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Resumé	

Titel:	Det	er	menneskelig	at	fejle	og	professionelt	at	erkende	det	-	et	sundhedsvidenska-

beligt	bachelorprojekt	om	jordemoderens	perspektiv	på	obstetrisk	vold	i	praksis. 

Problemfelt:	Mens	mediebilledet	præges	 af	 flere	og	 flere	kvinders	historier	om	over-

greb	 i	 svangreomsorgen,	nægter	27	danske	 læger,	 at	dette	 finder	sted.	En	systematisk	

søgning	 viser,	 at	 der	 mangler	 kvalitativ	 forskning	 omhandlende	 jordemødrenes	 per-

spektiver	på	obstetrisk	vold. 

Problemformulering:	Hvordan	oplever	danske	jordemødre	obstetrisk	vold	i	praksis,	og	

hvordan	 kan	 disse	 perspektiver	 bidrage	 til	 at	 minimere	 obstetrisk	 vold	 i	 den	 danske	

svangreomsorg? 

Teori	og	metode:	Projektet	har	en	hermeneutisk	og	fænomenologisk	inspireret	tilgang	

og	har	gennem	to	fokusgrupper	indsamlet	kvalitativ	empiri	om	jordemoderstuderendes	

perspektiver	på	obstetrisk	vold.	Empirien	kodes	og	kategoriseres,	hvorefter	resultaterne	

samt	 Wackerhausens	 artikel	 “Erfaringsrum,	 handlingsbåren	 kundskab	 og	 refleksion”	

analyseres	og	sammenholdes	for	at	få	en	bredere	forståelse	af	problemstillingen. 

Analyseresultater:	Datamaterialet	 fra	de	 to	 fokusgrupper	blev	 inddelt	 i	 6	 kategorier:	

forklaring	på	obstetrisk	 vold,	magtesløshed,	 retfærdiggørelse	 af	 obstetrisk	 vold,	magt-

forhold,	kommunikation	og	professionsidentitet.	Ønsket	om	at	være	en	del	af	og	frygten	

for	at	blive	udstødt	fra	praksisfællesskabet	kan	hindre,	at	man	reflekterer	over	den	etab-

lerede	sædvane.	Dette	hindrer	en	anerkendelse	af,	at	obstetrisk	vold	forekommer	samt	

muligheden	for	at	minimere	dette. 

Diskussion:	Empiriens	muligheder	og	begrænsninger	diskuteres.	Dertil	diskuteres	jor-

demødrenes	perspektiver	på	obstetrisk	vold,	samt	hvordan	obstetrisk	vold	kan	minime-

res	ved	hjælp	af	refleksioner	og	ændring	af	praksis. 

Konklusion:	 Når	 jordemødre	 udøver	 obstetrisk	 vold,	 er	 det	 grundet	 manglende	 be-

vidsthed	om	rutiner	og	skæve	erfaringsrum	og	kan	minimeres	ved	at	udfordre	den	etab-

lerede	sædvane	i	form	af	2.	ordensrefleksion. 

Perspektivering:	Her	foldes	problemløsningen	ud	til	et	organisatorisk	ansvar,	hvor	der	

ses	på,	hvad	der	skal	til	for	at	forandre	praksis.	Der	kommer	løsningsforslag	til,	hvordan	

organisationen	 kan	 skabe	 mulighed	 for	 refleksion	 gennem	 strukturerede	 refleksions-

rum.	
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Abstract 
Titel:	To	err	is	human,	but	acknowledging	it	is	professional	-	a	health	scientific	bachelor	

project	about	the	midwife's	perspective	on	obstetric	violence	in	practice. 

Background:	While	 the	 media	 is	 filled	 with	 more	 women’s	 stories	 about	 assaults	 in	

pregnancy	care,	27	Danish	doctors	refuse	the	occurrence	of	this.	The	search	shows	a	lack	

of	qualitative	research	revolving	the	midwife’s	perspective	on	obstetric	violence. 

Thesis	 statement:	How	are	Danish	midwives	experiencing	obstetric	violence	 in	prac-

tice,	and	how	can	these	perspectives	contribute	to	minimize	obstetric	violence	in	Danish	

pregnancy	care? 

Method:	The	project	has	 got	 a	hermeneutic	 and	phenomenological	 inspired	 approach	

and	has	through	two	focus	group	interviews	collected	qualitative	data	regarding	midwi-

fery	students’	perspectives	on	obstetric	violence.	The	data	is	coded	and	categorized	pri-

or	 to	 the	 analysis,	where	 the	 results	 and	 Steen	Wackerhausen’s	 article	 “Erfaringsrum,	

handlingsbåren	kundskab	og	 refleksion”	 is	 analyzed	 and	 collited	 for	 a	 broader	under-

standing	of	the	thesis	statement. 

Results:	The	data	from	the	two	focus	group	interviews	were	divided	into	6	categories:	

explaining	obstetric	violence,	powerlessness,	justifying	obstetric	violence,	power	relati-

ons,	communication	and	professional	identity.	The	wish	to	become	a	part	of	and	the	fear	

of	being	excluded	from	the	community	can	keep	one	from	reflecting	upon	the	establis-

hed	 practice.	 This	 prevents	 an	 acknowledgement	 of	 the	 fact	 that	 obstetric	 violence	 is	

occurring	along	with	the	opportunity	to	minimize	it. 

Discussion:	The	possibilities	and	the	limitations	of	the	data	are	discussed.	In	addition	to	

that	 the	midwives’	perspectives	on	obstetric	violence	 is	discussed	along	with	how	ob-

stetric	violence	can	be	minimized	through	use	of	reflection	and	how	practice	can	be	alte-

red. 

Conclusion:	When	midwives	resort	to	obstetric	violence	it	is	due	to	lacking	awareness	

of	routines	and	crooked	rooms	of	experience	and	it	can	be	minimized	by	challenging	the	

established	custom	by	using	second	degree	reflections. 

Perspectivation:	Here	the	problem	solving	is	folded	out	to	an	organizational	responsi-

bility	where	we	look	upon	what	is	needed	to	change	practice.	Proposed	solutions	as	to	

how	 the	 organization	 can	 create	 possibilities	 to	 reflect	 through	 structured	 reflecting	

rooms	are	presented. 



4	

	
Indholdsfortegnelse	
Resumé	 2	
Abstract	 3	
1.	Indledning	 5	
2.	Problemformulering	 9	
2.1	Afgrænsning	 9	
2.2	Begrebsdefinition	 9	

3.	Mål	og	formål	 9	
3.1	Mål	 9	
3.2	Formål	 9	

4.	Metodiske	overvejelser	 10	
4.1	Overvejelser	om	problemformuleringens	videnskabelige	tilgang	 10	
4.2	Redegørelse	og	begrundelse	for	litteratursøgning	 11	
4.2.1	Indledende	søgning	 11	
4.2.2	Systematisk	søgning	 12	
4.2.3	Databaser	 12	
4.2.4	Søgestrategi	 13	
4.2.5	Udvælgelsen	 13	

4.3	Redegørelse	og	begrundelse	for	valg	af	projektets	metode	 14	
4.3.1	Rekruttering	 15	
4.3.2	Vedrørende	egen	empiri	 16	
4.3.3	Strukturering	af	selve	fokusgruppen	 18	
4.3.4	Transskribering	og	kategorisering	 20	

4.4	Præsentation	af	og	begrundelse	for	valg	af	projektets	litteratur	 21	
4.5	Projektets	struktur	 22	

5.	Analyse	 24	
5.1	Fokusgrupper	 24	
5.1.1	Forklaring	på	obstetrisk	vold	 24	
5.1.2		Magtesløshed	 26	
5.1.3	Retfærdiggørelse	af	obstetrisk	vold	 27	
5.1.4		Magtforhold	 28	
5.1.5		Kommunikation	 29	
5.1.6		Professionsidentitet	 30	

5.2	Erfaringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	refleksion	 34	
5.2.1	Skæve	erfaringsrum	og	ændring	af	praksis	 34	

6.	Diskussion	 40	
6.1	Hvordan	minimeres	obstetrisk	vold	i	svangreomsorgen?	 40	
6.2	Diskussion	af	projektets	videnskabelig	tilgang	 41	
6.3		Diskussion	af	udvælgelse	af	litteratur	 42	
6.4	Diskussion	af	projektets	metode	 42	

7.	Konklusion	 45	
8.	Perspektivering	 46	
9.	Referencer	 47	
Bilag	1:	Dosis-guide	 50	
Bilag	2:	Moderatorguide	 53	
	



5	

1.	Indledning 

Du	er	jordemoder	i	en	tid,	hvor	medierne	bringer	overskrifter	som		“Min	fødselshistorie:	

Kommunikative	overgreb,	manglende	information	og	at	tale	for	døve	øren”	(1),	“Obste-

trisk	vold:	 fysisk	og	psykologisk	aggression	under	graviditet”	 	 (2)	og	 “Min	 jordemoder	

havde	så	 travlt,	at	hun	begik	et	overgreb	på	mig	på	 fødegangen”	(3).	Når	du	åbner	 for	

sociale	medier,	 florerer	der	flere	og	flere	beretninger	om	overgreb	i	svangreomsorgen.	

Du	kan	 ikke	genkende	dig	 selv	 i	det.	Du	er	uddannet	 til	 at	udøve	omsorg,	beskytte	og	

give	de	fødende	en	god	fødselsoplevelse.	Alligevel	raser	debatten	om	overgreb	i	svang-

reomsorgen	 i	 det	 danske	mediebillede.	 Dette	 har	 gjort	 os	 interesserede	 i	 at	 udforske	

debatten.	Er	jordemødrene	virkelig	overgrebsmænd,	er	de	fødende	bare	krænkelsespa-

rate,	eller	findes	der	andre	perspektiver	i	denne	debat?	Ord	som	obstetrisk	vold	fremgår	

i	debatten,	når	der	tales	om	overgreb	og	krænkelser	i	svangreomsorgen,	men	hvad	inde-

bærer	det	egentligt? 

 

Obstetrisk	 vold	 omtales	 hos	WHO	 som	 ”disrespect	 and	 abuse	 during	 childbirth”. Her	

bruges	obstetrisk	vold	 ikke	som	et	begreb,	ej	heller	er	det	defineret	yderligere(4). Dog	

henviser	WHO	på	deres	hjemmeside	blandt	andet	 til	den	 lov,	der	 i	2007	blev	 indført	 i	

Venezuela,	der	helt	konkret	definerer	obstetrisk	vold	som	”Abuse,	neglect	or	disrespect	

during	childbirth”	(5).	Det	er	Venezuelas	“Organic	Law	on	the	Right	of	Women	to	a	Life	

Free	 of	 Violence”	 fra	 2007,	 der	 for	 første	 gang	 anvender	 obstetrisk	 vold	 som	 et	 be-

greb(5).	Jordemoderforeningen	har	sidenhen	forklaret	obstetrisk	vold	som	“umenneske-

lig	behandling,	medikalisering	og	sygeliggørelse	af	fødslens	naturlige	proces,	der	resulterer	

i	tab	af	autonomi	og	fratager	kvinder	retten	til	frit	at	bestemme	over	egen	krop	og	seksua-

litet	(6).	Det	er	den	første	beskrivelse	på	dansk,	som	vi	er	stødt	på,	men	begrebet	er	hel-

ler	 ikke	fra	 jordemoderforeningen	defineret	yderligere.	Alligevel	bruges	begrebet	både	

eksplicit	og	implicit	af	stadig	flere	kvinder,	når	de	deler	deres	fødselsfortællinger	på	di-

verse	medier. 
 

I	en	artikel	beskriver	Signe	Amalie	Pålsson	Nordsted	 til	 Information,	hvordan	hun	har	

oplevet	 overgreb	 i	 fødselsomsorgen.	 Nordsted	 beskriver,	 hvordan	 hun	 i	 en	 ikke-akut	

situation	 følte,	 at	 en	vaginaleksploration	var	et	overgreb.	Af	 artiklen	 fremgår	 følgende	

udtalelse: 
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“Alligevel	var	jeg	ude	for	et	overgreb	en	eftermiddag,	hvor	der	var	travlt	på	svangreafsnit-

tet.	»Av,	av,	stop.	Stop.	STOP,«	skreg	jeg.	»Men	jeg	er	færdig	liiiige	om	lidt,«	sagde	hun,	

mens	hendes	fingre	undersøgte,	hvor	udvidet	jeg	var.	Jeg	skreg	højere,	og	hun	så	chokeret	

på	mig.	»Undskyld,«	fremstammede	hun”	(3). 
 

Citatet	beskriver,	hvordan	jordemoderen	på	trods	af,	at	Nordsted	trækker	sit	samtykke	

tilbage,	vælger	at	fortsætte	alligevel	med	begrundelsen,	at	hun	næsten	er	færdig.	 

Nordsted	fortæller,	hvordan	denne	episode	bl.a.	havde	den	konsekvens,	at	hun	mistede	

ejerskab	over	sin	fødsel	og	blev	umenneskeliggjort.	Nordsted	beskriver	dette	i	følgende	

citat: 
 

“Jeg	følte	mig	ikke	længere	som	en	aktiv	deltager	i	min	egen	fødsel,	men	som	en	inkubator	

–	mit	barns	ve	og	vel	var	vigtigere	for	både	mig	og	det	sundhedspersonale,	der	omgav	mig,	

end	mit	behov	for,	at	undersøgelser	og	indgreb	foregik	i	mit	tempo	og	inden	for	mine	græn-

ser”	(3). 
 

Ud	fra	jordemoderforeningens	beskrivelse	af	obstetrisk	vold	kan	man	altså	argumentere	

for,	at	Nordsted	oplever	at	være	udsat	for	obstetrisk	vold	i	det	danske	sundhedsvæsen. 

Nordsted	mener,	at	der	 inden	 for	svangreomsorgen	er	en	overgrebskultur,	hvor	syste-

met	presser	personalet	til	et	punkt,	hvor	vi	er	nødsaget	til	at	overskride	grænser	for	at	

følge	med(3).	Personalet	udøver	ikke	overgreb	af	en	ond	vilje,	men	fordi	de	ikke	kan	gø-

re	andet. 
 

Opfattelsen	af	en	svangreomsorg	med	en	overgrebskultur	er	Signe	Amalie	Pålsson	Nord-

sted	ikke	alene	om.	Daværende	forkvinde	for	Forældre	og	Fødsler,	Birgitte	Halkjær	Stor-

gaard,	har	i	en	kronik	ligeledes	beskrevet	denne	tendens.	Hun	har	gennem	hendes	posi-

tion	som	forkvinde	for	Forældre	og	Fødsler	modtaget	vidnesbyrd	fra	flere	kvinder,	der	

har	oplevet	overgreb	 i	 svangreomsorgen.	Disse	overgreb	kan	være	 fra	kvinder,	 der	 er	

blevet	udsat	for	indgreb	uden	samtykke	eller	omhandle	manglende	respekt	for	kvindens	

krop	og	selvbestemmelse	(7).	Nogle	af	de	eksempler,	der	nævnes	her,	er	vaginaleksplo-

rationer,	der	bliver	til	hindeløsning	eller	hindesprængning	uden	samtykke,	 truende	in-

formation	om	barnets	velbefindende	 i	det	videre	 forløb	eller	pladsmangel	 i	 afdelingen	

(7). 
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Der	er	altså	ifølge	forældre	og	fødsler	flere	kvinder,	der	oplever	denne	grænseoverskri-

dende	adfærd	i	svangreomsorgen,	men	alligevel	er	der	i	kølvandet	på	Storgaards	kronik	

kommet	en	modreaktion	fra	sundhedspersonalet.	 I	et	debatindlæg	siger	27	danske	ob-

stetrikere	fra.	De	beskriver,	at	de	ikke	genkender	påstanden	om	den	voldtægtslignende	

kultur	på	fødegangene:	”Dette	er	en	helt	urimelig	karakteristik	af	de	hårdtarbejdende	jor-

demødre	og	fødselslæger,	der	dagligt	løber	hurtigt	for	at	sikre,	at	hver	enkelt	kvinde	får	en	

så	 god	 og	 sikker	 en	 fødsel	 som	muligt”	 (8).	 Obstetrikerne	 benægter	 fuldstændig,	 at	 de	

eller	jordemødre	handler	uden	samtykke. 
 

Kigger	man	i	sundhedsloven	§	15,	er	autoriserede	jordemødrene	forpligtet	til	at	indhen-

te	et	informeret	samtykke	inden	behandling	(9).	Man	kan	derfor	undre	sig	over,	hvordan	

nogle	 kvinder	 beretter	 om	manglede	 samtykke.	 Kan	 det	 være	 fordi,	 at	 jordemødrene	

ikke	overholder	lovgivningen,	eller	samtykker	kvinder	måske	nogen	gange	uden	at	mene	

det	-	og	hvornår	kan	jordemødrene	så	stole	på,	at	et	samtykke	er	oprigtigt?	I	autorisati-

onsloven	fremgår	det	desuden,	at	jordemødrene	er	forpligtet	til	at	udvise	omhu	og	sam-

vittighedsfuldhed,	jf.	§	17(10).	Slår	man	ordet	“omhu”	op	i	den	danske	ordbog,	betyder	

ordet	 følgende:	 ”det	 at	 være	 nøjagtig,	 påpasselig	 og	 samvittighedsfuld	 i	 udførelsen,	 be-

handlingen	eller	plejen	af	noget”	 (11).	Det	er	dermed	ikke	særlig	konkr(12)et,	hvad	det	

indebærer	 at	 udvise	 omhu	og	 samvittighedsfuldhed.	Kan	 loven	 så	 frit	 fortolkes	 ud	 fra	

ens	eget	perspektiv?	Eller	er	det	fordi,	at	jordemødrene	har	for	travlt	til	at	udvise	omhu	

og	samvittighedsfuldhed? 

 

Ser	man	på	normeringen	på	Aarhus	Universitetshospital,	er	der	 i	gennemsnit	omkring	

syv	fødsler	i	gang	hele	døgnet	rundt,	hele	året.	Der	er	dog	kun	seks-syv	jordemødre	på	

arbejde	af	gangen	(13).	Disse	 jordemødre	skal	desuden	passe	 telefonen	 til	 fødegangen	

og	vurdere,	om	gravide	er	 i	aktiv	 fødsel.	Og	hvad	gør	 jordemødrene	så	de	vagter,	hvor	

der	er	flere	fødende	end	jordemødre?	Hvordan	sikres	det,	at	fødende	har	en	jordemoder	

kontinuerligt	til	stede,	fra	hun	er	i	aktiv	fødsel,	sådan	som	sundhedsstyrelsen	anbefaler	

(12)?	De	pressede	arbejdsforhold	 risikerer	at	gå	ud	over	de	gravide,	 fødende	og	bars-

lende,	når	jordemødrene	skal	have	ansvar	for	mere	end	en	fødende	af	gangen,	eller	når	

de	ved,	at	de	hurtigt	skal	sende	en	nybagt	mor	videre,	fordi	den	næste	fødende	venter.	

Faktisk	er	det	ikke	længere	bare	en	risiko	-	det	sker.	Dette	bekræftes	i	artiklen	“Min	jor-

demoder	havde	så	travlt,	at	hun	begik	et	overgreb	på	mig	på	fødegangen”	(3). 
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Hvis	de	pressede	arbejdsforhold	og	 travlheden	på	 landets	hospitaler	øger	 risikoen	 for	

obstetrisk	 vold,	 er	 det	 relevant	 at	 se	 på,	 hvilke	 konsekvenser	 det	 har	 for	 de	 fødende.	

