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Resumé 
 

Dette bachelorprojekts formål er at undersøge, hvordan andengenerations minoritetskvinder, med 

mellemøstlig herkomst, forbereder og søger viden i deres graviditet og fødsel.  

Gennem kvalitativ semistrukturerede interviews og meningskondenserende analyse besvares 

projektets problemformulering, efterfulgt af en diskussion af disse resultater. 

Projektet finder, at andengenerations minoritetskvinder af mellemøstlig herkomst, primært gør brug 

af internettet til at forberede sig. Dette skyldes bl.a. jordemoderens manglende indblik og bevidsthed 

i kvindernes kulturelle baggrunde. Bevidsthed om disse forskelle kan være sundhedsfremmende, og 

muligvis reducerer maternelle- og føtale komplikationer i svangreomsorgen blandt andengenerations 

minoritetskvinder af mellemøstlig herkomst. 
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1.0 Problemstilling 
Multikulturel Danmark - afspejling i det danske sundhedssystem 

I de seneste årtier har man set en stigning i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark. Iflg., 

det nationale integrationsbarometer er der omkring 825.080 indvandrere og efterkommere i Danmark. 

Dette svarer til 14.1 % af den samlede befolkning (Integrations barometer, 2021), hvoraf, 526.692 er 

indvandrere fra ikke-vestlige lande. Denne stigning kan naturligvis, også ses indenfor 

svangreomsorgen, hvor antallet af ikke-vestlige gravide kvinder vokser. Danmarks statistiks 

befolkningsfremskrivning har skønnet, at antallet af efterkommere, født af mødre fra ikke-vestlige 

lande, vil udgøre 5.392 personer af det totale antal fødsler i Danmark i 2025 (Økonomi og 

indenrigsministeriet, 2017). 

  

I Danmark ser man ulighed i sundhed mellem kvindelige migranter fra ikke-vestlige lande 

sammenlignet med etniske danske kvinder (SST, 2021, s.23). Migrant kvinderne har højere risiko for 

obstetriske komplikationer, sygdom under graviditeten, akut kejsersnit samt prænatalt dødsfald (SST, 

2021, s.23).  

I 2021 udgav Mamaact et forskningsprojekt omhandlende etnisk ulighed i mor-barn sundhed i 

Danmark. Til dette fandt forskerne en øget risiko for spædbørnsdødelighed hos børn født af kvinder 

med ikke-vestlig baggrund samt efterkommere, sammenlignet med børn født af en etnisk dansk mor 

(Rasmussen et. al., 2021). Årsagerne til den øget risiko for spædbørnsdødelighed kunne bl.a. findes i 

mødrenes sundhedsadfærd, socioøkonomisk baggrund og suboptimal pleje.  

Forskerne, så hos indvandrere, at de kendte faktorer, såsom sprogbarriere, at begå sig i et nyt og 

fremmed land, samt ikke at kunne navigere i sundhedssystemet øgede risikoen for 

spædbørnsdødeligheden.  Den socioøkonomiske baggrund var kun en delvis forklaring på 

spædbørnsdødeligheden blandt efterkommere (Rasmussen et. al., 2021). 

Den øget ulighed i sundhed forekommer også i svangreomsorgen og i jordemoderens møde med 

denne patientgruppe. I bogen “Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden” (SST, 2009), kan 

mødet mellem en sundhedsperson og en patient med en anden etnisk herkomst end dansk “(...) være 

præget af forestillinger og usikkerhed fra begge parter” (SST. 2009, s.4). Dette skyldes “Forskellige 

forventninger til mødet mellem patient og sundhedsvæsen” (SST, 2009, s. 4).  

Dette er bemærkelsesværdigt, da man vil antage og forvente, at efterkommere, som er født og 

opvokset i Danmark, vil have samme forudsætninger som etniske danske kvinder.  
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Kulturens indflydelse  

Kultur defineres som en levevis mennesker overtager fra en foregående generation og viderebringes 

til en kommende generation (Høybye og Thomsen, 2021, s. 16). Indvandrere og efterkommere udgør 

en heterogen gruppe af mennesker, som stammer fra flere forskellige ikke-vestlige lande herunder 

Tyrkiet, Somalia og Irak. Denne gruppe adskilles dog af en lang række forskellige parametre som 

kultur, traditioner og religion (SST, 2009, s. 26). Alligevel kategoriseres disse mennesker under den 

generelle betegnelse “indvandrere” eller “udlændinge” i det danske samfund.  

Kultur kan samle og splitte mennesker i “os” og “de andre” (Elverdam, 2001, s 93). Dette giver 

anledning til en stigende grad af kulturalisme, som er den forståelse af, at personer defineres af deres 

kultur. Denne kultur danner grundlag for, hvordan mennesker udfolder sig som personer i samfundet, 

samt hvordan de agerer i denne (Eriksen et. al., 2008, s. 1). Kultur binder mennesker og giver dem 

følelsen af samhørighed og fællesskab.   

Kulturen kan dog ikke alene være den eneste faktor, som påvirker menneskers ageren i samfundet 

(SST, 2009, s. 26). Det vil sige, at et individ ikke alene kan agere ud fra kultur, og  

der vil derfor oftest være andre faktorer, der kan have betydning for personens handlinger. Til dette 

har sundhedsstyrelsen opstillet en række faktorer, der er med til at påvirke patienter med en anden 

etnisk herkomst end dansk, såsom; erfaringer med sundhedsvæsenet, marginalisering, 

uddannelsesniveau, socialt netværk, sprog og traditioner (SST, 2009, s. 26).  

Således er kultur ikke den eneste faktor, som påvirker kvindelige indvandrere og efterkommeres 

ageren i svangreomsorgen og forståelse af graviditet og fødsel. Iblandt disse faktorer, er det vigtigt at 

påpege, at disse kvinder kan have en anden opvækstvilkår. Iflg. bogen “Etniske minoriteter, 

kulturmøder i sundhedsvæsenet”, vil det danske samfunds vilkår få en betydning for disse kvinders 

identitetsdannelse og påvirke deres opvækst (Andersen et. al., 2001, s. 36).  

De kvindelige efterkommere, som vi har mødt i svangreomsorgen, taler oftest flydende dansk, og er 

bekendte med det danske sundhedssystem. På trods af dette, kan kvindernes familiære omgivelser, 

herunder forældres tilgang og oplevelser med sundhedssystemet, både i hjemlandet og i Danmark 

have en mulig indvirke på efterkommernes ageren i svangreomsorgen (Andersen et. al., 2001, s.36). 

Dette leder os til en underen om, hvorvidt den gravide benytter sig af familiens viden indenfor 

graviditet og fødsel, i stedet for at søge information og viden hos jordemoderen. 
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Vores erfaringer i mødet med den ikke-vestlige minoritetskvinde i svangreomsorgen 

Denne projektgruppes medlemmer består af tre jordemoderstuderende med en anden etnisk herkomst 

end dansk. Igennem vores uddannelse, som jordemoderstuderende, har vi mødt kvinder fra mange 

forskellige lande, herunder ikke-vestlige lande. I forbindelse med vores praktikophold har vi 

observeret en forskel mellem graviditets- og fødselsforløb hos kvinder med ikke-vestlig baggrund og 

etnisk danske kvinder. F.eks. så vi en tendens til, at kvinder med ikke-vestlig baggrund betragtede 

graviditet og fødsel som noget farligt og følte et behov for at passe ekstra meget på sig selv og barnet, 

bl.a. ved at ønske, sygemelding tidligt i graviditeten.  

Derudover har vi erfaret, at kvinderne i vores nære relationer har haft en dårlig graviditet- og 

fødselsoplevelse, på trods af en obstetrisk ukompliceret graviditet og fødsel. Disse kvinder havde 

ikke benyttet sig af, hverken offentlige eller private fødselsforberedelser. Selvsamme kvinder er enten 

født eller opvokset i Danmark, og har mindst færdiggjort én ungdomsuddannelse. Vi har derfor, ud 

fra vores egne erfaringer, tilegnet os en forforståelse for, at kvinder med ikke-vestlig baggrund har 

en anden tilgang til at forberede sig til graviditet og fødsel. 

  

Spørgeskemaundersøgelse 

På baggrund af vores ovenstående forforståelse, har vi udarbejdet et spørgeskema bestående af 17 

spørgsmål, for at undersøge, hvordan andengenerations minoritetskvinder i Danmark forbereder sig 

til graviditet og fødsel.  

De adspurgte spørgsmål ønskede, b.la., at besvare; kvindens baggrund, hvor kvinden havde søgt viden 

omkring graviditet og fødsel, samt hendes oplevelse af fødslen og flere lignende spørgsmål. 

Spørgeskemaet blev delt på diverse grupper på Facebook, hvor kvinder med ikke-vestlig baggrund 

var højt repræsenteret.  

I vores spørgeskema var der i alt 214 deltagere. Den højst repræsenterede etnicitet var af mellemøstlig 

herkomst. Over halvdelen af deltagerne var født i Danmark, mens resterende var født i et ikke-vestligt 

land.  De fleste deltagere havde primært brugt internettet, jordemoderen og familien til at søge viden 

omkring graviditet og fødsel.  

Iflg. Sundhedsstyrelsen (2021) forbereder mange kommende forældre sig til deres graviditet og fødsel 

vha. diverse internetsider og sociale medier (SST, 2021, s. 274). Dog er denne form for videns søgen, 
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slet ikke så fyldestgørende, og kan ikke overgå eller sammenlignes med faglig viden, som f.eks. fra 

jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelser.  

  

Adspurgt til fødselsforberedelse havde under halvdelen af deltagerne, draget nytte af hhv. privat eller 

offentlig fødselsforberedelse. De resterende, som ikke havde deltaget til fødselsforberedelse, brugte 

udsagn såsom: “Spild af tid”, “Havde ikke hørt om det”, “(...) ville ikke vide for meget, første gang” 

og “(...) viden fra familie og venner, gør mig tryg”.  

Overordnet så vi at kvinderne, beskrev fødslen, som en god oplevelse. 

Vi fik endvidere stillet et spørgsmål, om hvorvidt kvinderne, har følt, at deres bekymringer blev taget 

seriøst af jordemoderen, hvortil størstedelen af de adspurgte havde følt sig taget seriøst. Den 

resterende del af kvinderne, gav udtryk for, at have følt “(...) ingen hjælp eller vejledning” eller “mødt 

mig, istedet for mit ophav”.  

Iflg. Sundhedsstyrelsen (2021) er fødslen “En naturlig fysiologisk proces, som er en fysisk og psykisk 

udfordring” (SST, 2021, s.216).  

Fødslen er en uforglemmelig del af kvindens og partnerens liv, og er noget der bliver husket som den 

største begivenhed. Graviditet og fødselsoplevelse kan både have positive og negative “Psykologiske 

eftervirkninger” (SST, 2021, s. 216). Derfor mener vi, at forberedelse er en forudsætning for en bedre 

fødselsoplevelse. Dernæst bør jordemoderen, yde jordemoderfaglig omsorg (Sundheds- og 

Ældreministeret, 2001, kap 2.2) og stræbe for at få parret til at føle sig “Trygge, set og hørt” (SST, 

2021, s. 216). Alt dette kan bidrage til, at fødslen kan opleves positivt, for både kvinden og partneren, 

på trods af komplikationer under fødslen. 

Ud fra denne undersøgelse er vores forforståelse og antagelser blevet forstærket. Disse kvinder 

fravælger aktivt fødselsforberedelse med det argument, at det er “Spild af tid” eller “Ikke 

nødvendigt”. Nogle skriver endda, at det kan være skræmmende at kende til alle de komplikationer, 

som kan opstå under en fødsel, og ønskede på baggrund af dette, ikke at deltage.  

Vores underen går derfor på, hvad der ligger til grund for kvindernes besvarelser. 

Kan det være kulturbetinget, følelsen af at fortrænge, frygt for det ukendte, mangel på autoritetstro 

eller andre sociale forhold? Kan disse ovenstående problematikker have en indvirke på kvindernes 

forberedelse til deres graviditet og fødsel?  

Således kan vi som fremtidige jordemødre få en bedre forståelse for disse kvinders forberedelse og 

minimere ulighed i svangreomsorgen. Disse ovenstående overvejelser leder os til vores 

problemformulering.     
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2.0 Problemformulering: 
Hvordan forbereder andengenerations minoritetskvinder, af mellemøstlig herkomst i Danmark, sig til 

graviditet og fødsel? 

 

3.0 Begrebsafklaring 
 

Andengenerations minoritetskvinder med mellemøstlig herkomst 

I dette projekt bruges begrebet, andengenerations minoritetskvinder, om en samlet gruppe kvinder, 

der er født og opvokset i Danmark af forældre med mellemøstlig herkomst. Med mellemøstlig 

herkomst menes lande, som geografisk befinder sig i Mellemøsten såsom: Tyrkiet, Libanon, Syrien, 

Irak og den arabiske halvø (DIIS, 2014). Når der i projektet skrives kvinder, menes der 

andengenerations minoritetskvinder med mellemøstlig herkomst, med mindre, andet er angivet.  

 

Ikke-vestlige baggrund 

Med ikke-vestlige baggrund, menes individer, som er født af forældre, som ikke er født i et vestligt 

land. Vestlige lande defineres ifg. Udlændinge- og integrationsministeriet, som bl.a. EU-lande, USA, 

Schweiz, Norge.   

  

3.1 Problemafgrænsning 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets afgrænsninger for at kunne besvare problemformuleringen. 

Projekt er afgrænset til at inddrage andengenerations minoritetskvinder, da vi mener at denne 

betegnelse, bedst beskriver gruppen af kvinder, vi ønsker at undersøge. Vi er opmærksomme på, at 

der er tale om en heterogen gruppe, da kvinderne kan have forskellige religioner, kulturer og 

traditioner. Vi mener dog, at kvinderne stadig kan have nogle fællestræk. Derfor har vi forsøgt at 

indsnævre gruppen yderligere, til kvinder, der er født af forældre med mellemøstlig herkomst, 

herunder de mellemøstlige lande, der er højst repræsenteret i Danmark, som; Tyrkiet, Syrien, Irak, 

Libanon (Integrations Barometer, 2021).  
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3.2 Formål 
Formålet med dette bachelorprojekt er at bidrage til en større viden om, hvordan andengenerations 

minoritetskvinder forbereder sig til graviditet og fødsel. På trods af, at disse kvinder er født og 

opvokset i Danmark, ses der en øget risiko for spædbørnsdødelighed. (SST, 2021, s. 21). Vi formoder 

derfor, at forberedelse til graviditet og fødsel, kan reducere denne øget risiko. Jordemoderen kan 

således, drage nytte af denne viden, og reflektere i praksis, samt have fokus på uligheden i 

svangreomsorgen.  

