsprofessionelle har en større faglig viden. 

Samtidig skal de sikre patientens autonomi (Birkler, 2019). En fødende fortæller i et 

vidnesbyrd, hvordan hun oplevede samspillet med jordemoderen i forbindelse med en 

vaginaleksploration:  

“Jeg fortæller at jeg gerne vil have det at vide inden de eventuelt tager vandet, da jeg 

fra tidligere fødselsforløb har dårlige erfaringer med at få taget vandet ved magt. Det 

lover jordemoderen, hvorefter hun hvisker et eller andet til fødselslægen, og går 

igang. Jeg er allerede her sindssygt utryg ved situationen.” (Bilag 4, Nr. 145).  

Ifølge vidnesbyrdet føler den fødende sig underlagt jordemoderen, trods hun udtrykker et 

ønske om medinddragelse. Hun har en forventning om samarbejde, som hun ikke anerkendes 

i. Forholdet mellem den fødende og jordemoderen kan derfor tolkes som værende ulige, fordi 

den fødende blotter sig kropsligt og emotionelt. Derudover opstår uligheden, fordi hun 

fratages sin autonomi, idet jordemoderen forsøger at tage vandet uden hendes samtykke. Hun 

oplever yderligere dette som utrygt. Vi vurderer, at der, i det ulige forhold, opstår en konflikt 

mellem den fødendes autonomi og jordemoderen der handler uønsket paternalistisk. Dette 

kan tolkes som en oplevelse af overgreb.  

Vi vurderer ud fra Honneths teori, at manglende anerkendelse eller oplevelse af krænkelse i 

fødslen, kan påvirke den fødendes udvikling af personlig identitet i særlig høj grad, da 

fødslen er en sårbar livforandrende proces. Når hun oplever overgreb under fødslen, opstår 

det derfor under særlig sårbare omstændigheder. Yderligere tolkes det gennem teori fra 
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Birkler, at magtforholdet, mellem den fødende og jordemoderen, har en betydning for, 

hvorledes fødende oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksploration.  

5.2 Oplevelse af ikke at bestemme over egen krop 

Begge studier finder, at de fleste fødende oplever vaginaleksploration som smertefuld, hvilket 

påvirker dem negativt (Teskereci et al., 2020 & Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021). En fødende 

beskriver, hvordan hun frygter smerten ved at få foretaget flere eksplorationer, hvis hun 

ankommer tidligere til hospitalet: “They had examined if it [her cervix] was open or not using 

their fingers, and it was very painful... for that reason alone, I did not come here [hospital] 

before my water broke” (Teskereci et al, 2020, s. 79). Honneth beskriver, at en person 

krænkes, når man oplever fysiske overgreb, og det kan påvirke den fysiske integritet 

(Honneth, 2006). Vi tolker, at den fødende føler, at hun mister råderet over sin krop, når hun 

udskyder sin ankomst til hospitalet. Samtidig oplever hun smertefulde vaginaleksplorationer 

som krænkende mod sin kropslige integritet. Det fremgår også i de danske vidnesbyrd, hvor 

en fødende får taget vandet under sin igangsættelse: “ (...) Det gør faktisk så ondt at jeg 

skriger. Så holder hun mig fast og presser endnu mere til. Jeg skriger “STOP” og forsøger at 

vride mig løs, men hun holder fast og bliver ved.” (Bilag 4, Nr. 145). Samme oplevelse 

beskrives i vidnesbyrd nr. 131 (Bilag 4). Eksemplerne viser, at de fødende oplever at blive 

nægtet retten til at bestemme over deres krop. De siger fra under en smertefuld eksploration, 

men bliver ikke imødekommet af jordemoderen, hverken i smerten eller i ønsket om at 

stoppe. En sådan fysisk krænkelse i privatsfæren har negative konsekvenser, da den er med til 

at nedbryde individets selvtillid (Honneth, 2006). Idet de fødende bliver krænket på deres 

kropslige integritet, kan vaginaleksploration derfor tolkes som en krænkelse i privatsfæren. 

Det kan være med til at påvirke den fødendes selvtillid og tillid til, at de vil blive anerkendt af 

sundhedsprofessionelle i fremtiden. 

I ovenstående citater ses eksempler på, hvordan de fødende oplevede vaginaleksploration 

som smertefuld og dermed som et overgreb. Ifølge Honneth er det ikke kun smerten, der er 

overgrebet, men at være underlagt andres vilje under en fysisk krænkelse og dermed blive 

frataget sin autonomi. Det særlige for fysisk krænkelse er, at smerten kobles sammen med 

følelsen af at få frataget sin autonomi forsvarsløst (Honneth, 2006). Herved bliver 

eksploration et overgreb, hvor krænkeren med magt fratager en persons mulighed for at 
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disponere over sin krop, og smerten bliver et symptom på overgrebet. I et vidnesbyrd fra 

dansk praksis ses, hvordan en fødende krænkes ved at blive frataget sin kropslige integritet. 

Hun føler sig underlagt to jordemødres vilje i forbindelse med en påsætning af en 

caputelektrode: “Jeg ligger og vrider mig i smerte og da jeg kigger ned, ser det ud som om 

der er 2 jordmødre der har hænderne op i mig. Får på et tidspunkt råbt, at det var tortur, så de 

stopper.” (Bilag 4, Nr. 106). Når den fødende selv beskriver det som tortur, tyder det på, at 

hun føler sig underlagt andres vilje, hvilket udtrykker mere end den fysiske smerte. På den 

måde kan det tolkes, at følelsen af at blive underlagt en andens vilje under 

vaginaleksploration kan opleves som et overgreb. Studiet af Teskereci et al. finder, at alle 

fødende i studiet anså vaginaleksploration som obligatorisk og nødvendig under fødslen 

(2020). Idet de fødende beskriver eksploration som obligatorisk, har de ikke har haft 

mulighed for at disponere over deres krop.  

Birkler uddyber, at sundhedspersonen handler med en paternalistisk bedrevidenhed, samtidig 

med at hun skal sikre patientens autonomi. Når sundhedspersonen handler imod patientens 

accept eller imod dennes vilje opstår der uønsket paternalisme (Birkler, 2019). Således kan 

ovenstående udsagn tolkes som uønsket paternalisme. Den fødende ønsker ikke 

vaginaleksploration, hvortil jordemoderen handler imod den fødendes ønske, og dermed 

fratages hendes autonomi. Når sundhedspersonen handler imod patientens accept eller imod 

dennes vilje opstår der uønsket paternalisme (Birkler, 2019). Således kan ovenstående udsagn 

tolkes som uønsket paternalisme. Den fødende ønsker ikke vaginaleksploration, hvortil 

jordemoderen handler imod den fødendes ønske, og dermed fratages hendes autonomi.  

Ovenstående eksempler på krænkelser mod den kropslige integritet kan have konsekvenser i 

form af ydmygelse og påvirkning af selvforhold. Ifølge Honneth kan den fysiske krænkelse 

gøre skade på et individs tillid til, at man autonomt kan bestemme over sin krop. Overgrebet 

vil blive et destruktivt indgreb i et menneskets selvforhold, der vil bevirke en ydmygelse af 

personens vilje, uanset krænkerens hensigt (Honneth, 2006). Således ses det, at ydmygelse af 

den fødendes ret til kropsbestemmelse kan opleves som et overgreb i forbindelse med en 

vaginaleksploration, og denne oplevelse således vil påvirke den fødendes selvforhold 

negativt. Begge studier finder, at de fødende var psykisk dårlig tilpas under eksploration. De 

føler sig blottet fordi de ikke har mulighed for at bestemme, hvem de er blottet overfor 

(Teskereci et al, 2020 & Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021). I studiet af Yıldırım & Çıtak Bilgin 

bruger de fødende udtryk som foruroligende og forstyrrende om disse situationer (2021). Det 
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kan her tolkes, at de fødende ikke føler sig autonome, og at de derved krænkes i privatsfæren. 

Ifølge Honneth kan det skade selvtilliden, da krænkelsen kan medføre en ydmygelse af de 

fødendes autonomi.  

Dette understøttes i flere vidnesbyrd, hvor grænseoverskridende oplevelser med 

vaginaleksploration påvirker de fødende negativt. En fødende beskriver sine følelser efter en 

smertefuld og grænseoverskridende vaginaleksploration således: “Jeg var helt ødelagt af den 

oplevelse (...)” (Bilag 4, Nr. 86). En anden fødende forklarer en lignende oplevelse ved en 

hindeløsning “(...) jeg blev ked af det som et lille barn, følte mig ydmyget og som om jeg 

havde været udsat for et overgreb jeg ikke var forberedt på.” (Bilag 4, Nr. 90). Ud fra 

udsagnene kan det tolkes, at de fødendes oplevelse af ikke at bestemme over egen krop i 

forbindelse med en vaginaleksploration, er destruktivt mod deres positive selvforhold i form 

af nedbrydelse af selvtilliden.  

Vi kan på den måde sammenfatte ud fra Honneths teori, at fødende bliver krænket i 

privatsfæren på deres kropslige integritet, når de oplever smertefuld vaginaleksploration, hvor 

de fratages selvbestemmelsen over egen krop. Disse oplevelser kan opstå, når jordemoderen 

handler uønsket paternalistisk. Yderligere kan disse ses som overgreb, hvilke kan have 

konsekvenser i form af ydmygelse, og det kan skade den fødendes selvtillid. Dette kan være 

destruktivt mod selvforholdet.  

5.3 At føle sig nedværdiget og objektiviseret 

Begge studier finder, hvorledes de fødende oplever, at personalet ikke formår at tage hensyn 

til deres behov for privatliv under vaginaleksploration (Teskereci et al., 2020 & Yildirim & 

Bilgin, 2021). I følgende citat beskriver en fødende, hvordan det påvirker hende, at stuen er 

fyldt med mennesker: “(...) It was too bad that the others easily come and look at me. It made 

me feel so bad.” (Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021, s. 224). Hun beskriver, hvordan hun føler 

ubehag ved, at andre har mulighed for at observere hende under eksploration. At 

sundhedspersonalet beskrives som “the others” fortæller, at hun har et distanceret forhold til 

de mennesker, som har adgang til stuen. Det beskrives samtidig, at den fødende oplever, at 

det var nemt for personalet at tilgå stuen efter deres behov. Ifølge Honneth sker der en 

krænkelse af en persons selvværdsættelse i den solidariske sfære, når der er en negativ 

holdning over for et individs eller en gruppes sociale værdi i form af nedværdigelse eller 
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fornærmelse (Honneth, 2006). Mængden af sundhedspersonalet, samt at de nemt kan tilgå 

stuen, kan siges at være nedværdigende for den fødende. Det medfører en uværdig 

behandling, når de ikke tager hensyn til hendes behov for privatliv. Idet personalet udviser 

nedværdigende og respektløs adfærd over for kvinden under eksploration, tolker vi det som, 

at personalet giver den fødende en oplevelse af at have en lavere social værdsættelse. Det 

krænker den fødendes værdighed, og hun krænkes dermed i sin solidariske sfære, hvilket kan 

true hendes selvværdsættelse. Også i et dansk vidnesbyrd, oplever en fødende ikke at blive 

introduceret til personale på stuen: “Pludselig ser jeg en mandlig læge i stedet for min 

jordemoder. Jeg følte at der blev visket, ingen henvender sig direkte til mig” (Bilag 4, Nr. 