Ifølge	artiklen	“A	Concept	Analysis	of	Obstetric	Violence	in	the	United	States”	kan	en	af	

konsekvenserne	ved	obstetrisk	vold	være	fysisk	skade	eller	fremtidig	skade,	hvis	kvin-

den	 fremadrettet	undlader	at	benytte	 sundhedsvæsenet.	Obstetrisk	vold	 risikerer	der-

udover	 at	 forårsage	 psykiske	 traumer	 eller	 influere	 negativt	 på	 familiedannelsen(14).	

Principperne	for	svangreomsorgen	indebærer	at	arbejde	sundhedsfremmende,	forebyg-

gende	og	behandlende	-	 tilpasset	den	enkelte	kvinde	og	hendes	ønsker(12).	Obstetrisk	

vold	 kan	 derfor	 være	 skadeligt	 på	 flere	 parametre	 og	 går	 direkte	 imod	 de	 sundheds-

fremmende	principper	i	svangreomsorgen.	Man	kan	derfor	argumentere	for,	at	et	fokus	

på	at	minimere	obstetrisk	vold	kan	have	betydning	for	den	sundhedsfremmende	indsats	

i	svangreomsorgen.	Men	kan	vi	minimere	den	obstetriske	vold,	som	flere	og	flere	danske	

kvinder	beretter	om,	mens	lægerne	benægter,	at	det	forekommer?	Hvor	er	jordemødre-

ne	i	denne	debat? 

 

Jordemoder	 og	 tillidsrepræsentant	 på	 fødeafdelingen	 på	 Aarhus	 Universitetshospital,	

Anna	Højkjær	Larsen,	udtaler	om	de	pressede	normeringer,	"Man	føler	ikke,	at	man	kan	

varetage	sit	arbejde.	Og	man	føler	ikke,	at	de	fødende	får	den	kvalitet,	omsorg	og	nærhed,	

som	de	er	berettiget	til"	 (13).	Det	har	 altså	også	betydning	 for	 jordemødrene,	 hvordan	

rammerne	giver	dem	mulighed	 for	at	passe	deres	arbejde.	Men	er	det	organisatoriske	

strukturer,	 der	 presser	 jordemødre	 til	 at	 udøve	 den	 obstetriske	 vold,	 som	 kvinderne	

beretter	om?	Med	en	antagelse	om,	at	jordemødre	gerne	vil	gøre	deres	arbejde	godt	og	

give	kvinderne	og	familierne	gode	oplevelser,	hvad	er	der	så	på	spil,	siden	dette	fæno-

men	er	opstået?	Stress?	Omsorgstræthed?	Vrede	over	manglende	anerkendelse?	En	ny	

måde	 at	 sætte	 begreb	på	noget	 allerede	 eksisterende	 i	 svangreomsorgen	 som	 følge	 af	

MeToo-bevægelsen	i	vores	samfund?	Eller	noget	helt	andet? 

 

Indledningens	 forskellige	perspektiver	og	vores	undren	har	 ledt	 frem	til	 følgende	pro-

blemformulering:	 Hvordan	 oplever	 danske	 jordemødre	 obstetrisk	 vold	 i	 praksis,	 og	

hvordan	 kan	 disse	 perspektiver	 bidrage	 til	 at	 minimere	 obstetrisk	 vold	 i	 den	 danske	

svangreomsorg?	
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2.	Problemformulering 

Hvordan	 oplever	 danske	 jordemødre	 obstetrisk	 vold	 i	 praksis,	 og	 hvordan	 kan	 disse	

perspektiver	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svangreomsorg? 

2.1	Afgrænsning 

Bachelorprojektet	 afgrænses	 til	 at	 omhandle	 obstetrisk	 vold	 på	 fødegangen,	 selvom	

problematikken	forekommer	flere	steder	i	graviditets-kontinuummet.	

“Svangreomsorgen”	afgrænses	i	dette	projekt	til	at	omfatte	jordemoderens	arbejde	ifbm.	

fødslen. 

2.2	Begrebsdefinition 

Da	obstetrisk	vold	ikke	er	klart	defineret	af	WHO,	har	vi	fundet	inspiration	til	vores	defi-

nition	gennem	den	videnskabelige	artikel	 “A	Concept	Analysis	of	Obstetric	Violence	 in	

the	United	States	of	America”	(14).	Obstetrisk	vold	bliver	i	dette	projekt	brugt	til	at	be-

skrive	situationer,	hvor	den	fødende	har	følt	sig	krænket	i	mødet	med	svangreomsorgen.	

Obstetrisk	 vold	 kan	 kun	 begås,	 af	 en	 sundhedsprofessionel	 f.eks.	 en	 jordemoder	 eller	

obstetriker	og	kun	imod	kvinder	i	graviditets-kontinuumet.	Obstetrisk	vold	indbefatter	

fysiske	og	psykiske	overgreb,	krænkelser	eller	voldelig	adfærd	imod	den	fødende. 

3.	Mål	og	formål 

3.1	Mål 

Målet	er	at	finde	ud	af,	hvordan	jordemødre	oplever	obstetrisk	vold	i	praksis	og	i	kraft	af	

dette,	hvordan	deres	oplevelser	kan	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	

svangreomsorg. 

3.2	Formål 

Formålet	med	projektet	 er	 at	 sætte	 fokus	på	obstetrisk	vold	 i	den	danske	 svangreom-

sorg,	således	at	obstetrisk	vold	minimeres	med	henblik	på	at	forbedre	danskernes	fød-

selsoplevelse,	og	derved	højne	deres	tilfredshed	i	svangreomsorgen,	tillid	til	sundheds-

væsenet	og	i	sidste	ende	deres	generelle	sundhed. 
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4.	Metodiske	overvejelser 

4.1	Overvejelser	om	problemformuleringens	videnskabelige	tilgang 

For	 at	 svare	 på	 projektets	 problemformulering	 tages	 der	 afsæt	 i	 en	 human-	 og	 sam-

fundsvidenskabelig	 tilgang.	Når	et	projekt	består	af	 flere	 forskellige	problemtyper	om-

kring	 en	 situation	 i	 sundhedsvæsenet,	 er	 der	 tale	 om	 en	 sundhedsvidenskabelig	 pro-

blemstilling	(15).	Første	del	af	projektets	problemformulering	er	at	undersøge,	”Hvordan	

oplever	danske	 jordemødre	obstetrisk	vold	 i	praksis”.	 Dette	 spørgsmål	 tager	 afsæt	 i	 hu-

manvidenskaben,	som	beskæftiger	sig	med	den	menneskelige	verden,	som	undersøges	

af	mennesker	selv,	hvor	fokus	er	på	mennesket	som	individ,	og	hvordan	deres	individu-

elle	oplevelser	af	dem	selv	og	deres	omverden	er	(15).	Samtidig	har	den	samlede	pro-

blemformulering,	“Hvordan	oplever	danske	jordemødre	obstetrisk	vold	i	praksis,	og	hvor-

dan	kan	disse	perspektiver	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svangreom-

sorg?”,	en	samfundsvidenskabelig	tilgang.	Den	samfundsvidenskabelige	tilgang	beskæf-

tiger	 sig	 med	 forskellige	 retninger	 af	 samfundsmæssige	 problemstillinger,	 heriblandt	

sociologien	 (15).	Vores	problemformulering	beskæftiger	 sig	med	den	danske	 svangre-

omsorg.	 Inden	 for	 den	 samfundsvidenskabelige	 tradition	 er	 den	 samfundsmæssige	 og	

sociale	virkelighed	dannet	på	baggrund	af	menneskelige	aktiviteter	og	handlinger	(15).	

Derfor	vil	vi	undersøge	jordemødrenes	perspektiver	samt	holdninger	til	projektets	pro-

blemstilling. 
 

Projektet	har	en	kvalitativ	tilgang,	hvor	der	ønskes	en	dybdegående	forståelse	af	projek-

tets	problemformulering.	Formålet	er	at	undersøge	fænomenet	obstetrisk	vold	og	skabe	

en	dybdegående	forståelse	af	jordemødrenes	forskellige	perspektiver	på	emnet.	Projek-

tet	 er	 fænomenologisk	 og	 hermeneutisk	 inspireret.	 Den	 fænomenologisk	 inspirerede	

tilgang	ses	særligt	 i	 første	del	af	problemformuleringen.	Fænomenologien	har	fokus	på	

menneskers	bevidsthed,	og	hvordan	deres	bevidsthed	forholder	sig	til	dem	selv	og	deres	

omverden	(16).	 I	 fænomenologien	 tilstræber	man	at	undersøge	 fænomener	 indefra	og	

fralægge	sin	forforståelse	(16).	Når	vi	vælger	at	undersøge,	”Hvordan	oplever	jordemødre	

obstetrisk	vold	i	praksis”,	undersøger	vi	jordemødres	forståelse	af	obstetrisk	vold,	og	der-

for	sætter	vi		vores	forforståelse	af	emnet	i	parentes		forud	for	undersøgelsen.	
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Anden	del	af	problemformuleringen	undersøger,		hvordan	perspektiverne	fra	første	del	

samt	relevant	litteratur	kan	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold.	Derved	ønsker	vi	at	

undersøge,	hvorledes	en	forståelse	af	fænomenet	obstetrisk	vold	kan	bidrage	til	en	for-

nyet	 forståelse	af	 jordemødrenes	praksis.	Projektet	har	dermed	også	en	hermeneutisk	

inspireret	 tilgang,	da	vi	benytter	teori	samt	analyserer	vores	empiri	 for	at	kunne	opnå	

en	 dybdegående	 forståelse	 af	 problemstilling.	 Indenfor	 hermeneutikken	 tænker	 man	

forståelse	som	en	cirkulær	proces	(16).	Den	hermeneutiske	cirkel	består	i,	at	helheden	

kun	forstås	på	baggrund	af	delene,	og	delene	kun	forstås	på	baggrund	af	helheden	(16).	

Man	kan	opnå	horisontsammensmeltning,	hvor	man	gennem	dialog	opnår	en	ny	delfor-

ståelse	og	derved	også	en	ny	helhedsforståelse	(16).	Delforståelsen	undersøger	vi	 ,	når	

vi	 indsamler	 vores	 empiri.	 For	 at	 kunne	 besvare	 anden	 del	 af	 problemformuleringen	

inddrages	 teori	om	refleksion	af	Steen	Wackerhausen.	Dette	giver	nye	perspektiver	og	

forståelser	af	obstetrisk	vold,	 som	bidrager	 til	 at	 skabe	en	ny	helhedsforståelse	af	 jor-

demødrenes	praksis	og	muligheden	for	at	minimere	obstetrisk	vold. 
 

Projektet	 tager	 derudover	 udgangspunkt	 i	 en	 handlingsvejledende	 undersøgelsestype	

(15),	hvor	vi	kigger	på:	”hvordan	kan	disse	perspektiver	bidrage	til	at	minimere	det	i	den	

danske	 svangreomsorg”.	 Den	 handlingsvejledende	 undersøgelse	 søger	 på	 baggrund	 af	

undersøgelsen	forskellige	handlemuligheder	og	foretager	en	kvalificeret	vurdering	med	

henblik	på	at	give	anbefalinger	til,	hvad	der	skal	gøres	i	forhold	til	problemstilling	(15). 

4.2	Redegørelse	og	begrundelse	for	litteratursøgning 

På	5.	semester	skrev	vi	projekt	om	obstetrisk	vold,	hvor	vi	så	på	problemstillingen	fra	de	

fødendes	perspektiv.	Dengang	blev	vi	bevidste	omkring,	hvilke	konsekvenser	det	kunne	

have	for	de	fødende,	men	vi	kunne	ikke	belyse	jordemoderens	perspektiver	og	handle-

muligheder	mhp.	at	minimere	obstetrisk	vold.	Da	emnet	kun	er	blevet	mere	aktuelt	si-

den	da,	så	vi	grund	til	at	udforske	det	yderligere. 

4.2.1	Indledende	søgning 

Vi	startede	dette	bachelorprojekt	ud	med	en	bred	litteratursøgning,	hvor	der	blev	lavet	

en	googlesøgning	for	at	undersøge,	om	der	var	blevet	skrevet	mere	om	emnet,	siden	vi	

sidst	beskæftigede	os	med	det.	Her	opdagede	vi,	at	der	var	kommet	flere	artikler,	hvor	

kvinder	beretter,	at	de	har	været	udsat	for	overgreb	i	svangreomsorgen	i	Danmark.	Nog-

le	af	disse	artikler	er	blevet	brugt	i	indledningen	for	at	fremhæve	problemet.	En	google-
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søgning	er	god	til	hurtigt	at	 få	en	masse	materiale	om	det	pågældende	emne,	 fordi	en-

hver	person	kan	uploade	ting	til	google.	Man	kan	også	hurtigt	få	et	overblik	over	hvilke	

områder,	der	er	 fokus	på	 for	 tiden	(17).	Her	blev	vi	nysgerrige	på	at	undersøge	 jorde-

moderens	perspektiv	på	obstetrisk	vold,	fordi	der	ved	første	øjekast	ikke	var	noget	ma-

teriale,	der	beskrev	dette.	Ved	en	googlesøgning	skal	man	forholde	sig	særligt	kritisk	til	

det	materiale,	man	får	frem,	da	dette	 ikke	er	blevet	kvalitetsbedømt.	En	googlesøgning	

er	heller	ikke	god	til	at	søge	meget	specifikt,	så	ved	kun	at	gøre	dette,	kan	man	slet	ikke	

være	sikker	på,	at	der	ikke	findes	en	bedre	artikel,	der	passer	mere	specifikt	til	ens	pro-

blemformulering	(17).	Der	blev	derfor	lavet	en	mere	præcis	søgning	i	form	af	en	syste-

matisk	søgning. 

4.2.2	Systematisk	søgning 

Inden	man	begynder	en	systematisk	søgning,	er	det	en	god	idé	at	lave	en	søgeprofil	og	

søgestrategi	(17).	En	søgeprofil	består	af	de	ord,	der	er	relevante	for	emnet,	hvor	en	sø-

gestrategi	beskriver,	hvordan	man	vil	kombinere	disse	ord	med	hinanden	(17).	 I	dette	

projekt	blev	søgningen	afgrænset	ved	kun	at	søge	de	nyeste	artikler	fra	2016-2021,	fordi	

obstetrisk	vold	er	et	nyt	emne.	Derudover	blev	søgningen	afgrænset	ved	kun	at	søge	ar-

tikler	 på	 dansk,	 norsk,	 svensk	 og	 engelsk.	 Dette	 projekts	 søgeprofil	 samt	 søgestrategi	

kan	ses	i	Dosis-guiden	(Bilag	1). 

4.2.3	Databaser 

Til	 den	 systematiske	 søgning	 blev	 databaserne	 PubMed	 og	 CINAHL	 anvendt.	 PubMed	

blev	valgt,	fordi	det	er	en	stor	medicinsk	database	med	mere	end	25	millioner	artikler,	

der	også	indeholder	artikler	inden	for	jordemodervirksomhed	(17).	Databasen	indehol-

der	de	nyeste	artikler,	da	den	dagligt	bliver	opdateret.	Derudover	har	PubMed	etiske	og	

moralske	retningslinjer	for	forfatterne,	og	alle	artiklerne	er	peer-reeviewed.	Man	undgår	

dermed	at	søge	ikke-kvalitetsbedømt	materiale	frem,	hvilket	adskiller	sig	fra	en	google-

søgning	(17).	PubMed	har	også	en	 funktion,	der	gør,	at	man	kan	søge	med	databasens	

emneord	 kaldet	MeSH.	 Fordelen	 ved	 dette	 er,	 at	man	 kan	 søge	mere	 specifikt	 ift.	 ens	

problemstilling,	men	ulempen	er,	at	de	nyeste	artikler	ikke	er	knyttet	til	disse	emneord.	

Det	er	derfor	en	god	idé	også	at	søge	fritekstord.	Disse	ord	er	modsat	emneordene	mere	

uspecifikke,	men	gør	det	muligt	at	søge	de	nyeste	artikler	 frem	(17).	 I	dette	projekt	er	

der	derfor	både	søgt	med	emneord	samt	fritekstord.	Hvordan	ordene	er	anvendt,	frem-

går	i	Dosis-guiden	(Bilag	1). 



13	

 

CINAHL	er	ligeledes	en	stor	database,	der	bl.a.	indeholder	peer-reeviewed	artikler	inden	

for	jordemodervirksomhed.	Databasen	er	desuden	udvalgt,	fordi	en	stor	del	af	materia-

let	er	kvalitativt	(17).	Det	er	også	muligt	at	søge	emneord	i	CINAHL,	der	har	samme	for-

dele	og	ulemper	som	 i	PubMed	(17).	Derfor	var	der	også	både	søgt	med	emne-	og	 fri-

tekstord	i	CINAHL,	som	det	fremgår	i	Dosis-guiden	(Bilag	1). 

4.2.4	Søgestrategi 

I	ens	søgestrategi	skal	man	overveje,	hvordan	man	skal	kombinere	søgeordene.	En	må-

de	at	kombinere	ordene	er	ved	at	anvende	de	bool’ske	operatorer	 ‘or’,	 ‘and’	 eller	 ‘not’	

(17).	Operatoren	‘or’	bruges	til	at	kombinere	forskellige	ord,	der	kan	være	relevante	for	

den	artikel,	man	ønsker	at	finde.	Man	søger	derfor	enten	på	det	ene,	det	andet	eller	beg-

ge	ord,	når	man	kombinerer	med	‘or’.	Dette	udvider	ens	søgning,	da	man	inkluderer	flere	

mulige	ord	 i	 søgningen.	Operatoren	 ‘and’	benyttes	 til	 at	 snævre	ens	 søgning	 ind,	 fordi	

man	her	søger	artikler,	der	 indeholder	begge	søgeord.	Man	ekskluderer	dermed	de	ar-

tikler,	som	ikke	indeholder	begge	ord.	Operatoren	‘not’	bruges	til	at	fravælge	specifikke	

ord	i	en	artikel	(17).	Operatoren	‘not’	blev	ikke	vurderet	relevant	ift.	dette	projekts	sy-

stematiske	 søgning.	 I	 projektet	blev	de	bool’ske	operatorer	 ‘or’	 og	 ‘and’	benyttet	 til	 at	

kombinere	 søgeordene.	 Søgeordene	 blev	 inddelt	 i	 3	 temaer,	 ordene	 i	 hvert	 tema	 blev	

kombineret	 med	 operatoren	 ‘or’,	 hvorefter	 temaerne	 blev	 kombineret	 sammen	 med	

operatoren	‘and’,	se	Dosis-guiden	(Bilag	1). 

4.2.5	Udvælgelsen 

Da	der	blev	søgt	 i	PubMed,	kom	der	44	resultater	 frem.	Disse	artiklers	overskrifter	og	

abstacts	blev	læst	igennem.	Ingen	af	disse	artikler	omhandlede	jordemødrenes	oplevel-

ser	eller	perspektiver	på	obstetrisk	vold,	krænkelser	eller	overgreb	i	den	danske	svang-

reomsorg	 og	 blev	 derfor	 ikke	 vurderet	 relevant	 ift.	 besvarelsen	 af	 dette	 projekts	 pro-

blemformulering.	I	CINAHL	kom	der	87	resultater	frem.	Alle	overskrifterne	og	abstracts	

blev	 læst	 igennem,	men	 ligeledes	blev	 ingen	af	disse	vurderet	 relevante.	 For	 at	 kunne	

undersøge	 jordemødrenes	 oplevelser	 og	 perspektiver	 på	 obstetrisk	 vold,	 fandt	 vi	 det	

derfor	relevant	at	undersøge	problemstillingen	nærmere	ved	at	indsamle	egen	empiri. 
 