 

3.3 Bachelorprojektets struktur 
 

Figur 1 - Flowchart, der illustrerer projektets struktur 
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4.0 Metode 
I det følgende afsnit vil vi først redegøre og begrunde for de videnskabsteoretiske overvejelser. 

Derefter følger en redegørelse af den systematiske litteratursøgning, der blev anvendt, for at finde 

relevant, kvalitativ litteratur. Afslutningsvis, vil der indgå en beskrivelse og argumentation af den 

metodiske tilgang for indsamling af egen empiri.  

  

4.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
	
Indenfor videnskabsteorien findes der to hovedtraditioner; den naturvidenskabelige tradition og den 

humanvidenskabelige tradition. De to traditioner indenfor videnskabsfilosofien danner baggrund for 

de to hovedparadigmer for forskningsmetode (Thisted, 2018, s. 35). 

På baggrund af projektets problemstilling, udspringer vores undren fra den humanvidenskabelige 

ontologi og epistemologi, som forsøger at fortolke verden og det fænomen, der skal undersøges. Dette 

vil bedst kunne besvares ved at anvende informationer indsamlet ved kvalitative metode, som søger 

at beskrive udtryk og handlinger. Med andre ord, ønsker man at forstå, det fænomen, der undersøges 

og man ønsker at opnå en forståelse, der kan danne baggrund for en handling (Thisted 2018, s. 37-

38).  

I dette projekt ønsker vi at opnå viden om et fænomen, som er disse kvinder og opnå forståelse for 

hvordan, de forbereder sig til graviditet og fødsel. Vi har derfor valgt at arbejde indenfor to af de 

væsentlige retninger, inden for denne videnskabelige tradition; hermeneutikken og fænomenologien 

(Thisted, 2018, s. 95).  

Ordet hermeneutik kommer af det græske hermeneuein, der betyder at tolke eller at fortolke (Thisted, 

2018, s. 103). Kernen indenfor hermeneutikken er at tale om menneskelige udtryk dvs. at 

menneskelige udtryk i sig selv, er meningsfulde, og at de må fortolkes, for at blive forstået (Thisted, 

2018, s. 93). Forud for forståelsen vil der være en antagelse om det fænomen, man ønsker at 

undersøge, som kaldes forforståelsen. Forforståelsen angiver et subjektivt perspektiv og anskuelse 

om emnet (Thisted, 2018, s. 94).  

For at kunne forklare, hvordan vi skaber en ny forståelse, til besvarelsen af problemformuleringen, 

bruges hermeneutikkens grundlæggende fortolkningsprincip, den hermeneutiske cirkel (Thisted, 

2018, s. 60), se figur 2.  
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Figur 2: Forskningsprojektets hermeneutiske cirkel, inspireret af Thisted 2018, s. 72. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Den hermeneutiske cirkel beskriver, at det enkelte skal forstås ud fra helheden og helheden skal 

forstås, ud fra de enkelte dele. Den hermeneutiske cirkel indeholder følgende faser: forforståelse, 

forståelse og efterforståelse (Thisted, 2018, s. 72). Vi tager derfor udgangspunkt i vores egne 

forforståelser om emnet, og opnår ny viden med udgangspunkt i empirien, til at skabe en 

efterforståelse. Med efterforståelsen tilegnes ny viden til at se en større og nuanceret sammenhæng 

(Thisted, 2018, s. 74).  

Vores forforståelse kan også opfattes som vores meningshorisont (Thisted, 2018, s. 68). For at tilgå 

ny viden, til at besvare problemformuleringen, ønsker vi at forstå emnet ud fra det undersøgte 

fænomens meningshorisont. Der er derfor tale om to forskellige meningshorisonter, omkring det 

undersøgte (Thisted, 2018, s. 69). For at tilgå ny viden og forståelse om emnet, vil disse to 

meningshorisonter, nærme sig hinanden. Dette kaldes iflg. Gadamer for horisontsammensmeltning. 

Vores horisont bliver hermed udvidet, og vi får en bredere forståelse for emnet (Thisted, 2018, s. 

69.).  

 

Ordet, fænomenologi, kommer af græsk og betyder læren om fænomenerne (Thisted, 2018, s. 63) 

Fænomenologien er en filosofisk retning, der beskriver oplevelsesmæssige sider af det undersøgte. 

Den fænomenologiske tilgang søger ikke, én sand objektiv virkelighed, men derimod flere subjektive 

virkeligheder, som anses for at være sande. Fænomenologien retter sig derfor mod, fænomenernes 
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egne erfaringer og oplevelse af verden, som anses for at være deres subjektive virkelighed (Thisted, 

2018, s. 63).  

Dette bachelorprojekts forforståelser er opstået af bl.a. viden fra undervisning om andengenerations 

minoritetskvinder, erfaringer fra vores praktikophold og nære relationer. Det kan derfor ikke 

udelukkes, at vores forforståelse kan have en indflydelse på, hvordan vi udarbejder projektet. 

Forforståelsen er en del af vores metodiske tilgang og er derfor en forudsætning for, hvordan vi 

indsamler viden til besvarelse af problemformuleringen.  

  

4.2 Søgestrategi 
	
For at finde relevant empiri til besvarelsen af vores problemformulering, som er afledt af en 

humanvidenskabelig tilgang, søgte vi efter kvalitative forskningsartikler. 

Vi har som udgangspunkt orienteret os i databasen Cinahl, da den hovedsageligt indeholder 

kvalitative studier, forbeholdt sundhedsprofessionelle, med fokus på omsorgs- og plejefag (Bak 

Andersen & Matzen, 2010, s. 36). Vi foretog derefter en systematisk litteratursøgning, med 

kontrolleret emneord, fritekstord og synonymer inspireret af problemformulering, se bilag 1.0. I de 

første søgninger i Cinahl, benyttede vi os af søgeordene fra blok 1 og 2, se bilag 1.1. Her fandt vi 355 

og 106 hits. I søgningen fandt vi frem til søgeord, såsom; “ethnicity”, “minority” og “immigrants”, 

som resulterede i, en uønsket målgruppe, nemlig førstegenerations minoritetskvinder og migranter. 

Vi besluttede os derfor at indsnævre søgningen yderligere, ved at tilføje specifikke søgeord, 

omhandlende andengenerations minoritetskvinder. Da den ønskede målgruppe i søgningen er 

andengenerations minoritetskvinder, har vi i stedet brugt søgeord, såsom: “second generation 

minority”, “second generation immigrants”, “children of immigrants” og “descendants of ethnic 

group”. De søgeord som havde samme betydning, har vi kombineret med “OR” og efterfølgende har 

vi samlet kombinationerne med “AND”, for at præcisere søgningen yderligere, se blok 3,4 og 5 i 

bilag 1.1. Disse søgninger gav 16, 21 og 2 hits.  

  

Titlerne og abstracts fra artiklerne blev gennemlæst, se kolonne 5 i bilag 1.1. Efter gennemlæsning, 

kunne vi konkludere, at litteratursøgningen i Cinahl, ikke gav relevante hits. De artikler vi fandt, 

havde ingen relevans for besvarelsen af vores problemformulering.  

For at sikre os, at vi ikke havde udelukket nogle artikler ved kun at søge på én database og dermed 

gøre litteratursøgningen bred, benyttede vi samme søgeord i databasen Pubmed på trods af, at denne 

hovedsageligt indeholder kvantitative forskningsartikler, se bilag 1.2. Disse søgninger gav 2, 2 og 12 
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hits. Disse artikler fandt vi heller ikke relevante for besvarelsen af vores problemformulering, da de 

bl.a. omhandlede minoritetskvinder med diabetes oplevelser og kulturens indflydelse på 

minoritetskvinders beslutningstagen ifm. prævention.  

Efter søgningen på ovenstående databaser, forsøgte vi at finde nogle nye søgeord. Fra undervisningen 

på studiet havde vi kendskab til Mamaact publikationerne, som b.la. indeholdt forskning om 

andengenerations minoritetskvinder. Vi gjorde derfor brug af databasen Scopus, som indeholder 

referencer til videnskabelige artikler for at finde Mamaact publikationerne. Her lod vi os inspirere til 

nye søgeord fra publikationerne. Vi læste artiklerne; “Social and ethnic disparities in stillbirth and 

infant death in Denmark, 2005–2016” af (Rasmussen et. al. 2021), og “Addressing ethnic disparity 

in antenatal care: A qualitative evaluation of midwives' experiences with the MAMAACT 

intervention” (Johnsen et. al., 2020). De nye søgeord blev brugt i en ny søgning i Cinahl og Pubmed, 

se bilag 1.3. Denne søgning gav dog heller ikke nogen relevante hits, da artiklerne bl.a. omhandlede 

specifikke målgrupper, såsom: somaliske kvinder, kvinder med spiseforstyrrelser og kvinder med 

diabetes.   

Efter en grundig litteratursøgning, kunne vi konkludere, at der ikke fandtes videnskabelige kvalitative 

studier om, hvordan andengenerations minoritetskvinder søger viden og forbereder sig til graviditet 

og fødsel. For at kunne besvare projektets problemformulering er vi derfor nødt til at indsamle egen 

kvalitativ empiri.  

  

4.3 Metodisk tilgang til indsamling af egen empiri 
	
Da vi i vores litteratursøgning ikke fandt relevant empiri til besvarelsen af vores problemformulering, 

valgte vi at indsamle egen empiri. I den kvalitative metode, vil der typisk gøres brug af to slags 

forskningstekniker, nemlig interview og tekstanalyse (Thisted, 2018, s.70-71). Interviewet bliver 

også kaldt det kvalitative forskningsinterview og bygger på samtale eller dialog med informanten, 

om det emne, som forskeren skal forholde sig til. 

Det er samtalen eller dialogen, der er i centrum, da det er dér, den meningsfulde viden, opstår 

(Thisted, 2018, s.71).  

Tekstanalyse, også kaldet en tekst fortolkning, kan anvendes på alle tekster, der udtrykker eller 

fremstiller en sag og har et indhold. Ved at fortolke teksten, kan vi stille spørgsmål til den og få svar 

via vores egen fortolkning, ved at anvende den hermeneutiske cirkels principper (Thisted, 2018, s.71). 

Hos Kvale og Brinkmann, baseres det kvalitative forskningsinterview på en fænomenologisk tilgang 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Vi vil anvende denne tilgang til at undersøge, hvordan kvinderne 
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forbereder sig til deres egen graviditet og fødsel, samt undersøge dette ud fra kvindernes egne 

perspektiver. Interviewet tager form af en dialog, som i større eller mindre udstrækning er struktureret 

af graden standardisering (Thisted, 2018, s.213). 

Der findes tre forskellige former for interview. Vi har valgt et semistruktureret interview, da dette vil 

give os friheden til at skifte rækkefølgen på vores spørgsmål, hvis vi finder det relevant undervejs. 

På den måde, bliver dialogen flydende og fleksibel. Dette vil give os en dybdegående viden, om 

kvindernes oplevelser, og dermed besvare projektets problemformulering.  

Et semistruktureret interview er hverken en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. 

Metoden læner sig dog op af en hverdagssamtale, da denne interviewform har et formål og en særlig 

tilgang og teknik. Slutteligt, vil interviewet, blive transskriberet og den skrevne tekst og 

lydoptagelserne, udgør tilsammen materialet til analysen (Kvale og Brinkmann, 2015, s.49-50). 

De to andre former for interview skelner mellem strukturerede og ustrukturerede interview.  

I grove hovedtræk, har et struktureret interview fastlagte spørgsmål og rækkefølgen for spørgsmålene, 

som eksempelvis et spørgeskema.  

Et ustruktureret interview, har en uformel struktur, hvor de konkrete spørgsmål ikke er fastlagt på 

forhånd. Der er derimod fastlagt, nogle bestemte temaer, som udspringer fra problemstillingen og 

som søges berørt i løbet af interviewet.  

  

4.4 Analysestrategi ud fra Kvale og Brinkmanns 7 faser 
	
For at kunne udarbejde et interview, har vi taget udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns syv faser for 

en interviewproces. Faserne er som følgende: Tematisering, design, interview, transskribering, 

analyse, verifikation og rapportering. Iflg. Kvale og Brinkmann skal designet af interviewet 

fastlægges på baggrund af alle syv faser. Interviewet skal designes således, at der kan opnås den 

viden, vi stiler mod, for at besvare projektets problemformulering. Med udgangspunkt i egen empiri, 

har vi i nedenstående afsnit redegjort for de første fem faser. Den sjette fase, verifikation, vil fremgå 

i projektets metodediskussion se afsnit 6.0. Den syvende fase, rapportering, indgår ikke som et 

selvstændigt afsnit, da det endelige bachelorprojekt, udgør rapporteringen.  
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4.4.1 Tematisering 
Formålet med tematisering, er iflg. Kvale og Brinkmann, hvilket og hvilke problemområder, man er 

interesseret i, skal formuleres og præciseres. Essensen i tematisering er at koncentrere sig om, hvad 

man ønsker at afdække og hvordan man gør det (J. Trost & L. Jeremiassen, 2010, s. 54). Vores 

tematisering er inspireret af forskningsartikler, publiceret af Mamaact, og spørgsmålene for 

vores gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Mamaact studierne har bl.a. forsket i årsagerne til, at 

kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, har dårligere fødsels outcomes og hvordan disse kvinder 

agerer, i det danske sundhedsvæsen. Følgende studier er brugt som inspiration til projektets 

tematisering: “Social and ethnic disparities in stillbirth and infant death in Denmark, 2005-2016” 

(Rasmussen et. al., 2021), “Health literacy responsiveness: a cross-sectional study among pregnant 

women in Denmark” (Brorsen et. al., 2021) og “Addressing ethnic disparity in antenatal care: A 

qualitative evaluation of midwives' experiences with the Mammact intervention” (Johnsen et. al., 

2020). 