86). I citatet ses det, at der opstår en manglende respekt fra de sundhedsprofessionelle, når de 

ikke henvender sig direkte til den fødende eller introducerer sig. Begge eksempler tyder på, at 

de fødende ikke anses som selvstændige individer, men objektiviseres, idet de ikke inddrages 

i situationen. Her forekommer en fornærmelse af de fødende, hvilket kan medføre, at de 

fødende ikke værdsættes socialt. Når den fødende ikke inddrages eller ses under en 

vaginaleksploration, nedværdiges og fornærmes den vedkommendes sociale værdi, og det 

kan ses som en krænkelse. 

I tråd med ovenstående finder Yıldırım & Çıtak Bilgin (2021), at flere af de fødende oplevede 

verbal vold fra de sundhedsprofessionelle under vaginaleksploration. Når man ifølge Honneth 

krænkes i form af nedværdigelse og fornærmelse, vil det have konsekvenser for et individs 

selvværdsættelse, og det vil dermed true en persons følelse af værdighed (2006). Hvis de 

fødende oplever verbal vold i forbindelse med vaginaleksploration, vil de trues på deres 

følelse af værdighed. Et andet eksempel på nedværdigelse, ses i et vidnesbyrd, hvor en 

fødende beskriver, hvordan hun brød sammen efter en grænseoverskridende og smertefuld 

vaginaleksploration, hvor jordemoderen undervejs siger: “årh, hvis du synes det var slemt, så 

bare vent til du får veer.” (Bilag 4, Nr. 37). De fødende kan således opleve overgreb når 

jordemoderen taler nedværdigende, hvilket kan fornærme den fødende under 

vaginaleksplorationer. Det kan have negative konsekvenser for deres selvforhold.  

De ovenstående eksempler viser, at nedværdigelse og fornærmelse kan føre til krænkelse af 

den fødendes værdighed. Honneth beskriver yderligere, at der kan være symptomer på 

krænkelser i form af negative følelser som skam og forlegenhed, hvilket følgende afsnit 

uddyber. I begge studiers resultater fremgår det, at de fødende oplever forlegenhed og skam 

under vaginaleksploration. I studiet af Yıldırım & Çıtak Bilgin er disse de mest oplevede 
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følelser (2021). En fødende bliver eksploreret på en flersengsstue, hvor hun beskriver, 

hvordan omgivelserne påvirker oplevelsen: “I was ashamed and very disturbed. (...) There 

was only a screen between me and the other women, and we were examined“ (Yıldırım & 

Çıtak Bilgin, 2021, s. 224). Hun oplever derfor, at det manglende hensyn til privatliv 

medfører en følelse af skam. En anden fødende udtrykker, smerte og forlegenhed i 

forbindelse med eksploration: “ ... My legs were stiff and I could not open them because I 

was embarrassed, and [the vaginal examination] became severely painful ... ” (Teskereci et 

al., 2020, s. 80). At de fødende er forlegne over at blive vaginaleksploreret, kan ligeledes 

skyldes manglende respekt for de fødendes behov for privatliv. I forlængelse af dette 

beskriver Honneth, at et menneske kan opleve symptomer på krænkelse i form af følelser 

som skam og vrede. Det kan skyldes en uretfærdig behandling og skal ses som en kropslig 

reaktion på manglende anerkendelse (Honneth, 2006). Når de fødende oplever følelser som 

skam og forlegenhed under en vaginaleksploration, kan det være en kropslig reaktion på 

manglende anerkendelse. Manglende anerkendelse ses ved, at de ikke bliver mødt i deres 

oplevelse af undersøgelsens grad af intimitet. De fødendes oplevelser af forlegenhed og 

skam, og manglende anerkendelse i disse følelser, kan ses som et symptom på en krænkelse i 

den solidariske sfære, idet deres sociale værdi nedværdiges.  

Vi kan derfor sammenfatte med hjælp af Honneths teori, at fødende kan opleve overgreb i 

form af nedværdigelse og fornærmelse under vaginaleksploration både verbalt, men også på 

baggrund af jordemoderens adfærd. Det kan have negative konsekvenser for deres 

selvværdsættelse og dermed selvforhold. Samtidig ses det, at de fødende oplever symptomer 

på overgreb, når de har negative følelser som skam og forlegenhed under en 

vaginaleksploration. Dette kan føre til en krænkelse af deres værdighed.  

5.4 Manglende inddragelse 

Som jordemødre er vi underlagt Sundhedsloven, der har til formål at fastsætte de 

behandlingsmæssige hensyn: ”(...) kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre 

respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse (...)” (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2019). Det indebærer, at jordemoderen opfylder sin pligt til at indhente 

informeret samtykke, før hun foretager en undersøgelse. Herunder informere om formål, 

fordele og ulemper ved en given undersøgelse (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001b). Der 



 

37 

beskrives ligeledes i WHO guideline vigtigheden af at sikre mundtligt samtykke og 

fyldestgørende information før vaginale undersøgelser (2018). Birkler beskriver, at autonomi, 

frihed og rettigheder er gensidige afhængige vilkår. I tråd med lovgivningen beskriver han, 

hvordan sundhedspersoner skal skabe betingelser for og respektere patienters autonomi, og 

derved sørge for at patienten kan træffe valg ud fra egne behov og værdier (Birkler, 2019). I 

relation til vaginaleksploration vil det betyde, at den fødende, på et oplyst grundlag om 

fordele, ulemper og alternativer, skal beslutte, hvorvidt hun ønsker at blive undersøgt. Når 

man fratages sin autonomi, fratages man sine rettigheder, og dette er ifølge Honneth en 

krænkelse i den retslige sfære (Honneth, 2006). Flere fødende fra studiet af Teskereci et al. 

(2020) udtrykker ubehag ved at få udført mange vaginaleksplorationer, hvor de mangler 

information og derfor ikke forstår formålet. En fødende fortæller blandt andet: “I would be 

relieved if they told me what was going on” (Teskereci et al., 2020, s. 82). I dette citat ses det, 

at hun ikke inddrages i beslutningsprocessen, om hvorvidt hun skal have foretaget en 

vaginaleksploration eller ej. Det kan derfor uddrages, at der ved manglende information ikke 

skabes betingelser for fødendes autonomi. I henhold til Honneths teori om anerkendelse, 

bliver man anerkendt i den retslige sfære ved kognitiv respekt. Det betyder, at individet anses 

som moralsk tilregnelig, og i stand til rationelt at overveje handlingsalternativer (Honneth, 

2006). Når fødende ikke informeres fyldestgørende og ikke får betingelserne til at træffe et 

informeret valg, anes de ikke som moralsk tilregnelige og i stand til at træffe egne 

beslutninger. Når en fødende oplever fratagelse af autonomi, kan det derfor tyde på, at denne 

som individ får mindre respekt for sig selv og dermed trues på sin sociale integritet. Fødende 

kan derfor opleve fratagelse af autonomi som en krænkelse i den retslige sfære, og dermed 

som et overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. 

En fødende beskriver lignende i et vidnesbyrd, hvordan hun oplever manglende 

informationen i forbindelse med en vaginaleksploration: ”Jeg tror hun forsøgte hindeløsning.. 

Men det havde hun ikke fortalt mig noget om.” (Bilag 4, Nr. 46). Her udføres et indgreb uden 

informeret samtykke, hvor det ligeledes kan tolkes, at hun oplever at få frataget sin autonomi 

og dermed krænkes på den sociale integritet. Når man ikke informeres, og dermed ikke 

anerkendes med kognitiv respekt, vil det gå ud over individets selvrespekt (Honneth, 2006). 

Jordemoderen formår ikke at inddrage den fødende i, hvad der foregår i forbindelse med en 

vaginaleksploration. De fødende oplever overgreb, når der ikke gives fyldestgørende 

information eller opnås medinddragelse. Deres rettigheder indskrænkes herved, da de fratages 
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deres autonomi. Det kan gå ud over fødendes selvrespekt, som er afhængig af anerkendelse i 

form af respekt fra andre.  

Ovenstående eksempler viser, hvordan fratagelsen af autonomi kan medføre krænkelser. 

Birkler uddyber, hvordan disse krænkelser kan opstå, hvis man som sundhedsperson handler 

uønsket paternalistisk. I relation til det, er det ofte et spændingsfelt mellem autonomi og 

paternalisme, som kan føre til konflikt (2019). Som jordemødre har vi pligt til at understøtte 

de fødendes autonomi. Derudover står jordemoderen med andres frie valg i hænderne, da hun 

skal skabe betingelserne for deres autonomi. Begge studiers resultater viser, at kvinderne har 

negative oplevelser i forbindelse med hyppig vaginaleksploration, hvor de ikke føler, at de får 

tilstrækkelig med information (Teskereci et al. 2020 & Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021). 

Studiet af Teskereci et al. påpeger desuden, at der opstår en unødvendig høj frekvens af 

vaginaleksploration, hvilket er ubehageligt for kvinderne (2020). Dette kan være et udtryk 

for, at jordemoderen ikke formår at inddrage de fødende undervejs i fødselsforløbet, samt at 

de helst ville være foruden de hyppige eksplorationer. Det kan tolkes, at de fødende får 

frataget deres rettigheder og betingelser for autonomi ved manglende information. Uønsket 

paternalisme opstår, når jordemoderen vælger at udføre hyppige eksplorationer, som de 

fødende reelt ikke ønsker og som er unødvendige. Når et individs rettigheder krænkes 

gennem uønsket paternalisme, kan det opleves som et overgreb, da man mister retten til 

selvbestemmelse. 

I følgende vidnesbyrd ses manglende medbestemmelse ligeledes: “Jeg oplevede adskillige 

gange under min fødsel, at jordemoder under indvendig undersøgelse ikke fjernede hånden, 

når jeg fik veer, selvom jeg bad hende om det.” (Bilag 4, Nr. 113). Her ses et tydeligt 

eksempel på, hvorledes jordemoderen handler direkte imod den fødendes vilje ved ikke at 

fjerne hånden under vaginaleksploration på trods af hendes ønske. Den fødende indvilligede 

som udgangspunkt til eksplorationen, men idet hun siger fra undervejs, tolker vi, at der ikke 

indhentes samtykke løbende, eller at samtykket ophører. Det tyder på, at hun ligeledes 

udsættes for uønsket paternalisme, da jordemoderen handler ud fra hendes egen 

overbevisning, om hvad der er det bedste at gøre i situationen. Den fødende oplever derfor et 

overgreb ved at blive frataget sin autonomi i forbindelse med vaginaleksploration. 

Vi vurderer derfor med Honneths teori, at de fødende oplever overgreb, når de ikke får 

information eller bliver medinddraget, da de herved bliver krænket i den retslige sfære. En 
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konsekvens af dette kan medføre, at hun mister sin selvrespekt. Samtidig medfører det, at den 

fødende får fratages deres autonomi, hvilket ifølge Birkler kan opstå, hvis jordemoderen 

handler uønsket paternalistisk. 