Udover	vores	egen	empiri	havde	vi	behov	for	at	udvælge	teori	for	at	få	en	mere	nuance-

ret	 forståelse	af,	hvordan	vi	kan	minimere	obstetrisk	vold.	Derfor	gennemgår	vi	 vores	
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pensumlitteratur	 for	 relevante	 tekster.	 Her	 blev	 “Erfaringsrum,	 handlingsbåren	 kund-

skab	og	 refleksion”	af	Steen	Wackerhausen	 (18)	udvalgt,	da	denne	blev	 fundet	 særligt	

relevant	for	besvarelsen	af	problemformuleringen,	hvilket	uddybes	nærmere	i	afsnit	4.4. 
 

4.3	Redegørelse	og	begrundelse	for	valg	af	projektets	metode	

Projektet	undersøger,	hvordan	danske	jordemødre	oplever	obstetrisk	vold	i	praksis,	og	

hvordan	 disse	 perspektiver	 kan	 bidrage	 til	 at	 minimere	 obstetrisk	 vold	 i	 den	 danske	

svangreomsorg.	Da	jordemødrenes	oplevelser	af	obstetrisk	vold	er	centrale	for	projek-

tet,	og	da	dette	 jf.	4.2.5	 ikke	 tidligere	er	blevet	belyst,	 giver	det	mening	at	 foretage	en	

mindre	kvalitativ	empirisk	undersøgelse	i	form	af	fokusgrupper.	Fokusgrupper	er	rele-

vant	 for	 dette	 projekt,	 da	 interessefeltet	 er	 gruppens	 beskrivelser,	 vurderinger,	 argu-

menter	og	forhandlinger	samt	hvilke	normer,	der	ligger	til	grund	for	gruppens	praksis-

ser	 og	 fortolkninger	 (19).	 En	 fokusgruppe	har	 ikke	 til	 formål	 at	 opnå	konsensus,	men	

bestræber	sig	derimod	på	at	frembringe	mange	forskellige	meninger	og	perspektiver	på	

et	 givent	 emne	 (17).	 En	 fokusgruppe	 kan	 fordre	 langt	 flere	 spontane	 synspunkter	 og	

perspektiver	end	individuelle	interviews,	idet	deltagerne	vil	inspirere	hinanden	og	sætte	

gang	i	en	konstant	spiral	af	meningsassociationer	(17).	Dette	er	en	fordel	for	vores	pro-

jekt,	da	det	omhandler	et	nyt	emne.	Ved	en	fokusgruppe	vil	deltagerne	derfor	kunne	in-

spirere	hinanden	til	spontant	at	bidrage	med	flere	synspunkter	og	perspektiver.	Dertil	

fordrer	en	fokusgruppe	dialog	mellem	deltagerne,	hvor	de	kan	belyse	egne	forforståel-

ser	af	obstetrisk	vold	og	derved	muligvis	opnå	en	horisontsammensmeltning	og	nye	hel-

hedsforståelser	af	egen	praksis.	Obstetrisk	vold	kan	anses	som	et	tabubelagt	emne,	fordi	

det	kan	være	sårbart	at	skulle	reflektere	over,	om	man	utilsigtet	kommer	til	at	krænke	

fødende	 i	praksis.	Derfor	kan	en	 fokusgruppe	give	bedre	mening	end	et	 individuelt	 in-

terview,	da	face-to-face-situationen	kan	opleves	intimiderende	for	såvel	deltagerne	som	

intervieweren	 (17).	 Slutteligt	 rummer	 interaktionerne	mellem	 gruppemedlemmerne	 i	

fokusgruppen	muligheden	 for	 at	 få	 adgang	 til	 ”tavs	 viden”	 i	menneskets	praktiske	be-

vidsthed,	som	ellers	ikke	ville	være	tilgængelig	(19).	Ved	at	forholde	sig	til	interaktioner	

i	fokusgruppen	gives	der	altså	adgang	til	en	viden	om	de	sociale	processer,	som	spiller	

en	rolle	i	jordemødrenes	normer,	praksisser	og	fortolkninger.	

	

Det	er	 relevant	at	 tage	 stilling	 til	 forskellige	håndværksmæssige	 ting,	 såsom	datamæt-

ning,	 rekrutteringsprocessen	 og	 moderatorguide,	 inden	 man	 udfører	 fokusgrupperne	
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for	at	øge	validiteten,	reliabiliteten	og	generaliserbarheden	(19).	Vores	overvejelser	ift.	

ovenstående	vil	blive	beskrevet	i	de	følgende	afsnit.		

	

4.3.1	Rekruttering	

Det	lykkedes	ikke	at	rekruttere	jordemødre	til	den	empiriske	undersøgelse.	Initialt	kon-

taktede	vi	chefjordemødrene	på	fødeafdelingerne	i	Viborg	og	Aarhus	både	pr.	telefon	og	

e-mail,	hvor	et	brev	blev	sendt	ud	til	afdelingernes	jordemødre.	Her	søgte	vi	jordemødre	

ansat	i	en	basisstilling	på	fødegangen.	Dette	valgte	vi,	da	vi	ikke	ønskede	en	fokusgruppe,	

hvor	der	er	tydelige	magtforhold	indbyrdes	i	gruppen.	Blander	man	ledere,	mellemlede-

re	og	andet	personale,	risikerer	man,	at	samtalen	i	fokusgruppen	ikke	er	fri,	og	at	mange	

ting	bliver	efterladt	usagt	(19).	Vi	modtog	én	tilmelding	til	fokusgruppen	på	denne	hen-

vendelse.	Da	der	efter	en	uge	ikke	kom	flere	tilmeldinger,	skrev	vi	ud	på	facebooksiden	

”Jeg	er	jordemoder”	for	at	rekruttere	flere	jordemødre.	“Jeg	er	jordemoder”	er	en	lukket	

gruppe	 for	 jordemødre	 og	 jordemoderstuderende,	 som	har	 til	 formål	 at	 skabe	 rum	 til	

faglige	 diskussioner	 og	 erfaringsudvekslinger	 (20).	 Jordemødre	 såvel	 som	 medstude-

rende	tilkendegav	deres	entusiasme	omkring	projektet,	men	vi	modtog	ingen	tilmeldin-

ger.	Vi	kontaktede	derfor	den	ene	jordemoder,	som	havde	meldt	sig	til,	med	henblik	på	

at	 ændre	 fokusgruppen	 til	 et	 individuelt	 interview.	 Dette	 ønskede	 jordemoderen	 dog	

ikke.	Samtidig	tog	vi	kontakt	til	en	medstuderende	på	5.	semester	med	henblik	på	at	re-

kruttere	jordemoderstuderende.	Vi	bad	vores	medstuderende	dele	et	rekrutteringsbrev	

på	5.	 semesters	 facebookgruppe.	Da	 vi	 ingen	 tilbagemeldinger	 havde	 fået	 dagen	 efter,	

tog	vi	direkte	kontakt	 til	medstuderende	fra	5.	semester,	som	vi	kender	gennem	vores	

praktiksteder	og	bad	dem	forholde	sig	til	vores	henvendelse.	Vi	har	en	venskabelig,	men	

ikke	tæt	relation	til	de	adspurgte	studerende	og	havde	indtryk	af,	at	alle	kunne	tale	frit	

under	fokusgruppen.	Vi	har	i	vores	rekruttering	været	nødsaget	til	at	ændre	de	specifik-

ke	krav	til	deltagerne,	da	vi	pga.	uddannelsens	sammensætning	ikke	har	haft	tid	og	res-

sourcer	til	at	foretage	en	mere	omfattende	rekrutteringsproces.	En	rekruttering	kan	væ-

re	analytisk	selektiv	for	at	sikre	en	balance	af	homogenitet	og	heterogenitet	(19).	Vores	

rekruttering	har	været	analytisk	selektiv,	idet	vi	har	sat	krav	til,	at	deltagerne	er	jorde-

moderstuderende,	og	vi	har	 forsøgt	at	 rekruttere	med	en	vis	 form	 for	homogenitet	og	

heterogenitet.	 Deltagerne	 var	 rekrutteret	 ved	 hjælp	 af	 ‘snowballsampling’,	 hvor	 man	

som	undersøger	anvender	eget	netværk	 til	 at	 finde	en	deltager,	 som	anvender	sit	net-

værk	til	videre	rekruttering	(19).	Dette	resulterede	i	10	tilmeldinger,	som	fordeler	sig	på	
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en	fokusgruppe	 i	Aalborg	med	4	studerende	og	en	fokusgruppe	 i	Aarhus	med	6	stude-

rende.	Der	kom	dog	et	afbud	på	dagen,	hvorfor	fokusgruppen	i	Aarhus	afholdtes	med	5	

deltagere.	 Jordemoderstuderende	 har	 relevant	 klinisk	 erfaring	 om	 emnet,	 da	 studiet	

indebærer	50	procent	praktik	på	fødestederne	(21).	

Jordemoderstuderende	på	5.	semester	har	altså	allerede	sammenlagt	et	års	praksiserfa-

ring	med	 jordemoderens	virksomhedsområde.	Dertil	 er	der	 i	uddannelsen	 indlagt	 for-

skellige	refleksionsformer	og	-strategier,	hvorved	de	studerende	er	trænede	i	at	reflek-

tere	over	egne	handlinger	og	situationer,	de	møder	på	fødegangen	(21).	Når	vi	vælger	at	

kigge	på	jordemoderstuderende,	giver	det	samtidig	et	indblik	i,	hvordan	obstetrisk	vold	

italesættes	 under	 uddannelsen,	 og	 hvordan	 den	 nye	 generation	 af	 jordemødre	 ser	 på	

problematikken.	Jordemoderstuderende	på	5.	semester	har	dog	ikke	nødvendigvis	vare-

taget	et	forløb	på	fødegangen	selvstændigt	til	forskel	fra	en	færdiguddannet	jordemoder.	

De	har	til	gengæld	observeret,	hvordan	mange	forskellige	jordemødre	har	ageret	på	fø-

degangen.	Dette	kan	hjælpe	til	flere	refleksioner	om	forekomsten	af	obstetrisk	vold,	da	

det	kan	formodes	at	være	lettere	at	identificere,	når	man	er	en	ekstra	hånd	på	stuen.	Af	

disse	grunde	vurderes	det,	at	de	jordemoderstuderende	er	i	stand	til	at	give	perspekti-

ver,	der	svarer	til	jordemødrenes.	I	de	følgende	afsnit	vil	resultaterne	fra	fokusgruppen	

derfor	blive	refereret	til	som	jordemødrenes	perspektiver.	

	

4.3.2	Vedrørende	egen	empiri	

Litteraturen	anbefaler	alt	 fra	3-4	deltagere	til	10-12	deltagere	til	en	 fokusgruppe	(19).	

Størrelsen	kan	variere	efter	hvor	sensitivt	et	emne,	der	undersøges,	hvorvidt	deltagerne	

typisk	 taler	 i	 grupper	af	 stor	 eller	mindre	 størrelse,	 samt	hvordan	datamaterialet	 skal	

bearbejdes	(19).	Emnet	i	vores	undersøgelse	kan	opleves	meget	sensitivt	for	deltagerne,	

hvilket	 derfor	 taler	 for	 at	 afholde	mindre	 fokusgrupper.	Omvendt	 er	 deltagerne	 –	 qua	

deres	studie	–	vant	til	at	 tale	med	hinanden	i	grupper,	hvilket	taler	 for	større	grupper.	

	

For	 at	 opnå	 velfungerende	 fokusgrupper	 er	 det	 relevant	 at	 overveje,	 hvordan	 fokus-

grupperne	 hverken	 er	 for	 heterogene	 eller	 homogene	 (19).	 Bliver	 en	 fokusgruppe	 for	

homogen,	risikere	man	en	ensformig	diskussion,	hvor	gruppen	har	konsensus	om	emnet	

allerede	ved	fokusgruppens	start	(19).	Er	gruppen	for	heterogen,	risikere	man,	at	kon-

flikterne	er	for	store,	og	at	nogle	perspektiver	ikke	bliver	italesat	(19).	Vores	fokusgrup-

per	 er	 homogene,	 da	 alle	 deltagerne	 er	 kvindelige	 jordemoderstuderende	 fra	 samme	
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hold	 på	 jordemoderuddannelsen.	 Dertil	 har	 deltagerne	 i	 hver	 fokusgruppe	 bopæl	 i	

samme	by,	hhv.	Aarhus	eller	Aalborg.	Deltagerne	er	altså	fra	samme	sociale	grupper	og	

har	samme	anciennitet	i	faget.	Grupperne	er	heterogene	ved,	at	deltagerne	har	praktik-

sted	 på	 3	 forskellige	 store	 eller	mellemstore	 fødeafdelinger	 i	 Jylland	 og	 har	 forskellig	

alder,	fra	start-20’erne	til	start-30’erne.	Grupperne	er	ligeledes	heterogene	ved	at	nogle	

af	deltagerne	har	børn,	hvor	andre	ikke	har.	

	

Vi	har	valgt	at	afholde	2	fokusgrupper	for	at	forsøge	at	opnå	datamætning.	Datamætning	

gør	det	mere	plausibelt,	at	en	gentagelse	af	undersøgelsen	giver	lignende	resultater.	Da-

tamætning	 gør	 derfor	 undersøgelsen	 generaliserbar	 (19).	 Når	 man	 som	 undersøger	

vurderer	mætningsgraden	af	datamaterialet,	har	en	selektiv	udvælgelse	samt	en	pålide-

lig	 analyse	 af	 datamaterialet,		 kan	man	 tillade	 sig	 at	 generalisere	 analytisk	 (19).	De	 to	

fokusgrupper	 giver	mulighed	 for	 en	 større	 diversitet	 blandt	 deltagerne,	 da	 grupperne	

har	 forskellig	 geografisk	 placering.	 Vi	 har	 ikke	 valgt	 at	 lave	 flere	 grupper,	 da	 tidsper-

spektiv	og	ressourcer	ikke	har	tilladt	dette	(19).	

	

Deltagerne	 i	 fokusgrupperne	 kender	 hinanden	 forud	 for	 undersøgelsen.	Når	 deltagere	

kender	hinanden	godt	 forud	 for	en	undersøgelse,	 risikere	man,	at	gruppen	opfører	sig	

efter	 allerede	 etablerede	 relationer,	 og	 at	 nogle	 ting	 forbliver	 usagt	 i	 diskussionerne	

(19).	Omvendt	kan	den	allerede	etablerede	relation	give	en	mindre	kunstig	og	fri	samta-

le	og	et	mere	trygt	rum	til	diskussionen	(19).	Vores	deltagere	har	gennem	deres	studie-

tid	været	vant	til	åbent	at	diskutere	og	reflektere	med	hinanden,	hvilket	kan	gøre	vores	

deltagere	mere	trygge	i	at	dele	holdninger	og	perspektiver	med	hinanden.	Da	deltagerne	

efter	 rekrutteringstidspunktet	 har	 haft	 daglig	 kontakt,	 er	 det	 nærliggende	 for	 dem	 at	

snakke	om	emnet	i	pauser	eller	lignende.	Dette	havde	vi	forsøgt	at	imødekomme	ved	at	

bede	 deltagerne	 om	 at	 undgå	 at	 diskutere	 emnet	 forud	 for	 fokusgruppens	 start.	 På	

samme	måde	havde	vi	valgt	at	 informere	deltagerne	minimalt	om	problemformulerin-

gens	mere	specifikke	tema.	

Ligeledes	er	det	 relevant	 at	overveje,	hvor	 fokusgrupperne	 skal	 finde	 sted.	Det	 er	 væ-

sentligt,	da	placeringen	kan	være	afgørende	for,	om	deltagerne	overhovedet	vil	deltage,	

og	 hvordan	 interaktionen	 bliver	 mellem	 deltagerne	 (19).	 Fokusgrupper	 bør	 afholdes	

steder,	hvor	man	kan	undgå	afbrydelser	og	forstyrrelser	(19).	Samtidig	kan	stedet	være	

emnerelevant	og	dermed	genkendeligt	og	sammenligneligt	med	deltagernes	hverdag	og	
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emnet	 for	 fokusgruppen.	 En	 emnerelevant	 placering	 gør	 emnet	 naturligt	 at	 diskutere	

(19).	Vi	havde	derfor	valgt	at	reservere	et	lokale	på	Professionshøjskolen	UCN,	Aalborg,	

hvor	deltagerne	har	deres	dagligdag.	Lokalet	er	derfor	genkendelige	og	let	tilgængelige	

for	deltagerne.	Samtidig	er	lokalet	relevant	for	emnet,	da	det	ofte	har	været	ramme	for	

refleksion	og	dialog	om	praksissituationer	for	deltagerne.	

	

Ved	 fokusgruppen,	 der	 afholdes	 i	 Aarhus,	 havde	 vi	 ikke	 samme	 mulighed	 for	 lokale-

booking	ved	deltagernes	uddannelsessted.	Her	valgte	vi	at	afholde	fokusgrupperne	i	en	

centralt	beliggende	lejlighed	ved	en	fra	bachelorgruppen.	Dette	valgte	vi	for	at	gøre	det	

attraktivt	for	deltagere,	der	ikke	bor	i	Aalborg,	at	deltage.	En	lejlighed,	tænker	vi,	dertil	

kan	bidrage	til	en	uformel,	tryg	og	hjemlig	stemning.	Denne	stemning	understøttede	vi	

begge	steder	ved	at	sørge	for	lidt	mad	og	drikke	til	deltagerne.	Når	man	vælger	at	invite-

re	deltagerne	hjem	til	sit	eget	hjem,	kan	det	give	følelsen	af	ligeværdighed	ved,	at	delta-

gerne	giver	noget	af	dem	selv,	og	det	samme	gør	undersøgeren	(19).	

	

4.3.3	Strukturering	af	selve	fokusgruppen	

Forud	 for	 fokusgruppen	 havde	 vi	 udarbejdet	 en	 moderatorguide.	 En	 moderatorguide	

kan	lede	til	en	mere	eller	mindre	stram	eller	løs	styring	af	fokusgruppen	(19).	En	løs	sty-

ring	giver	deltagerne	mulighed	for	at	vælge,	hvad	og	hvordan	de	vil	tale	om	emnet	inden	

for	en	bred	ramme	(19).	Denne	model	kan	med	fordel	anvendes,	hvis	forskeren	eller	den	

studerende	har	begrænset	viden	om	emnet,	der	undersøges	(19).	Dertil	anvendes	en	løs	

model	også,	hvis	man	er	 interesseret	 i	at	undersøge,	hvordan	deltagerne	diskuterer	et	

aktuelt	 og	 holdningspræget	 emne	 -	 f.eks.	 et	 brændpunkt	 i	 den	 offentlige	 debat	 (19).	

Ulempen	ved	en	 løst	struktureret	 fokusgruppe	er,	at	datamaterialet	kan	være	svært	at	

generalisere	og	sammenligne	på	tværs	af	fokusgrupper	(19).	Har	man	en	fænomenolo-

gisk	 inspireret	 tilgang	 til	 undersøgelsen,	 er	 det	 ligeledes	 en	 fordel	 at	 anvende	 en	 løst	

struktureret	 fokusgruppe,	 da	man	 her	 er	 interesseret	 i	 at	 belyse	 fænomenet	 uden	 for	

egen	forforståelse	(16).	Vi	satte	vores	forforståelse	af	obstetrisk	vold	 i	parentes	ved	at	

tale	om	den,	så	vi	blev	bevidste	om	denne.	Vi	var	derfor	opmærksomme	på,	at	vi	mener,	

at	obstetrisk	vold	eksisterer	forud	for	undersøgelsen.	Vi	tog	derfor	hensyn	til	dette	i	vo-

res	spørgsmål,	da	vi	udformede	moderatorguiden,	så	deltagerne	ikke	blev	præget	af	vo-

res	forforståelse.	
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En	mere	stram	strukturering	af	 fokusgrupperne	egner	sig	godt	 til	projekter	med	mere	

fokus	på	indhold	end	på	sociale	interaktioner	(19).	Fordelen	ved	denne	model	er,	at	man	

får	mange	forskellige	synspunkter	på	det	specifikke	emne	og	ud	fra	egen	referenceram-

me	(19).	Ulempen	er	dog,	at	det	kræver,	at	undersøgeren	har	omfattende	viden	om	em-

net	forud	for	fokusgruppen,	samt	at	det	er	svært	at	få	nyt	at	vide	gennem	fokusgruppen	

(19).	