 

Vores spørgeskemaundersøgelse stillede spørgsmål, som afdækkede temaer, såsom; “Videnssøgning 

i graviditeten”, “Bekymringer i graviditeten”, “Oplevelse af fødslen”, og “Forholdet mellem 

kvinderne og jordemoderen”.  

De ovenstående Mamaact forskningsartikler, samt vores spørgeskemaundersøgelse er af kvantitativ 

metode, og derfor kan denne empiri ikke besvare vores problemformulering. Vi er derfor blevet 

inspireret af disse temaer i spørgeskemaundersøgelsen til udarbejdelsen af en interviewguide (se bilag 

2.0).  

 

4.4.2 Design 
Denne fase koncentrerer sig om at planlægge undersøgelsen i detaljer, og metodevalget er i fokus. 

Når der er tale om kvalitative undersøgelser, bliver opgaven at udarbejde en interviewguide, der 

passer til det vi ønsker at undersøge (J. Trost & L. Jeremiassen, 2010, s. 54).  

Vi var særlige omhyggelige med at bruge en metodologisk, velkontrolleret designtilgang, da vi ønsker 

at være gennemsigtige og neutrale i vores fremgangsmåde.  

Interviewguiden indeholder overordnet spørgsmål, samt opfølgende spørgsmål, som vi finder 

relevant for at besvare problemformuleringen (se bilag 2.0). Forud for interviewet, har vi opstillet 

nedenstående inklusion- og eksklusionskriterier for rekruttering af informanter (se boks 1).  
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Boks 1: Inklusionskriterier og eksklusionskriterier for de rekrutterede informanter. 

 

Inklusionskriterier 

 

§ Født og opvokset i Danmark 

§ Taler og forstår flydende dansk 

§ Levendefødt barn 

§ Minimum 18 år gammel 

§ Født af forældre med oprindelse i et 

mellemøstligt land. 

§ Mindst færdiggjort én 

ungdomsuddannelse 

Eksklusionskriterier 

 

§ Planlagt sectio 

§ Medicin krævende sindslidelser 

§ Kvinder med traumer (såsom 

overgreb og vold) 

§ Fødsler under Covid-19. 

  

Disse kriterier, er opstillet for at sikre, at vi får inkluderet den rette målgruppe vi ønsker at undersøge. 

Vi har f.eks. ekskluderet fødsler under Covid-19, da vi ved, at samfundet har været nedlukket, og 

dermed har fødselsforberedelses mulighederne, været skærpet i denne periode.  

Endvidere har vi valgt at tage udgangspunkt i kvindernes første fødselsoplevelse, selvom de har født 

flere børn. Dette er valgt, da vi antager at kvinderne, vil have mere erfaring med sig, fra tidligere 

graviditeter.  

Vi har udformet et skriftligt informationsmateriale til kvinderne, om projektets formål, samt kravene 

forud for deltagelse i et letforståeligt sprog (se bilag 3.0). Vi stiler mod, at interviewet skal have en 

varighed mellem 60-90 minutter. Iflg. Seidman, er to timer, for lang tid for informanten, og under én 

time, er for lidt tid for intervieweren, til at indhente information (I. Seidman, 1998, s. 86).  

De etiske overvejelser vi har gjort os, angående interviewets længde var, at kvinderne skulle have tid 

til at yde omsorg for deres familie. Kvalitative forsknings interview, foregår som regel ansigt-til-

ansigt (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 86). Grundet tidspres, har vi været nødsaget til at fravælge 

udførelsen af interviewene hjemme hos kvinderne. Derfor, har vi valgt en mere fleksibel metode, som 

videoopkald. Idet teknologien har udviklet sig, er det blevet muligt at indhente informationer og 

kommunikere på afstand. Vi har valgt at udføre interviewet online gennem video platformen Zoom, 

som bl.a. kan bruges til flere formål såsom, fjernundervisning og virtuelle møder (Teknikalt, 2020). 

Denne form for interview er valgt for at gøre det fleksibelt for informanten og intervieweren. 
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4.4.3 Interview 
I denne fase gennemføres interviewet på grundlag af interviewguiden (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

155). Forud for interviewene, lavede vi pilot interview, som er en mindre undersøgelse, forud for den 

større empiriske undersøgelse (Den store danske, 2009). Vi brugte pilot interviewet til at øve os på 

interview spørgsmålene, da vi ikke tidligere har erfaring med at interviewe.  

Rekrutteringen af informanterne foregik på Facebook, da det er muligt at rekruttere mange 

informanter, inden for projektets begrænset tidsperiode. Derudover, har vi valgt Facebook grupper, 

der omhandler graviditet og fødsel, samt grupper, hvor den ønskede målgruppe, var godt 

repræsenteret.  

Der var i alt seks kvinder, der henvendte sig til vores e-mail, som fremgik i vores 

informationsmateriale (se bilag 3.0). Tre af kvinderne, opfyldte ikke inklusionskriterierne, da de alle 

tre havde født, under Covid-19. Vi valgte dog i stedet at bruge dem til vores pilotinterviews. De 

resterende tre kvinder, som opfyldte inklusionskriterierne, blev udvalgt til at deltage i interviewet. 

Interviewene blev introduceret med en briefing, hvor interviewets formål præsenteres, og afrundes 

med en opsummering (se bilag 2.0) (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 183). 

Forud for interviewene, fik alle kvinderne udleveret en samtykkeerklæring, som de skulle underskrive 

(se bilag 4.0). Denne samtykkeerklæring lever op til kravene for dataindsamling af “Juridiske 

retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter” (KP, 2020, s. 17). Både 

intervieweren og informanten fik et eksemplar af denne, hvor kvindernes underskrift fremgik. 

Samtykkeerklæringen med underskrifterne vil ikke blive vedhæftet som bilag, da vi ønsker at bevare 

kvindernes anonymitet. Såfremt det ønskes kan denne fremsendes. Kvinderne vil være anonymiseret 

i opgaven, og vil gå under betegnelsen: K1, K2 og K3 (se boks 2). 

 

Boks 2: Rekruttering af de interviewede kvinder, hvor kvindernes alder, uddannelsesniveau og 

oprindelsesland, optegnes.  

Antal kvinder Alder Uddannelsesniveau Oprindelsesland 

K1 29 år Mellemlang uddannelse Pakistan 

K2 31 år Mellemlang uddannelse Tyrkiet 

K3 28 år Mellemlang uddannelse Palæstina 
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Projektgruppens medlemmer er endvidere omfattet tavshedspligt jf. forvaltningsloven §276 (KP, 

2020, s. 8). Vi har i projektgruppen valgt, at ét af gruppens medlemmer, udførte alle interviews. Da 

to interviewere, kan føles som en magtgruppe, hvilket kan få informanten, til at føle sig underlegen 

(J. Trost & L. Jeremiassen, 2010, s. 69). 

Vi planlagde endvidere, at der skulle være én suppleant, som hjælper intervieweren, hvis 

intervieweren, skulle misse nogle vigtige pointer. Suppleantens rolle er at skrive op følgende 

spørgsmål, undervejs til intervieweren, ved at observere kvindernes udsagn. Det tredje gruppemedlem 

fungerede som teknisk support. 

Iscenesættelsen af interviewet, skal fremme informanten til at beskrive sine synspunkter (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 183). Da interviewene foregik over videoopkald, kunne vi ikke sikre rolige 

omstændigheder. Vi aftalte et tidspunkt, der passede kvinderne bedst, over telefon og Facebook 

indbakke. Dertil, gjorde vi kvinderne opmærksom på, at de helst skulle befinde sig i rolige 

omgivelser, under interviewet (J. Trost & L. Jeremiassen, 2010, s. 69). Det viste sig, at kvinderne, 

selv var opmærksomme på dette, da de valgte et tidsrum, hvor de var mest tilgængelige.  

  

4.4.4 Transskription 
Da vores indhentede empiri, skal kunne bearbejdes og analyseres, bør det være tilgængeligt (J. Trost 

& L. Jeremiassen, 2010, s. 55). Dvs. at interviewmaterialet forberedes, således, at det omfatter en 

transskription, fra talesprog til en skreven tekst (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 155) 

Vi lavede i alt seks interviews, hvoraf tre af interviewene, var vores pilotinterviews. De samlede seks 

interviews blev videooptaget, og de udvalgte tre interviews, blev transskriberet ved at genlytte til 

lydoptagelserne. Ord som “øh”, ”men”, ”sådan”, ”jamen”, samt korte pauser og gentagelser, vil 

undlades. Dog beskriver Kvale og Brinkmann, at en detaljeret transskription, der tilvælger disse, kan 

skærpe interviewerens opmærksomhed (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 242).  

Denne metode for transskription, fra mundtlig til skriftlig form, giver interviewet en form, som er 

oplagt og egnet til en nærmere analyse (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 238).  

Vi har derfor fastlagt en simpel procedure for transskribering, som kan analyseres. Dette var 

nødvendigt for, at transskribering kunne blive ensartet, uafhængigt af, hvilket gruppemedlem, 

interviewet blev transskriberet af (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 239).  

Gruppens medlemmer har dernæst på skift læst det transskriberede materiale og lyttet til 

videooptagelserne, til formål for at rette vigtige detaljer, der eventuelt blev overhørt. 
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Videooptagelserne opbevares fortroligt, sammen med transskriptionerne, og destrueres senest 3 uger 

efter endt eksamen, i overensstemmelse med, “Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata 

til brug i opgaver og projekter” (KP, 2020, s. 8) 

 

4.4.5 Analyse 
I denne fase bliver det tilgængelige materiale, som består af interviewene, bearbejdet og analyseret. 

Forud for analysen, afgøres hvilke analysemetode, der er passende til interviewene (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 155). Vores transskriberede materiale analyseres ud fra en 

meningskondenserende analyse, hvor informanternes udsagn, gives en kortere formulering (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 269). Projektets analyse vil tage udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns 

fortolkning af filosof Giorgi´ fem trin for meningskondensering (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 269-

271). Anvendelsen af disse fem trin, vil fremgå i analysen.  

 

5.0 Analyse 
I dette afsnit vil der fremgå en præsentation af den meningskondenserende analyse, og vores 

indsamlede empiri, vil analyseres ved brug af denne.  

 

5.1 Meningskondenserende analyse 
I dette afsnit vil vi fremlægge, hvordan vi har benyttet Kvale og Brinkmanns fem trin for den 

meningskondenserende analyse (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 269-270). 

Den meningskondenserende analyse består af følgende fem trin:  

 

1. Fornemmelse af helheden 

2. Meningsenheder 

3. Meningsenhederne tematiseres 

4. Fastlægge hovedtemaer ud fra projektets specifikke formål 

5. Knytte hovedtemaerne sammen i deskriptive udsagn  

  

I det første trin læses hele interviewet igennem (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 270). I dette trin lyttede 

vi til lydoptagelserne og læste det transskriberede materiale, for at få en fornemmelse af helheden.  
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I andet trin, bestemmes tekstens naturlige meningsenheder, som de udtrykkes af informanterne (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 270). Vi gennemlæste det transskriberede materiale sammen i gruppen 

samtidigt med, at vi noterede stikord, skrev kommentarer og markerede de udsagn, hvor kvinderne 

udtalte sig om, hvordan de forberedte sig under deres graviditet og fødsel. Vi delte kvindernes udsagn 

op i kortere meningsenheder med problemformuleringen in mente, dog med forbehold for, at 

kvinderne skulle tale for sig selv. Nedenstående boks viser et eksempel på den 

meningskondenserende analyse proces for det transskriberede materiale i trin et og to. 

 

Boks 3: Eksempel på den meningskondenserende analyse proces. 

Citat Meningsenheder 

”Mere faglig viden derude på nettet tilgængeligt. 

Således at det ikke er min mave (ref. hjemmeside) der 

ryger op som søgning, når jeg søger på Google. Vi 

har sider for KOL, diabetes, vi har sider for psykiske 

lidelser, men hvorfor har vi ikke også noget for 

graviditet?” 

“Mere faglig viden derude på nettet 

tilgængeligt. Således at det ikke er 

internetsiden, min mave, der ryger op som 

søgning, når jeg søger på Google ” 

”Jeg havde en veninde, som er lidt mere religiøs fra 

min vennekreds, som er Marokkaner, som har ageret 

storesøster havde været igennem en fødsel før mig, 

men vi var gravide samtidig. Hun forklarede mig 

faktisk en hel del og fortalte om sin fødselsberetning 

og, hvordan hun var blevet klippet forneden, så det 

ikke kom, som et chok og hvordan det at presse 

egentlig føles som om, at man skulle på toilettet. Hun 

havde så sagt det samme som jeg sagde til min 

jordemoder. Hey nu skal jeg på toilettet” 

“(...) Hun forklarede mig faktisk en hel del 

og fortalte om sin fødselsberetning og 

hvordan hun var blevet klippet forneden, 

så det ikke kom som et chok og hvordan 

det, at presse egentlig føles som om, at 

man skulle på toilettet” 

  

På tredje trin, omformuleres de temaer, der dominerer en naturlig meningsenhed på en enkel måde. 

Således tematiseres udsagnene, ud fra interviewpersonens synspunkt, som det forstås af forskeren 
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(Kvale og Brinkmann, 2015, s. 270). Her fastlagde vi de dominerende temaer ved at fortolke 

kvindernes meningsenheder (se bilag 5.0)  

På fjerde trin, stilles spørgsmål til meningsenhederne, ud fra undersøgelsens specifikke formål (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 270). Rent praktisk, gennemlæste vi meningsenhederne for at sikre, at vi 

havde fremhævet essensen i kvindernes udsagn, samtidigt med, at vi var tro mod kvindernes sagte 

ord.  

På femte trin, bindes de væsentlige temaer sammen til et deskriptiv udsagn (Kvale og Brinkmann, 

2015, s. 270). Temaerne vi fandt i trin tre, blev grupperet efter, hvilke temaer der passede sammen. 