Opsummering  

På baggrund af analysen kan vi sammenfatte, hvorledes de fødende i empirien oplever 

overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. Fødende oplever overgreb, når de fratages 

deres kropslige integritet. Det kan have konsekvenser i form af ydmygelse samt skade deres 

selvtillid. Det ses, at der i relationen mellem den fødende og jordemoderen, opstår uønsket 

paternalisme, når jordemoderen handler imod hendes ønske. Derudover ses det, at de kan 

opleve overgreb i form af nedværdigelse, fornærmelse og manglende anerkendelse kan have 

konsekvenser for de fødendes selvværdsættelse. Det samme sker ved oplevelsen af skam og 

forlegenhed under vaginaleksploration. Yderligere opleves overgreb, når fødende krænkes 

ved manglende information eller medinddragelse, hvilket kan skade deres selvrespekt. Det 

medfører, at de fratages deres autonomi, som et resultat af uønsket paternalisme. Nedbrydelse 

af selvtillid, selvværdsættelse og selvrespekt har betydning for fødendes udvikling af 

personlig identitet og dermed individuel selvrealisering. Jordemoderen har derfor en rolle i 

fødendes oplevelse af overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. 

5.5 Jordemoderens rolle 

Gennem arbejdet med analysens første fire temaer, har vi fået en større forståelse for, 

hvorledes fødende kan opleve overgreb i forbindelse med vaginaleksploration i løbet af deres 

fødselsforløb. Ved hjælp af Honneths anerkendelsesteori og Birklers begreb om autonomi, vil 

vi beskrive, hvordan jordemoderen kan anerkende den fødende og samtidigt sikre hendes 

autonomi. 

Vaginaleksploration kan opleves som et overgreb, når den fødende oplever at fratages 

selvbestemmelse over sin krop, og derved krænkes den kropslige integritet. Dette kan virke 

ydmygende og kan skade hendes selvtillid. Jordemoderens hensigt er formentligt ikke at begå 

overgreb, men overgrebene sker, idet hun handler med paternalistisk bedrevidenhed. I begge 

studier beskriver de fødende, at de ønsker omsorg og empati fra jordemoderen (Teskereci et 

al. 2020 & Yildirim og Bilgin, 2021). Anerkendelse i dennes sfære er ifølge Honneth 

kropsforankret og omsorgsafhængig (2006). Jordemoderen kan anerkende kvinden ved at 
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imødekomme hendes behov for at blive behandlet med omsorg og respekt. Derudover har 

hun adgang til den fødendes krop, hvilket er vigtigt, at hun anerkender, når hun omgås den. 

Man kan argumentere for, at jordemoderen kan anerkende kvinden i privatsfæren, selvom 

hun ikke er en primær relation, da der opstår en tæt forbindelse og et behov for omsorg på 

grund af fødslens intimitet og sårbarhed. For at forebygge at fødende oplever overgreb i 

forbindelse med vaginaleksploration, kan jordemoderen forsøge at anerkende hende i den 

private sfære.  

Når fødende oplever overgreb i den solidariske sfære, bliver de nedværdiget og fornærmet i 

forbindelse med vaginaleksploration, hvilket kan nedbryde fødendes selvværdsættelse. Ifølge 

Honneth anerkendes individer i den solidariske sfære ved at blive mødt i sin individualitet for 

at føle sig social værdsat (2006). I studiet af Teskereci et al. beskrives det, at de fødende 

ønsker, at sundhedspersonalet er oprigtige, venlige og støttende i deres tilgang til 

vaginaleksploration (2020). Samtidig oplevede hun, at det gjorde hende afslappet, at 

jordemoderen var hjælpsom og støttende under hendes vaginaleksplorationer (Yildirim & 

Bilgin 2021). Jordemoderen kan derved anerkende den fødende sociale værdi ved at udvise 

respekt og støtte ved at have en medmenneskelig tilgang til eksploration. Derved beskytter 

hun den fødendes værdighed og forebygger oplevelsen af overgreb. Jordemoderen kan 

samtidig henvende sig direkte til kvinden samt have minimalt personale til stede på stuen 

under vaginaleksploration. Derudover kan symptomer på krænkelse ses i form af negative 

følelser som skam og forlegenhed. Derfor mener vi, at jordemoderen kan søge at forebygge 

overgreb ved at spørge ind til hendes følelser omkring vaginaleksploration, da hun herved 

kan tage hensyn og handle derefter. Jordemoderen kan på den måde anerkende den fødende i 

hendes følelsesmæssige behov, hvor det er jordemoderens ansvar at skabe en tryg og 

tillidsfuld relation. 

Derudover oplever de fødende overgreb, når de ikke medinddrages eller informeres om 

vaginaleksploration. Det ses som et resultat af uønsket paternalisme, hvor de fødende 

krænkes i den retslige sfære, hvilket kan skade hendes selvrespekt. Anerkendelse opstår i den 

retslige sfære, når individet betragtes som et fuldgyldigt medlem af samfundet, hvor man er i 

stand til selvstændigt at overveje handlingsalternativer (Honneth, 2006). Begge studier fandt, 

at det var vigtigt for de fødende at blive informeret og inddraget under vaginaleksplorationen 

(Teskereci et al., 2020 & Yildirim & Bilgin, 2021). Jordemoderen kan sikre den fødendes 

integritet og selvbestemmelse ved at indhente et informeret samtykke, hvilket også fremgår af 
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retningslinjer i Sundhedsloven. Sundhedspersoner skal være bevidste om deres magt, idet 

deres faglige viden oftest er større end patientens (Birkler, 2019). Derfor bør jordemoderen 

udover at respektere den fødendes autonomi ved at indhente samtykke, også skabe 

betingelserne for et velinformeret beslutningsgrundlag hos den fødende. Dette gør hun ved at 

tilpasse informationen til den enkelte fødendes situation og vilkår. Hvis jordemoderen formår 

at arbejde således, anerkendes de i deres retslige sfære, hvilket kan forebygge oplevelsen af 

overgreb i forbindelse med vaginaleksploration.  

Opsummering  

Jordemoderen kan anerkende fødende i de tre sfærer og dermed forebygge oplevelsen af 

overgreb i forbindelse med vaginaleksploration. I den private sfære har jordemoderen adgang 

til den fødendes krop, hvor det er vigtigt, at hun anerkender hende ved at udvise omsorg og 

respekt samt imødekomme hendes behov. Ved at bevare den fødendes værdighed anerkender 

jordemoderen hende i den solidariske sfære og kan skabe en tryg og tillidsfuld relation. 

Slutteligt kan jordemoderen sikre den fødendes integritet og selvbestemmelse ved at indhente 

informeret samtykke og tilpasse denne til situationen.  

6.0 Diskussion 

I følgende afsnit diskuteres først analysens resultater med inddragelse af nye begreber og 

perspektiver med henblik på at belyse projektets problemformulering. Vi vil diskutere 

fødekulturen samt manglende sprog for og genkendelse af overgreb. Efterfølgende vil der 

fremgå en kritisk refleksion af projektets anvendte metode og empiri.  

6.1 Diskussion af analysens resultater  

Fødekulturen 

Det fremgår af analysen, at fødende opfatter vaginaleksploration som obligatorisk, og at den 

blev udført for ofte. Konsekvenserne for dem er gener og ubehag. Empirien stemmer overens 

med vores forforståelse af brugen af vaginaleksploration, da vi oplever, at jordemødre 

eksplorerer ofte og mere end retningslinjerne foreskriver. Vi undrer os over, hvorvidt 

vaginaleksploration er blevet en rutinemæssig undersøgelse, hvor undersøgelsens intimitet og 
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mulige smerte overses. For at forstå baggrunden for fødendes oplevelser af overgreb vil vi 

diskutere, hvordan fødekulturen har indflydelse på dette.  

Alle fødesteder i Danmark er inkluderet i projekt Sikre Fødsler, som er en indsats, der har til 

formål at halvere antallet af børn, der fødes med iltmangel. Projektet indeholder en 

fødselstjekliste, der indebærer en timeout, hvor jordemoderen blandt andet skal vurdere 

progressionen. Denne timeout skal udføres ved hver overlevering, ved nytilkomne 

risikofaktorer samt mindst hver 4. time (Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Faglig 

følgegruppe for Sikre fødsler, 2012). I praksis har vi oplevet, at vurderingen af progression 

alene sker på baggrund af en vaginaleksploration. Ved at efterleve retningslinjerne kan det 

derfor resultere i flere vaginaleksplorationer end WHO’s anbefaling. Vi mener, at det er 

relevant at overveje, om der er sket en stigning i brugen af vaginaleksplorationer på alle 

landets fødesteder grundet Sikre Fødsler. En anden årsagsforklaring til hyppig eksploration 

kan være den stigende medikalisering gennem de sidste årtier. Sociologen Peter Conrad 

beskriver, hvordan medikalisering også foregår i fødekulturen. Begrebet medikalisering 

indebærer en sygeliggørelse af normale fysiologiske tilstande ved at behandle dem som 

medicinske tilstande (Conrad, 2007). WHO har i denne sammenhæng haft fokus på 

overdrevet medikalisering under fødslen siden 1985 (Sadler et al., 2016). Når man prøver at 

kontrollere og behandle den naturlige proces i en fødsel, er det netop en sygeliggørelse, 

hvilket kan føre til overbehandling. Dermed bliver begrebet medikalisering relevant at 

diskutere i forhold til hyppig vaginaleksploration. Formålet med at vurdere progression, 

hvilket er en del af Sikre Fødslers anvisninger, er at opdage eventuelle patologiske tilstande 

uanset om fødslen er kompliceret. Sikre Fødsler kan ses som et resultat af medikaliseringen, 

idet fødselstjeklisten kan føre til en overbehandling af den normale fysiologiske fødsel. 

Et dansk studie finder en stigning i interventioner fra 2000 til 2016 på de danske fødegange. 

De beskriver, at når der sker en medikalisering undermineres fødendes autonomi, hvilket har 

en negativ effekt på fødselsoplevelsen (Rydahl et al., 2021). Det kan derfor diskuteres om en 

medikaliseret fødekultur er med til at fratage de fødendes autonomi, hvilket også fremgår i 

analysens resultater. I forlængelse heraf har vi i praksis oplevet, at fødende har fokus på den 

cervikale progression og tillægger den stor betydning. Vi ser, at de ofte ønsker at få udført 

eksploration, fordi de håber at kende til fødslens varighed. Som tidligere nævnt 

problematiserer Rachel Reed fødselskulturen, idet hun pointerer, at fødslen er blevet centreret 

omkring de cervikale forhold. Herunder at fødslens progression hovedsageligt vurderes på 
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baggrund af vaginaleksploration. Fødendes ønske om kendskab til deres cervikale forhold og 

obstetrikkens syn på nødvendighed af vaginaleksploration kan skyldes en fødekultur, hvor 

man tillægger cervikale forhold stor betydning. Medikaliseringen kan derfor være en del af 

forklaringen, hvorfor vaginaleksploration også ses som en nødvendig og obligatorisk del af 

fødslen. 

Jordemødre skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed jævnfør Cirkulære om 

jordemodervirksomhed (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001a). Det kan diskuteres, hvorvidt 

der udvises omhu og samvittighedsfuldhed, når der udføres unødvendige vaginaleksploration. 