	

Vores	 fænomenologisk	 inspirerede	 tilgang	 til	 undersøgelsen	 gør,	 at	 vores	moderator-

guide	 leder	op	til	en	mere	 løst	struktureret	 fokusgruppe.	Dertil	ønskede	vi	også	at	un-

dersøge	obstetrisk	vold,	da	det	er	et	brændpunkt	i	den	offentlige	debat.	Samtidig	ville	vi	

gerne	 gøre	 fokusgrupperne	 lettere	 at	 sammenligne,	 hvilket	 kaldte	 på	 en	 mere	 stram	

strukturering.	Derfor	valgte	vi	en	moderatorguide	udformet	efter	tragtmodellen.	Tragt-

modellen,	har	elementer	 fra	den	 løst	og	 stramt	 strukturerede	 fokusgruppe(19).	Tragt-

modellen	starter	med	 løst	 strukturerede	brede	spørgsmål	og	 fokuserer	mere	på	vores	

forskningsinteresse	 i	 slutningen	af	 fokusgruppen(19).	Vi	 valgte	 altså	 at	opbygge	vores	

moderatorguide	ud	fra	tragtmodellen,	se	Moderatorguide	(Bilag	2).	Vi	ville	derfor	i	mo-

deratorguiden	anvende	både	beskrivende	startspørgsmål	og	vurderende	startspørgsmål	

samt	øvelser	til	deltagerne.	Startspørgsmål	er	åbne	og	lægger	op	til	forskellige	måder	at	

reagere	på	spørgsmålet(19).	Beskrivende	startspørgsmål	kendetegnes	ved	at	bede	del-

tagerne	 beskrive	 noget	 og	 inddrage	 deres	 erfaringer	 om	 emnet(19).	 Vurderende	

spørgsmål	 beder	 deltagerne	 vurdere	 noget	 inden	 for	 emnet,	 og	 kalder	 på	 deltagernes	

holdninger	og	perspektiver	(19).	Man	bør	starte	med	beskrivende	startspørgsmål,	da	de	

er	lettere	at	svare	på	for	deltagerne	(19).	

	

I	 vores	moderatorguide,	 startede	 vi	med	 en	 rammesætning	 for	 fokusgruppen	med	 en	

kort	introduktion	til	gruppen	og	emnet.	En	såkaldt	populær-intro	giver	et	hurtigt	indblik	

i	 hvilket	 projekt,	 deltagerne	 medvirker	 i,	 samt	 skaber	 en	 ramme	 for,	 hvordan	 fokus-

gruppen	skal	foregå	(19).	Se	Moderatorguide	(Bilag	2).	Her	er	det	væsentligt	at	klargøre,	

at	deltagerne	er	eksperterne	 (19).	Afslutningsvist	evaluerede	vi	 fokusgruppen,	hvor	vi	

spurgte	hvordan	oplevelsen	havde	været	for	deltagerne,	samt	om	der	var	noget,	de	øn-

skede	at	tilføje,	ændre	eller	trække	tilbage.	
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Moderatorrollen	indebærer	at	styre	samtalen	(19).	Moderatoren	har	altså	ansvaret	for,	

at	deltagerne	taler	sammen	og	deler	så	mange	forskellige	perspektiver	som	muligt	(19).	

Som	moderator	skal	man	lytte	mere,	end	man	selv	byder	ind,	samt	acceptere	sociale	in-

teraktioner	og	dynamikker	(19).	Det	er	også	væsentligt,	at	moderatoren	sikrer	en	ufor-

mel	stemning	samt	formår	at	få	deltagerne	til	at	interagere	sammen	og	udtrykke	menin-

ger	om	emnet	(19).	

	

Da	moderatoren	har	et	stort	ansvar	 for,	hvordan	 fokusgruppen	formår	at	diskutere	og	

meningsudveksle,	havde	vi	valgt	at	have	samme	moderator	fra	bachelorgruppen	til	beg-

ge	fokusgrupper.	Dette	gør	fokusgrupperne	mere	sammenlignelige.	Moderatoren	havde	

begrænset	erfaring	på	området,	men	opnår	en	vis	erfaring	ved	at	holde	fokusgruppen	to	

gange.	

	

De	etiske	overvejelser	ifbm.	afholdelsen	af	fokusgrupperne	blev	tilrettelagt	efter	anbefa-

lingerne	 fra	Bente	Halkier	 i	bogen	 ‘Fokusgrupper’	 (19).	Dette	 indebærer	bl.a.,	at	delta-

gerne	har	underskrevet	en	samtykkeerklæring	skriftligt	(19).	Fokusgruppen	har	en	va-

righed	på	omkring	1	time	og	30	minutter	og	blev	optaget	med	diktafon,	hvorefter	fokus-

gruppen	transskriberes	og	anonymiseres.	

	

4.3.4	Transskribering	og	kategorisering	

Transskriberingen	blev	lavet	for	bedre	at	kunne	analysere	indholdet	fra	fokusgrupperne	

(19).	Transskriberingen	blev	foretaget	af	to	gruppemedlemmer,	der	havde	været	til	ste-

de	under	fokusgruppernes	afholdelse.	Dette	har	den	fordel,	at	man	har	en	bedre	forud-

sætning	for	at	kunne	høre	forskel	på	deltagernes	stemmer,	samt	at	det	er	lettere	at	gen-

kalde	sig	stemninger,	når	optagelsen	lyttes	igennem	(19).	Deltagernes	interaktioner	med	

hinanden	 samt	 stemninger	 blev	 noteret	 undervejs	 af	 to	 personer	 fra	 projektgruppen.	

Derudover	blev	 latter	 og	 “mmm”-lyde	 transskriberet.	Dette	 blev	 gjort	 for	 at	 opveje,	 at	

fokusgruppen	ikke	blev	videooptaget	(19).	Når	man	transskriberer	fokusgrupper,	er	det	

vigtigt	 at	 transskribere	 al	 optaget	 tale.	 	Dette	 øger	 reliabiliteten,	 da	 transskriberingen	

bliver	fyldestgørende	(19).	For	at	kunne	transskriberer	al	optaget	tale,	kan	man	benytte	

nogle	transskriberingsregler. Vi	fandt	inspiration	i	“Fokusgrupper”	af	Bente	Halkier	(19)	

og	arbejdede	efter	følgende	regler. 
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Tabel	1:	Regler	for	transskribering	

(	) Markerer	uforståelig	tale 

[	] Markerer	overlap	i	tale 

___ Markerer,	når	deltagerne	selv	understreger	noget 

NEJ Markerer	høje	udbrud 

[ynkende] Markerer	øvrige	mundtlige	udtryk	som	[latter],	[hviskende] 

… Markerer	kortere	pauser 

[pause] Markerer	længere	pauser 

(19)	 	
 

Vi	 har	 valgt	 at	 benytte	 os	 af	 disse	 transskriberingsregler	 samt	 udskrive	 talesprog	 og	

“øhm”-	og	 “hmm”-lyde	 for	at	 få	 transskriberingen	 til	 at	være	så	 tæt	på	det	oprindelige	

sagte	i	fokusgrupperne.	Dette	endte	med	60	siders	skriftligt	materiale,	som	efterfølgen-

de	blev	bearbejdet. 
 

Til	bearbejdningen	af	transskribering	anvendes	redskaberne	kodning	og	kategorisering	

til	at	reducere	datamaterialet	på	systematisk	vis	samt	at	få	et	overblik	over	datamateria-

let	(19).	I	kodningen	blev	hele	datamaterialet	læst	igennem	af	hele	bachelorgruppen,	og	

vi	gav	enkeltvis	hvert	tekststykke	en	kode,	der	beskriver	indholdet	af	det,	der	blev	talt	

om.	 Herefter	 blev	 de	 forskellige	 kodninger	 diskuteret,	 og	 en	 overskrift	 blev	 udvalgt.	

Denne	proces	kaldes	kategorisering	(19).	De	kodninger,	der	kunne	bindes	sammen,	blev	

sat	under	samme	kategori	for	at	få	et	endnu	mere	overskuelig	datamateriale.	Kategori-

erne	giver	 et	 overblik	over	hvilke	 centrale	 emner,	 der	blev	diskuteret	 i	 fokusgrupper-

ne(19).	Dette	resulterede	i	seks	kategorier,	som	vil	blive	fremlagt	i	analysen. 

4.4	Præsentation	af	og	begrundelse	for	valg	af	projektets	litteratur 

Efter	udførelsen	af	fokusgrupperne	blev	relevant	teori	fra	pensum	udvalgt	til	at	besvare	

problemformuleringens	anden	del	“hvordan	kan	disse	perspektiver	bidrage	til	at	minime-

re	obstetrisk	vold	 i	den	danske	svangreomsorg”.	 Ud	 fra	den	 indsamlede	 empiri	 blev	det	
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vurderet,	at	teori	om	professionsidentitet	og	refleksion	over	praksis	var	relevant. Steen	

Wackerhausens	“Erfaringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	refleksion”	(18)	kan	bidra-

ge	til	at	belyse,	hvordan	en	professionsidentitet	dannes,	samt	hvordan	man	kan	ændre	

en	praksis	gennem	refleksion	over	egen	praksis.	Dette	er	nødvendigt	at	belyse	for	at	be-

svare,	hvordan	obstetrisk	vold	minimeres. 

4.5	Projektets	struktur 

Projektets	følgende	afsnit	vil	bestå	af	en	analyse,	diskussion,	konklusion	og	perspektive-

ring,	se	Figur	1.	Analysen	vil	 først	bearbejde	den	empiriske	undersøgelse,	med	henblik	

på	besvarelse	af	første	del	af	problemformuleringen,	“Hvordan	oplever	danske	jordemød-

re	obstetrisk	vold”.	Her	vil	både	det	indholdsmæssige	data	fra	fokusgrupperne	samt	den	

sociale	 interaktion	deltagerne	imellem	blive	belyst.	Dernæst	følger	en	analyse	af	“Erfa-

ringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	refleksion”	,	som	skal	medvirke	til	besvarelsen	af	

problemformuleringens	 anden	 del,	 “hvordan	kan	disse	perspektiver	bidrage	 til	 at	mini-

mere	obstetrisk	vold”,	da	dette	undersøger	professionsidentitet	og	refleksion	som	middel	

til	ændring	af	praksis.		Analysen	af	datamaterialet	 samt	Wackerhausens	 teori	om	erfa-

ringsrum	og	refleksion	sammenholdes	for	at	få	en	bredere	forståelse	af	problemstillin-

gen.	I	diskussionen	vil	elementer	fra	indledningen,	valg	af	metode	og	videnskabelig	til-

gang	samt	analysens	pointer	blive	holdt	op	imod	hinanden.	Dette	resulterer	i	projektets	

konklusion,	som	afsluttes	med	en	perspektivering.	 
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Figur	1:	Projektets	struktur 
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5.	Analyse		

5.1	Fokusgrupper	

For	at	besvare	første	del	af	problemformuleringen	“hvordan	oplever	danske	jordemødre	

obstetrisk	vold	i	praksis”,	vil	resultaterne	fra	fokusgrupperne	blive	gennemgået.	I	følgen-

de	afsnit	vil	kategoriseringernes	hovedpointer	blive	præsenteret	én	efter	én	med	citater	

fra	de	to	afholdte	fokusgrupper,	som	beskrevet	i	projektets	metodeafsnit	4.3.	Kategori-

erne	er: 

• Forklaring	på	obstetrisk	vold	

• Magtesløshed	

• Retfærdiggørelse	af	obstetrisk	vold	

• Magtforhold	

• Kommunikation	

• Professionsidentitet	
 

5.1.1	Forklaring	på	obstetrisk	vold 

Kategorien	 ‘forklaring	 på	 obstetrisk	 vold’	 fremtræder	 især	 hyppigt	 i	 starten	 af	 begge	

fokusgrupper,	hvilket	tyder	på,	at	grupperne	ikke	har	dannet	konsensus	om	fænomenet	

obstetrisk	vold	på	forhånd.	Alle	i	fokusgrupperne	er	enige	i,	at	obstetrisk	vold	forekom-

mer	i	den	danske	svangreomsorg.	Der	er	ingen,	der	benægter,	at	det	forekommer,	og	de	

kommer	alle	med	beskrivelser	af,	hvordan	de	forstår	obstetrisk	vold.	Helle	siger:	“man	

kan	sige,	at	det	er	et	overgreb	ikke	at	respektere	et	nej	i	bestemte	situationer”	(Helle,	 fo-

kusgruppe	1).		Ligeledes	siger	Mie,	at	obstetrisk	vold	er	at	”Agere	mod	kvindens	vilje	eller	

ønsker”	 (Mie,	 fokusgruppe	2),	og	Mette	siger	”Berøvelse	af	kvindens	frihed…”	(Mette,	 fo-

kusgruppe	2).	De	andre	deltagere	nikker	og	eller	siger	“mmm”	til	disse	udtalelser.	Der	er	

derfor	stor	enighed	i,	at	obstetrisk	vold	forekommer,	og	at	det	bl.a.	kommer	til	udtryk,	

når	 jordemoderen	agerer	mod	eller	 ikke	respekterer	kvindens	ønsker	og	fratager	hen-

des	frihed.	Da	fokusgrupperne	blev	spurgt	om	hvem,	der	definerer,	hvornår	noget	er	en	

krænkelse	eller	et	overgreb,	var	der	en	bred	enighed	i,	at	det	var	den	enkelte	den	føden-

de,	der	gjorde	dette. 
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Da	 fokusgrupperne	 diskuterede,	 hvornår	 obstetrisk	 vold	 forekommer,	 blev	 der	 især	 i	

starten	snakket	rigtig	meget	om	akutte	situationer.	Deltagerne	blev	indledningsvist	bedt	

om	at	notere,	hvad	de	tænker,	når	der	siges	“krænkelser	i	fødselsomsorgen”,	se	Modera-

torguide	(Bilag	2).	Her	tilkendegav	kun	1	deltager,	at	det	kunne	opstå	i	ikke	akutte	situa-

tioner.	 ”Jeg	har	 skrevet,	 at	 øhm	det	 sker	dagligt	 i	 større	 og	mindre	grad”	 (Anne,	 fokus-

gruppe	2).	Undervejs	i	de	to	fokusgrupper	begynder	deltagerne	at	snakke	mindre	om	de	

akutte	situationer	og	erklære	sig	enige	i,	at	det	også	sker	i	ikke-akutte	situationer: 
 

“I	hvert	fald	lige	i	hindeløsningssituationen,	tænker	jeg	nu,	har	vi	snakket	meget	om	de	her	

akutte	situationer,	hvor	man	ikke	har	tid	til	at	informere	tilstrækkeligt,	og	der	tror	jeg,	når	

man	står	i	situationen	med	en	hindeløsning,	så	er	der	ikke	noget,	der	er	mega	akut”	(Mie,	

fokusgruppe	2). 
 

Man	ser	derfor	en	udvikling	i,	at	deltagerne	i	starten	har	meget	fokus	på	de	akutte	situa-

tioner	til	senere	at	diskutere,	at	obstetrisk	vold	også	finder	sted	i	ikke-akutte	situationer. 
 

En	anden	ting,	der	ændrer	sig	i	løbet	af	begge	fokusgrupper,	er	synet	på	obstetrisk	vold	

som	værende	primært	fysiske	overgreb	til	også	at	omfatte	psykiske	overgreb.	Clara		ud-

taler:	“når	folk	siger	”obstetrisk	vold”,	kan	jeg	bare	ikke	lade	være	med	at	tænke	sådan	fysi-

ske	 ting”	 (Clara,	 fokusgruppe	 1).	 De	 samme	 tanker	 har	 nogle	 af	 deltagerne	 fra	 fokus-

gruppe	2.	Mie	siger:	”Overgreb	associerer	jeg	meget	med	noget	fysisk,	men	det	kan	jo	lige	

så	vel	være	noget	psykisk”	(Mie,	fokusgruppe	2).	Der	bliver	altså	dannet	konsensus	om,	at	

overgreb	 ikke	kun	 forekommer	 fysisk,	men	også	psykisk,	desto	 længere	 tid	deltagerne	

får	lov	til	at	dele	perspektiver	om	emnet. 
 

Begge	 fokusgrupper	 snakker	 også	 om,	 at	 obstetrisk	 vold	 kan	 ske	 bevidst	 og	 ubevidst:	

“jeg	 tænker,	 det	 kan	 ske	 sådan	både	bevidst	 og	ubevidst	 fra	 jordemoderens	 side”	 (Anne,	

fokusgruppe	2).	Rikke	kommenterer	på	det,	Anne	siger:	“måske	man	har	oplevet	det,	eller	

sådan,	hvis	man	gør	det	ubevidst,	hvornår	opstår	det	så?	For	det	er	jo	også	svært	at	vide,	

hvis	man	ikke	er	bevidst	om,	man	gør	det”	(Rikke,	fokusgruppe	2).	Desuden	stiller	begge	

fokusgrupper	 spørgsmålstegn	 ved,	 hvorfor	 obstetrisk	 vold	 forekommer.	 Clara	 udtaler:	

”Jeg	tror,	det	er	fordi	vi	ikke	er	opmærksomme	på	det”	(Clara,	 fokusgruppe	1).	Altså	sker	

det	ubevidst,	fordi	vi	ikke	er	opmærksomme	på	problemet.	I	begge	fokusgrupper	er	der	

også	bred	enighed	om,	at	fænomenet	obstetrisk	vold	ikke	er	noget,	der	bliver	talt	om	ude	
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på	fødegangene.	Nanna	siger:	“jeg	har	aldrig	hørt	jordemødre	tale	om	det	på	fødegangen”	

(Nanna,	fokusgruppe	1).	Således	indikerer	det,	at	der	ikke	bliver	talt	om	obstetrisk	vold	

på	fødegangene	og	dermed	heller	ikke	diskuteret,	hvad	obstetrisk	vold	er. 
 

5.1.2		Magtesløshed 

Et	 gennemgående	 tema	gennem	begge	 fokusgrupper	 er	 frustrationer	og	magtesløshed	

over	fænomenet	obstetrisk	vold.	I	fokusgruppe	1	kommer	dette	især	til	udtryk	i	starten	

af	diskussionen:	”Men	jeg	tror,	vi	skal	passe	på	nogle	gange	med,	at	vi	ikke	kommer	til	at	

overskride	deres	grænser,	men	at	det	er	en	svær	vurdering.	[enighed]”	(Stine,	fokusgruppe	

1),	“det	er	en	mega	svær	grænse”	(Clara,	fokusgruppe	1).	Stine	og	Clara	er	ikke	de	eneste	

deltagere,	der	beskriver,	at	obstetrisk	vold	er	en	svær	grænse.	Det	er	specielt,	når	der	

bliver	 talt	 om,	 hvor	 grænsen	 går,	 at	 deltagerne	 giver	 udtryk	 for	 magtesløshed.	 Dette	

gælder	for	begge	fokusgrupper.	Fokusgruppe	1	begynder	dog	desto	længere,	de	kommer	

ind	 i	diskussionerne,	 at	 reflektere	mere	over,	hvorfor	det	er	 svært	 i	 stedet	 for	bare	at	

konkludere,	at	det	er	svært: 
 

”Men	det	er	jo	også	bare	det,	der	gør	det	så	mega	svært,	ikke?	Fordi	hvad	du	ville	opfatte	

som	et	overgreb,	er	ikke	sikkert,	at	jeg	ville,	eller	omvendt.	Altså	sådan.	Det	føler	jeg	bare,	

det	kræver,	at	man	kender	meget	til	kvinden,	og	kan	man	forvente,	at	vi	kan	nå	at	vide	så	

meget	om	hende	på	så	kort	tid,	som	vi	er	sammen	med	hende?”	(Clara,	fokusgruppe	1). 
 