Til dette opstod nedenstående fire hovedtemaer; 

  

1. Videns søgen og forberedelse 

2. Andres oplevelser 

3. Anerkendelse 

4. Kultur 

  

Den meningskondenserende analyse bruges til at analysere interview materialet ved at søge efter 

naturlige meningsenheder, og dermed udlægges temaerne. Disse temaer kan dernæst bruges i 

analysen, som genstand for vores fortolkning af interview materialet. 

 

5.2 Analyse af egen empiri 
I det nedenstående afsnit analyseres den indsamlede empiri, som er blevet meningskondenseret. Til 

dette fandt vi frem til fire hovedtemaer, som har haft indflydelse på kvindernes forberedelse til 

graviditet og fødsel. Dette afsnit vil derfor blive delt op i underafsnit, bestemt ud fra disse fire 

hovedtemaer.  

 

5.2.1 Videns søgen og forberedelse 

Med afsæt i kvindernes udsagn præsenteres og fortolkes, hvordan kvinderne har søgt viden, og 

forberedt sig til deres graviditet og fødsel. Kvinderne havde forskellige årsager til deres måde at 

forberede sig, og søge viden indenfor graviditet og fødsel. Blandt kvinderne, sås en tendens til at søge 

viden fra internettet, fremfor at søge viden hos de sundhedsprofessionelle; “Det er jo primært nettet, 

internettet. Google er din ven, man kan lige pludselig blive læge” (bilag 6, s. 65). 
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En af kvinderne gav udtryk for, at hun havde søgt andre kvinders fødselsoplevelser, vha. diverse 

forummer på internettet; “Jeg har for det meste søgt min viden på internettet, på forskellige 

forummer, hvor folk har stillet spørgsmål så har jeg set svaret derfra” (bilag 6, s. 70). Årsagerne til 

dette begrundede kvinden bl.a. med, at der ikke var informationsmateriale tilgængeligt og det som 

var tilgængeligt ikke var fyldestgørende; “Mere faglig viden derude på nettet tilgængeligt. Således 

at det ikke er internetsiden, min mave, der ryger op som søgning, når jeg søger på Google ” (bilag 6, 

s. 65). 

Derudover så kvinderne internettet, som det eneste alternativ i den tidsperiode, hvor de ikke så en 

jordemoder; “Det første møde er jo relativt sent, så derfor er der en lang periode hvor man lige leger 

net doktor igen” (bilag 6, s. 65). Ud fra kvindernes udsagn benyttes internettet som viden og 

informationskilde, da det er lettere tilgængeligt, end jordemoderen.  

Det er dog bemærkelsesværdigt, at nogle af disse kvinder anvendte internettet for at bedømme, hvor 

reelle deres bekymringer var. En af kvinderne gav udtryk for, at hun først kontaktede jordemoderen, 

hvis internettet bekræftede hendes bekymringer; “Jeg brugte nok bare mere nettet og så brugte jeg 

meget lidt min jordemoder faktisk. Jeg tror det er fordi jeg havde den der frygt med, ej hvad hvis jeg 

siger noget der er forkert.” (bilag 6, s.70). Her blev der udtrykt et behov for at vide ting på forhånd, 

således blev kvinden stærkere i sin egen tro, på hendes egen viden. 

Kvinden udtrykte ligeledes en frygt, som stod i vejen for hendes viden søgning. Denne frygt kunne 

være et tegn på en beskyttelsesmekanisme, for at undgå at sige noget forkert. 

  

Iflg. en af kvinderne, blev hun til jordemoderkonsultationen adspurgt om hun havde nogle spørgsmål; 

“ Jeg kan jo huske, at de tit skulle spørge, jamen er der noget specifikt du gerne vil spørge ind til, og 

så var jeg bare sådan nej, fordi jeg havde ikke rigtig noget specifikt at spørge efter” (bilag 6, s. 67). 

Her ses det, at jordemoderen gjorde en indsats for, at dagsordenen skulle sættes ud fra kvindens 

ønsker. Dog ved kvinden ikke, hvad hun skulle spørge efter. 

En af kvinderne nævnte, at mødet med jordemoderen ikke understøttede et miljø, hvor hun kunne 

tilkendegive sine bekymringer, eller spørgsmål;  

  

“Jeg tænkte, ej kan jeg nu virkelig tillade mig at gøre det her, kan jeg tillade mig at spørge 

det her, fordi hvad hvis det ikke er det, det handler om, så vil hun sidde og tænke, okay, det 

er jo ikke fordi at jeg er psykolog, for eksempel” (bilag 6, s. 70).  
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Kvinden tilbageholdte at søge viden, idet hun ikke vidste, om jordemoderen var den rette at dele sine 

bekymringer med. 

En anden kvinde berettede “Jeg ville ønske, at man måske havde grebet mig, og havde sagt, jeg ved 

ikke hvor meget du ved, men kan vi lave en lille kolonne, hvor der måske står, ønsker viden eller føler, 

har tilstrækkelig viden (...) (bilag 6, s. 66). I dette citat fremgår det, at kvinden havde et behov for, at 

jordemoderen forventningsafstemmer kvindens videns grundlag. Således, at kvinden fik den rette og 

relevante viden for hendes graviditet og fødsel, som kan give hende muligheden for at udfolde sig i 

et trygt rum. 

Fælles for disse to kvinder er ønsket om, at jordemoderen lagde en dagsorden ud fra, hvad der er 

vigtigt at vide for dem, idet de ikke selv vidste, hvilke informationer de skulle spørge jordemoderen 

om. Denne manglende opmærksomhed fra jordemoderens side, kan have haft en indflydelse på 

kvindernes videns søgning og forberedelse til graviditeten. Dette var ikke kun gældende i 

graviditeten, men også under fødslen; “(...) men jeg manglede alt den der viden, den kunne jeg godt 

have tænkt mig, men det er jo ikke deres job og give mig viden, i sekundet jeg er i gang med at føde” 

(bilag 6, s.71). Her udtrykker kvinden dels manglende indblik i jordemoderens kompetencer og dels 

manglende indblik i, hvad hun kan tillade sig som fødende. 

K3 nævnte; “Hvis jeg måske havde været til fødselsforberedelse, så havde jeg måske kunne tage 

stilling til, alle de her ting, som jeg lige pludselig, impulsivt, skulle tage stilling til” (bilag 6, s. 71).  

  

Da kvinderne blev adspurgt til fødselsforberedelse, havde de forskellige årsager til, hvorfor de ikke 

drog nytte af dette tilbud; “Jeg havde ikke brug for alt den fødselsforberedelse, alle de informationer” 

(bilag 6, s.68). For en anden kvinde var årsagen; “Jeg tog ikke imod de her fødselsforberedelser, fordi 

jeg tænkte, at så ville jeg blive endnu mere bange for at føde” (bilag 6, s. 72). Ønsket om at fortrænge 

fødslen, og forestillingen om, hvordan en fødsel skulle være var en direkte årsag til kvindernes 

manglende viden om fødslen. Blandt kvinderne havde en enkelt deltaget til fødselsforberedelse, der 

blev omtalt som noget, hun ikke fandt brugbart; “Da jeg så først fik den undervisning, der vil jeg 

sige, at Min Mave og Google var langt bedre.” (bilag 6, s. 66). Til dette tilføjede K1, at hun havde 

fået et større udbytte af fødselsforberedelsen, hvis hun havde fået fortalt andre kvinders 

fødselsberetninger, og ikke kun hørt et oplæg om grundlæggende informationer, vedrørende 

graviditet og fødsel;“ (...) jeg tror jeg havde fået langt mere ud af det, hvis en anden kvinde, der 

havde født havde stillet sig op og fortalt sin fødselsberetning” (bilag 6, s. 67).  
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Da kvinderne blev spurgt ind til, om de ville have forberedt sig anderledes svarede en af kvinderne; 

“Jeg vil ønske jeg gik til noget fødselsforberedelse, fordi så vil jeg jo få alle de informationer, der er 

vigtigt for mig, at vide” (bilag 6, s. 69). K3 berettede yderligere, “jeg tror helt sikkert, at jeg skulle 

have taget mod den der fødselsforberedelse, og jeg fortryder lidt, jeg ikke har gjort det” (bilag 6, s. 

73).  

  

Delkonklusion 

I det ovenstående afsnit præsenterede og analyserede vi kvindernes forberedelse i graviditet og fødsel. 

Til dette fandt vi sammenlignelige udsagn fra kvinderne. Fælles for kvinderne var, at forberedelsen, 

hovedsageligt foregik på internettet. Kvinderne udtrykte et ønske om, at jordemoderen 

forventningsafstemmer deres viden på forhånd. 

 

5.2.2 Andres oplevelser 
Dette tema handler om, hvordan andre kvinders fødselsoplevelse har haft en indflydelse på 

kvindernes videns søgen. Kvinderne forklarede, at de havde brugt deres omgangskreds, såsom 

veninder og familiers fødselsoplevelser, som forberedelse. Kvinderne tog udgangspunkt i disse 

oplevelser og i deres egen graviditet og fødsel. En kvinde berettede; 

  

“(...) Hun forklarede mig faktisk en hel del, og fortalte om sin fødselsberetning, og hvordan 

hun var blevet klippet forneden, så det ikke kom som et chok og hvordan det, at presse egentlig 

føles som om, at man skulle på toilettet” (bilag 6, s. 74) 

  

I dette citat, beskrev K1, hvordan hun gjorde brug af venindens fødselsberetning, til at forberede sig 

til sin egen fødsel. Kvinden havde brugt denne viden om pressefasen til at forberede sig, og på forhånd 

vide, hvad hun skulle forvente til fødslen. 

En anden kvinde havde også taget udgangspunkt i et familiemedlems fødselsberetning; “(...) lad mig 

nu bare tage udgangspunkt i min mors oplevelse, og det vil hjælpe mig. Det var egentlig der, jeg 

søgte viden omkring hvordan, jeg skulle forberede mig” (bilag 6, s. 75).  

Da K2 blev adspurgt ind til, hvad der lå til grunde for, at hun tog udgangspunkt i hendes mors fødsels 

erfaring, svarede hun; “Altså jeg havde bare tillid til det de sagde jo, at tænke de er erfarne 

mennesker, min mor havde født fire piger, så hun ved hvad hun snakker om” (bilag 6, s. 75). Tilliden 
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til nær relationernes erfaringer samt viden blev opfattet som informationskilde og anvendt som 

forberedelse til graviditet og fødsel. 

En anden kvinde berettede, at hun savnede at kunne spejle sig i veninders fødselsberetninger, da hun 

var den første i sin veninde gruppe, som blev gravid. Kvinden beskrev, at spejlingen kunne styrke 

hendes fødsel; “Så det her med mine veninders fødselsoplevelser, dem kunne jeg godt tage til mig, 

og deres erfaringer, og tænkte okay, hvis det her skulle ske for mig, så skal jeg handle sådan her” 

(bilag 6, s. 76). K3 gav udtryk for, at hun havde brug for nære relationernes oplevelser, som værktøj 

til sin egen fødsel, men at dette også manglede hos hende;  

  

“Hvis jeg nu tænker tilbage, og jeg nu for eksempel var gået til min familie, du ved kvinderne 

i min familie, og have sagt, jeg føler for eksempel det her, så kunne de for eksempel have 

beroliget mig. De kunne have givet mig nogle værktøjer, i forhold til deres egne oplevelser, 

da de fødte” (bilag 6, s. 76) 

  

For en af kvinderne var det ikke nok kun at høre om nære relationers fødselsberetninger, men også 

noget hun søgte på internettet; “(...) Det var ikke statistikker jeg var ude i, så nej, det var mere 

erfaringer, og det følte jeg at jeg kunne få på, for eksempel, Min Mave” (bilag 6, s. 74).  

  

Delkonklusion 

Kvinderne havde et stort behov for at høre om andres fødselsberetninger, da disse beretninger hjalp 

dem med at forberede sig til deres fødsel og ikke mindst at kunne anvende andres erfaringer og 

oplevelser, til at opnå viden, omkring fødslen.  

  

5.2.3 Anerkendelse  
I følgende tema vil vi ud fra kvindernes egne udtalelser analysere, hvorvidt anerkendelse påvirkede 

kvindernes forberedelse til graviditet og fødsel.  

Et andet fællestræk for kvinderne var, at kvinderne havde sammenlignelige oplevelser af, hvordan de 

blev mødt i svangreomsorgen. K3 berettede; 

  

“(...) fordi jeg følte, at jeg ikke vil være en belastning, ved at ringe hele tiden, som en 

hypokonder der ringede en gang om dagen, og så vidste jeg jo også, at man havde rigtig travlt 
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på fødeafsnittet og hos lægen, så jeg tror det var en blanding af de to, der gjorde det, for ikke 

at spilde ressourcerne” (bilag 6, s. 81) 

  

K3 valgte bevidst ikke at henvende sig til rette fagpersonale i de situationer, hvor hun havde en 

bekymring. Med det argument, at hun ikke vil være en belastning for de sundhedsprofessionelle. K2 

berettede, at hun havde et dårligt forhold til sin praktiserende læge  

  

“På det tidspunkt, der havde jeg faktisk en meget dårlig praktiserende læge, bare det at hun 

fandt ud af jeg var gravid, det gjorde hende ikke særlig glad. (...) jeg brugte kun min 

praktiserende læge til virkelig, virkelig nødsituationer” (bilag 6, s. 80).  

  

I dette citat tyder det på, at K2 ikke blev anerkendt i sin graviditet af sin praktiserende læge. Dette 

kan tænkes at have haft en påvirkning på hendes viden- og informationssøgning i graviditeten. Da 

K2 udtrykte, at hun først søgte hjælp i nødsituationer. K2 supplerede;  

  

“Så det betyder også rigtig meget, at have en god praktiserende læge, du kan have tillid til. 

Du kan ringe til og komme, altså, og kontakte når du har brug for hjælp. Det betyder rigtig 

meget, hvis du føler at din læge, vil være der for dig.” (bilag 6, s.80) 

  

Med denne udtalelse, kunne det tænkes, at kvinden var bevidst om, hvordan hun havde ageret 

anderledes, og anvendt sin praktiserende læge oftere, hvis hun var blevet mødt med anerkendelse.  