Det kan sætte begrænsninger for, hvorvidt jordemødre kan opfylde sine forpligtelser i forhold 

til loven, når medikaliseringen medfører unødvendige eksploration. På den baggrund kan der 

argumenteres for, at medikaliseringen bidrager til skabelsen af en kultur mod flere 

unødvendige vaginaleksplorationer. I problemstillingen præsenterer vi, at øget medikalisering 

på de danske fødegange kan sættes i forbindelse med obstetrisk vold (Pihl & Funge, 2016). I 

analysen finder vi, hvorledes fødende oplever overgreb. Disse kan ses som et udtryk for 

obstetrisk vold ved at benytte den venezuelanske lovgivnings definition. Det skyldes, at 

oplevelserne kan ses som en umenneskelig behandling med fysiske og psykiske krænkelser, 

der sygeliggør den naturlige fødsel og fratager den fødende hendes autonomi. På den anden 

side kan vaginaleksploration være med til at opdage risikofaktorer og eventuelle farer 

rettidigt, og vil i den forbindelse ses som nødvendig. Det kan diskuteres om jordemoderens 

omhu og samvittighedsfuldhed indebærer, at hun kun foretager indgreb og dermed 

vaginaleksploration på indikation. Jordemoderen kan forsøge dette ved at bruge sit 

jordemoderfaglige skøn. Eksempelvis ved vurdering af caputs nedtrængning og vepalpation. 

Medikalisering og kulturen på fødestederne kan være med til at begrænse muligheden for, at 

jordemoderen kan bruge sit kliniske skøn i praksis. Man kan derfor argumentere for, at 

jordemødre kan søge at forebygge overgreb ved at være bevidste om, hvorvidt 

retningslinjerne påvirker frekvensen af vaginaleksploration. Yderligere er det interessant, om 

hvorvidt det har betydning for frekvensen, hvis vaginaleksploration ikke nødvendigvis ses 

som det eneste obligatoriske redskab til at vurdere progression under fødslen. 

Det undrer os, hvad der ligger til grund for medikaliseringen af den normale fysiologiske 

fødsel. Antropologen Robbie Davis-Floyd forklarer med det teknokratiske paradigme, at de 

fleste obstetriske procedurer ikke er baseret på evidens, men er kulturelt betinget (2001). Det 

skyldes, at kvindekroppen ses som uforudsigelig og defekt, hvor det er nødvendigt, at fødslen 
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bliver kontrolleret. I forlængelse heraf har synet på kvindekroppen påvirket, at fødslen bliver 

set som en utroværdig og uperfekt mekanisk proces, der kan kontrolleres med teknologier og 

procedurer. Dette har dannet grundlag for den moderne obstetrik (Davis-Floyd, 2001). På den 

måde kan medikaliseringen forstås i lyset af det teknokratiske paradigme. Det kan give en 

forståelse for obstetrikkens syn, der ser ned på den fødendes råderet, idet fødslen skal 

kontrolleres ude fra for at opnå det ønskede resultat. Det kan være en del af årsagen til, at vi i 

analysen fandt, at de fødende opfatter vaginaleksploration som obligatorisk, hvor de oplever, 

at de ikke kan frasige sig den. 

Manglende sprog for og genkendelse af overgreb 

Det kan diskuteres, hvorvidt negative oplevelser i svangreomsorgen anerkendes som 

overgreb i den nuværende praksis. Som nævnt i problemstillingen findes der modsatrettede 

artikler, om hvordan overgreb i svangreomsorgen forstås. Af analysens resultater fremgår det, 

at fødende kan opleve overgreb, når de får frataget deres autonomi ved manglende 

information og samtykke. Det er i direkte modstrid med den pligt jordemoderen har i forhold 

til at indhente et informeret samtykke jævnfør lovgivningen. Det kan være vanskeligt for 

jordemoderen at genkende et manglende samtykke i forbindelse med vaginaleksploration, da 

det for hende er rutine. Som nævnt ser mange fødende vaginaleksplorationen som nødvendig 

under fødslen. Man kan forestille sig, at det er på grund af manglende kendskab til samtykke 

til eksplorationen og retten til at frasige sig denne. Vi fandt i analysen, at oplevelsen af 

overgreb kan forebygges ved at skabe gode betingelser for autonomi og indhente den 

fødendes samtykke på en informeret grundlag. Ofte bruges begrebet samtykke i juridiske 

sammenhænge, men på fødegangen er information i høj grad med til at præge samtykke. Det 

kan skyldes, at jordemødre har forskellige tilgange til at give information og mængden af 

den. Samtykke kan derfor også ses i en etisk og menneskelig forstand. Hvori jordemoderen 

har etisk forpligtelse til at være bevidst om sin bedrevidenhed og hendes menneskelige 

tilgang kommer til udtryk, når hun respekterer den enkelte fødende og hendes position.  

I arbejdet med dette projekt har vi fået en større forståelse for, hvorledes overgreb i 

forbindelse med vaginaleksploration kan opleves af fødende. Vi har reflekteret over vores 

praksis, og hvorvidt vi også har begået overgreb, uden at det har været vores intentionen. Et 

overgreb kan ske på grund af den måde vi informerer og formulerer os på, idet vi er oplært i 

en kultur, hvor medikalisering er normen. Som det fremgår i analysen, vil den manglende 

autonomi over egen krop føre til en ydmygelse af personens vilje, hvilket kan ske uanset 
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krænkerens hensigt. Man kan derfor som jordemoder godt krænke en fødende uden selv at 

være klar over det. Det kan forklare, hvorfor beretninger om grænseoverskridende adfærd 

ikke anerkendes. Det er interessant, hvorvidt øget forståelse og anerkendelse af obstetrisk 

vold kan forebygge oplevelsen af overgreb under vaginaleksploration. Vi forestiller os, at 

opmærksomheden øges, hvis vi benytter begrebet obstetrisk vold om oplevelsen af overgreb. 

Omvendt kan man også forestille sig, at det kan skabe større tabu om emnet, da folk kan blive 

berøringsangste på grund af vold og overgrebs negative associationer. Det kan være svært at 

løse et problem, hvis man ikke anerkender tilstedeværelsen af problemet. Hvis vi anvender 

begrebet obstetrisk vold om fødendes oplevelser af overgreb, kan det give jordemødre en 

større bevidsthed om risikoen ved brugen af vaginaleksploration. Derudover kan det være 

hensigtsmæssigt at have fokus på at bevare de fødendes autonomi og rettigheder, fordi en 

øget opmærksomhed i sig selv kan forebygge overgreb i svangreomsorgen. Dette kaldes for 

Hawthorne effekten og er et psykologisk fænomen, hvor mennesker ændrer adfærd på grund 

af en øget opmærksomhed på et emne (Chen, L. F. et al., 2015). Man kan diskutere, om dette 

kan danne grundlag for kulturelle forbedringer, idet flere fødende og jordemødre vil anse 

oplevelserne som overgreb og dermed kræve forbedringer i svangreomsorgen. 

En del af Honneths teori indeholder den moralske indsigt i, at manglende anerkendelse kan 

motivere modstandshandlinger og kamp om anerkendelse (Honneth, 2006). Vidnesbyrdene 

og God GU er et eksempel på, hvordan fødende gives et forum med mulighed for at vise 

modstand på grund af den manglende anerkendelse. Derudover kan beretningerne vække 

genklang hos andre fødende, hvilket kan medføre at andre også deler deres beretning. Vores 

analyse finder, at fødende oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksploration på mange 

forskellige måder, uden at de selv benytter ordet overgreb. God GU skriver i denne 

sammenhæng: “Mange beskriver at de ikke har talt med andre om deres oplevelser, men blot 

har skammet sig over dem og været i tvivl om det var rimeligt at føle sig krænket.” (2021). 

Dette sætter spørgsmålstegn ved om fødende mangler en forståelse af, at vaginaleksploration 

ikke er et unødvendigt indgreb og kan opleves som obstetrisk vold. God GU håber på at 

skabe et fælles sprog ved at indsamle og dele vidnesbyrd, hvorved indsatsen kan udvikle 

kulturen i en bedre retning (2021). Denne manglende genkendelse af overgreb kan være den 

bagvedliggende grund til, at der er en underrapportering og en manglende genkendelse af 

problemet blandt både sundhedspersoner og fødende. 
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Vi har med denne diskussion gjort os yderligere overvejelser omkring, hvordan jordemoderen 

kan søge at forebygge oplevelsen af overgreb og dermed forbedre fødekulturen. En måde 

hvorpå man kunne forsøge dette, er ved at have mere fokus på det i svangreomsorgen, 

eksempelvis i form af undervisning i samtykkebaseret undersøgelser. Projektet God GU har 

udarbejdet en guideline som inspiration til, hvordan man enten kan foretage eller få udført en 

gynækologisk undersøgelse (2021). Denne guideline kan være gavnlige ude på fødegangene 

til påmindelse om en øget opmærksomhed på at forebygge oplevelsen af overgreb i 

forbindelse med vaginaleksploration. Derudover kan en større bevidsthed hos fødende 

bidrage til en større forståelse af deres rettigheder, hvilket kan medføre en forbedring af 

fødselsoplevelser. Det kan diskuteres, hvorvidt det er jordemødre, der er ansvarlige for at 

fødende kender deres rettigheder. I kølvandet på MeToo-bevægelsen kan man diskutere, om 

der er opstået en kultur med større opmærksomhed på ens personlige rettigheder og 

samtykke. Vi forestiller os på den baggrund, at fødende i fremtiden i højere grad har 

kendskab til deres rettigheder og dermed bedre betingelser for at sige fra. Man kan ligeledes 

argumentere for, at der er brug for mere kvalitativ forskning for at belyse de fødendes 

oplevelser. Dette for at skabe større forståelse for problematikken samt omfanget. Den 

enkelte jordemoder kan samtidig overveje, om eksploration er nødvendig, eller om den bliver 

udført på baggrund af medikalisering. Herefter kan hun sikre sig, at den fødende er 

velinformeret og medinddraget i valget. Vi bør anerkende, at fødende oplever 

grænseoverskridende adfærd ved at sætte det på dagsordenen. Således kan vi forsøge at skabe 

et sprog for overgreb, hvor jordemoderen er opmærksom på de strukturer, hun navigerer i. 

Ved at være bevidst om dette, kan der være grobund for en forandring i fødekulturen.  

6.2 Diskussion af projektets metode 

I følgende afsnit diskuteres vores valg af metode, empiri og teori, samt konsekvenserne af 

dette for besvarelsen af vores projekts problemformulering. Det bidrager til en kritisk 

refleksion over vores egen fremgangsmåde. 

Forforståelse 

Projektet er kvalitativt opbygget med en hermeneutisk-fænomenologisk metode. Det betyder, 

at vores forforståelse er uundgåelig, og det kan diskuteres, hvorvidt den kan have haft 

indflydelse på besvarelsen af problemformuleringen. Vi forholder os kritisk til vores egen 
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forforståelse, da den har betydning for, hvordan vi forholder os til de fødendes oplevelser. Da 

forforståelsen kan have indvirkning på projektets resultater, har vi valgt at beskrive den i 

vores metodeafsnit, hvilket giver gennemsigtighed. Vi har taget et aktivt valg, om at 

undersøge oplevelser af overgreb ved vaginaleksploration på baggrund af vores forforståelse 

om, at disse oplevelser findes. Her kan det diskuteres, om det havde været relevant i stedet at 

undersøge, hvorvidt der sker overgreb i fødeområdet. Vi mener dog på baggrund af 

forskning, beretninger, samt egne oplevelser at have argumenteret for problemets realitet, og 

at vi har en velunderbygget forforståelse. Vi mener derfor, at projektets valgte tilgang og 

metode er relevant. 