De	sætter	flere	ord	på,	hvorfor	de	tænker,	det	er	svært	og	bliver	mere	løsningsoriente-

rede.	I	sidste	halvdel	af	fokusgruppe	1	ses	kategorien	‘magtesløshed’	derfor	ikke.	Dette	

er	en	anden	sag	 for	 fokusgruppe	2.	Der	er	magtesløshed	et	gennemgående	tema	i	hele	

diskussionen.	De	bruger	også	 flere	styrkemarkører:	”(…)	i	sådan	nogle	situationer,	hvor	

det	hele	skulle	gå	hurtigt,	at	der	synes	jeg	fandme,	at	det	er	svært…“	(Mette,	 fokusgruppe	

2).	Ligeledes	udtaler	Isabella: 
 

”Jeg	prøver	faktisk	at	hjælpe	dig.	Jeg	kan	ikke	gøre	mere	altså,	så	har	man	ligesom	hevet	alt	

op	af	hatten	og	så,	som	du	siger,	så	står	vi	der,	hvad	kan	vi	så	gøre?	“Kan	vi	ikke	gøre	no-

get?”	[ynkende]	JEG	KAN	IKKE	GØRE	NOGET.	[latter],	[nej	nej].	Du	skal	bare	føde	det	her	

barn,	og	det	gør	du	lige	om	lidt-agtigt	[mmm],	[ja]”	(Isabella,	fokusgruppe	2). 
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Styrkemarkøren	bliver	brugt	i	form	af	bandeord,	tryk	på	bestemte	ord	i	sætninger	samt	

udbrud.	Temaet	magtesløshed	kommer	også	 til	udtryk	gennem	deltagernes	 interaktio-

ner	med	hinanden.	Deltagerne	griner,	når	der	bliver	talt	om	alvorlige	overgreb.	Samtidig	

forvrænger	deltagerne	deres	stemmer	f.eks.	til	en	fjollet	stemme,	hvis	de	skal	sige	noget	

hårdt	eller	svært.	Fokusgruppe	2	formår	at	udlede,	hvorfor	det	er	svært,	bla.	at	alle	fø-

dende	er	forskellige	og	har	forskellige	behov,	samt	at	 jordemoderen	bare	er	et	menne-

ske,	der	går	på	arbejde	(se	punkt	5.1.6),	men	de	er	ikke	løsningsorienterede	på	samme	

måde	som	fokusgruppe	1.	Mette	udtaler	afslutningsvis: 
 

”(…)	fuck,	det	har	gjort	meget	for	mig	[mmm],	føler	jeg	lige,	at	snakke	om	og	høre	forskel-

lige	perspektiver	og	tanker	omkring	det	(...)	Det	var	mega	fedt	[ja].	Altså	tænk,	hvis	der	var	

mere	tid	til	det	her	[ja]”	(Mette,	fokusgruppe	2). 
 

De	andre	deltagere	bekræfter	Mette	 i	 tale	og	 interaktioner	og	synes	virkelig,	at	de	har	

lært	meget	af	at	have	deltaget	i	fokusgruppen,	selvom	det	ikke	var	hensigten	med	at	lave	

fokusgrupperne. 
 

5.1.3	Retfærdiggørelse	af	obstetrisk	vold 

I	dette	 tema	 italesætter	 flere	af	deltagerne,	at	det	kan	være	svært	at	agere	 i	de	akutte	

situationer,	og	at	obstetrisk	vold	kan	retfærdiggøres,	når	vi	overskrider	nogens	grænser	

i	disse	situationer:	“(…)	det	skulle	gøres	og	ville	føle,	at	det	skulle	kun	være	fordi,	at	nogen	

virkelig	var	i	fare	for	at	dø,	at	jeg	ville	synes,	at	det	var,	at	det	kunne	retfærdiggøre	[ja]	at	

gøre	det”	(Helle,	fokusgruppe	1).	Hvis	der	er	tale	om	en	akut	situation,	hvor	barnet	eller	

den	fødende	er	i	livsfare,	opfattes	obstetrisk	vold	anderledes.	Her	skal	det	nemlig	gå	me-

get	stærkt,	hvilket	flere	af	deltagerne	er	enige	i.	Altså	retfærdiggøres	obstetrisk	vold	i	en	

akut	situation,	fordi	man	tænker,	jordemoderen	kan	samle	op	på	oplevelsen	efter	forlø-

bet.	I	et	citat	siger	Stine: 
 

“Det	er	sådan	lidt	en	situation,	hvor	man	prioriterer	kroppen	højere	end	hovedet,	eller	

hvad	kan	man	sige.	Og	det	tænker	jeg,	så	er	der	bare	en	stor	opgave	i	at	forklare	det	bagef-

ter,	hvorfor	man	har	gjort,	som	man	har	gjort”	(Stine,	fokusgruppe	1). 
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Ud	 fra	dette	 citat	 kan	der	udledes,	 at	deltageren	mener,	 at	det	 fysiske	helbred	vægtes	

højere	end	mental	helbred	hos	jordemoderen.	Nogle	af	deltagende	ser	en	sammenhæng	

mellem,	at	jo	mere	alvorligt	det	bliver	obstetrisk	set,	jo	mere	bliver	det	psykiske	nedpri-

oriteret.	Clara	siger: 
 

“der	ér	jo	kroppen,	der	er	vigtigst	på	en	eller	anden	måde	(...)	målet	er	da	selvfølgelig	at	

barnet	overlever,	og	der	ikke	har	været	nogle	overgreb,	men	skal	jeg	vælge	mellem	de	to,	så	

ved	jeg	jo	godt,	hvad	jeg	ville	vælge”	(Clara,	fokusgruppe	1). 
 

Den	generelle	forståelse	hos	deltagende	er	altså,	at	jordemoderens	vigtigste	opgave	som	

udgangspunkt	er,	at	mor	og	barn	overlever	under	fødslen,	og	at	der	ikke	udføres	over-

greb.	Dette	begrundes	med,	at	det	er	svært	at	ændre	noget,	hvis	den	fødende	eller	barnet	

har	lidt	alvorlig	fysisk	skade	under	fødslen. 
 

Obstetrisk	vold	i	ikke-akutte	situationer	ses	som	noget	negativ	og	accepteres	ikke	af	del-

tagerne.	 Forekomsten	 af	 obstetrisk	 vold	 i	 akutte	 situationer	 kan	 ifølge	deltagerne	 ret-

færdiggøres,	men	det	kræver,	at	jordemoderen	bruger	tid	på	at	informere	om	handlings-

forløbet	efterfølgende.	Mindre	italesatte	faktorer,	som,	deltagerne	synes,	kan	retfærdig-

gøre	obstetrisk	vold,	er	mangel	på	tid	og	en	rutinepræget	hverdag. 
 

5.1.4		Magtforhold 

En	 af	 årsagerne	 til	 obstetrisk	 vold	 er	magtforholdet	mellem	 jordemoderen	 og	 den	 fø-

dende,	som	gør	det	svært	 for	den	 fødende	at	sige	 fra.	Clara	undrer	sig	over	dette:	 “om	

kvinden	har	et	ansvar	for	at	sige	fra,	om	det	magtforhold,	der	ligesom	er	mellem	jordemo-

der	og	kvinde,	om	det	er	en	mulighed	at	sige	fra”	(Clara,	fokusgruppe	1).	Man	kan	overve-

je,	om	det	er	muligt	for	den	fødende	at	sige	fra,	når	hun	er	i	en	sårbar	situation,	og	jor-

demoderen	foreslår	noget,	den	fødende	ikke	har	lyst	til.	I	begge	fokusgrupper	gentages	

magtforholdet	flere	gange	og	ses	som	et	problem.	I	forbindelse	med	det	siger	Helle:	”de	

føler,	at	de	ikke	kan	sige	nej.	Alene	på	baggrund	af	vores	ulige	relation”	(Helle,	fokusgrup-

pe	1).	Flere	fra	fokusgruppen	nikker	og	er	enige	i	problematikken.	Fokusgruppen	reflek-

terer	over	jordemoderens	manglende	opmærksomhed	på	magtforholdet	mellem	hende	

og	den	fødende.	Om	det	muligvis	kunne	føre	til,	at	den	fødende	ikke	føler,	at	hun	har	et	
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reelt	 valg	 og	oplever,	 at	 hun	bliver	 tvunget	 til	 at	 følge	procedurerne.	Helle	 reflekterer	

over	hvilke	konsekvenser,	magtforholdet	kan	have: 
 

“Jeg	tænker	også	med	frygt	for,	hvordan	man	vil	blive	betragtet	som	forældre,	altså,	om	de	

lige	pludseligt	tænker,	at	jeg	ikke	er	en	lige	så	god	forældre,	om	jeg	ikke	kan	tage	gode	be-

slutninger	for,	på	vegne	af	mit	barn	(...)”	(Helle,	fokusgruppe	1). 
 

Helle	mener	altså,	at	magtforholdet	kan	have	konsekvenser	for	den	fødende.	I	relation	til	

det	 siger	 Isabella:	 “fagpersoners	holdning/fagblik	vægter	højere	end	kvindens	synspunk-

ter”	(Isabella,	fokusgruppe	2).	Det	kan	derfor	tyde	på,	at	jordemoderen	ikke	altid	er	be-

vidst	om	magtforholdet	i	situationer,	hvor	obstetrisk	vold	forekommer. 
 

5.1.5		Kommunikation	 

Mangel	 på	 kommunikation	 i	 forbindelse	med	 obstetrisk	 vold	 er	 et	 af	 de	 temaer,	 hvor	

deltagerne	har	været	enige	fra	fokusgruppens	start: 
 

“Det	kan	også	være	mangel	på	kommunikation,	altså	at	man	ikke	har	fortalt,	hvorfor	man	

har	gjort	de	ting,	man	har	gjort,	sådan	at	kvinden,	sådan	har	oplevet	det	krænkende,	fordi	

hun	ikke	har	forstået,	hvorfor	man	har	gjort	de	ting,	man	har	gjort”	(Rikke,	fokusgruppe	

2). 
 

Fokusgruppen	er	enig	i,	at	der	generelt	er	manglende	informeret	samtykke,	manglende	

kommunikation,	dårlig	information	samt	fejlkommunikation,	hvor	den	fødende	ikke	for-

står,	hvorfor	 jordemoderen	handler	på	en	bestemt	måde.	Stine	siger	 i	 forbindelse	med	

det:	“Ja,	men	generelt	det	der	med,	hvis	man	ikke	forstår	grunden	til,	grundlaget	for,	hvor-

for	der	er	blevet	gjort,	som	der	er	blevet	gjort”	(Stine,	 fokusgruppe	1).	Ligeledes	udtaler	

Helle: 
 

“tit	har	jeg	oplevet,	at	øh	fingre	indføres	uden,	at	det	er	blevet	sagt	på	forhånd,	og	jeg	tror	

personligt,	at	det	er	federe	at	få	at	vide,	at	der	lige	er	en,	der	stikker	fingre	ind	i	en,	end	at	

finde	ud	af	det	ved,	at	det	sker”	(Helle,	fokusgruppe	1). 
 

Deltagerne	refererer	til,	at	fejlkommunikation	muligvis	kunne	være	årsag	til,	at	den	fø-

dende	oplever	obstetrisk	vold. 
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Nogle	af	deltagerne	nævner	flere	gange,	at	der	er	forskel	på,	hvor	meget	og	hvordan	jor-

demødrene	kommunikerer	 til	 kvinderne	 samt	hvor	meget	 vægt,	 der	 lægges	på	 at	 ind-

hente	informeret	samtykke.	I	forbindelse	med	informeret	samtykke	udtaler	Rikke: 
 

“Et	informeret	samtykke	skal	jo	også	træffes	på	baggrund	af	en	hel	masse	øh	altså	vi	skal	

fortælle,	hvad	en	risici	ved,	at	vi	vaginaleksplorerer,	hvad	er	det,	vi	mærker	efter,	hvorfor,	

så	det	kan	blive	en	meget	lang	smøre,	så	nej,	bevares,	det	gør	jeg	virkelig	ikke”	(Rikke,	fo-

kusgruppe	2). 
 

I	dette	citat	udledes,	at	det	er	svært	at	give	tilstrækkelige	 information	også	 i	den	ikke-

akutte	 situation,	 som	 en	 vaginaleksploration	 kunne	 være.	 Det	 manglende	 informeret	

samtykke	begrundes	med,	at	man	ikke	har	tid	til	at	informere	kvinden	om	det	hele,	sam-

tidig	har	den	fødende	som	regel	smerter,	hvor	hun	kan	have	svært	ved	at	koncentrere	

sig.	 Fokusgruppe	2	 efterspørger	 nogle	 redskaber,	 som	kunne	hjælpe	dem,	 når	 de	 skal	

kommunikere.	Mangel	på	redskaber	og	relevante	måde	at	kommunikere	med	de	føden-

de	bliver	tydeligt	i	de	akutte	situationer.	I	fokusgruppe	1	foreslår	Helle: 
 

“Altså	det	behøver	jo	ikke	at	være	lige	pludselig,	at	man	skaber	noget,	hvor	man	skal	ind-

hente	et	samtykke	hver	gang,	men	at	man	jo	så	kan	enten	aflæse	det	på	hende	eller	så	lave	

en	aftale	om,	at	du	afbryder	det,	når	du	har	brug	for	afbrydelsen”	(Helle,	fokusgruppe	1). 
 

Hun	argumenterer	altså	for,	at	det	ikke	nødvendigvis	behøver	at	være	så	omfattende	at	

indhente	et	informeret	samtykke. 
 

5.1.6		Professionsidentitet 

Det	største	tema	der	går	 igen	ved	begge	fokusgrupper	omhandler	professionsidentitet.	

Dette	tema	kommer	særligt	frem,	når	deltagerne	diskuterer,	hvorfor	obstetrisk	vold	op-

står,	eller	hvorfor	det	er	svært	at	 finde	grænsen.	Begge	grupper	beskriver,	hvordan	de	

gennem	uddannelsen	er	blevet	socialiseret	ind	i	jordemoderprofessionen.	Nanna	fortæl-

ler:	“Vi	hører	jo	decideret	i	undervisningen,	altså	lærerne	sige,	kvinderne	vil	sige	[ynkende]	

”jeg	vil	have	kejsersnit”,	så	er	det	sådan	overgangsfasen	[latter].	Det	er	også	sådan	noget,	

man	bare	hører	 tit	på	 fødegangen”	 (Nanna,	 fokusgruppe	1).	 Til	 dette	 svarer	 Stine	 ”Det	

bliver	også	sådan	normaliseret	på	den	måde,	altså	den	måde	vi	er	blevet	undervist	på,	gør	
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jo	også,	altså	det	influerer,	hvordan	vi	tænker	om	det	[enighed]”	(Stine,	fokusgruppe	1).	I	

denne	diskussion	beskriver	deltagerne,	 hvordan	de	 tænker,	 at	 de	 fødende	kan	 føle,	 at	

nogle	ting,	der	er	grænseoverskridende,	bliver	normaliseret	gennem	studiet.	Derudover	

beskriver	 begge	 fokusgrupper,	 hvordan	 jordemoderfaget	 hurtigt	 kan	 blive	 en	 rutine:	

“(...)	man	 kommer	 jo	 ind	 i	 en	 verden,	 hvor	man	 jo	 ser	 de	 her	 ting	 hver	 dag,	 og	man	 ser	

mange	voldsomme	ting	(...)”	(Isabella,	fokusgruppe	2).	Mette	støtter	op	om	denne	forkla-

ring,	mens	Mie	uddyber: 
 

”(…)	når	man	arbejder	i	et	bestemt	fag,	så	kommer	man	sådan	ind	i	deres	lille	hule	og	

klynge	er	sådan	sædvane,	altså	at	man	har	nogle	ting,	som	man	altid	gør	på	bestemte	tids-

punkter	[mmm].	Og	man	forstår	internt	hinanden,	men	at	så	dermed	bliver	man	også	blind	

for	nogle	af	de	ting,	som	andre	professioner	måske	ville	se	(…)”	(Mie,	fokusgruppe	2). 
 

Her	 forklarer	 de	 altså,	 hvordan	 arbejdet	 som	 jordemoder	 bliver	 hverdag	 og	 rutiner,	

hvilket	 gør,	 at	 jordemødrene	 måske	 bliver	 blinde	 for,	 at	 de	 i	 visse	 situationer	 begår	

overgreb.	Fokusgruppe	1	har	et	perspektiv	på,	at	ældre	jordemødre	oftere	begår	obste-

trisk	vold,	fordi	de	har	været	i	denne	normaliserede	adfærd	i	længere	tid: 
 

”Jeg	tænker	da	også,	der	er,	på	en	eller	anden	måde,	et	skel	mellem	jordemødre	og	læger,	

der	har	været	i	faget	i	lang	tid,	og	den	her	nye	fødselskultur,	der	er	ved	at	opstå,	altså,	der	

er	bare	et	clash	der,	som	ikke	rigtigt	kan	forenes.	Altså	hvor	jeg	tror,	kvinder,	der	føder	nu,	

er	meget	bevidste	om	at,	at	de	har	valg	og	er	herre	over	egen	krop,	hvor	ældre	jordemødre,	

og	det	er	jo	bare	min	oplevelse,	måske	er	lidt	mere	autoritære	end	de	nye	[ja]”	(Clara,	fo-

kusgruppe	1). 
 

Dette	 er	 der	 bred	 enighed	 om	 blandt	 deltagerne,	 og	Nanna	 beskriver	 endda,	 hvordan	

hun	bliver	overrasket,	når	de	nyuddannede	jordemødre	begår	obstetrisk	vold,	 fordi	de	

burde	 vide	 bedre.	Dette	 perspektiv	 om	ældre	 jordemødre	 kommer	 ikke	 frem	 i		 fokus-

gruppe	2. 
 

Deltagerne	beskriver	også,	at	det	er	 tabubelagt	at	snakke	om,	at	obstetrisk	vold	 finder	

sted	i	den	danske	svangreomsorg.	Mie	forklarer,	hvorfor	hun	ikke	tror,	der	bliver	talt	om	

obstetrisk	 vold	 blandt	 kollegerne:	 ”Men	også	 fordi,	det	er	 jo	et	 tabu	at	 føle,	at	man	har	
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krænket	nogen	[mmm].	Eller	sådan,	det	er	jo	ikke	noget,	man	er	stolt	af”	(Mie,	fokusgrup-

pe	2).	Denne	stolthed,	som	Mie	beskriver,	bliver	også	beskrevet	i	fokusgruppe	1: 
 

”Det	er	nok	ikke	så	brugt	et	begreb	blandt	jordemødre,	også	fordi	det	måske	er	sådan	en	

plet	på	stoltheden,	eller	hvad	kan	man	sige,	på	ens	faglighed.	Det	er	da	ikke	noget,	man	er	

stolt	af,	hvis	man	er	en,	der	udfører	det	[ja]”	(Stine,	fokusgruppe	1). 
 