Endvidere, berettede nogle af kvinderne, at de følte sig anerkendt, når de kunne spejle sig i en 

jordemoder med minoritetsbaggrund. K3 berettede;  

  

“(...) Det var som om vi var i samme båd. Jeg kunne sige nogle ting til hende, som hvis jeg 

sagde til en dansk kvinde, ville det lyde rigtig mærkeligt, men det kunne jeg godt sige til hende, 

fordi vi ligesom havde samme baggrund, hvis det giver mening” (bilag 6, s. 82). 

  

Da K3 blev adspurgt, om hvilken baggrund jordemoderen havde, svarede hun; “Ja hun var afghaner 

eller fra Libanon, tror jeg.” (bilag 6, s.83). K3 uddybede;  
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“For eksempel, havde jeg min mor med til fødslen, og synes det var lidt pinligt, at min mor 

skal se ned til mig, og der kan jeg huske, jeg sagde til hende, ej gider du ikke lige trække 

gardinet for, jeg kan ikke lide min mor kigger ind” (bilag 6, s. 84). 

  

Disse citater illustrerer, at det har hjulpet kvinden med at udfolde sig lettere, da hun følte sig anerkendt 

af jordemoderen. Dette begrundes med, at de havde samme baggrund. Hun tilføjede yderligere; “Jeg 

var meget mere tryg, ikke fagligt tryg (...) Vi kommer fra samme sted, hun ved godt, hvad jeg godt 

kan lide at sige højt, og hvad jeg ikke kan lide at sige højt” (bilag 6, s. 85).  

K3 havde i dette citat en følelse af, at jordemoderen udviste en større forståelse for hendes ønsker, 

grundet hendes baggrund. Hermed gav dette en følelse af anerkendelse for K3, i det hun kunne spejle 

sig med denne jordemoder. 

  

K1 berettede også, hvordan jordemoderens baggrund fik hende til, at føle sig anerkendt; 

“Men det gjorde, at jeg turde, faktisk, at spille religiøs musik, som jeg havde brug for, for at 

slappe af, mens jeg fødte. Jeg hørte Nasheeds, det svarer vel til salmer. Når jeg har ondt fysisk 

og psykisk, så er det det som hjælper mig” (bilag 6, s. 79).  

  

Følelsen af at blive anerkendt af jordemoderen, skabte for denne kvinde, et trygt rum, hvori hun kunne 

udfolde sin religiøse coping strategi til fødslen. Adspurgt til jordemoderens baggrund, berettede K1; 

“Hun var halv, jeg har lyst til at sige fra Afrika” (bilag 6, s. 79.). 

Her ses det, at jordemoderens baggrund ikke nødvendigvis var den samme som kvindens, men en 

synlig forskel i hudfarven, fik kvinden til at antage, at denne jordemoder kunne forstå hende og 

hendes behov bedre. K1 berettede yderligere; 

  

“Men jeg følte ikke, at jeg kunne tillade mig, at høre det med de første jordemødre, der var 

inde hos mig. Så jo, jeg har følt mig fri, da jeg havde en at spejle mig i. Ikke fordi hun selv 

var religiøs, fordi det var hun overhovedet ikke, eller jeg tror ikke, at hun var muslim. Men 

det, at hun så ud som mig, gjorde at jeg kunne forstå, at hun havde en anden kultur bag sig, 

og det var ligegyldigt, hvilken det var.” (bilag 6, s. 79).  

  

I dette ovenstående citat, udledes det, at jordemoderen ubevidst fik kvinden til at føle sig anerkendt i 

og med, at kvinden antager de begge har en anden kultur bag sig.  
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For K2, var det ikke jordemoderens baggrund, men kontakten og kommunikation under fødslen, der 

havde betydning for om hun åbnede sig op; 

  

“(...). Selve jordemoderen og den kontakt eller kommunikation vi havde sammen, jeg følte ikke 

vi kunne forstå hinanden (…) det ligner ikke, at hun har så meget forstand på, hvad det er hun 

skal igennem nu, det synes jeg ikke hun tog hånd om.” (bilag 6, s. 82). 

  

I dette citat omtaler, K2 sig selv, som tredje person. Dette, for at pointere, jordemoderens manglende 

anerkendelse, overfor hende.  

Fælles for kvinderne var, at de ikke kunne åbne sig op på samme måde til en etnisk dansk jordemoder. 

Da kvinderne havde en antagelse om, at de ikke blev anerkendt i samme grad, som hvis jordemoderen 

var en, de kunne spejle sig i. Da disse kvinder mødte en jordemoder, de spejlede sig i, åbnede de sig 

mere op og turde at stille spørgsmål og krav, som de beskriver, at de ellers, ville have tilbageholdt.  

  

Blandt kvinderne var der en tendens til, at forholdet til jordemoderen og følelsen af at blive 

stigmatiseret, havde påvirket deres tilgang til forberedelse til graviditet og fødsel.  

K1 berettede således; “Jeg følte nærmest jeg skulle, step up my game, i forhold til, at have mere viden 

end jeg egentlig havde, fordi så var jeg forberedt, så de ikke kunne pege finger på mig” (bilag 8, s. 

17). K1 havde en følelse af, at skulle overpræstere, ift. hendes videns grundlag, så jordemoderen ikke 

så ned på hende. K3 nævnte; ”(...) jeg sad sådan hele tiden, med den der følelse af, ej hvad hvis hun 

dømmer mig” (bilag 6, s. 85). 

 

K1 og K3 har begge været tilbageholdende hos jordemoderen, i frygt for at blive stigmatiseret som 

den uforberedte gravide. K1 fortalte, at hun ikke interesserede sig i, hvad jordemoderen sagde til 

konsultationerne, fordi hun følte sig stigmatiseret, “(...) Men følte jeg, at de stigmatiserede mig som 

den tykke patient, eller den anden med tørklæde. Ja, jeg kunne ligeså godt gå min vej, og det møder 

man desværre.” (bilag 6, s. 80). Jordemoderens manglende anerkendelse, for kvindens behov og 

stigmatiserende adfærd, er en barriere for kvindernes lyst til at søge viden hos jordemoderen samt 

forhindrer kvinden i at etablere et forhold til jordemoderen.  
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Delkonklusion 

Ud fra de ovenstående afsnit, kan det udledes, at kvinderne så sig selv som en belastning, blev mødt 

med fordomme, og følte sig stigmatiseret af jordemoderen. Disse faktorer inklusiv manglende 

afspejling med jordemoderen har været en barriere for kvindernes forberedelse og videns søgning.  

  

5.2.4 Kultur 
Det fjerde og sidste tema drejer sig om kultur.  

K2 nævnte; “Vi har jo som sagt en helt anden kultur, end den danske kultur, vi kender. Også er der 

en helt anden måde, at forberede sig på“ (bilag 6, s. 89). 

K3 berettede, at; “Et, er, at vi ikke snakker særlig meget åbent om graviditeter i familier, det gør vi 

for eksempel, ikke i min familie, det gør man ikke, hos mange andre familier “ (bilag 6, s. 89).  

 

Dette citat illustrerer, hvordan en af kvinderne havde en antagelse om, at dette er gældende for alle 

kvinder med samme kulturelle baggrund. Kvindernes udsagn tyder på, at de selv er bevidste om, at 

de har en anden kultur bag sig, og giver udtryk for, at de forbereder sig anderledes end en etnisk dansk 

kvinde.  

Grundet kvindernes kulturelle baggrunde, taler de ikke åbent om deres graviditet og fødsel. Den 

kulturelle baggrund, kan tænkes at være en barriere, for kvindernes forberedelse til graviditet og 

fødsel. Blandt kvinderne, var der også en enighed om, at deres bekymringer i graviditeten, og fødslen 

ikke blev italesat, over for familien; 

 

“Ja, for eksempel, pletblødte jeg en del gennem min graviditet, og jeg vidste ikke om det var 

normalt og jeg ville da ønske, for jeg har storesøstre, som har været gravide før mig. Min mor 

har 7 børn, mon ikke hun også kunne svare på det.” (bilag 6, s. 86) 

  

“Så selv under graviditeten, var jeg heller ikke forberedt på ansvaret bag, også var det heller 

ikke noget, jeg italesat med familien” (bilag 6, s. 89)  

  

”Så kunne hun sige til mig, ved du hvad, det er måske ikke særlig normalt, det her, jeg syntes 

du skulle gå til lægen. Den følelse havde jeg ikke, fordi jeg ikke snakkede med nogen om det, 

så jeg gik bare for det meste, med mig selv” (bilag 6, s. 78) 
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Ud fra ovenstående citater, kan det udledes, at graviditet og fødsel, ikke er noget man snakker åbent 

om i kvindernes familier. Kvinderne har på forhånd accepteret, at dette er normen, og de vidste, at 

der ikke skulle tales højt om hverken deres graviditet eller fødsel.  

Ydermere udtrykte kvinderne, hvordan de undertrykte deres bekymringer i graviditeten og fødslen, 

med det argument, at kulturen fik dem til at bagatellisere vigtige bekymringer. 

En af kvinderne udtalte f.eks. i forlængelse med, hvorfor hun ikke deltog til fødselsforberedelse; ”(...) 

hvorfor skulle jeg tage derover? Det har ikke nogen betydning. Igen fordi vi bagatellisere alt, og vi 

hele tiden har det her med, vi kan godt klare os selv” (bilag 6, s. 91). Samme kvinde supplerede med; 

”For det første, så tror jeg det er noget der ligger, inde i vores kultur” (bilag 6, s. 90). Iflg. K1 kunne 

bekymringerne ikke drøftes med familien da; “ (…) Det blev sådan, bagatelliseret i min familie” 

(bilag 6, s.88). Disse citater viser, hvordan familiens kulturelle holdning om at tale højt om graviditet 

og fødsel, har påvirket kvinderne. Kvindernes bud på, hvorfor graviditeten og fødslen blev 

bagatelliseret, stammer fra deres forældres generation; “Jeg tror det stammer helt tilbage fra vores 

forældre, dengang de var gravide, fordi der var man endnu mere indelukket med ting, man var slet 

ikke så åben som vi for eksempel er nu (bilag 6, s. 91). Årsagen til bagatelliseringen skyldes den 

sociale arv kvinderne har taget med sig, fra forældrene. 

K1 og K3 har begge givet udtryk for, at der er sket en ændring, i måden graviditet og fødsel, bliver 

italesat hos efterkommerne, ift. deres forældres generation.  

K3 berettede;“ (...) man var slet ikke så åben, som vi for eksempel er nu, og så har man bare, taget 

det med sig videre” (bilag 6, s. 91). 

Problemet er dog ikke helt løst endnu iflg. K1, som berettede; “Men selvfølgelig vil der altid være 

nogen, der har den holdning af, at ”shh, shh”, man ikke snakker højt om menstruation, eller den her 

efterfødsels periode” (bilag 6, s. 91). 

Der kan være tale om en udvikling, blandt efterkommere, ift. åbenheden om italesættelsen af 

graviditet og fødsel. Det kan muligvis tage længere tid at bryde de sociale normer, som kvinderne har 

med sig, men efter kvindernes opfattelse, er der udvikling i denne problematik.  

Da kvinderne blev adspurgt til, hvordan kulturen påvirkede deres forberedelse og videns søgning, 

svarede de, bl.a.; “I vores kultur har kvinderne, netop, det her sammenhold, men alligevel er der det 

her tabu omkring dette emne” (bilag 6, s. 87). “Det er som om det er sådan lidt et, det er tabu, vi må 

ikke sige det højt, at vi er gravide” (bilag 6, s. 78).  
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Ovenstående citater viser, at begge kvinder gør sig de samme tanker om, at deres kulturelle baggrund 

begrænsede deres forberedelse. Derudover nævner kvinderne at tale om fødslen er ovenikøbet et 

tabubelagt emne. Selvom disse kvinder har forskellige kulturelle baggrund, samt etnicitet, 

tillægger de kulturen ansvaret for at tabu belægge italesættelsen af graviditet og fødsel. 

Fælles for kvinderne ses det, at de ville ønske, at de sundhedsprofessionelle, herunder jordemoderen 

var mere bevidste, om deres kulturelle baggrund; “Jeg ville ønske, hun havde været mere forklarende 

over for mig, og mere forstående for, at jeg havde en anden kultur, bag mig” (bilag 6, s. 89). K2 

nævnte, at hun havde været nødsaget til, at bruge familien i de situationer, hvor hun ikke kunne 

henvende sig til de sundhedsprofessionelle. 

  

“Jeg var meget opmærksom på, at der var mange ting jeg hellere vil have lægen skulle snakke 

med mig om, og at jeg skulle søge hjælp der, end at jeg skulle snakke med min far. Så ja, jeg 

tænkte jeg må hellere bruge min familie, til lige at give mig de rigtige piller, og fortælle mig 

hvad jeg skal gøre. Fordi min egen læge kan jo ikke, eller gider ikke hjælpe mig så meget” 

(bilag 6, s 89).  

  

Kvinderne havde et behov for, at de sundhedsprofessionelle anerkendte kvindernes kulturelle 

baggrunde, og inkluderede denne, i tilrettelæggelsen af svangreomsorgen. K1 fortsatte med at drage 

en analog om skolebørn til at illustrere, hvordan denne problematik, kunne løses; 

 

“Det er jo lidt ligesom, når lærere underviser indvandrerbørn, du underviser jo ikke et dansk 

barn på samme måde (…) så derfor forklarer du dem, måske en opgave bedre, eller 

anderledes, for netop at skabe lighed på den lange bane. På samme måde, mener jeg egentlig 

også, at det skulle have været gjort med mig første gang, i forhold til fødselsforberedelse, 

jordemoderkonsultation, og hos egen lægebesøg (bilag 6, s. 88) 

  

Delkonklusion 

Dette ovenstående afsnit illustrerer, hvordan kvindernes kulturelle baggrunde har tabubelagt 

italesættelsen af graviditet og fødsel blandt familien. Ydermere, forklarer kvinderne, at kulturen har 

skabt en barriere for at henvende sig til sundhedsprofessionelle ved bekymringer. Kvinderne ønskede 

bl.a., at jordemoderen italesatte og så dem, som individer, med den kultur de bærer med sig. Der er 

konsensus blandt kvinderne om, at de er anderledes end etniske danske kvinder grundet deres etnicitet 
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og kulturelle baggrund og derfor har et behov for, at det tages i betragtning ved mødet med 

jordemoderen.  