Litteratursøgning  

Vi er bevidste om, at vores valgte empiri ikke er udarbejdet specifikt på baggrund af vores 

problemformulering. Da vi har en velargumenteret søgestrategi, giver det mulighed for en så 

adækvat søgning som muligt inden for emnet. Vi kunne med fordel have valgt at indsamle 

egen empiri, i form af interviews, og øge overførbarheden til den danske svangreomsorg. 

Dette fravalgte vi grundet projektets omfang og tidsramme. I stedet søgte vi empiri på 

relevante databaser ud fra en PICo søgestrategi og fik en begrænset mængde data. Vi sikrer, 

at relevant empiri ikke var går tabt i vores søgestrategi, ved at søge råd hos en bibliotekar, der 

vejleder os yderligere i søgestrategi. Dette giver os ikke andre resultater. Det undrer os, at der 

ikke findes mere kvalitativ forskning omkring, hvorledes de fødende oplever 

vaginaleksplorationen. Langt de fleste fødende vil opleve en vaginaleksploration og 

problematikken diskuteres i danske medier og kliniske praksis. 

Empiri 

Ud af vores søgning valgte vi to forskningsartikler. De udvælges på grund af begrænset 

empiri. Ved at gennemgå studierne på baggrund af Malteruds tjekliste, kvalitetssikrer vi 

studierne, og de bliver dermed velvalgte. Brugen af listen giver læseren indsigt i studiernes 

styrker og svagheder samt argumentation for inddragelse i projektet. Vi er bevidste om, at 

studierne er foretaget i Tyrkiet, og det er muligt, at kulturforskelle samt andre forskelle i 

sundhedsvæsnet kan have haft indflydelse på studiernes resultater og dermed også vores 

projekts resultater. Derfor kan det diskuteres, om de valgte studier er begrænsende for vores 

projekt, og de begrænser vores projekts overførbarhed. Vi har derfor prøvet at øge vores 

projekts overførbarhed ved at inddrage danske vidnesbyrd omhandlende vaginaleksploration. 
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I projektet har vi inddraget narrative fortællinger i form af vidnesbyrd fra God GU, som 

omhandler kvinders negative oplevelser i forbindelse med vaginaleksploration. Vi har 

benyttet disse med det formål at bidrage med danske fødendes oplevelser. Vi er bevidste om, 

at dem der henvender sig til God GU med deres oplevelse, netop har haft dårlige oplevelser, 

og de kan have et budskab, som de vil have frem. Det kan derfor diskuteres om dette påvirker 

vores resultater. Omvendt, er det interessant at inddrage fortællingerne, da de netop bidrager 

til, hvorledes overgreb opleves i forbindelse med vaginaleksplorationen. Det er ikke muligt 

for os at vide, hvordan God GU har indsamlet vidnesbyrdene, og vi er opmærksomme på, at 

de ikke kvalitetssikres på samme måde som studierne. Til gengæld er de narrative 

fortællinger rådata og gengivet i deres fulde uredigerede længde, hvorimod vi i studierne kun 

har adgang til uddrag af citater. Derudover vurderer vi ud fra erfaring i praksis, at 

vidnesbyrdene stemmer overens med de historier, som kvinder har bragt frem i pressen. De 

bidrager derfor til at belyse problematikken i en dansk kontekst. Vi har i arbejdet med 

vidnesbyrdene haft etiske overvejelser omkring inddragelsen, da vi ikke har haft mulighed for 

at sikre korrekt forståelse af dem. Samtidig kan det ikke vides om kvinderne vil være enige i, 

at deres oplevelse kan tolkes som overgreb. Det kan derfor diskuteres om vores forståelse af 

vidnesbyrdene præger vores projekt.  

Teori 

Det kan diskuteres, hvorvidt det kunne have givet os andre resultater i analysen, hvis vi havde 

inddraget anden teori. De valgte teorier af Honneth og Birkler hjælper os med at belyse 

oplevelsen af overgreb under vaginaleksploration. Honneths begrebspar anerkendelse og 

krænkelse er en sociologisk teori, der ikke direkte beskriver sundhedsvæsenet eller fødslen. 

Vi argumenterer dog for, at den er relevant, fordi Honneth mener, at alle individer har behov 

for anerkendelse. Man kan dermed krænkes i alle aspekter af vores liv - også under fødslen. 

Derudover inddrages Birkler med sine begreber autonomi og paternalisme, da han gør sig 

etiske overvejelser i samspillet mellem mennesker i sundhedsvæsenet, hvilket er relevant for 

os som jordemødre. Det kan diskuteres om teorierne er entydige, hvilket både kan være en 

styrke og svaghed. Det styrker analysen, at de to teorier understøtter hinanden. Dog kan 

resultatet af vores analyse være påvirket af brugen af disse teorier, da de underbygger 

hinanden, hvilket kan styre resultaterne i en retning. Vi er opmærksomme på dette og 

genlæser udsagnene, kan det diskuteres, at det ikke begrænser projektets resultater. Vi er 

bevidste om, at kvinderne i studierne ikke selv udtrykker, at de er udsat for overgreb. Vi 
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analyserer fødendes oplevelser og belyser ved brug af teorien oplevelsen af overgreb. I kraft 

af vores problemstilling mener vi dog at have belyst, at problemet forekommer, og derfor kan 

vi undersøge, hvorledes overgreb kan opleves i forbindelse med vaginaleksploration. 

Analyse 

I udarbejdelsen af projektets analyse vælger vi at lade problemet styre frem for teorien eller 

empirien. På den måde skabes meningsdannende temaer. Disse temaer er således ikke lavet 

ud fra empiriens eller teoriens temaer. Vi mener, at analysen bliver mere fyldestgørende i 

forhold til besvarelsen af problemformuleringen på denne måde. Det kan dog diskuteres, i 

hvilken grad vores forforståelse, samt valg af teori, kan have haft indflydelse på hvilke 

temaer vi har fundet. Det kan ikke udelukkes, at vi kan have overset andre vigtige tematikker 

og problematikker, som kunne have resulteret i andre fund i analysen. Dog har vi efter endt 

arbejde med analysen, genlæst de valgte studier for at minimere risikoen for, at vi har overset 

indhold, der kunne have været meningsskabende i analysen. 

7.0 Konklusion 

Vi ønskede at undersøge, hvorledes fødende oplever overgreb i forbindelse med 

vaginaleksploration under deres fødselsforløb, og hvordan jordemoderen kan benytte denne 

viden til at søge at forebygge oplevelsen af dette. Gennem arbejdet med projektet har vi 

erfaret, at fødende oplever overgreb, når de fratages deres kropslige integritet, bliver 

nedværdiget og fornærmet samt ved manglende information eller medinddragelse. De oplever 

ligeledes at få frataget deres autonomi, når de ikke samtykker til eksploration eller dette ikke 

opfattes som et valg. Samtidig opleves uønsket paternalisme, når jordemoderen handler imod 

fødendes ønsker. Disse oplevelser af overgreb kan føre til nedbrydelse af selvtillid, 

selvværdsættelse og selvrespekt, som har betydning for den fødendes udvikling af personlig 

identitet og dermed selvrealisering. Jordemoderen kan søge at forebygge oplevelser af 

overgreb ved at anerkende fødende i forbindelse med vaginaleksploration. Dette kan hun gøre 

ved at udvise omsorg, respektere og skabe betingelser for autonomi. Vi fandt frem til disse 

resultater med en kvalitativ tilgang i form af en fænomenologisk analysemetode samt en 

fortolkende hermeneutisk tilgang. På baggrund af empiri, i form af to kvalitative studier samt 

ni vidnesbyrd og teori af Honneth og Birkler, udarbejdede vi en analyse. Vi diskuterede 

derefter analysens resultater ud fra nye perspektiver. Vi fandt, at fødekulturen, herunder 
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medikalisering, er en måde, hvorpå oplevelser af overgreb under fødslen kan forstås. I 

forlængelse heraf fandt vi, at der mangler sprog for og en genkendelse af overgreb i 

fødekulturen. Hvis jordemoderen er bevidst om dette, kan hun søge at forebygge oplevelsen 

af overgreb. Ved at have øget opmærksomhed på problematikken, mener vi derfor, at der kan 

opstå forbedringer i svangreomsorgen. Vi har med projektet fået større bevidsthed omkring, 

hvorledes fødende oplever overgreb i forbindelse med vaginaleksploration, og hvordan 

jordemødre kan søge at forebygge disse oplevelser. Denne bevidsthed har givet os en 

forståelse for problematikken, som går ud over vores forforståelse. 
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Bilag 

Bilag 1 - Flowchart over søgestrategi i CINAHL 
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Bilag 2 - Relevante studier til gennemlæsning 

- Ying Lai, C., & Levy, V. (2002). Hong Kong Chinese women's experiences of 

vaginal examinations in labour. Midwifery, 18(4), 296-303. 

 

- Teskereci G, Yangın H, Akpınar A. Experiences of Women Regarding Vaginal 

Examination During Labor: A Qualitative Study. Health Care Women International 

2020;41(1):75-88. 

 

- Yıldırım, G. & Çıtak Bilgin, N. (2021). WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL 

EXAMINATION DURING NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING 

FACTORS: A QUALITATIVE STUDY. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 24(2), 220-230.  
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Bilag 3 - Flowchart over søgestrategi i PsychInfo og PubMed 
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Bilag 4 - Vidnesbyrd  

Kilde: GOD GU. (2021). Vidnesbyrd – GOD GU. Lokaliseret: 17. September 2021. 

https://godgu.dk/index.php/vidnesbyrd-2/ 

Nr. 145. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Mit vidnesbyrd handler om da jeg skulle føde min yngste søn. Fødslen var blevet sat i gang 

medicinsk, men jeg havde stadig ikke udvidet mig efter 3 dage. Jeg var øm efter 2 daglige 

underlivstjek og igangsættelsespiller i 3 dage. Jordemødrene ville gerne have gang i fødslen 

og mente at nu skulle der ske noget. De ville derfor se om de kunne tage vandet. 

Jeg fortæller at jeg gerne vil have det at vide inden de eventuelt tager vandet, da jeg fra 

tidligere fødselsforløb har dårlige erfaringer med at få taget vandet ved magt. Det lover 

jordemoderen, hvorefter hun hvisker et eller andet til fødselslægen, og går igang. Jeg er 

allerede her sindssygt utryg ved situationen. 

Jordemoderen jorder fingrene op, og presser. Det gør meget mere ondt end de tidligere 

undersøgelser. Det gør faktisk så ondt at jeg skriger. Så holder hun mig fast og presser endnu 

mere til. Jeg skriger “STOP” og forsøger at vride mig løs, men hun holder fast og bliver ved. 