Det	er	altså	 tabubelagt	blandt	 jordemødrene	at	 tale	om	obstetrisk	vold,	 fordi	det	ram-

mer	ens	 stolthed	og	 faglighed.	Helle	beskriver	derudover	en	modvillighed	om	at	 itale-

sætte	emnet: 
 

“(...)	jeg	oplever	en	modvillighed	over	for	erkendelsen	af,	at	det	er	en	ting,	at	det	findes,	at	

der	er	noget,	der	hedder	det.	Og	jeg	tror,	at	det	er	fordi,	at	hvis	vi	anerkender,	at	der	er	no-

get,	der	hedder	obstetrisk	vold,	og	det	kan	man	udføre,	og	at	det	her	og	det	her	og	det	her	

er	eksempler	på	det,	at	så	skal	man	lige	pludselig	også	til	at	acceptere,	at	man	er	sådan	en,	

der	faktisk	kommer	til	at	begå	overgreb	i	sit	arbejde,	på	trods	af	at	det	ikke	er	ens	ønske”	

(Helle,	fokusgruppe	1). 
 

Deltagerne	 beskriver	 også,	 hvordan	 jordemødrene	 beskytter	 hinanden	 i	 situationer,	

hvor	en	jordemoder	måske	har	været	grænseoverskridende.	Stine	beskriver: 
 

”det	er	ligesom,	når	man	hører	nogen,	der	har	haft	en	dårlig	fødselsoplevelse,	øh,	og	det	

kan	jo	godt	være,	at	man	har	følt	sig	krænket	eller	sådan,	at	det,	at	så	kan	jordemødrene	

godt	snakke	om	den	jordemoder,	der	så	har	været	til	den	efterfødselssamtale,	eller	hvad	

det	nu	var.	Øhm.	Og	da	tror	jeg	måske,	jeg	oplever,	at	man	sådan,	man	støtter	hinanden	

meget	op,	altså	jordemødrene	iblandt.	Altså	måske	fokus	på,	at	man	har	ikke	gjort	noget	

forkert,	eller	sådan”	(Stine,	fokusgruppe	1). 
 

Selvom	nogle	af	deltagerne	fortæller,	at	de	har	en	oplevelse	af,	at	jordemødrene	passer	

på	hinanden,	så	er	der	også	andre,	der	beskriver	en	stor	bekymring	 ift.	at	sige,	at	man	

tror,	at	man	har	begået	obstetrisk	vold:	”man	er	virkelig	også	bange	for	at	blive	blaimet	

for	at	have	lavet	et	overgreb,	altså	sådan…	[mmm]	vi	må	fandme	også	lige	passe	på	hinan-

den	i	det…”	(Rikke,	 fokusgruppe	2).	Udover	citaterne	kan	man	også	se,	hvordan	emnet	

obstetrisk	 vold	 er	 tabubelagt	 gennem	 deltagernes	 interaktioner.	 Alle	 deltagere	 søger	
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bekræftelse,	hvis	de	siger	noget,	der	måske	kan	være	lidt	over	grænsen,	i	form	af	at	søge	

øjenkontakt,	grine	lidt	af	sig	selv,	eller	direkte	spørge,	om	de	andre	ikke	også	tænker	det	

samme. 
 

Dette	kommer	 tydeligt	 til	 udtryk	 i	 fokusgruppe	2,	 at	 det	 er	 tabubelagt	 at	 have	udøvet	

obstetrisk	vold,	da	Rikke	bliver	bevidst	om,	at	hun	selv	har	begået	et	overgreb,	efter	at	

have	fået	udleveret	et	citat,	hvor	en	kvinde	beskriver,	at	det	føltes	som	et	overgreb,	fordi	

jordemoderen	lavede	en	hindeløsning	på	hende	uden,	at	hun	vidste	det.	Efter	Rikke	har	

læst	citatet	siger	hun:	“Ej	det	har	man	op-	[ja],	ej	det	har	jeg	virkelig	oplevet…	Shit…	Må-

ske	 også	 jeg	har	gjort	 det	 selv?...	 [ja]“	 (Rikke,	 fokusgruppe	 2).	 Herefter	 kommer	Mette	

frem	til,	at	det	har	hun	også	gjort,	hvortil	Rikke	svarer	“...	Puha	Ups…	[ja]	ja”	(Rikke,	fo-

kusgruppe	 2).	 Her	 bliver	 det	 tydeligt,	 at	 Rikke	 har	 gjort	 noget	 grænseoverskridende,	

som	hun	ikke	var	bevidst	om,	ej	heller	er	stolt	over.	Herefter	begynder	nogle	af	de	andre	

deltagere	at	reflektere	over,	hvorfor	det	måske	er	sket,	indtil	Anne	afbryder: 
 

“Ej	det	synes	jeg	godt,	ej	det	synes	jeg	godt	nok	er	vildt	og	og	høre,	Jeg	kunne	aldrig	finde	

på	at	gøre	det	uden	at	sige	det	først.	Altså	aldrig.	Altså	sådan,	men	det	er	nok	fordi,	jeg	op-

lever,	at	det	er	så	voldsomt	for	kvinder	at	få	det	lavet”	(Anne,	fokusgruppe	2). 
 

Anne	snakker	højt	og	understreger	virkelig	ordet	“aldrig”.	Herefter	bliver	det	tydeligt,	at	

Rikke	trækker	sig	tilbage	i	interaktionen.	Hun	putter	sig	mere	i	stolen	og	lægger	armene	

over	kors.	Efterfølgende	prøver	Rikke	gentagne	gange	at	 forklare,	hvorfor	hun	 tror,	 at	

hun	kom	til	at	gøre,	som	hun	gjorde.	Rikke	blev	altså	ikke	mødt	positivt	i	sin	refleksion	

over,	at	hun	måske	selv	er	kommet	til	at	begå	overgreb,	hvilket	resulterede	i,	at	hun	først	

trak	sig	fra	samtalen	og	efterfølgende	blev	defensiv	i	sine	udtalelser. 
 

Efterfølgende	taler	fokusgruppe	2	meget	om,	at	de	er	sikre	på,	at	jordemødre	ikke	udø-

ver	obstetrisk	vold	med	vilje.	Dette	perspektiv	ser	man	også	i	fokusgruppe	1,	hvor	bl.a.	

Carla	siger:	”Ja,	for	der	er	jo	ingen,	der	vil	gøre	det	med	vilje	[nej]”	(Carla,	fokusgruppe	1).	

Dette	er	hun	ikke	alene	om	at	tænke.	Der	er	en	bred	enighed	om,	at	jordemødrene	ikke	

udøver	obstetrisk	vold	med	vilje	eller	for	at	være	onde.	Deltagerne	beskriver	dog,	at	det	

kan	være	utrolig	svært	at	konfrontere	jordemødre	eller	obstetrikere,	hvis	de	har	obser-

veret	 obstetrisk	 vold:	 ”(...)	 Jeg	synes,	det	kan	være	mega	svært,	hvis	man	ser	noget,	man	

måske	ikke	synes	er	okay.	Hvordan	får	man	det	så	lige	sagt	til	den,	man	går	sammen	med”	
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(Nanna,	fokusgruppe	1).	Stine	siger	efterfølgende:	”Man	føler	ikke	rigtigt,	man	har	beret-

tigelsen	 til	 at	 skulle	 irettesætte	nogen,	 som	er	højere	oppe	 i	 hierarkiet,	 end	man	 selv	 er”	

(Stine,	fokusgruppe	1).	Det	samme	beskriver	Mette	fra	fokusgruppe	2.	Det	kan	altså	væ-

re	svært	for	deltagerne	at	udtrykke	deres	bekymringer,	ift.	om	noget	har	føltes	som	ob-

stetrisk	vold.	Stine	siger	senere: 
 

“Eller	måske	bare	at	man	sætter	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	gør	vi	sådan	her,	og	ku	man	

gøre	det	på	andre	måder?	Altså,	at	der	var	et	rum,	hvor	man	ligesom	kunne	tage	det	op	[ja]	

og	uden	sådan	at	dømme	hinanden	på	en	eller	anden	måde”	(Stine,	fokusgruppe	1). 
 

Det	 vil	 derfor	 være	 lettere	 at	 snakke	 om	obstetrisk	 vold	med	 ens	 kollegaer,	 hvis	man	

følte,	at	der	var	et	trygt	rum,	hvor	man	kunne	reflektere	over	det	sammen	uden	at	være	

fordømmende.	I	fokusgruppe	1	er	alle	enige	i,	at	det	er	svært	at	tale	om.	Der	er	også	bred	

enighed	i	fokusgruppe	2,	men	Anne	erklærer	sig	uenig:	“lige	nu	der	tænker	jeg	sagtens,	at	

jeg	ville	kunne	sige	noget	til	en	øh,	en	der	var	lidt	højere	end	mig”	(Anne,	fokusgruppe	2).	

Det	er	altså	ikke	alle,	der	tænker,	at	det	vil	være	svært	at	fortælle	en	kollega,	at	de	tæn-

ker,	der	har	været	tale	om	obstetrisk	vold	i	en	situation. 
 

5.2	Erfaringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	refleksion 

For	at	besvare	problemformuleringens	anden	del	“hvordan	kan	disse	perspektiver	bidra-

ge	til	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svangreomsorg”,	kræver	det	en	forståelse	

for,	hvordan	praksis	kan	ændres,	og	hvordan	uønsket	praksis	opstår.	Professor	i	filosofi	

på	Aarhus	Universitet	Steen	Wackerhausen	beskriver	netop	dette	i	“Erfaringsrum,	hand-

lingsbåren	kundskab	og	refleksion”	(18).	I	det	følgende	vil	hans	teori	blive	præsenteret	

først	i	et	afsnit	omhandlende	skæve	erfaringsrum	og	ændring	af	praksis,	og	herefter	i	et	

afsnit	om	grader	af	refleksion	og	reaktioner	herpå.	Perspektiverne	 fra	 fokusgrupperne	

vil	blive	sammenholdt	med	Wackerhausens	teori	for	at	skabe	en	mere	nuanceret	forstå-

else	af	perspektiverne.	

5.2.1	Skæve	erfaringsrum	og	ændring	af	praksis 

Steen	Wackerhausen	præsenterer	i	”Erfaringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	reflek-

sion”,	at	ureflekteret	praksislæring	kan	have	dårlige	udfald	(18).	Han	beskriver	tre	for-

skellige	 skæve	 erfaringsrum:	 det	 selvbekræftende	 erfaringsrum,	 det	 beskyttede	 erfa-
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ringsrum	 og	 det	 selektive	 erfaringsrum	 (18).	 Det	 selvbekræftende	 erfaringsrum	 om-

handler,	at	man	kun	lærer	af	den	erfaring,	man	rent	faktisk	får	(18).	Man	kan	bekræfte	

sine	erfaringer	gang	på	gang,	men	gøre	det	på	et	falsk	grundlag,	hvis	erfaringsrummet	er	

invariabelt	(18). 
 

Det	beskyttede	erfaringsrums	pointe	er,	at	en	uønsket	og	 ikke-optimal	handlingsbåren	

kundskab	 kan	 fastholdes	 og	 videregives	 uforstyrret	 af	 eventuelle	 langsigtede	 konse-

kvenser	(18).	De	nære	erfaringer	beror	sig	udelukkende	på	de	konsekvenser,	der	frem-

går	her	og	nu,	hvor	de	langsigtede	konsekvenser	ligger	uden	for	personalets	bevidsthed	

og	erfaringsfelt	(18).	Uønskede	resultater	sker	altså	ikke	grundet	ond	vilje	hos	persona-

let,	men	da	konsekvenserne	ligger	uden	for	praksisfællesskabets	synsfelt	(18).	Som	det	

udledes	af	analysen	5.1.6	har	deltagerne	i	fokusgruppen	erfaret,	både	i	praksis	og	i	un-

dervisningen,	at	fødende	ofte	beder	om	sectio	i	overgangsfasen,	uden	at	det	nødvendig-

vis	er	et	reelt	ønske.	Her	får	jordemoderen	en	erfaring	om,	at	det	kan	være	godt	for	den	

fødende,	at	jordemoderen	stod	fast	på	egne	faglige	vurdering	om,	at	sectio	ikke	var	nød-

vendigt.	Kvinden	kan	være	overrumplet	af	hormoner	og	 lykke	over	mødet	med	sit	ny-

fødte	barn	og	derved	endnu	ikke	have	registreret,	hvad	hun	senere	kan	opleve	som	ob-

stetrisk	vold.	Der	kan	i	denne	situation	være	tale	om	obstetrisk	vold	som	konsekvens	af	

det	beskyttede	erfaringsrum. 
 

Samme	 situation	 kan	 være	 udtryk	 for	 det	 selektive	 erfaringsrum.	 Det	 selektive	 erfa-

ringsrum	opstår,	når	man	gør	 sit	 erfaringsfelt	 snævert	ved	 selektivt	 at	 fokusere	på	én	

ting(18).	Ens	erfaringsfelt	er	altså	selekteret	til	at	fokusere	på	et	mindre	succeskriterie,	

der	 kan	 udelukke	 andre	 succesfulde	 udfald	 (18).	 Dette	 kan	 resultere	 i	 en	 stabil,	 men	

uønsket	praksis	(18).	Ovenstående	situation	kan	ligeledes	være	udtryk	for	det	selektive	

erfaringsrum.	 Jordemoderen	 er	 en	del	 af	 praksisfællesskabets	 tankegang	om,	 at	 fysisk	

helbred	skal	prioriteres	over	psykisk	helbred,	som	det	udledes	af	analysen	5.1.3,	og	har	

selekteret	sine	erfaringer	ud	 fra	dette	 fokus.	Man	kan	altså	sige	at	 jordemoderen	 i	det	

selektive	erfaringsrum,	tilegner	sig	erfaringer	i	praksis	med	et	fokus,	der	ikke	rummer	at	

minimere	obstetrisk	vold,	da	fysisk	helbred	prioriteres	højere. 
 

De	 forskellige	 skæve	erfaringsrum	kan	altså	være	del	 af	 årsagen	 til,	 at	 obstetrisk	vold	

forekommer	 i	 den	 danske	 svangreomsorg.	 Når	 jordemoderen	 ikke	 erfarer,	 at	 hendes	

handlinger	kan	være	krænkende,	fordi	hun	ikke	bliver	gjort	opmærksom	på	dette,	så	kan	
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jordemoderen	ikke	lære	af	erfaringsrummet	og	forbedre	sin	praksis.	De	erfaringer,	der	

gives	på	fødegangen,	kan	være	både	selvbekræftende,	selektive,	eller	beskyttede	og	alle	

føre	til	en	ugunstig	praksis,	hvor	der	kan	forekomme	obstetrisk	vold.	De	forskellige	erfa-

ringer	videregives	i	praksisfællesskabet	og	fører	til	yderligere	cementering	af	 fejltagel-

serne	(18).	For	at	bryde	disse	erfaringsrum	er	det	nødvendigt	med	refleksion	og	dema-

skering	 af	 de	 skæve	 erfaringsrum	 (18).	 Hvis	 vi	 ønsker	 at	ændre	 praksis	 og	minimere	

obstetrisk	vold,	er	vi	altså	nødsaget	 til	at	blive	bevidste	om	de	skæve	erfaringsrum	og	

reflektere	over	praksis. I	fokusgruppe	2	bliver	dette	også	en	del	af	dialogen	om	at	infor-

mere	inden	indgreb,	da	Rikke	udtaler: 
 

“Jeg	tror	ikke,	der	er	nogle	jordemødre	derude,	der	har	til	hensigt	at	gøre	det	her,	og	det	

tror	jeg	heller	ikke,	obstetrikerne	har.	Jeg	tror,	det	en	meget	vigtig	ting	at	få	på	plads,	at	

selvfølgelig	vil	man	det,	hvis	man	er	klar	over	det”	(Rikke,	fokusgruppe	2). 
 

Der	er	anerkendende	nik	blandt	hele	gruppen	efter	Rikkes	udtalelse.	Der	er	altså	 i	 fo-

kusgruppen	bred	enighed	om,	at	man	har	brug	for	en	bevidsthed	om	problematikken	for	

at	bryde	med	de	skæve	erfaringsrum.	Wackerhausen	beskriver	refleksion	som	en	form	

for	tænkning,	der	er	bevidst,	omhyggelig	og	tidskrævende,	og	som	karakteriseres	ved	at	

være	kritisk,	konstruktiv	og	søge	svar	(18).	Når	man	reflekterer,	er	det,	 ifølge	Wacker-

hausen,	altid	gældende,	at	man	tænker	 ‘på	noget’,	 ‘med	noget’,	 ‘ud	 fra	noget’	og	 ‘inden	

for	noget’	 (18).	 ’På	noget’	 vil	 her	være	genstanden	 for	 refleksion.	 ‘Med	noget’	 er	 f.eks.	

begreber,	antagelser	og	viden	om	noget.	Her	inddrager	Wackerhausen	forgrundsbegre-

ber	og	baggrundsbegreber	(18).	Forgrundsbegreber	er	bevidste	og	benyttes	aktivt	i	re-

fleksionen,	hvor	baggrundsbegreber	ikke	kommer	til	udtryk	eksplicit	i	tankerne,	men	er	

kognitions-	og	diskursafgrænsede	(18).	Med	’ud	fra	noget’	menes	blandt	andet	interes-

ser,	målsætninger	og	motivation	(18).	 ‘Inden	 for	noget’	 indebærer	den	kontekst,	vi	 re-

flekterer	inden	for,	altså	en	stemning,	hierarkisk	placering,	eller	hvilken	social	kontekst,	

man	er	en	del	af	(18).	Når	vi	ønsker	at	reflektere	over	obstetrisk	vold,	er	der	altså	mange	

ting,	der	spiller	ind	i	måden,	vi	reflekterer	på.	Men	først	og	fremmest	er	det	nødvendigt	

at	afklare,	hvad	det	’noget’	indebærer,	og	hvordan	det	er	defineret.	
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5.2.2	Refleksioner	og	reaktioner	

Ifølge	Wackerhausen	kan	det	have	betydning	for	og	føre	til	større	eller	mindre	ændrin-

ger	af	læringsrummet,	erfaringsdannelserne	og	den	handlingsbårne	kundskab,	når	man	

gør	sin	sædvanlige	praksis	til	genstand	for	refleksion	(18).	Dette	projekt	udfordrer	den	

sædvanlige	praksis,	 selvfølgelighederne	og	den	 tavse	viden,	 som	 fylder	 i	hverdagen	og	

kan	spille	en	rolle,	når	man	diskuterer,	hvordan	man	kan	minimere	obstetrisk	vold. 
 

Wackerhausen	opdeler	refleksionen	i	to	ordener.	Når	refleksion	bruges	som	et	løsnings-

orienteret	redskab	til	at	navigere	i	et	variabelt	og	foranderligt	praksisfelt	kaldes	det	1.	

Ordensrefleksion	(18).	Jordemoderens	hverdag	er	genstand	for	mange	variable	og	unik-

ke	situationer.	Det	kræves	af	jordemoderen,	at	hun	kan	reflektere	over	hvilke	tiltag,	der	

er	 nødvendige	 for	 både	 at	 sikre	mor	 og	 barns	 overlevelse,	men	 også	 for	 at	 hjælpe	 og	

støtte	 de	 fødende,	 så	 de	 får	 en	 god	 fødselsoplevelse.	 I	 denne	 refleksionsorden	 stilles	

praksisfeltets	etablerede	begrebslige	ressourcer,	perspektiver	og	handlerum	ikke	til	dis-

kussion	(18).	Det	handler	ikke	om	at	udfordre,	men	snarere	om	at	få	bekræftet	den	sæd-

vane,	man	har	etableret	i	sin	profession	og	i	sit	praksisfelt	(18).	I	fokusgrupperne	kom-

mer	denne	type	af	refleksioner	til	udtryk	flere	gange.	Et	eksempel	herpå	er	refleksioner-

ne	omkring	kommunikation	og	informeret	samtykke,	der	fremgår	af	analysen	5.1.4.	Her	

reflekterer	deltagerne	over,	hvordan	de	som	jordemødre	kan	opfylde	kravene	til	et	 in-

formeret	samtykke	og	samtidig	respektere	tidspres	og	den	fødendes	smerter	i	kommu-

nikationen.	Her	er	refleksionen	løsningsorienteret	og	inden	for	de	etablerede	begrebsli-

ge	ressourcer,	som	kendetegner	refleksion	af	1.	orden.	