6.0 Diskussion 
I det følgende afsnit, vil vi diskutere analysens resultater, med inddragelse af relevant litteratur og 

aspekter af problemstillingen. Afslutningsvis, vil der følge en metodekritik af den indsamlede empiri.  

  

6.1 Diskussion af analysens resultater 
	
Internettet  

Der ses en tendens til, at kvinderne i vores analyse, søger viden og forberedelse vha. internettet, med 

det argument, at der gik for lang tid før de så en jordemoder. Dette understøttes af vores tidligere 

udsendte spørgeskema (se afsnit 1.0). Hvor 77 % af de 214 kvinder, som havde besvaret 

spørgeskemaet, brugte internettet som videns kilde. Vi ved at disse kvinder fødte, mens SST’s 

anbefalinger for svangreomsorgen 2013 stadig var gældende. Anbefalingen var, at den første 

jordemoderkonsultation bør foregå i gestationsalder 13-15. (SST, 2013, s. 48). Dette er blot en 

anbefaling og kan variere alt efter, hvilket hospital, kvinderne er knyttet til. I praktikperioderne har 

vi endda oplevet, at nogle kvinder først så en jordemoder i gestationsalder 18. Ud fra analysens 

resultater kan vi udlede, at kvinderne forsøger at forberede sig til graviditet og fødsel, idet de anvender 

internettet.  Nogle internetkilder kan være utilregnelige og usikre, sammenlignet med fagspecifik 

viden fra en sundhedsprofessionel. Det kunne derfor tyde på, at andengenerations minoritetskvinder 

har brug for en tidligere kontakt med en jordemoder. Vi mener derfor, at det kan være problematisk, 

hvis andengenerations minoritetskvinder først møder jordemoderen sent i deres graviditet. Dog har 

SST (2021) udarbejdet nye anbefalinger for svangreomsorgen, hvor den første 

jordemoderkonsultation bør foregå i gestationsalder 10-15 (SST. 2021, s. 58). Vi mener, at den nye 

anbefaling er et skridt i den rigtige retning, for at sikre, at kvinderne får en mere fyldestgørende og 

sikker viden hos jordemoderen.  

 

En anden årsag til at søge viden vha. internettet var bundet i en usikkerhed om, ikke at vide, hvad de 

kunne spørge jordemoderen om. I forlængelse med dette, udtrykte kvinderne, at de havde en 

forventning om, at det var jordemoderens ansvar at opsøge samt gennemgå relevante informationer 
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ifm. graviditet og fødsel. Ifgl. SST (2021) er det jordemoderens ansvar at agere sundhedsfremmende 

og forebyggende (SST, 2021, s.45). 

Det kunne tyde på, at der har været en barriere for, at jordemoderen har kunne udføre en optimal 

sundhedsfremmende - og forebyggende indsats, for disse kvinder. Iflg. SST (2021), kan mindre brug 

af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, medvirke til, graviditets- og fødselsforløb med 

øget risiko for komplikationer hos mor og barn (SST, 2021, s.86-87). Med dette i tankerne bør 

jordemoderen være opmærksom på, at forventningsafstemme kvindens viden ifm. graviditet og 

fødsel. 

SST’s (2021) anbefalinger for svangreomsorgen har fokus på de sundhedsfremmende og 

forebyggende indsatser for migrantkvinder, som bør inddrage nødvendige kompetencer, såsom; 

rummelighed, kendskab til forskellige kulturer og den nødvendige tid i mødet med de kommende 

forældre (SST, 2021, s.86). Selvom denne indsats er rettet mod migranter, mener vi, at dette også kan 

anvendes til andengenerations minoritetskvinder, da et stærkere opsøgende arbejde fra jordemoderens 

side, er nødvendigt, for at kunne gribe disse kvinder.  

 

Stigmatisering 

Endvidere fremgår det i analysen, at kvinderne, følte sig stigmatiseret, og at de derfor var 

tilbageholdende i deres interaktion med jordemoderen. Eksempelvis beretter en kvinde, at hun 

frygtede at sige noget forkert.  

Frygt defineres som en følelse knyttet til oplevet eller forventet fare, som udspringer fra enten 

ydmygelse, nederlag eller smerte (Det store danske leksikon, u.å). Det kunne tyde på, at kvinden har 

oplevet en lignende situation tidligere i mødet med jordemoderen eller en anden 

sundhedsprofessionel. Dette kan have resulteret i kvindens tilbageholdenhed for at interagere med 

jordemoderen. Det kunne f.eks. være i frygt for, at blive mødt med fordomme, som den gravide med 

minoritetsbaggrund.  

Når kvinderne bevidst er tilbageholdende, kan dette medføre yderligere begrænset adgang til viden, 

forberedelse og utilstrækkelig brug af sundhedsydelser.  

Det kan tænkes, at denne frygt for at blive stigmatiseret kan være en delvis forklaring på, hvorfor, der 

ses en øget risiko for graviditets- og fødselskomplikationer hos andengenerations minoritetskvinder.  

 

Forskning viser, at det er vigtigt at forbedre kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og 

indvandrere (Johnsen, et. al. 2020). Hertil foreslås det, at have en øget bevidsthed, blandt de 
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sundhedsprofessionelle om, hvordan den sociale og kulturelle forskel, i mødet med denne gruppe, 

påvirker tilliden og interaktionen. Dette for at undgå, at ubevidst diskriminere denne gruppes anden 

kulturel forståelse, som derved kan munde ud i en evt. anderledes behandling. (Brorsen, et. al., 2021). 

Hvis jordemoderen er bevidst om de sociale og kulturelle forskelle, der kan være hos disse kvinder, 

kan det medføre til en øget tillid, og dermed en bedre interaktion. Vi mener dette bør afspejles i 

praksis, i mødet mellem jordemoderen og disse kvinder, da det formentlig vil mindske den etniske 

ulighed i svangreomsorg. 

 

Iflg. Jordemoderforeningen (2010), bør jordemoderen være bevidst om sine egne holdninger, og 

forforståelser. Dette, for at undgå, at jordemoderen udøver stigmatiserende adfærd, overfor den 

gravide og hendes familie.  

For at diskutere oplevelsen af stigmatisering og konsekvenserne heraf, benyttes “Three delays 

model” (se figur 3), som er en model, der foreslår, at graviditetsrelateret komplikationer og 

dødelighed skyldes forsinkelser på tre faser.  

 

Figur 3 - Three Delays Model, illustreret i form af et flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første fase; er beslutning om at søge passende hjælp om en sundhedsfaglig nødsituation.  

Anden fase; er, at nå frem til en passende medicinsk facilitet. 

Tredje fase; er, at modtage hjælpen, når faciliteten nås.  
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I første fase, ud fra analysens resultater, kom vi frem til, at kvinderne oplevede bekymringer. 

Kvinderne opsøgte dog først hjælpen, når internettet bekræftede deres bekymringer. Kvinderne blev, 

i denne fase, yderligere tilbageholdt, grundet deres frygt for at sige noget forkert. Ydermere 

bagatelliserede de deres bekymringer, med det argument, at det var kulturel betinget. 

I denne fase, blev kvinderne yderligere begrænset, idet de havde haft tidligere dårlige oplevelser med 

en sundhedsprofessionel, og dermed bevidst tilbageholdte at søge rette hjælp. Beslutningen om at 

søge hjælp bliver derfor forsinket, og kan resultere i mulige graviditet- og fødselsrelateret 

komplikationer, og i værste tilfælde spædbørnsdødelighed. 

I den anden fase, havde kvinderne formentligt ingen problemer med, at nå en obstetrisk facilitet, 

fysisk, som f.eks. jordemoderkonsultationen eller fødemodtagelsen. I det vi antager, at kvinderne er 

visiteret til de nærliggende hospitaler, som er let tilgængeligt. Vi kan ud fra analysen se, at kvinderne 

allerede inden denne fase, har været ud for situationer, som har forsinket deres ageren, i at søge hjælp 

hos en sundhedsprofessionel, herunder jordemoderen. Dette skyldtes, at disse kvinder havde oplevet 

at blive stigmatiseret, som forklarer deres udvikling i Three delays modellen. Denne første interaktion 

mellem kvinden og jordemoderen, er derfor altafgørende for, hvordan disse kvinder agerer. 

Den tredje fase omhandler at modtage den hjælp, der er nødvendig for kvinderne at få. Når kvinderne 

har dårlige oplevelser, og mistillid med sig, kan det stå i vejen for at søge nødvendig hjælp, eller at 

udskyde hjælpen helt. Det kan yderligere medføre, at kvinderne negligerer de spørgsmål og 

symptomer de måtte have haft. Frygten for at blive stigmatiseret og ydmyget, giver følelsen af at 

blive dårlig behandlet, som medfører at disse kvinder, ikke reagerer til tiden, eller helt udebliver. 

Dette kan muligvis være forklaring på, hvorfor disse kvinder er i øget risiko for at udvikle maternelle- 

og føtale komplikationer.  

Hvis kvinderne havde haft følelsen af anerkendelse ved det første møde med jordemoderen, kunne 

man forestille sig, at de ville dele deres bekymringer, samt spørgsmål. Dette kunne have styrket 

relationen til jordemoderen og kvindernes evne til at forberede sig. Dermed kan disse kvinder have 

større indblik i deres egen graviditet og fødsel, og dermed også mindske den mulige risiko for at 

udvikle komplikationer forbundet med disse kvinder. 
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Kultur 

Vi fandt, i analysen ud af, at kvindernes ageren under deres graviditet og fødsel, var særlig kultur 

betinget. Derfor kan det udledes, at kvindernes kulturer er en del af deres identitet. Ifg. SST (2021, s. 

21), har kvinder fra ikke-vestlige lande, en anden fødselskultur og derfor anbefales det, at 

svangreomsorgen tilrettelægges med kvindens baggrund i betragtning.  

Iflg. bogen, ”Kultur for sundhedsprofessionelle”, bør en sundhedsprofessionel, som sin vigtigste 

opgave, bevare integritet, medfølelse, indlevelse og faglighed. Samtidig med, at der skabes en relation 

til patienten, gennem anerkendelse af patientens livshistorie og netværk (Boelsbjerg og Hermansen, 

2021, s.159). På baggrund af analysens elementer så vi, at kvinderne bevidst tilbageholdte, at søge 

hjælp, ved at bagatellisere vigtige bekymringer. Dette begrundede kvinderne med, at det stammede 

fra deres kulturelle baggrund, og de derfor ikke tog initiativ til at forberede sig, søge viden og hjælp 

hos jordemoderen. 

Et andet element i analysen var, at kvinderne ikke talte åbent om graviditet og fødsel med deres 

familie, da de på forhånd havde accepteret, at dette var normen. Boelsbjerg og Hermansen (2021) 

beskriver, hvordan et individ med anden etnisk baggrund bevæger sig i flere kontekster og kulturer. 

Individerne opfører sig på én måde med sine venner, og en anden måde med familien. Denne kontrast 

kunne også være gældende for kvindernes møde med jordemoderen, idet kvinderne ikke var vant til 

tale højt om deres graviditet og kommende fødsel.  

For at mødet mellem en sundhedsprofessionel, og den gravide kvinde skal være succesfuldt, kræver 

det iflg. Boelsbjerg og Hermansen (2021), at den sundhedsprofessionelle, herunder jordemoderen, 

kender til patientens etnicitet og kulturelle baggrund. Jordemoderens manglende kulturforståelse, kan 

i værste fald, ende ud i en ond spiral. Kvinderne vil ikke søge hjælp hos jordemoderen, og 

jordemoderen kan derfor ikke yde den optimale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. 

Det undre os derfor, at når ovenstående anbefalinger viser, at hensyntagen til kvindernes etnicitet 

samt kulturelle baggrund, øger disse kvinders sundhed, at dette ikke afspejler sig i praksis. Dette på 

trods af, at disse kvinder er i øget risiko for at udvikle komplikationer i graviditet og fødsel.   

 

Igennem vores uddannelse og kliniske ophold på hospitalerne, er vi blevet bekendte med forskellige 

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, såsom; screening for vold, diabetes og overvægt. Vi 

er dog endnu ikke stødt på indsatser der screener, andengenerations minoritetskvinder på trods af, at 

de er i øget risiko.  
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Det fremgik i analysen, at kvinderne havde en bevidsthed om deres kulturelle baggrund, og at de 

ønskede, at jordemoderen anerkendte denne. Her er det relevant at inddrage, den engelske professor 

i kulturelle studier, Rena Papadopoulos. Papadopoulos, har udviklet en kulturel kompetence-model 

til hjælp for sundhedsprofessionelle i at imødekomme individer med en anden kulturel baggrund 

(Boelsbjerg og Hermansen, 2021, s 159-160).  

Modellen består af fire fokusområder; kulturel opmærksomhed, kulturel viden, kulturel sensitivitet 

og kulturelle kompetencer, som alle synes relevante ift. det vi har fundet i vores analyse.  

Jordemødrene kunne således tage udgangspunkt i sådanne model, og øge den kulturelle 

opmærksomhed for at optimere kvindernes viden, ifm. graviditet og fødsel, og dermed agerer 

sundhedsfremmende. Jordemoderen bør derfor være anerkendende over for kvindernes kulturelle 

baggrunde, da det har en indflydelse på, hvordan de agerer og forbereder sig. 

 

Kan en øget fokus og viden for forskellig kulturforståelser, være med til at reducere risikoen for, at 

andengenerations minoritetskvinder får komplikationer i graviditet og fødsel?  Ud fra ovenstående 

diskussion, kan det tyde på, at kvindernes kulturelle baggrunde, kan være en barriere i mødet med 

jordemoderen. Hvis denne barriere brydes, kunne vi forestille os, at disse kvinder ville vise en større 

åbenhed i mødet.  