Jeg græder og skriger at hun skal slippe mig og stoppe, men hun stopper først da hun er 

færdig. Jordemoderen siger så til lægen (ikke til mig) at hun ikke kan tage vandet, hvorefter 

hun går og efterlader mig grædende på briksen. Jeg følte mig forulempet og endnu mere angst 

overfor den fødsel jeg stod overfor. Jeg får stadig kvalme når jeg tænker på episoden, selvom 

det er over 1 år siden nu. 

MARTS 5, 2021 

 

Nr. 131. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Da jeg kom på fødemodtagelsen 5 timer efter vandafgang og med meget få veer og takkede ja 

til en hindeløsning for at sætte skub i sagerne. Men det gjorde så ondt da jordemoderen 

begyndte at rode rund og hun sagte hun havde svært ved at finde livmoderhals. Jeg begyndte 
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at sige stop fordi det gjorde så ondt at jeg stoppede med at trække vejret. Begyndte at sige 

stop, men hun fortsatte bare. Det gjorde så ondt at jeg satte fra i sengen og knaldede hovedet 

op i gavlen. Først der stoppede hun. Det føltes så grænseoverskridende at hun blev ved med 

at rode rundt selvom jeg sagde stop. 

MARTS 2, 2021 

Nr. 113. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Jeg oplevede adskillige gange under min fødsel, at jordemoder under indvendig undersøgelse 

ikke fjernede hånden, når jeg fik veer, selvom jeg bad hende om det. Det gjorde afsindig 

ondt. 

MARTS 2, 2021 

 

Nr. 106. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Jeg vil gerne fortælle om en både dårlig og god oplevelse i forbindelse med gyn 

undersøgelser. 

Da jeg skulle føde min søn ville de gerne have mere skub i fødslen og ville gerne tage mit 

vand. Jeg havde dog ikke åbnet mig særlig meget, måske 2 cm og kan huske det gjorde SÅ 

ondt. De prøvede at tage vandet ad flere omgange samtidig med, at de også prøvede at sætte 

en elektrode på min søns hoved. Jeg ligger og vrider mig i smerte og da jeg kigger ned, ser 

det ud som om der er 2 jordmødre der har hænderne op i mig. Får på et tidspunkt råbt, at det 

var tortur, så de stopper. 

Efterfølgende har jeg faktisk udviklet en angst for gyn. undersøgelser. Det kommer til udtryk 

da jeg noget tid efter fødslen skal til tjek på sygehuset, da de mistænker jeg har en betændelse 

i livmoderen. Under gyn. undersøgelsen på sygehuset bryder jeg fuldstændig sammen og 

bliver taget tilbage til fødslen. Lægerne stopper undersøgelsen. 

Til mit 8 ugers tjek hos egen læge får jeg fortalt hende omkring min angst for Gyn 

undersøgelsen. Min egen læge er så sød. Hun henter det man kalder et “jomfru” kit, som er 
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nogle meget mindre redskaber de bruger og som er lavet af plastik. Hele vejen igennem 

fortæller hun mig præcis hvad hun gør og bliver ved med at sige, at hvis jeg er utryg skal jeg 

bare sige til, så stopper hun. Det var en rigtig positiv oplevelse! 

MARTS 1, 2021 

 

Nr. 90. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

En ny jordemoder (den tredje ud af de fire best jeg havde haft siden første samtale i uge 27) 

spurgte om jeg ville have en hindeløsning. Jeg svarede at jeg ikke vidste hvad det var, men 

hvis hun mente det var nyttigt så var det ok. Så lagde jeg mig på briksen og hun rodede rundt 

i min livmoderhals. Det gjorde ondt og det blødte. Det var første gang siden jeg blev gravid, 

at jeg oplevede blod. Jeg måtte selv spørge efter papir og fik noget stift håndklædepapir. Jeg 

har før været stærk mht de undersøgelser, men jeg blev ked af det som et lille barn, følte mig 

ydmyget og som om jeg havde været udsat for et overgreb jeg ikke var forberedt på. 

MARTS 1, 2021 

 

Nr. 86. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Jeg lå i aktiv fødsel og forstod nok ikke særlig meget af det der foregik omkring mig. Det var 

desværre en dødfødsel, men alt foregik som det ellers ville. 

Pludselig ser jeg en mandlig læge i stedet for min jordemoder. Jeg følte at der blev visket, 

ingen henvender sig direkte til mig. Jeg hører kun brudstykker som at ‘barnet sidder fast’. Jeg 

får fremstammet mellem veerne om hvem han var. Han siger sit navn og i næste ve propper 

han hånden op. Jeg husker smerten og at jeg skreg “UD”. Jeg husker at jeg snøfter og siger 

“jeg vidste ikke hvad du ville gøre!” Han ryster lidt opgivende på hoved og siger henvendt til 

jordemoderen at “det kan man jo ikke arbejde med”. 
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Jeg var helt ødelagt af den oplevelse med en ny person der ikke præsenterede sig, den 

pludselige hånd og intensive smerte. Efterfølgende er det det eneste jeg kan tænke på, når det 

handler om gynækologisk undersøgelser. Jeg kan føle hånden bare mens jeg skriver det. Min 

tillid er brudt, da de ikke passede på mig og talte til mig. 

MARTS 1, 2021 

 

Nr. 55. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Min første oplevelse med GU var god, da jeg havde kendt min kvindelige læge i mange år og 

hun var meget forsigtig og rolig.  Jeg har nu en fast gynækolog, men jeg stoler på og som 

snakker med mig hver gang inden og efter og tager den med ro og respekterer, når jeg siger 

pause. 

Men alligevel er det de dårlige oplevelser som fylder mest.. 

Da jeg skulle have sat en spiral op i starten af 20’erne valgte jeg en mandelige gynækolog tæt 

på mit hjem. Det var meget mere smertefuldt end tidligere og jeg blev virkelig dårlig. Det 

blev uden bedøvelse for det mente han godt, at jeg kunne klare… jeg havde smerter i flere 

dage efterfølgende.. 

Fødslen af min søn. Jeg har aldrig været udsat for overgreb før min fødsel… min fødsel var 

gået i stå og man ville prøve med hindesprængning. Jordemoderen var så voldsom, at jeg 

begyndte at hulke og sagde stop!! Hun kiggede ikke op og sagde bare, at hun snart var 

færdig.. Det var så smertefuldt og langt over min grænse. Da jeg havde født og var bristet 

skulle jeg bedøves med en pudendusblokade.  Dette var jeg nervøs for og her fik jeg bare at 

vide, at det var enten den eller mange smerter ved syningen, hvorefter hun bare pressede 

kanylen ind i min skede… igen begyndte jeg at græde fordi det var så smertefuld og 

grænseoverskridende, faktisk som et overgreb.. 

FEBRUAR 22, 2021 
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Nr. 46. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Under min igangsættelse oplevede jeg en meget smertefuld undersøgelse.. Jeg tror hun 

forsøgte hindeløsning.. Men det havde hun ikke fortalt mig noget om.. Det gav mig en hel 

dag med onde “veer” som så gik i sig selv efter en omgang modnings akupunktur. 

Blev sat i gang før tid så min krop var slet ikke klar til sådan noget 

FEBRUAR 22, 2021 

 

Nr. 37. vidnesbyrd 

QUOTE BY ADMIN 

Ved fødslen af min datter sommeren 2018 

Jeg kom ind på hospitalet, 38+4 og uden veer, fordi mit vand var begyndt at sive forsigtigt. 

Jordemoderen undersøger mig, for at tjekke hvor åben (eller ikke) jeg er. Hun konstaterer, at 

jeg er 2 cm åben og uden at tage fingrene ud af mig, eller give mig en chance for at forstå, 

spørge eller noget som helst, fortsætter hun ved at sige:” Jeg kradser lige lidt” imens hun 

instruerer min mand i at hente et redskab til sig(stadig fingrene i mig). 

Jeg bliver bange, spænder helt op og trækker mig nærmest sammen. Hun lægger en arm på 

min mave for at holde på mig og siger noget i retning af, at jeg skal slappe af og ligge stille. 

Hun fører redskabet op i mig, det er smertefuldt og jeg mærker et smæld. Det hele tager højst 

et par minutter. Jeg kommer op og bryder hulkende sammen i min mands arme, hvor hun 

siger “årh, hvis du synes det var slemt, så bare vent til du får veer.” 

Hun begik et overgreb på mig – og hun begik også dokumentfalsk, vil jeg mene. I min 

journal har hun skrevet hindeløsning, når hun i virkeligheden “tog mit vand” og satte min 

fødsel i gang. Hun havde ingen ret, hun vidste det og dækkede over overgrebet i papirerne. 
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Under 4 timer efter overgrebet fødte jeg min datter. Min livmoder gik amok i veer. Jeg 

forblødte næsten i processen og kom direkte på operationsbordet. En “uforklarlig blødning” 

kaldte de det. 

Jeg indberretigede en utilsigtet hændelse, hvor jeg kom til samtale og mest af alt blev 

gaslightet og fik at vide, at hun ikke havde gjort noget forkert. 

FEBRUAR 15, 2021  
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Bilag 5 - Checkliste af “Experiences of women regarding vaginal 

examination during labor: A qualitative study” 

Checkliste for kritisk læsning af kvalitative studier af Malterud, K 

“Experiences of women regarding vaginal examination during labor: A qualitative study” 
(Teskereci et al., 2020) 
 

Indledende overvejelser 
 
Kommentar 

Hvem er forfatterne? 
 
Gamze Teskereci, Hatice Yangin og Arzu Akpinar 

Titel – svarer titel til 
nøglebegreber? 

 
Ja, titlen svarer til begreberne. 
 
Experiences of women regarding vaginal examination during labor: A 
qualitative study 
 
Nøgleord; Labor; Life Experiences; Patient Attitudes; 
Gynecologic Examination; Human; Female; Qualitative Studies; 
Phenomenological Research; Postnatal Period; Vaginal Birth; Thematic 
Analysis; Embarrassment; Pain; Fear; Hospitals, Public - Turkey; Turkey; 
Semi-Structured Interview; Adolescence; Young Adult; Adult; Delivery 
Rooms 
 

Tidsskrift – hvilken impact 
factor? Er artiklen peer 
reviewed (referee bedømt)? 

 
Health Care For Women International, som er et månedligt peer-reviewet 
sundheds blad, der dækker sundhedspleje og relaterede emner, der vedrører 
kvinder over hele kloden. Det er det officielle tidsskrift for kvinders 
sundhedsspørgsmål, og det udgives af Taylor & Francis.  
 
Impact factor 1.05 

Udgivelsesår 
 
2020 

Indhold 
De søger at undersøge oplevelserne i forbindelse med vaginaleksploration 
under et fødselsforløb. 

 
  

Problemstilling Ja  Nej Kommentar 



 

65 

Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 
x  De argumenterer med: 

“VE is physically invasive and can result in psychological 

consequences that lead to disruption of the natural body rhythms 

as well as psychological/physical pain” 

Er problemstillingen 

tilstrækkelig afgrænset og 

fokuseret? 

x   “The authors’ aim in this study was to examine the experiences 

of women regarding vaginal examination (VE) performed during 

labor.” 