	

Når	man	tilhører	en	profession,	er	der	en	anerkendelse	i	at	”være	en	af	vores	slags”	–	at	

tænke,	 spørge,	 forklare	 og	 handle	 som	 ”vores”	 slags	 gør.	 Medlemskab	 i	 professionen	

kræver	 altså,	 at	man	 tilegner	 sig	 praksisfællesskabets	 sædvanlige	 ”professionsblik”	 og	

handledispositioner	 (18).	 Denne	 proces	 begynder	 allerede	 som	 studerende,	 hvor	man	

skoles	til	at	tænke	på	en	bestemt	måde	og	bliver	anerkendt	for	at	handle	derefter.	Dette	

kommer	også	til	udtryk	i	begge	fokusgrupper,	idet	deltagerne	ofte	taler	sig	selv	ind	i	jor-

demoderprofessionen.	Deltagerne	omtaler	gentagne	gange	sig	selv	som	en	del	af	prak-

sisfællesskabet,	ved	at	bruge	pronominerne	“vi”	og	“vores”.	Dette	er	altså	udtryk	for,	at	

de	studerende	allerede	føler	sig	som	en	del	af	praksisfællesskabet	og	ønsker	at	passe	ind	

i	dette.	For	at	bevare	sin	plads	i	praksisfællesskabet	kræves	loyalitet	i	tale	og	handling	
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over	 for	den	sædvanlige	praksis	 (18).	 I	det	 følgende	vil	vi	 se	på,	hvad	der	så	sker,	når	

obstetrisk	 vold	 italesættes	 og	 loyaliteten	 mod	 praksisfællesskabets	 sædvane	 brydes.	

	

Hvis	 man	 udfordrer	 det	 etablerede	 erfaringsrum,	 succeskriterierne	 i	 dette	 eller	 den	

handlingsbårne	kundskab,	er	der	tale	om	2.	Ordensrefleksion	(18).	Her	handler	det	om	

at	synliggøre	det	usynlige.	Man	udfordrer,	hvad	man	tænker	‘på’,	‘med’,	‘ud	fra’	og	‘inden	

for’.	 Det	 kræver	 ofte	 begrebslige,	 vidensmæssige,	 perspektiviske	 ressourcer,	 som	 må	

hentes	fra	andre	steder	end	praksisfællesskabet	selv	(18).	Af	analysen	5.1.6	udledes	det,	

at	begge	fokusgrupper	har	talt	om,	hvordan	det	kan	være	svært	at	italesætte	situationer,	

hvor	man	selv	eller	ens	kollega	har	handlet	på	en	måde,	der	kan	opleves	grænseover-

skridende	for	den	fødende.	Her	mener	de	fleste	af	deltagerne,	at	det	kan	være	svært	at	

italesætte.	Dog	mener	Anne,	at	dette	er	muligt	at	gøre	ved	at	stille	undrende	spørgsmål.	

Anne	udtaler	i	fokusgruppen:	“	jeg	er	nysgerrig	på,	hvad	du	havde	af	tanker,	da	du	gjorde	

det,	altså	sådan	bare	spørg	nysgerrigt	 ind,	så	er	jeg	sikker	på,	at	de	forklarer”	 (Anne,	 fo-

kusgruppe	2).	Dette	kan	karakteriseres	som	2.	ordensrefleksion,	da	Anne	i	disse	tilfælde	

stiller	spørgsmål	der	synliggør	det	usynlige	og	udfordre,	hvad	professionen	vanligt	tæn-

ker	‘på’,	‘med’,	‘ud	fra’	og	‘inden	for’.	

	

Men	hvilke	konsekvenser	medfører	det	at	være	illoyal	og	at	gå	imod	professionens	sæd-

vane?	Hvis	en	 i	professionen	stiller	”sære	spørgsmål”	eller	 fremfører	perspektiver,	der	

er	kritiske	over	for	 fællesskabets	sædvane,	opfører	denne	person	sig	 fremmed	og	afvi-

gende	i	forhold	til	praksisfællesskabets	sædvane,	etablerede	”blik”	og	handledispositio-

ner	(18).	Denne	person	vil	mærke	praksisfællesskabets	immunforsvar	gå	til	angreb.	Re-

aktionerne	kan	være	ignorering	eller	venlig	re-socialisering,	hvor	man	siger	”sådan	gør	

vi	altså	ikke	her”.	Det	kan	også	være	mere	irettesættende	og	disciplinerende	eskaleren-

de	 til	marginalisering	og	ekskludering	enten	 formelt	 eller	uformelt	 (18).	Ud	 fra	denne	

teori	 er	det	ubehageligt	og	 truende	 for	praksisfællesskabet,	når	nogen	vil	diskutere	et	

emne	som	obstetrisk	vold	med	jordemødrene.	Denne	reaktion	kommer	også	til	udtryk	i	

fokusgruppernes	diskusioner.	Når	man	stiller	’sære	spørgsmål’	som	Anne,	kan	man	risi-

kere,	 at	 praksisfællesskabets	 immunsystem	 reagerer.	 Dette	 kan	 være	 forklaringen	 på	

den	følelse,	de	resterende	deltagere	beskriver	i	analysen	5.1.6,	når	de	ikke	har	følt,	at	de	

var	i	en	position,	hvor	de	kunne	tillade	sig	at	italesætte	problematikken.	Kigger	man	på	

dette	ud	fra	Wackerhausens	beskrivelse	af	immunsystemet,	vil	en	italesættelse	af	obste-
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trisk	vold	gå	imod	praksisfællesskabets	overbevisninger,	og	man	risikerer	ekskludering	

fra	 fællesskabet.	Når	Anne	alligevel	 siger,	 at	hun	 formår	at	 italesætte	obstetrisk	vold	 i	

praksis,	laver	hun	en	2.	ordensrefleksion.	Ud	fra	denne	udtalelse	kan	det	udledes,	at	det	

er	nødvendigt,	at	jordemødrene	laver	2.	ordensrefleksioner,	samt	at	praksisfællesskabet	

har	et	tolerant	immunsystem	for	at	kunne	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svang-

reomsorg.	 Men	 er	 dette	 immunsystem	 mere	 tolerant	 overfor	 studerendes	 “sære	

spørgsmål”?	I	fokusgrupperne	har	deltagerne	en	dialog	om,	hvordan	man	kan	stille	disse	

refleksionsspørgsmål	af	2.	orden	uden	at	få	et	rap	over	nallerne.	De	fleste	i	gruppen	har	

ikke	turdet	stille	disse	spørgsmål,	da	de	har	et	stort	ønske	om	accept	fra	jordemødre	og	

obstetrikere.	De	tør	altså	ikke	gå	imod	immunsystemet	i	praksisfællesskabet.	

	

Ønsker	man	at	 optimere	praksisfællesskabets	 kundskaber,	 erfaringsrum	og	 resultater,	

at	 følge	 med	 samfundsudviklingen	 og	 være	 tidssvarende,	 så	 er	 2.	 ordensrefleksioner	

nødvendige	(18).	Ifølge	Wackerhausen	skal	immunsystemet	i	praksisfællesskabet	være	

tolerant	og	 tillade	en	dynamisk	uro,	hvor	sædvanen	og	 forandringsbestræbelserne	op-

træder	i	et	vedvarende	samspil	(18).	Sker	dette	ikke,	er	risikoen	stagnation,	handlings-

båren	ukundskab	og	ugunstig	praksis,	som	i	yderste	instans	truer	praksisfællesskabets	

tilpasningsevne	og	overlevelse	i	et	dynamisk,	foranderligt	samfund	(18).	Ifølge	Wacker-

hausen	kræver	det	en	retænkning	af	både	teori	og	praksis,	hvor	man	anerkender,	at	er-

faring	uden	refleksion	er	blind,	og	at	refleksion	uden	erfaring	er	tom	(18).	Det	er	derfor	

et	problem	i	et	problem,	når	man	ikke	i	praksisfællesskabet	vil	reflektere	over	og	aner-

kende	eksistensen	af	obstetrisk	vold,	for	når	vi	ikke	har	sprog	for	eller	enighed	omkring	

begrebet,	kan	vi	ikke	identificere,	hvornår	der	sker,	og	som	konsekvens	af	dette	ændre	

og	forbedre	praksis. 
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6.	Diskussion		

6.1	Hvordan	minimeres	obstetrisk	vold	i	svangreomsorgen? 

Som	 jordemoder	er	man	 jf.	 indledningen	 lovmæssigt	 forpligtet	 til	 at	 indhente	et	 infor-

meret	samtykke	forud	for	behandling	-	dette	sker	dog	ikke	altid	jf.	analysen	5.1.4.	Man	

kan	 derfor	 diskutere,	 om	 jordemødre	 faktisk	 forholder	 sig	 til	 den	 enkelte	 fødende	 og	

aktivt	vurderer,	om	den	fødende	er	i	en	position,	hvor	hun	kan	træffe	et	informeret	sam-

tykke.	Jf.	analysen	er	deltagerne	en	del	af	den	hverdag,	de	træder	ind	i	på	fødegangen,	og	

den	sædvane,	som	jordemødrene	arbejder	ud	fra.	Når	jordemødre	handler	efter	samme	

sædvane,	kan	de	blive	blinde	 for,	hvad	deres	handlinger	kan	betyde	 for	de	 fødende.	 Jf.	

analysen	5.2.2	vil	medlemskab	i	professionen	kræve,	at	man	tilegner	sig	praksisfælles-

skabets	sædvane.	Derfor	kan	man	tænke,	at	deltagerne	i	fokusgrupperne,	ikke	aktivt	har	

valgt	at	forkaste	deres	undervisning	om	informeret	samtykke,	når	de	ikke	får	informeret	

de	fødende.	De	tager	del	 i	og	tilpasser	sig	en	ugunstig	praksis	på	fødegangen.	Man	kan	

altså	argumentere	for,	at	man	må	blive	bevidst	om	udøvelsen	af	obstetrisk	vold,	før	man	

har	mulighed	for	at	ændre	og	minimere	dette. 
 

Jf.	 analysen	5.1.2	har	deltagerne	 en	 følelse	 af	magtesløshed,	men	hvor	 kommer	denne	

følelse	 fra?	 Kan	 det	 være	 et	 udtryk	 for	 at	 refleksion	 er	 svær?	 Refleksionerne	 gennem	

fokusgrupperne	 peger	 på,	 at	 deltagerne	 ikke	 har	 været	 bevidste	 omkring,	 hvad	 nogle	

kvinder	definerer	som	krænkelser	eller	overgreb,	og	at	deltagerne	 ikke	har	været	klar	

over,	at	de	tog	del	i	sådan	en	praksis.	Har	deltagerne	et	ansvar	for	at	dele	deres	refleksi-

oner	og	påvirke	praksis,	nu	hvor	de	har	fået	en	ny	forståelse	af	dem	selv,	deres	handlin-

ger	og	den	sædvane,	de	normalt	følger?	Jf.	analysen	5.2.2	er	2.	ordensrefleksioner	nød-

vendige	for	at	praksisfællesskabet	forbliver	tidssvarende	og	følger	med	samfundsudvik-

lingen	-	og	dermed	kan	man	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold	ved	at	udfordre	og	

ændre	praksis. 
 

Indledningen	stiller	sig	undrende	over	for,	hvorfor	obstetrisk	vold	forekommer.	Fokus-

grupperne	tillægger	det	hverken	stress,	vrede	eller	ny	navngivning	af	et	kendt	fænomen.	

Deltagerne	beskriver	derimod,	at	 jordemoderens	arbejde	bliver	rutinepræget	 jf.	analy-

sen	5.1.6,	og	derfor	er	man	ikke	bevidst	omkring,	at	man	agerer	på	måder,	der	kan	få	de	
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fødende	til	at	føle,	at	de	bliver	udsat	for	obstetrisk	vold	jf.	analysen	5.1.1.	Problemet	kan	

identificeres	og	løses	bl.a.	ved	øget	refleksion,	men	ifølge	deltagerne	bliver	refleksioner	

omkring	 obstetrisk	 vold	 ikke	 diskuteret	 på	 fødegangene	 jf.	 analysen	 5.1.1.	 Dette	 kan	

fastholde	 et	 beskyttet	 erfaringsrum,	 hvor	 de	 uønskede	 konsekvenser	 ligger	 uden	 for	

erfaringsrummets	synsfelt,	og	derfor	videregives	en	uønsket	og	ikke-optimal	handlings-

båren	 kundskab	 jf.	 analysen	 5.2.1.	 Her	 står	 modviljen	 mod	 erkendelsen	 af	 obstetrisk	

vold	præsenteret	 i	 analysen	5.1.6	 som	et	kæmpe	problem.	For	bliver	vores	egen	usik-

kerhed	og	konfrontationen	med	vores	manglende	kompetencer	 i	 virkeligheden	 til	 den	

arrogance,	som	kan	ødelægge	vores	fag	og	tilliden	fra	de	fødende?	Hvis	vi	vil	minimere	

obstetrisk	vold,	må	vi	 først	og	 fremmest	øge	opmærksomheden	omkring	emnet.	Vi	må	

stille	 spørgsmål,	 der	 udfordrer	 sædvanen,	 og	 som	 skaber	 2.	 ordensrefleksioner	 -	 også	

selvom	det	er	ubehageligt	for	såvel	afsender	som	modtager.	For	at	minimere	obstetrisk	

vold	kræver	det	et	tolerant	immunsystem	jf.	analysen	5.2.2	og	samtidigt	en	respekt	for,	

hvorfor	et	 immunsystem	eksisterer.	Man	kan	argumentere	for,	at	obstetrisk	vold	er	en	

del	af	sædvanen	i	praksisfællesskabet.	De	nye	jordemødre	indgår	i	dette	praksisfælles-

skab	og	har	 ikke	mulighed	 for	at	bryde	med	sædvanen.	Vores	projekt	kan	 ikke	belyse,	

hvor	sædvanen	kommer	fra,	og	derfor	kunne	det	være	interessant	at	undersøge	yderli-

gere	mhp.	at	minimere	obstetrisk	vold. 
 

6.2	Diskussion	af	projektets	videnskabelig	tilgang 

Bachelorprojektet	 kombinerer	 en	 fænomenologisk	 og	 hermeneutisk	 inspireret	 tilgang.	

Jf.	metodeafsnittet	4.1.	kræver	en	fænomenologisk	tilgang,	at	man	som	undersøger	sæt-

ter	sin	forforståelse	i	parentes	for	at	undersøge	individets	livsverden.	Man	bør	forholde	

sig	kritisk	til,	om	det	er	muligt	for	os	som	fagpersoner	at	fralægge	os	vores	forforståelse	

af	obstetrisk	vold.	Man	kan	dog	argumentere	for,	at	vi	fralægger	os	vores	forforståelse,	

når	vi	benytter	en	tragtformet	moderatorguide,	jf.	metodeafsnit	4.3.3.	De	meget	åbne	og	

brede	 spørgsmål	 giver	mulighed	 for	 at	 undersøge	 deltagernes	 perspektiver	 på	 obste-

trisk	vold,	uden	at	vi	præger	dem	med	vores	forforståelse.	Der,	hvor	dette	projekt	bry-

der	med	 fænomenologien	 og	 bliver	mere	 hermeneutisk	 inspireret,	 er,	 når	 vi	 benytter	

Wackerhausen	til	også	at	analysere	datamaterialet.	Her	undersøger	vi	ikke	kun	problem-

formuleringen	med	deltagernes	perspektiver,	men	inddrager	relevant	teori,	der	kan	bi-

drage	til	at	forstå,	hvordan	vi	kan	minimere	obstetrisk	vold.	Processen	er	altså	cirkulær	

jf.	metodeafsnit	4.1,	hvor	vi	får	en	ny	forståelse	af	obstetrisk	vold	fra	fokusgrupperne	og	
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fra	Wackerhausen.	Disse	delforståelser	benytter	vi	til	at	danne	en	ny	helhedsforståelse,	

således	at	vi	kan	svare	på,	hvordan	obstetrisk	vold	kan	minimeres	i	den	danske	svangre-

omsorg.	Fordelen	ved	at	gøre	brug	af	hermeneutikken	er,	at	vi	kan	inddrage	faglige	be-

greber	 inden	 for	 vores	 profession	 og	 dermed	 nuancere	 professionsforståelsen	 af	 pro-

blematikken.	Man	vil	altså	kunne	bruge	dette	projekt	til	igen	at	få	en	ny	forståelse,	men	

en	ulempe	kan	være,	at	det	er	svært	at	vurdere,	hvornår	vores	resultater	har	opnået	en	

sufficient	forståelse	af,	hvordan	vi	kan	minimere	obstetrisk	vold. 

6.3		Diskussion	af	udvælgelse	af	litteratur 

Vi	benytter	artiklen	”Erfaringsrum,	handlingsbåren	kundskab	og	refleksion”	(18)	for	at	

kunne	 svare	 på,	 hvordan	 obstetrisk	 vold	 kan	minimeres.	 En	 begrænsning	 ved	 brug	 af	

teorien	er,	at	den	ikke	direkte	forholder	sig	til	jordemoderprofessionen.	Fordelen	er,	at	

den	forholder	sig	til,	hvordan	uønsket	praksis	opstår,	samt	hvordan	praksis	kan	ændres,	

hvilket	er	nødvendigt	for	at	kunne	besvare	sidste	del	af	problemformuleringen.	

6.4	Diskussion	af	projektets	metode 

Idet	vores	projekt	er	fænomenologisk	inspireret,	kan	man	forholde	sig	kritisk	til	valget	

om	at	bruge	fokusgrupper,	da	det	kan	være	en	ulempe,	at	deltagerne	måske	ikke	kom-

mer	med	deres	oprigtige	svar	i	selskab	med	kollegaer,	fordi	obstetrisk	vold	er	et	tabube-

lagt	emne	 jf.	analysen	5.1.6.	Da	vi	ønsker	at	undersøge	 jordemødrenes	oplevelser	med	

obstetrisk	 vold,	 kan	 man	 dog	 se	 det	 som	 en	 fordel,	 at	 fænomenologien	 har	 fokus	 på	

menneskets	bevidsthed	til	omverdenen	jf.	metodeafsnit	4.1.	I	forsøget	på	ikke	at	påvirke	

deltagerne	med	vores	forforståelse	fravalgte	vi	at	fremlægge	projektets	definition	af	ob-

stetrisk	vold	for	deltagerne.	Retrospektivt	ser	vi,	at	vi	med	fordel	kunne	have	defineret	

det	for	deltagerne,	da	det	ikke	findes	en	anerkendt	definition	af	obstetrisk	vold.	Dette	er	

ydermere	et	problem,	da	Wackerhausen	jf.	analysen	5.2.1	beskriver,	at	når	man	reflekte-

rer,	er	det	nødvendigt,	at	man	tænker	‘ud	fra	noget’.	I	dette	projekt	er	‘ud	fra	noget’	for-

forståelsen	af,	hvad	obstetrisk	vold	er.	Det	kunne	altså	have	betydning	 for	deltagernes	

besvarelser	og	refleksioner,	da	de	ikke	havde	en	definition	af	obstetrisk	vold.	F.eks.	kan	

de	have	forskellige	holdninger	til,	hvor	grænsen	går	 ift.	obstetrisk	vold.	Det	kan	derfor	

være	svært	at	vide,	om	man	ville	få	de	samme	resultater,	hvis	undersøgelsen	blev	genta-

get.	På	trods	af	disse	ulemper	er	vi	dog	interesserede	i	deltagernes	definition,	da	vi	har	

en	fænomenologisk	inspireret	tilgang.	Dette	tages	der	hensyn	til,	da	vi	indledningsvist	i	

fokusgruppen	bad	deltagerne	om	at	notere	skriftligt,	hvad	de	tænkte,	da	vi	sagde	“kræn-
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kelser	i	fødselsomsorgen”	og	efterfølgende	diskutere	det	med	hinanden,	se	evt.	Modera-

torguide	(Bilag	2). 
 