Andelen af gravide andengenerations minoritetskvinder forventes at være stigende. Derfor mener vi, 

at det danske sundhedsvæsen, bør have denne problematik i fokus, og ikke kun tillægge disse kvinder, 

ansvaret for at være i øget risiko for at udvikle komplikationer.  

  

Målrettet fødselsforberedelse 

Der ses en tendens i fravælgelsen af fødselsforberedelse blandt andengenerations minoritetskvinder.  

I vores analyse, fremgik det, at to af de tre interviewede kvinder, ikke havde deltaget til 

fødselsforberedelse. Ud fra vores tidligere udsendte spørgeskema, så vi, at 60 % af de 214 kvinder, 

som havde besvaret spørgeskemaet, ikke havde været til fødselsforberedelse. Årsagerne til den ringe 

deltagelse med fratræk for Covid-19 relaterede svar, var bl.a., at kvinderne ikke følte, at det var 

nødvendigt, samt at de havde hørt fra nære relationer, at det var “spild af tid”.  

Vi mener, at den lave deltagelse til fødselsforberedelse er problematisk, idet et af analysens fund var, 

at kvinderne manglede viden.  

Fødselsforberedelse er en væsentlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som har en 

dokumenteret positiv effekt. Det øger sandsynligheden for en ukompliceret fødsel, reducerer 
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bekymringer, øger kvindens self-efficacy til at kunne håndtere fødslen og giver en bedre 

fødselsoplevelse (SST, 2021, s. 209-210).  

Endvidere nævner SST (2021), at der bør være et særligt fødselsforberedelses tilbud til socialt udsatte 

og sårbare gravide, samt deres partnere. Denne anbefaling omhandler individer, som kan have 

vanskeligheder ved at indgå i grupper, og tager hensyn til de individer, som kan have et behov for 

kun at dele problemstillinger med de sundhedsprofessionelle (SST, 2021, s. 81). Vi mener derfor, at 

det kan argumenteres, at disse kvinder kan have brug for et særligt tilbud, da de fravælger den 

almindelige fødselsforberedelse.  

Ideen om en målrettet fødselsforberedelse for minoritetskvinder er ikke ny. I 2005 udarbejdede 

Kolding sygehus en rapport om målrettet fødselsforberedelse, for etniske minoritetskvinder, med 

forskellige kulturelle baggrunde, da deltagerprocenten til den offentlige fødselsforberedelse, blandt 

minoritetskvinder ikke var høj. Årsagerne til det manglende fremmøde, skyldes, bl.a. sprogbarriere 

og kvindernes manglende evne til at finde frem til tilbuddet (Kolding sygehus, 2005). Resultaterne 

fra rapporten viste, at på trods af, at fødselsforberedelsen var målrettet, var der stadig ringe deltagelse 

og tilbuddet blev derfor ikke et fast tilbud. Rapporten understregede ydermere, at der var en stor 

forskel i kvindernes behov, afhængigt af, deres etnicitet og kulturelle baggrund.  Det var derfor svært 

at tilbyde den rette fødselsforberedelse til den enkelte kvinde.  

Vi mener, at en målrettet fødselsforberedelse for andengenerations minoritetskvinder bør overvejes, 

selvom disse kvinderne har forskellige etnicitet og kulturelle baggrund. Andengenerations 

minoritetskvinder er også en heterogen gruppe, dog kan det argumenteres, at gruppen har flere 

ligheder, idet kvinderne alle er født og opvokset i Danmark.  

I analysen nævnte kvinderne, at der er en udvikling i gang blandt efterkommerne ift. at man kan tale 

mere åbent om graviditet og fødsel, dog vides det ikke, hvor langt man er kommet i denne udvikling. 

Det kunne således tyde på at kvinderne så småt, er ved at bryde den kulturelle arv, de har taget med 

sig fra deres forældre.  
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6.2 Metode kritik og diskussion af projektets kvalitet  
	
I dette afsnit vil vi forholde os kritisk til valg af egen metode ud fra kvalitative kriterier, som vil 

omhandle validering, reliabilitet og datamætning inden for kvalitativ forskning.  

 

Uerfaren interviewer og interviewform 

Da vi i gruppen for første gang indsamler empiri vha. en kvalitativ metode i form af interview, kan 

det have den betydning, at vores opgave kan være mangelfuld. Det kunne have styrket kvaliteten af 

vores empiri, hvis vi havde mere erfaring på området. Til dette har vi udført pilot interviews for at 

tilegne intervieweren mere erfaring, for at kunne få et bedre resultat.  

Vi har bevidst udvalgt én person, til at udføre alle interviews, da dette ifgl. Kvale og Brinkmann 

(2015, s. 318), højner undersøgelsens validitet, og derfor bliver kvindernes udsagn, udledt ens. 

Validitet henviser til, hvor troværdigt et udsagn er (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 318). På trods af, 

at dette er intervieweren er fortsat uerfaren, og dette resulterer i en mangelfuld empiri.  

 

Vi har benyttet platformen, Zoom, til at interviewe. En af fordelene er, at man kan have større 

mulighed for at tale med mennesker, der befinder sig på geografisk afstand af intervieweren (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s 204). Grundet projektets størrelse og varighed, har vi benyttet os af denne 

form, da det giver os en fleksibilitet med tidspresset. Samtidigt med, at vi har kunne udføre 

interviewene, hjemme hos informanterne, som giver anledning til, et trygt og genkendeligt rum for 

dem. Idet de er trygge, har de formentlig haft nemmere ved at være åbne omkring interviewerens 

spørgsmål. En anden fordel er, at interviewene kunne videooptages og genses af gruppens 

medlemmer. Videooptagelserne kunne vi have brugt til at lave en mere dybdegående analyse, hvor 

kvindernes kropssprog og ansigtsmimiker analyseres. Da dette kan have relevans for, hvordan 

kvindernes udsagn, anses i en større helhed. Hvis vi havde inddraget dette i analysen kunne vi 

muligvis komme frem til andre fortolkninger af kvindernes udsagn. Dette kunne have højnet 

projektets validitet, da Kvale og Brinkmann påpeger, hvordan der i den fænomenologiske tilgang til 

interviewforskning forsøges at opnå nøjagtige beskrivelser af, hvad informanten har haft af 

oplevelser.  
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Suppleantens rolle 

Et andet element, som har højnet reliabiliteten er brugen af en suppleant. Reliabilitet vedrører 

troværdigheden eller pålideligheden af forskningsresultater (Kvale og Brinkmann, 2015 s. 318).  

Suppleanten har haft fokus på at søge efter udsagn, der så nøjagtig som muligt beskriver informantens 

oplevelse. Suppleanten har også stillet spørgsmål løbende til intervieweren, for at be- eller afkræfte 

informantens udsagn. Da intervieweren ikke er erfaren, har suppleanten stillet uddybende spørgsmål 

til det sagte. Dette har været med til at øge undersøgelsens reliabilitet, idet intervieweren blev 

forhindret i at fortolke undervejs på informantens udsagn. Det har også forhindret ledende spørgsmål, 

da suppleanten også havde det som opgave, at stille hv- spørgsmål og ikke ledende spørgsmål. Dog 

kan dette ske, utilsigtet iflg. Kvale og Brinkmann og derved svække undersøgelsens reliabilitet (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 230).  

Ved brug af en struktureret interviewform, kunne det have styrket undersøgelsens reliabilitet, da det 

som udgangspunkt er, informanten der styrer samtalen, og dermed kommer informantens udsagn til 

udtryk. 

Det kan, ifølge Kvale og Brinkmann, have en påvirkning på, hvilken drejning samtalen tager, da man 

som interviewer skal være god til at lede informanten tilbage, på de relevante spørgsmål, for 

undersøgelsen. Det har suppleanten også haft som fokusområde, for at vi sikrede os, at få svar på de 

relevante spørgsmål, som kunne hjælpe os, med at besvare problemformulering. Kvale og Brinkmann 

påpeger, i tråd med dette, hvorledes et godt interview, netop bygger på interviewerens evne til at 

balancere struktur, og åbenhed over for informanten. (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 201) 

 

Forforståelser 

Her diskuteres, hvorvidt egne forforståelser hos bl.a. intervieweren har haft af påvirkning på 

undersøgelsens resultater.  

Gruppens medlemmer har erfaring i mødet med, andengenerations minoritetskvinder af mellemøstlig 

baggrund, i bl.a. jordemoderkonsultationer, på fødegangene og i nære relationer. 

 

Kvale og Brinkmann (2015) fremhæver, at det er en fordel at have erfaring, med det der skal 

undersøges, og have kendskab til baggrunde og situationer, som f.eks. kulturforståelse for 

informanterne. Samtidig med, at man skal være påpasselig med at lade sine egne forforståelser 

overtrumfe det sagte udsagn, og fortolke ud fra det man ønsker skal blive resultatet.  
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Man skal bevare sin, bevidste naivitet, som betyder at man skal forholde sig åbent overfor nye og 

uventede fænomener frem for at arbejde med fortolkninger. Da det kvalitative interview forsøger at 

indhente beskrivelser om vigtige temaer i informanternes livsverden (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

51) 

Det er deres sandhed, som skal være bærende i interviewet og ikke, hvad intervieweren vil have frem, 

ved at f.eks. stille ledende spørgsmål. 

 Vores forforståelse er noget, som vi har været meget bevidste om, på trods af hensigten om at spørge 

ind til alle emnerne. Intervieweren og suppleanten, har spurgt særligt ind til nogle bestemte emner. 

Dette er ledet, på baggrund af interviewerens og suppleantens forforståelse, som har været særlig 

fremtrædende.  

Disse emner var, blandt andet “årsagen til manglende deltagelse af fødselsforberedelse”, 

“familiedynamik”, “kulturforståelse” og “forhold til sundhedsprofessionelle”.  

Kvale og Brinkmann (2015) påpeger, at intervieweren skal være kritisk i forhold til egne 

forudsætninger og hypoteser under interviewet. Man skal være sine forudsætninger, kritisk bevidst, 

og derfor har suppleanten haft en stor rolle i forhold til at formindske den ubevidste tilgang til, at 

intervieweren lod sig rive med af sin egen forforståelse.  

  

Spejle sig i interviewerens kulturelle baggrund 

 

Da denne projektgruppes medlemmer selv er af anden etnisk baggrund, har vores baggrunde styrket 

reliabiliteten i vores interviews. Ifgl. Kvale og Brinkmann er det noget, som højner reliabiliteten da 

informanterne kan ændre deres svar under et interview, og give forskellige forskere, forskellige svar.   

Når man udfører tværkulturelle interviews, kan det være svært, at få kendskab til de mange kulturelle 

faktorer, som vaner eller praksisformer, der kan påvirke relationen, mellem en informant og 

intervieweren. Hvis man ikke på forhånd kendte til dennes kultur, skal intervieweren have tid til at 

gøre sig fortrolig med den nye kultur, og kan være en årsag til, at intervieweren forfejler i at nå 

undersøgelsens mål (Kvale og Brinkmann, 2015, s 198). Dette har derimod været en styrke for vores 

undersøgelse, og givet os en anledning til at stole på informanternes udsagn. Vi anerkender dog, at 

andengenerations minoritetskvinder er en heterogen gruppe med forskellige etnicitet og kulturer.  

Med dette in mente har vi stadig kunne genkende flere kulturelle vaner, praksisformer og normer i 

familieforhold, som måske vil være uvant for en etnisk dansk jordemoderstuderende. Informanterne 

har også antydet til, en form for spejling og tillid til intervieweren, ved at bruge udsagn, som “Du 
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forstår mig jo godt”, “Jeg kan jo fortælle dig (...) det ville jeg aldrig sige til en etnisk dansk kvinde”, 

“Du ved jo godt hvordan det er i vores kultur(...)”. Informanterne har yderligere givet udtryk for at 

kunne være sig selv, grundet interviewerens etnicitet og kulturelle baggrund. Alle tre kvinder nævnte, 

at de var ærlige med intervieweren, da intervieweren kunne sætte sig ind i, hvordan det er, at være af 

anden etnisk baggrund.  

 

Datamætning 

Et element for gyldigheden og pålideligheden af projektets resultater, bør opnås en datamætning. 

Datamætningen opnås, når informanternes udtalelser, gentager sig, og at der ikke opstår nye aspekter, 

men de samme centrale temaer går igen. Dvs. at når de interviewede ikke fremkommer med nye 

synspunkter (Aalborg universitet, u.å). Det er projektets datamætning, der afgør omfanget af 

dataindsamlingen. Men dette har ikke været muligt for dette bachelorprojekt, da vi har været 

begrænset på tid og omfanget af projektets størrelse. Hvis datamætningen skulle afgøre 

dataindsamlingen skulle vi have interviewet flere kvinder. Datamætningen kan derfor ikke siges at 

være opnået, da vi har interviewet et begrænset antal af kvinder.  
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6.0 Konklusion 
Udefra den indsamlet empiri, kan vi konkludere, at kvinderne primært brugte internettet til at søge 

viden om graviditet og fødsel. De benyttede internettet, fordi det var lettere tilgængeligt end 

jordemoderen. 

Dette projekt kom ydermere frem til, at andengenerations minoritetskvinder havde et stort behov for 

at benytte andres fødselsberetninger, som videns kilde og forberedelse. Kvindernes behov, kom af, at 

de kunne spejle sig i disse fødselsberetninger. Derudover følte kvinderne sig anerkendt, når de kunne 

spejle sig i jordemoderen. Dette kunne lade sig gøre, når jordemoderen var af anden kulturel baggrund 

end dansk, som dem selv.  

I projektets analyse, fandt vi frem til, at disse kvinder så sig selv som en belastning for 

sundhedsvæsenet, og dermed bevidst var tilbageholdende i deres søgen om hjælp, i frygt for at blive 

stigmatiseret. Vi kan derfor konkludere, at frygten for at blive stigmatiseret, har dannet en barriere 

for kvindernes evne til at forberede sig og søge optimal viden i deres graviditet og fødsel.  

En anden barriere, der begrænsede kvindernes forberedelse og viden søgen, skyldtes kvindernes 

kulturelle baggrunde. For nogle af kvinderne, var det i familierne et tabu at tale højt om graviditet og 

fødsel, hvilket har ledt til en forhindring i at italesætte dette med jordemoderen. Dette har også ført 

til, at kvinderne bagatellisere vigtige graviditets bekymringer.  