 

Giver artiklens titel et 

dækkende indtryk af 

indholdet? 

x  “Experiences of women regarding vaginal examination 

during labor: A qualitative study” 

Refleksivitet    

Har forskeren præsenteret 

motiver, baggrund, 

perspektiver og antagelser? 

x  Da studiet beskriver, hvad der findes af litteratur på 
området, og at det ikke svarer på deres forskningsspørgsmål, da tidligere 
forskning på området har været kvantitativt (motiv og perspektiv).  
 
Studiet giver udtryk for nogle klare forforståelser indirekte, 
men da vi mener studiet har en hermeneutisk tilgang, burde 
studiet have skrevet en tydelig beskrivelse af forforståelser 
 

Er konsekvensen af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

x  The study results may have been influenced by the attitude of the 

interviewer, how participants perceived the questions, and 

variables related to the place-environment of interview.” 

Metode og design    

Er kvalitative metoder egnet 

for udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x  Studiet ønsker at undersøge kvinders oplevelse, hvilket et 

kvalitativ studiedesign kan undersøge. 

Har forskeren valgt det mest 

adækvate 

kvalitative design? 

x  Semistrukturerede interviews 

- Personlige og intimt emne 

Dataindsamling og 
udvalg 

   

Har forskeren præsenteret sin 

udvalgsstrategi 

(ofte strategisk eller teoretisk, 

ikke repræsentativ 

eller tilfældigt)? 

x  Udvælgelsen er beskrevet ved at ekskludere “could not speak 

Turkish, have major psychiatric problems, experienced serious 

complications during or following birth, or did not volunteer to” 

Den er derfor strategisk udvalgt, og forsøger at minimere bias ved 

f.eks. kun at have fødende med der har haft ukompliceret fødsler, 

ikke har psykiske problemer og taler tyrkisk.  

 

Interviewene finder sted senest 24 timer efter fødslen. Både en 

fordel(husker bedre) og en ulempe(kan ændre mening efter 

længere tid). 
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Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 
 x Det er ikke begrundet   

Kunne også godt have brugt en kommentar på de 

sociodemografiske data 

Er dette en udvalgsstrategi 

som er bedst muligt 

egnet til at belyse 

problemstillingen? 

x  Studiets resultater bliver mere robuste med strategisk udvælgelse 

end hvis man havde brugt repræsentativ sampling/udvælgelse. 

(Malterud, s. 60) 

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgs strategi i forhold til 

alternative valg? 

 x Dette er ikke begrundet 

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved 

udvalget tilstrækkeligt til at 

læseren kan forstå 

konteksten for gennemførelse 

af studiet? 

x  Sociodemografisk interview om baggrundsinfo 

- Viser spredning i undersøgelsesgruppen ift. alder, 

uddannelse, graviditet, paritet og antal gifte år 

 

Ville være dejligt at vide om de udvalgte fødende har haft tidligere 

seksuelle overgreb (hvis dette da ikke er en del af store psykiske 

problemer). 

 

Interviewene tog 30 min. Opnåede det enkelte interview 

datamæthed derved? 

Teoretisk 
referenceramme 

   

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som 

studiet bygger på? 

 x  

Er den teoretiske 

referenceramme adækvat i 

forhold til projektets 

problemstilling? 

 x  Ikke grundlag for at bedømme 
 

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har 

formet analysen? 

 x  Ikke grundlag for at bedømme 
 

Analyse    

Beskrives principper og 

procedurer for 

bearbejdning og analyse af 

data tilstrækkeligt til 

at læseren får indblik i vejen 

fra rådata til 

resultater? 

x  
“The Semi-Structured Interview Form included main questions aimed 
to demonstrate the women’s experiences regarding VE in the birth 
room, such as “What do you think about VE?”, “What did you feel 
during VE?”, and “What are your expectations from the health care 
providers regarding VE?”” 

“The present qualitative study is based on a hermeneutic–

phenomenological approach.” 
 
“The textual analysis was carried out using three phases: (1) a 

naïve reading, (2) a structural analysis, and (3) a comprehensive 

understanding including a discussion (Lindseth & Norberg, 

2004).” 
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Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i 

resultatdelen blev etableret – 

stammer de fra 

teorigrundlaget, eller er de 

udviklet med 

baggrund i det empiriske 

materiale? 

x  “An analysis of the study data yielded two categories: “Past  

Experiences” and “Future Expectations”. 

Studiet forklarer, at kategorierne kommer ud fra det empiriske 

materiale, og forklarer under hvert afsnit mere detaljeret, hvad 

temaet dækker over. Under “Data analysis and interpretation” 

forklarer de hvordan kategorierne fremkom. 

 

 

Forklares principperne for 

organisering af 

resultat præsentationen? 

x  De forklarer deres kategorier og temaer i tabel 2 

 

“An analysis of the study data yielded two categories: “Past 

Experiences” and “Future Expectations”. Six themes were created 

under these two categories. The themes “Hard to Explain”, 

“Necessary despite Everything”, “Facilitators” and “Barriers” were 

created under the category “Past Experiences”; and the themes 

“Which One: Professionalism or Gender?” and “A Humane 

Approach” under the category “Future Expectations”” 

Præsenteres strategier for 

resultatvalidering 

(f.eks. alternative 

fortolkninger, 

informant validering, 

triangulering) i 

metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

x  The textual analysis was carried out using three phases: (1) a naïve 

reading, (2) a structural analysis, and (3) a comprehensive 

understanding including a discussion. (en form for triangulering 

eller måske mere kommunikativ validering, da den sidste viser 

læseren forskerens vej til sine resultater) 

Giver større validering, da denne analysemetode giver en mindsket 

risiko for alternative fortolkninger. 

 

Tre forskere som er med til at lave studiet. Vi ved dog ikke 

præcist, hvilken rolle hver forsker har haft i indsamling og 

bearbejdning af data. Vi ved heller ikke hvad hver forskers faglige 

profil er.  

Resultater    

Giver resultaterne relevante 

svar på studiets 

problemstilling? 

x  Kommer omkring forskellige temaer ift. oplevelsen af 

vaginaleksploration. 

Lærer vi noget nyt ved at læse 

resultaterne? 
x  Studiet argumenterer for at der er manglende kvalitativ forskning 

på området, og specielt i Tyrkiet er der ikke foretaget kvalitativ 

forskning på området. Derfor er studiets resultater nye. 
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Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af 

fund udviklet fra det empiriske 

materiale som noget andet og 

mere end forskerens 

forforståelse og teoretiske 

referenceramme?  

 

x  Ja resultaterne er datamaterialets svar på de spørgsmål 

problemstillingen rejser sammenfattet af forskeren efter en 

systematisk gennemgang i analysefase. Det er tydeligt hvilken 

stemme vi læser, hvornår vi hører forskerens stemmen og hvornår 

det er informanter. Bruger udvalgte citater til at understrege 

pointer, på en relevant måde.   

 

Forskerne kommer med fund som er mere end bare forskerens 

indirekte forforståelse (som er at kvinder oplever VE som 

ubehagelig, smertefuld, pinlig m.m.). 

Bruges citater på en adækvat 

måde til at 

understøtte og berige 

forskerens sammenfatning 

af mønstre identificeret og 

genfortalt fra 

systematisk analyse af 

materialet? 

x  Ja, der kommenteres på citater og de bruges relevant under hvert 

tema. 

Diskussion    

Drøftes spørgsmålet om intern 

validitet (hvad 

handler egentlig dette studie 

om)? 

x  “Nonetheless, the study results may have been influenced by the 

attitude of the interviewer, how participants perceived the 

questions, and variables related to the place-environment of 

interview.” 

Studiet diskuterer, at forskernes forforståelse kan have påvirket 

deltagernes forståelse af spørgsmål samt variabler ift. hvor 

interviewet blev afholdt. De kunne have øget den interne validitet 

ved at informantvalidere studiets resultater.  

Når nu de beskriver at der er variabler ift. hvor interviewet blev 

afholdt, kunne det være fedt, hvis studiet havde beskrevet 

omgivelserne for interviewene. 

Det kunne have været fedt, hvis de havde drøftet den interne 

validitet mere. 

Studiet får besvaret de spørgsmål og finder de svar den ønsker at 

besvare/finde. Dette foregår via interviews hvor kvinder deler 

deres oplevelser. 

 

Drøftes spørgsmål om ekstern 

validitet 

(overførbarhed af fund eller 

begreber)? 

x  Ekstern validitet: overførbarhed i diskussion: 

 “These results are similar to the literature” 

“When compared to other stud- ies from different countries and 

cultures, we can say that women have a similar perception of VE.” 

“Our results are in parallel with the previous studies in this 

respect.” 

“Our results are consistent with previous studies in this regard” 

Studiet beskriver at lignende fund er fundet i tidligere studier 

 

“However, as the study was conducted in a single center, it may be 

recommended to repeat it at different sites.” 

Her drøftes ekstern validitet ift. at overførbarheden ville øges, hvis 

studiet blev gentaget på et andet hospital. 

 

“Qualitative studies have low generalizability, this study yielded 
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subjective information that can guide health care providers 

performing VE in the field.” 

Studiet påpeger, at studiets resultater dog stadig er overførbare, da 

subjektive oplevelser kan bruges til at forbedre praksis af VE. 

Drøftes spørgsmål om 

refleksivitet (forskerens 

rolle, perspektiver og 

positioner)? 

x  “The study results may have been influenced by the attitude of 

the interviewer, how participants perceived the questions, and 

variables related to the place-environment of interview.” 

Finder vi selvkritiske 

overvejelser om 

konsekvenser af det valgte 

design? 

 x Ville have øget deres interne validitet ellers.  

Drøftes studiets 

begrænsninger, samtidigt som 

forskeren tager ansvar for de 

valg der er gjort? 

x  “Strengths and limitations” beskriver begrænsninger, men 

forskerne viser ikke eksplicit, at de tager ansvar for de valgene og 

hvorfor de alligevel kan bruge dem. 

Drøftes fundene i lyset af 

aktuelle teoretiske og 

empiriske referencer? 

x  Ja ift. empiriske referencer, da andre lignende studier finder 

samme tendenser 

Peger forskeren på nogle 

udvalgte implikationer 

af de fund som er præsenteret? 

x  “It has been recommended that the health care provider that 

performs or supports the VE should inform the women about 

relaxation methods that will reduce pain and discomfort. In 

addition, it is up to the health care provider to stage the 

examination setting to ensure women’s privacy and display 

competency towards the women under care.” 

 
 

Præsentation    

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 
x  Sat op i afsnit med tydelige overskrifter. 

Abstract kunne godt have været bedre inddelt med undertitler ift. 

aim, metode, konklusion 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes 

stemmer og forskerens 

stemme? 

x  Forfatterne tydeliggør, hvornår kvinderne citeres med citationstegn 

samtidig med, at det står i kursiv.  

Referencer    

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet 

tilfredsstillende dækket og 

præsenteret? 

x  God referenceliste 
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Bilag 6 - Checkliste af “WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL 

EXAMINATION DURING NORMAL CHILDBIRTH AND 

AFFECTING FACTORS: A QUALITATIVE STUDY” 

Checkliste for kritisk læsning af kvalitative studier af Malterud, K 

“WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL EXAMINATION DURING NORMAL 
CHILDBIRTH AND AFFECTING FACTORS: A QUALITATIVE STUDY” 
(Yıldırım & Çıtak Bilgin, 2021) 
 

Indledende overvejelser 
 
Kommentar 

Hvem er forfatterne? Gülnur Yıldırım & Nevin Çıtak Bilgin 

Titel – svarer titel til 
nøglebegreber? 

Ja, titlen svarer til begreberne. 
 
WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL EXAMINATION DURING 
NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING FACTORS: A 
QUALITATIVE STUDY. 
 
Nøgleord: Birth, Gynecological examination, Nursing care, Women’s health. 

Tidsskrift – hvilken impact 
factor? Er artiklen peer 
reviewed (referee bedømt)? 

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2021-05-15, Vol.24 (2), 
p.220-230 

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences is published four times a 
year. The journal publication's language is Turkish and English. The journal 
includes Double blind peer-reviewed original research, case report paper about 
all area of nursing.  

Udgivelsesår 
2021 

Indhold 
De søger at undersøge oplevelserne og afgørende faktorer i forbindelse med 
vaginaleksploration under fødslen. 

 
  

Problemstilling Ja  Nej Kommentar 
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Er forskningsspørgsmålet 

relevant? 
x  De argumenterer for relevans med, at vaginaleksplorationen oplevelses 

af stort set alle fødende kvinder. 

Er problemstillingen 

tilstrækkelig afgrænset og 

fokuseret? 

x  “... aims to determine qualitatively experiences and affecting factors of 
the women related to vaginal examination during labor.” 
 

Giver artiklens titel et 

dækkende indtryk af 

indholdet? 

x  “WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL EXAMINATION 
DURING NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING FACTORS: 
A QUALITATIVE STUDY” 
 

Refleksivitet    

Har forskeren præsenteret 

motiver, baggrund, 

perspektiver og antagelser? 

 x Da studiet beskriver, hvad der findes af litteratur på 
området, og at det ikke svarer på deres forskningsspørgsmål, da tidligere 
forskning på området har været kvantitativt (motiv og perspektiv).  
 
Studiet giver udtryk for nogle klare forforståelser indirekte, 
men da vi mener studiet har en hermeneutisk tilgang, burde 
studiet have skrevet en tydelig beskrivelse af forforståelser 

Er konsekvensen af 

forforståelsen drøftet 

tilfredsstillende? 

 x De beskriver ikke om forskerens forforståelse kan have indflydelse 

på fortolkningen af interviewene, hvilket ellers ville have højnet 

deres interne validitet. 

Metode og design    

Er kvalitative metoder egnet 

for udforskning af artiklens 

problemstilling? 

x  Problemstillingen spørger til kvindernes oplevelser, hvorfor et 
kvalitativt studiedesign er relevant.  

Har forskeren valgt det mest 

adækvate 

kvalitative design? 

x  Semistrukturerede interviews giver intervieweren en mulighed for at 
styre interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare 
spørgsmålene. 

Dataindsamling og 
udvalg 

   

Har forskeren præsenteret sin 

udvalgsstrategi 

(ofte strategisk eller teoretisk, 

ikke repræsentativ 

eller tilfældigt)? 

x  Strategisk udvælgelse af informanter udvalgt fra to forskellige 
hospitaler, hvilket studiet beskriver som en styrke.  
 
“Accordingly, women giving normal birth, being the primipar or 
multipar, giving a healthy and term baby, speaking Turkish, presenting 
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no communication problems, having no psychiatric problems, 
volunteering to participate in the survey were included in the study” 
 
Deres data er indsamlet mellem juli og september 2017.  
 

Er dette tilfredsstillende 

begrundet? 
x  

“Criterion sampling method, one of the purposeful sampling 
techniques, was used to determine the sample of the current study.” 

Medregnet ovenstående citat.  

Dette giver studiet mulighed for at minimere fejl, ved at tage højde for 
faktorer, der kunne påvirke interviewet.  
Øger intern validitet 

Er dette en udvalgsstrategi 

som er bedst muligt 

egnet til at belyse 

problemstillingen? 

x  Studiets resultater bliver mere robuste med strategisk udvælgelse 

end hvis man havde brugt repræsentativ sampling/udvælgelse. 

(Malterud, s. 60) 

Har forskeren drøftet 

konsekvenserne af sin 

udvalgsstrategi i forhold til 

alternative valg? 

 x  

Præsenteres betydningsfulde 

kendetegn ved 

udvalget tilstrækkeligt til at 

læseren kan forstå 

konteksten for gennemførelse 

af studiet? 

x  Ja, studiet beskriver, hvilke kvinder der inkluderes og ekskluderes.  
 
Deltagerne er blevet udspurgt om deres sociodemografiske data, 
hvilket er opstillet overskueligt i tabel 1.  
Øger ekstern validitet 

Teoretisk 
referenceramme 

   

Præsenteres de teoretiske 

perspektiver som 

studiet bygger på? 

 x Studiet præsenterer ingen teoretisk referenceramme.  

Er den teoretiske 

referenceramme adækvat i 

forhold til projektets 

problemstilling? 

 x Studiet præsenterer ingen teoretisk referenceramme.  

Forklarer forfatteren hvordan 

teorigrundlaget har 

formet analysen? 

 x Studiet analyserer kun på indsamlet data.  

Analyse    
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Beskrives principper og 

procedurer for 

bearbejdning og analyse af 

data tilstrækkeligt til 

at læseren får indblik i vejen 

fra rådata til 

resultater? 

x  Forfatteren beskriver i selvstændigt afsnit “data analysis”, hvordan 
dataen er bearbejdet og analyseret.  
 
 
“During the interview, no restrictions were imposed on the responses 
of participants” 
Øger intern validitet, da kvinderne ikke begrænses i sine svar 
  

Forklarer forfatteren hvordan 

kategorierne i 

resultatdelen blev etableret – 

stammer de fra 

teorigrundlaget, eller er de 

udviklet med 

baggrund i det empiriske 

materiale? 

X  De er udviklet med baggrund i det empiriske materiale. Dermed 
dannes koder udfra kvindernes oplevelser, udtryk, følelser og tanker og 
derefter temaer udfra disse koder.  

Forklares principperne for 

organisering af 

resultatpræsentationen? 

x  Ja, koder og temaer.  

Præsenteres strategier for 

resultatvalidering 

(f.eks. alternative 

fortolkninger, 

informantvalidering, 

triangulering) i 

metodepræsentationen eller 

diskussionen? 

x  Forskerne har lavet en dataanalyse hver af interviewene med koder og 
temaer, hvorefter de sammenligner deres resultater sammen 
efterfølgende. 
Øger intern validiteten, men det ville have været en fordel at bruge en 
anden form for validering fx forskervalidering udefra eller lignende, 
der øger intern validitet endnu bedre. 

Resultater    

Giver resultaterne relevante 

svar på studiets 

problemstilling? 

x  Ja, resultaterne beskrives i tematikker kvinders oplevelse med 
vaginaleksploratioenen.  

Lærer vi noget nyt ved at læse 

resultaterne? 

x  Større forståelse af kvindernes oplevelse samt nye temaer italesat, men 
studiet konkluderer noget af det samme som beskrevet i 
introduktionen.  
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Er resultatpræsentationen en 

overbevisende fremstilling af 

fund udviklet fra det empiriske 

materiale som noget andet og 

mere end 

forskerens forforståelse og 

teoretiske 

referenceramme?  

x  Der bruges citater fra kvinderne  
Der kommer nye forståelser inden for kvindens oplevelse af vg. ekspl. 
fx. at der er kontinuitet af hvem der udfører vg. ekspl., at det er rart at 
have en kendt relation med under undersøgelsen. 
Det styrker studiet, at de kommer med nye nuancer på 
problemstillingen 

Bruges citater på en adækvat 

måde til at 

understøtte og berige 

forskerens sammenfatning 

af mønstre identificeret og 

genfortalt fra 

systematisk analyse af 

materialet? 

x  De angiver fx hvor mange kvinder ud af de 20 interviewede der er 
enige i en påstand - derefter et citat der tydeliggør og uddyber 
påstanden.  
 
Kritik: Det er ikke adækvat at påpege hvor mange/antal af kvinder der 
mener det samme, med den kvalitative analyse vil man derimod hellere 
opnå større forståelse for hver enkelt oplevelse og mening.  

Diskussion    

Drøftes spørgsmålet om intern 

validitet (hvad 

handler egentlig dette studie 

om)? 

 x Ville ellers have øget intern validitet 

 

Drøftes spørgsmål om ekstern 

validitet 

(overførbarhed af fund eller 

begreber)? 

x  Covering of the both of two public hospitals where births take place in 
the province reflects the strength of this study.  

“The current study is limited to the opinions of 20 women giving birth, 
so our results cannot be generalized to all women. However, the study 
allowed us to clearly understand women's perspective, experiences and 
expectations on VE”  

Drøftes spørgsmål om 

refleksivitet (forskerens 

rolle, perspektiver og 

positioner)? 

x  Afsnit om Conflict of interest. Deres egen rolle kunne have været 
uddybet bedre, og dermed styrket den interne validitet.  

Finder vi selvkritiske 

overvejelser om 

konsekvenser af det valgte 

design? 

 x Ville ellers have øget intern validitet 
 

Drøftes studiets 

begrænsninger, samtidigt som 

forskeren tager ansvar for de 

valg der er gjort? 

x  Afsnit “Strenght and limitations” beskriver, hvordan studiet begrænser 
sig til interview af 20 kvinder og det kan derfor ikke generaliseres til 
alle kvinder.  
Dårligt argument de bruger, da kvalitativ forskning jo IKKE søger 
generaliserbarhed 
Studiet tager stilling til etiske  

Drøftes fundene i lyset af 

aktuelle teoretiske og 

empiriske referencer? 

x  Ja, de diskuterer op imod empiriske referencer og andet litteratur på 
området. 
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Peger forskeren på nogle 

udvalgte implikationer 

af de fund som er præsenteret? 

x  
“In addition to the evaluations from individuals, the effects of both the 
service providers and institutional facilities should not be ignored on 
the improvement of the quality of health services. It is suggested that 
future researches should be planned to reveal the experience of health 
professionals about VE and the effects of institutional conditions on 
these practices.” 

Præsentation    

Er teksten velorganiseret og 

letlæst? 

x  Temaer velorganiseret. 
Men det er ikke tydeligt afgrænset mellem resultater og diskussion. 

Kan læseren skelne mellem 

informanternes 

stemmer og forskerens 

stemme? 

x  Tydelige citationer med citationstegn og står i kursiv. De nævner 
hvilken informant der citeres.  

Referencer    

Er centrale og specifikke 

referencer på feltet 

tilfredsstillende dækket og 

præsenteret? 

x  Omfattende litteraturliste 
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Bilag 7 - Figur 1  

 
Figur fra: YILDIRIM, G., & ÇITAK BİLGİN, N. (2021). WOMEN'S EXPERIENCES OF 
VAGINAL EXAMINATION DURING NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING 
FACTORS: A QUALITATIVE STUDY. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 
24(2), 220-230. s. 224.  
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Bilag 8 - Figur 2  

Figur fra: YILDIRIM, G., & ÇITAK BİLGİN, N. (2021). WOMEN'S EXPERIENCES OF 
VAGINAL EXAMINATION DURING NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING 
FACTORS: A QUALITATIVE STUDY. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 
24(2), 220-230. s. 225. 
 