 

Vi kom i dette projekt frem til, at disse kvinder ville have ønsket, at jordemoderen bemærkede dem 

som individer, med en anden kulturel baggrund, og italesatte denne kulturforskel med kvinderne. Vi 

kan ud fra denne viden, vi har opnået i projektet udlede, at vi som fremtidige jordemødre bør 

imødekomme andengenerations minoritetskvinder med en nysgerrighed og åbenhed mhp. den 

kulturelle baggrund.  

Det kunne tyde på, at en bredere kulturforståelse for disse kvinders baggrunde, kunne være med til at 

mindske uligheden i mor-barn sundheden.  

Ud fra denne viden, kan det tyde på, at kvinderne muligvis ville vise en større åbenhed, i mødet med 

jordemoderen, hvis denne barriere blev brudt. Denne øget opmærksomhed på kvindernes kulturelle 

baggrunde, ville formentlig kunne afspejles i, hvordan kvinder forbereder og søger viden for deres 

graviditet og fødsel, som forhåbentligt vil reducere den øgede risiko for maternelle- og føtale 

komplikationer for disse kvinder.  
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Bilag 1.0 

 

Søgeord på dansk Synonym Søgeord på engelsk 

Forberedelse Planlægning 

Tilrettelægge 

Uddannelse 

Søge viden 

Søge information 

 

Preparation 

Getting ready 

Planning  

Education  

Seeking knowledge 

Seeking information  

2.generations minoritets kvinder Børn af indvandrer 

Efterkommere 

 

Second generation minority women 

Second generation immigrants 

Children of immigrants 

Descendants of immigrants 

Descendants of ethnic group 

Mellemøstlig herkomst Middle eastern descent Middle eastern descent  

Graviditet Svangerskab 

Gravid 

Gravid kvinde 

Pregnancy  

pregnant  

Pregnant woman 

Kvalitativt studie Kvalitativ studie 

Kvalitativ undersøgelse 

Qualitative study 

Qualitative research 
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Bilag 1.1 

 

Cinahl Hits Relevante 

hits 

Navn på artikel 

Blok 1    

Ethnicity “OR” Minority 

“OR” Immigrants  

“AND”  

Pregnancy “OR” Pregnant 

“OR” Pregnant woman  

“AND” 

Qualitative research “OR” 

Qualitative study 

355 0  

Blok 2    

Ethnicity “OR” Minority 

“OR” Immigrants  

“AND”  

Pregnancy “OR” Pregnant 

“OR” Pregnant woman  

“AND” 

Getting ready “OR“ 

Planning “OR“ Education 

“OR” Seeking knowledge 

“OR” Seeking information 

“AND” 

Qualitative research “OR” 

Qualitative study 

106 0  

Blok 3    
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Second generation 

minority women “OR” 

Second generation 

immigrants “OR” 

Children of immigrants 

“OR” 

Descendants of immigrants 

“OR” Descendants of 

ethnic group 

“AND” 

Pregnancy “OR” Pregnant 

“OR” Pregnant woman  

“AND” 

Qualitative research “OR” 

Qualitative study 

16 0 “A qualitative study about the experiences of 

ethnic minority pregnant women with 

gestastional diabetes” 

 

“Case studies og intimate partner violence, 

immigration-related stress, and legal violence 

during pregnancy in the U.S- - Mexico Border” 

“Talking about intimate partner violence in 

multi-cultural antenatal care: a qualitative 

study of pregnant women's advice for better 

communication in South-East Norway.” 

 

Blok 4    

Second generation 

minority women “OR” 

Second generation 

immigrants “OR” 

Children of immigrants 

“OR” 

Descendants of immigrants 

“OR” Descendants of 

ethnic group 

“AND” 

Pregnancy “OR” Pregnant 

“OR” Pregnant woman  

“AND” 

21 0 “Exploring experiences and expectations of 

prenatal health care and genetic 

counseling/testing in immigrant Latinas.” 

 

“The influence of migration on women's 

satisfaction during pregnancy and birth: results 

of a comparative prospective study with the 

Migrant Friendly Maternity Care Questionnaire 

(MFMCQ).” 

 

“Hispanic Immigrant Father Involvement with 

Young Children in the United States: A 

Comparison with US-Born Hispanic and White 

non-Hispanic Fathers.” 
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Getting ready “OR“ 

Planning “OR“ Education 

“OR” Seeking knowledge 

“OR” Seeking information 

 

Blok 5    

Middle eastern descent “ 

AND” Pregnancy  

2 0 “Management of idiopathic granulomatous 

mastitis in lactation: case report and review of 

the literature.” 

 

“Severe Platelet Transfusion Refractoriness in 

Association with Antibodies Against CD36. 
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Bilag 1.2 

 

Pubmed Hits Relevante 

hits 

Navn på artikel 

((((Second generation minority women) OR 

(Descendants of immigrants)) OR 

(Descendants of ethnic group))  

AND (middle eastern descent))  

AND (((Pregnancy) OR (Pregnant)) OR 

(Pregnant woman)) 

0 0   

 

((((Second generation minority women) OR 

(Descendants of immigrants)) OR 

(Descendants of ethnic group)) AND 

(((Pregnancy) OR (Pregnant)) OR 

(Pregnant woman))) AND ((Qualitative 

study) OR (Qualitative research)) 

2 0 A qualitative study about the 

experiences of ethnic minority 

pregnant women with 

gestational diabetes. 

 

Influence of culture, religion 

and experience on the decision 

of Pakistani women in Lothian, 

Scotland to use postnatal 

contraception: a qualitative 

study. 

 

((((Second generation minority women) OR 

(Descendants of immigrants)) OR 

(Descendants of ethnic group))  

AND (((Pregnancy) OR (Pregnant)) OR 

(Pregnant woman)))  

AND ((((((preparation) OR (Getting 

ready)) OR (Planning)) OR (Education)) 

2 0 A qualitative study about the 

experiences of ethnic minority 

pregnant women with 

gestational diabetes. 

 

Influence of culture, religion 

and experience on the decision 

of Pakistani women in Lothian, 
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OR (Seeking knowledge)) OR (Seeking 

information)) 

AND  ((Qualitative study) OR (Qualitative 

research)) 

Scotland to use postnatal 

contraception: a qualitative 

study. 

 

(middle eastern descent)  

AND (((Pregnancy) OR (Pregnant)) OR 

(Pregnant woman)) 

12 0 Reproductive outcome in 

European and Middle 

Eastern/North African patients. 

  

The prevalence of waterpipe 

tobacco smoking among the 

general and specific 

populations: a systematic 

review. 

  

  

Adiposity and hyperglycaemia 

in pregnancy and related health 

outcomes in European ethnic 

minorities of Asian and African 

origin: a review. 
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Bilag 1.3 

 

Mamaact inspireret søgeord Database Hits Relevante 

hits 

Navne på ariklerne 

Non-western descendants “OR” 

Immigrant children 

“AND” 

Pregnancy “OR” Pregnant “OR” 

Pregnant woman  

Cinahl 47 0 A qualitative study about 

the experiences of ethnic 

minority pregnant women 

with gestational diabetes. 

 

Contributions of 

immigration to depressive 

symptoms among pregnant 

women in Canada. 

 

Immigrant women's food 

choices in pregnancy: 

perspectives from women of 

Chinese origin in Canada. 

 

Non-western descendants “OR” 

Immigrant children 

“AND” 

Pregnancy  

“AND” 

Preparation “OR” Getting ready 

“OR” Planning “OR” Education 

“OR” Seeking knowledge “OR” 

Seeking information 

Cinahl 13 0  
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(((Non-western descendants) OR 

(Immigrant children)) AND 

(((pregnancy) OR (pregnant 

woman)) OR (pregnant))) AND 

((qualitative research) OR 

(qualitative study)) 

Pubmed 108 0 Food Insecurity During 

Pregnancy and 

Breastfeeding by Low-

Income Hispanic Mothers. 

 

Contextual Factors 

Influencing the 

MAMAACT Intervention: 

A Qualitative Study of Non-

Western Immigrant 

Women's Response to 

Potential Pregnancy 

Complications in Everyday 

Life. 

 

Barriers and facilitators to 

contraceptive use among 

Somali immigrant women in 

Oslo: A qualitative study. 

 

 

((((Non-western descendants) OR 

(Immigrant children)) AND 

(((pregnancy) OR (pregnant 

woman)) OR (pregnant))) AND 

(((((seeking knowledge) OR 

(seeking information)) OR 

(education)) OR (getting ready)) 

OR (planning))) AND ((qualitative 

research) OR (qualitative study)) 

Pubmed 59 0 Korean Immigrant Women's 

Postpartum Experiences in 

the United States 

 

A qualitative study about 

the experiences of ethnic 

minority pregnant women 

with gestational diabetes. 
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Barriers and facilitators to 

contraceptive use among 

Somali immigrant women in 

Oslo: A qualitative study. 
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Bilag 2.0 

 

Vi har udformet en interviewguide - en guide til interview af én person.  

Inspireret af centralbibliotekets skabelon for kvalitativt interviewguide (u.å).  

 

Kort præsentation 

Vi er tre jordemoder studerende som er i gang med at skrive et bachelorprojekt og Interviewet er 

en del af bachelorprojektets undersøgelse af hvordan 2. generations minoritetskvinder med 

mellemøstlig herkomst forbereder sig til graviditet og fødsel. 

 

Formål: Er at blive klogere på hvordan disse kvinder forbereder sig, og hvilke faktorer der tager 

del i disse kvinders forberedelse. 

Vi er interesseret i informantens viden og forståelse af forberedelse i graviditet og fødsel. Vi 

bestræber os derfor på, at informanten er den der taler det meste af tiden. 

Interviewet bliver optaget og transskriberet. Såfremt informanten ønsker det, er det muligt at 

fremsende transskriptionen til gennemlæsning. 

  

Tid: Interviewet vil højst varer 90 min. men en varighed mellem 60-90 min. alt afhængigt af 

hvordan det forløber. 

 

Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret forstået på den måde, at vi ikke vil skrive noget, 

der kan lede tilbage til dig og vi er omfattet af reglerne om tavshedspligt i Forvaltningsloven, jfr. 

§ 276. Samtykke erklæringen udfyldes.  

 

Der kommer til at være én interviewer og én suppleant. Det er dog kun intervieweren der kommer 

til at være på videoopkaldet, med mindre andet bliver nødvendigt. Informanten vil altid 

informeres løbende ved andre tilfælde.  

 

Efter endt interview vil der være plads til en opsummering af blandt andet uddybende kommentar 

og eventuelle spørgsmål der skulle være opstået.  
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Interview guide   

Temaer  Interview spørgsmål  Opfølgende Spørgsmål 

Social baggrund Hvad er din alder? 

 

Hvor bor du? 

 

Hvilket land stammer dine forældre fra? 

 

Hvad er din sidst færdiggjorte 

uddannelse? 

 

 

 

 

 

 

Tema 1   

Videnssøgning i 

graviditeten 

 

 

Hvad vidste du om graviditet og fødsel? 

 

Hvor har du søgt din viden omkring 

graviditet og fødsel? 

 

Hvordan søger man bedst viden om 

graviditet og fødsel? 

 

Hvordan har du brugt dit netværk ift. 

videnssøgning?  

 

Havde du kendskab til de forskellige 

sundhedstilbud såsom 

jordemoderkonsultation, 

Hvordan fandt du frem til 

denne viden? 

 

Kan du komme med et 

eksempel på et tidspunkt hvor 

du søgte viden, hvad var det og 

hvor gjorde du det. 

 

Var der noget tidspunkt hvor 

du havde fået misvisende 

information  

 

Hvis i snakkede om graviditet 

og fødselshistorier, hvilken 

indvirken havde det på din 

viden om graviditet og fødsel? 
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fødselsforberedelse, 1 og 2 trimester 

scanninger til din graviditet? 

 

I givet fald hvilke har du 

benyttet og hvorfor?  

 

Tema 2   

Bekymringer i 

graviditeten 

 

Har du haft nogle bekymringer i din 

graviditet? 

 

Hvordan oplevede du at tale om dine 

bekymringer i graviditeten med andre? 

 

Hvordan agerede du ud fra dine 

bekymringer.  

 

 

 

Hvordan har du udtrykt dine 

bekymringer og til hvem? 

 

Var graviditet og fødsel et 

emne du snakkede om med din 

omgangskreds? / 

jordemoderen? 

 

Hvad gjorde du når du havde 

en bekymring. 

• Hvem kontaktede du? 

• Hvor søgte du viden 

om din bekymring 

Tema 3   

Oplevelse af 

fødslen 

Hvordan forberedte du dig til fødslen?  

 

 

Hvordan var din generelle oplevelse af 

fødslen? 

 

Hvordan vil du forberede dig til en 

kommende fødsel? 

 

Hvad var vigtigt for dig at vide 

omkring fødslen? 

• I hvor høj grad følte du 

dig forberedt til 

fødslen?  

 

Hvilken betydning havde 

forberedelsen for din oplevelse 

af fødslen? 
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Manglede du noget 

viden/information omkring din 

nuværende fødsel? 

Tema 4   

Forholdet mellem 

kvinderne og 

jordemoder 

Hvordan eller hvad brugte du 

jordemoderkonsultationen til? 

 

Hvordan kunne du bruge jordemoderen til 

at indhente information og viden omkring 

graviditet og fødsel? 

 

Har du oplevet at gå til en anden end 

jordemoderen for at få information og 

viden omkring din graviditet eller fødsel? 

 

Har du kunne bruge de 

forskellige pjecer og brochure 

du fik af jordemoderen 

 

Oplevede du vanskeligheder 

med at forstå de informationer 

du fik af jordemoderen? 

 

I givet fald hvem og hvorfor? 

Afrunding af 

interview 

Ønsker du at tilføje eller uddybe noget? 

 

Tak for din deltagelse.  

Har du lyst til at sige eller 

spørge om noget andet, før vi 

afslutter interviewet? 
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Bilag 3.0 
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Bilag 4.0 
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Bilag 5.0 
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Bilag 6.0 
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