Man	kan	argumentere	for,	at	den	tavse	viden	gennem	deltagernes	interaktioner,	jf.	me-

todeafsnit	4.3,	kan	give	et	indblik	i,	hvordan	der	bliver	talt	om	obstetrisk	vold	i	praksis.	

Dette	 ses	 særligt	 i	 analysen	5.1.6,	 da	Rikke	 trækker	 sig	 fra	diskussionen	efter	 at	 være	

blevet	mødt	negativt	i	hendes	udtalelse	om,	at	hun	selv	har	udøvet	obstetrisk	vold.	Fo-

kusgrupperne	 opnår	 desuden	mere	 end	 blot	 at	 undersøge	 perspektiver	 på	 obstetrisk	

vold.	Det	er	bl.a.	her	projektets	hermeneutisk	inspirerede	tilgang	bliver	tydelig,	da	delta-

gerne	inspirerer	hinanden	til	at	komme	med	nye	perspektiver.	Deltagerne	opnår	derved	

en	ny	delforståelse	 og	 som	 følge	 af	 det	 en	ny	helhedsforståelse	 af	 emnet	 gennem	den	

cirkulære	 proces	 jf.	 metodeafsnit	 4.1.	 Denne	 cirkulære	 proces	 vil	 man	 muligvis	 ikke	

kunne	opnå	gennem	individuelle	interviews,	da	der	ikke	her	ville	have	været	andre	del-

tagere,	der	kunne	inspirere	hinanden	til	at	tænke	på	andre	måder.	Det	kunne	dog	have	

været	 interessant	at	kombinere	 to	metoder	 i	 form	af	 individuelle	 interviews	suppleret	

med	 fokusgrupper.	Med	 individuelle	 interviews	 forud	 for	 fokusgruppen,	ville	man	må-

ske	kunne	opnå	mere	oprigtige	svar,	da	det	kan	være	sårbart	at	tale	om	obstetrisk	vold	

sammen	med	kollegaer,	og	stadig	have	fokusgrupper,	hvor	deltagerne	kan	inspirere	hin-

anden	og	få	horisontsammensmeltning.	Dette	var	der	dog	ikke	ressourcer	til	jf.	metode-

afsnit	4.1.3.	

	

Reliabilitet	kræver,	at	undersøgeren	forholder	sig	systematisk	og	reflekteret	til	udførel-

sen	af	dataproduktionen	og	analysen(19).	Det	er	derfor	en	styrke	for	projektets	reliabili-

tet,	 at	alle	 fire	gruppemedlemmer	har	kategoriseret	datamaterialet,	da	det	er	gjort	 sy-

stematisk	og	reflekteret	af	flere	personer.	Samtidig	øger	det	sandsynligheden	for,	at	an-

dre	ville	finde	samme	kategorier.	Ved	udførelsen	af	dataproduktionen	blev	moderator-

guiden	udarbejdet	for	at	gøre	processen	systematisk,	hvilket	øger	reliabiliteten.	Derud-

over	havde	vi	refleksioner	omkring,	hvordan	vi	kunne	opnå	datamætning.	Et	argument	

imod,	at	projektet	har	opnået	datamætning,	er,	at	de	to	fokusgrupper	kommer	med	for-

skellige	perspektiver	på	emnerne	jf.	analysen.	F.eks.	kommer	perspektivet	om,	at	ældre	

jordemødre	oftere	udøver	obstetrisk	vold,	 frem	 i	 fokusgruppe	1,	men	dette	perspektiv	

kommer	ikke	frem	i	fokusgruppe	2.	Derfor	kan	man	ikke	vide,	om	nye	perspektiver	ville	

være	kommet	frem,	hvis	man	havde	haft	flere	fokusgrupper.	At	afholde	flere	fokusgrup-
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per	 var	 ikke	muligt,	 da	 vi	 var	begrænset	 af	 tid	og	 ressourcer	 jf.	metodeafsnit	 4.3.1.	 Et	

argument	 for,	 at	 der	 er	 opnået	datamætning	 er,	 at	 de	 samme	 temaer	 går	 igen	 i	 begge	

fokusgrupper,	og	at	de	diskuterer	mange	af	de	samme	ting	jf.	analysen.	Når	begge	fokus-

grupper	taler	om	de	samme	ting,	kan	man	argumentere	for,	at	disse	svar	sandsynligvis	

vil	gå	igen	i	en	3.	fokusgruppe.	Det	er	derfor	også	et	argument	for,	at	vi	har	opnået	data-

mætning,	og	dette	gør	projektets	resultater	generaliserbart	til	andre	jordemoderstude-

rende	jf.	metodeafsnit.	.	 
 

Vi	 skal	 forholde	os	 til,	 hvorvidt	projektets	 resultater	er	generaliserbare	 til	danske	 jor-

demødre.	Man	kan	argumentere	for,	at	det	øger	validiteten	at	inkludere	jordemoderstu-

derende	i	undersøgelsen,	da	de	i	praktikken	går	med	forskellige	jordemødre	i	alle	aldre	

og	derfor	kan	bidrage	med	deres	oplevelser	af,	hvordan	jordemødre	håndterer	forskelli-

ge	situationer.	Det	vurderes	derfor,	at	de	er	 i	stand	til	at	belyse	emnet	med	forskellige	

perspektiver.	Man	kan	diskutere,	om	dette	ville	gøre	sig	gældende,	hvis	deltagerne	var	

ældre	 jordemødre,	der	sjældent	ser,	hvordan	andre	 jordemødre	arbejder.	Man	kan	ar-

gumentere	for,	at	det	er	en	styrke,	at	deltagerne	er	jordemoderstuderende,	da	2.	ordens-

refleksion	 jf.	 analysen	 5.2.2	 kræver	 evnen	 til	 at	 hente	 begrebslige,	 vidensmæssige	 og	

perspektiviske	 ressourcer	 fra	 andre	 steder	 end	 praksisfællesskabet.	 Jo	mere	man	 har	

været	 en	 del	 af	 et	 praksisfællesskab	med	 faste	 rutiner,	 jo	 sværere	 bliver	 det	 at	 sætte	

spørgsmålstegn	ved	disse	sædvaner	jf.	analysen	5.2.	Det	kunne	også	tænkes,	at	det	gene-

relt	kunne	være	svært	for	jordemødre	at	udtale	sig	om	deres	oplevelser	med	obstetrisk	

vold,	da	de	i	høj	grad	er	nødt	til	at	inddrage	egne	erfaringer.	En	anden	fordel	ved	at	bru-

ge	jordemoderstuderende	er,	at	obstetrisk	vold	jf.	analysen	5.1.6	er	et	tabubelagt	emne,	

svært	at	tale	ærligt	om	og	en	plet	på	den	jordemoderfaglige	stolthed,	hvorfor	det	er	let-

tere	for	de	studerende	at	distancere	sig	fra	sårbarheden	i	at	indrømme,	at	man	udøver	

obstetrisk	vold. 
 

Rekuteringsprocessen	var	jf.	metodeafsnit	4.3.1	via	’snowballsampling’.	Man	kan	disku-

tere,	hvilken	betydningen	dette	har	for	projektet.	På	den	ene	side	kender	deltagerne	os	

på	 forhånd,	og	man	kan	argumentere	 for,	 at	der	er	et	ulige	magtforhold	mellem	os	og	

deltagerne,	fordi	vi	er	et	år	længere	fremme	i	uddannelsen.	Dette	kan	gøre	det	sværere	

at	sige	sin	oprigtige	mening	i	diskussionerne	jf.	analysen	5.1.4.	På	den	anden	side	ved	de	
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studerende,	hvem	vi	 er,	hvorfor	de	kan	 føle	 sig	 trygge	 i	 vores	 relation	 til	hinanden	og	

dermed	tale	mere	frit	og	ærligt	jf.	metodeafsnit	4.3.2. 
 

På	baggrund	af	ovenstående	vurderes	det,	 at	undersøgelsen	 ikke	kan	 stå	alene	og	bør	

understøttes	af	større	og	mere	dybdegående	undersøgelser,	før	man	entydigt	kan	svare	

på,	hvordan	obstetrisk	vold	kan	minimeres.	Dog	vurderes	det,	at	undersøgelsen	kan	bi-

drage	til	en	forståelse	af	jordemødres	perspektiver	på	obstetrisk	vold	i	praksis,	og	hvor-

dan	dette	kan	bidrage	til	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svangreomsorg. 

7.	Konklusion 

Det	er	vigtigt	at	påpege,	at	jordemødre	ikke	udøver	obstetrisk	vold	med	vilje	eller	med	

ond	 hensigt.	 Obstetrisk	 vold	 er	 et	 tabubelagt	 emne,	 og	 der	 kan	 være	 en	modvillighed	

mod	at	tale	om	emnet,	da	det	er	utrolig	sårbart	for	ens	stolthed	og	faglighed	at	reflektere	

over	denne	praksis,	hvor	dem,	man	ønsker	at	hjælpe,	føler	sig	svigtede.	Fokusgrupperne	

tillægger	entydigt	de	fødende	retten	til	at	definere,	hvornår	noget	 føles	som	obstetrisk	

vold,	men	anerkender	samtidigt,	at	alle	fødende	vil	have	forskellige	grænser.	Da	der	ikke	

er	en	definition	af	obstetrisk	vold	bidrager	det	 til	 følelsen	af	magtesløshed,	og	det	kan	

være	svært	at	navigere	i	som	professionel. 
 

Dette	projekt	udfordrer	den	sædvanlige	praksis,	den	tavse	viden	og	selvfølgelighederne,	

da	obstetrisk	vold	kan	minimeres	ved	at	identificere	det	og	reflektere	over	en	ugunstig	

praksis.	Fokusgrupperne	ser	obstetrisk	vold	som	entydigt	negativt,	men	deltagerne	op-

lever,	at	man	på	fødegangene	ikke	er	bevidst	om	denne	ugunstige	og	uønskede	praksis.	

Dog	kan	obstetrisk	vold	retfærdiggøres	i	akutte	situationer. 
 

Jordemødrene	bliver	socialiseret	ind	i	et	praksisfællesskab,	hvor	deres	arbejde	over	tid	

bliver	rutinepræget,	og	de	kan	derfor	blive	blinde	for,	at	de	i	visse	situationer	handler	på	

måder,	 som	 de	 fødende	 kan	 opleve	 som	 obstetrisk	 vold.	 Skæve	 erfaringsrum	 hindrer	

refleksion,	da	man	vil	opleve,	at	man	gør	sit	arbejde	godt,	fordi	man	ikke	er	bevidst	om-

kring,	at	man	udøver	obstetrisk	vold.	Hvis	man	ønsker	at	ændre	praksis,	tyder	det	på,	at	

et	 afgørende	 element	 er	 at	 blive	 bevidst	 om	 de	 skæve	 erfaringsrum	 og	 den	 ugustige	

praksis.	For	at	minimere	obstetrisk	vold	i	den	danske	svangreomsorg	er	det	nødvendigt	
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med	 2.	 ordensrefleksioner,	 der	 bryder	 med	 sædvanen,	 og	 et	 tolerant	 immunsystem	 i	

praksisfællesskabet,	der	kan	håndtere	disse	refleksioner. 

8.	Perspektivering 

Dette	projekt	har	fundet	frem	til,	at	jordemødrene	er	nødt	til	at	udfordre	den	etablerede	

sædvane	ved	at	lave	2.	ordensrefleksioner	for	at	kunne	minimere	obstetrisk	vold.	Af	au-

torisationsloven	 findes	 “Vejledning	 om	 jordemødres	 virksomhedsområde,	 journalfø-

ringspligt,	indberetninger	mv.”,	som	beskriver	at:	“Jordemoderen	har	pligt	til	at	holde	sin	

uddannelse	ved	lige,	følge	udviklingen	inden	for	jordemoderfaget	og	gøre	sig	fortrolig	med	

ny	viden	af	betydning	for	erhvervsudøvelsen”	(10,	22).	Jordemoderen	har	altså	_pligt	til	at	

forholde	 sig	 til	 nyopståede	 tematikker	 som	obstetrisk	 vold,	 samt	 hvilke	 konsekvenser	

dette	har	for	den	fødende.	Der	er	dog	behov	for	yderligere	tiltag	end	kun	at	lade	det	væ-

re	 op	 til	 den	 enkelte	 jordemoder	 at	 reflektere,	 hvis	 vi	 skal	 skabe	 yderligere	 fokus	 på	

problemet.	På	baggrund	af	projektets	konklusioner	tænker	vi,	at	det	kan	opnås,	hvis	der	

bliver	 skabt	 et	 trygt	 rum,	 hvor	 der	 er	mulighed	 for	 at	 reflektere	 over	 obstetrisk	 vold.	

Ph.d.	i	læringsmål	Bodil	Nielsen	beskriver	om	refleksionskompetence,	at	det	har	en	stor	

betydning	at	professionelle	jævnligt	finder	tid	og	rum	til	refleksion	for	at	udvikle	praksis	

(23).	Nielsen	lægger	op	til,	at	man	selv	finder	tid	i	løbet	af	ens	vagt	eller	sammen	med	en	

kollega,	når	der	er	tid	(23).	Dog	kan	det	være	svært	at	finde	tid	til	at	reflektere	med	en	

kollega	i	en	travl	hverdag.	Dertil	udledes	det	af	dette	projekt,	at	obstetrisk	vold	er	et	ta-

bubelagt	emne,	og	derfor	kan	det	være	svært	at	 tale	om.	Vi	 foreslår	derfor,	at	der	bør	

udvikles	et	mere	struktureret	refleksionsrum,	hvor	det	skal	være	trygt	at	dele	perspek-

tiver	på	området,	som	skemalægges	i	personalets	normtid. 
 

Hvis	tiltaget	skal	etableres	i	praksis,	kunne	det	være	interessant	at	undersøge,	hvordan	

det	er	muligt	at	forandre	en	organisation	som	sundhedsvæsenet	for	at	minimere	obste-

trisk	vold.	 Forandringer	er	 ikke	 reaktionsfri,	 og	modstanden	mod	 forandring	kan	 ikke	

undgås	 (24).	 Reaktionerne	 kunne	 eksempelvis	 være	 vrede,	 frustration,	 forvirring	 og	

usikkerhed	på	egne	kompetencer	 (24).	Disse	 følelser	kan	afholde	 jordemoderen	 fra	 at	

deltage	i	praksisændring,	fordi	hun	bliver	nødt	til	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	sine	egne	

kompetencer,	hvilket	kan	være	ubehageligt.	Når	der	er	tale	om	et	sårbart	emne,	er	kon-

fliktniveauet	større	(24).	Dette	er	tilfældet	ved	obstetrisk	vold,	som	det	udledes	af	pro-

jektet.	 Det	 kunne	 tænkes,	 at	 jordemødrene	 kunne	 have	 svært	 ved	 at	 acceptere,	 at	 de	
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udøver	obstetrisk	vold,	fordi	de	ser	sig	selv	som	omsorgsfulde	og	derfor	ville	have	mod-

stand	mod	forandringen.	

	

Når	 forandringer	 skal	 implementeres	 i	 praksis,	 er	 det	 muligt	 at	 forudse	 nogle	 af	 de	

kommende	reaktioner	(24).	Man	kan	benytte	forskellige	værktøjer	for	at	mindske	uøn-

skede	reaktioner.	Et	af	de	værktøjer	er	‘håndteringsmodellen’	(24).	‘Håndteringsmodel-

len’	 lægger	vægt	på	at	 styrke	selvtilliden	og	 informere	om	baggrunden	 for	den	pågæl-

dende	 praksisændring.	 Samtidig	 involveres	 de	 ansatte	 og	 udvikler	 nye	 kompetencer.	

Ulempen	ved	denne	model	er,	 at	det	kræver	 længere	 tid	og	mere	energi	af	 alle	parter	

(24).	Det	er	væsentligt	at	involvere	jordemødrene,	så	de	får	en	forståelse	for	forandrin-

gen,	 samt	hvordan	deres	 kompetencer	 styrkes.	Det	 er	 derfor	 relevant	 at	 inddrage	un-

dervisning	 forud	 for	refleksionsrummet,	 fordi	 jordemødrene	skal	have	en	 forståelse	af	

obstetrisk	vold,	før	de	kan	se	meningen	i	at	reflektere	over	det.	Dette	støtter	erfaringen	

fra	fokusgrupperne	op	om,	da	vi	oplevede,	at	deltagerne	gennemgik	en	udvikling	fra	at	

føle	sig	magtesløse	til	at	finde	problematikken	meget	relevant	og	derefter	aktivt	og	mo-

tiverede	 at	 indgå	 i	 diskussionerne	 og	 refleksionerne.	 Denne	 forståelse	 kan	 mindske	

modstanden	mod	forandringen	og	dermed	fordre	et	ønske	om	at	være	med	til	at	foran-

dre	praksis. 
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Bilag	1:	Dosis-guide	

 
DOkumenteret Systematisk ReferencesInformationsSøgning 

 
 
 

 
 
 

 
Titel: 
Det er menneskeligt at fejle og professionelt at erkende det - et sundhedsvidenskabeligt bachelorpro-
jekt om jordemoderens perspektiv på obstetrisk vold i praksis. 
 
Problemstilling:   
Hvordan oplever danske jordemødre obstetrisk vold i praksis, og hvordan kan disse perspektiver bi-
drage til at minimere obstetrisk vold i den danske svangreomsorg? 
 
 
Stikord på dansk: 
Obstetrisk vold, jordemoder, jor-
demødre, oplevelse, syn, over-
greb, fødsel, fødeafdeling, obste-
triker, perspektiv, praksis, fødekul-
tur, grænseoverskridende adfærd, 
overgreb i sundhedsvæsenet, 
Danmark, skandinavien, vesten.  

Stikord på engelsk: 
Obstetric violence, midwife, midwifes, experience, view, abuse, 
childbirth, obstetric department, obstetrician, perspective, prac-
tice, birthing culture, Denmark, Skandinavia, transgressive be-
haviour 
  

Database eller infor-
mationskilde 

Begrundelse for valg af database eller informationskilde Dato / 
periode 
for søg-
ning 

Database 1 
PubMed  
 
 

PubMed giver adgang til mange internationale videnskabelige 
artikler, da det er verdens største medicinske databaser. 
PubMed har en søgefunktion, der gør det muligt at søge i em-
neområder såsom jordemodervirksomhed. Desuden er alle 
artiklerne peer-reviewed inden de publiceres (Glasdam) 

d. 
14.09.20
21 

Database 2 
CINAHL complete  
 
 

CINAHL complete er en stor sundhedsfaglig database. Den 
indeholder en stor mængde materiale inden for sygepleje og 
jordemoderkundskab. Mange af artiklerne på CINAHL er kvali-
tative studier. Desuden er alle artiklerne peer-reviewed inden 
de publiceres (Glasdam) 
 

d. 
14.09.20
2 

1.	Beskriv	
dit	emne	
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 Tema 1 – overskrift: 
Obstetrik 

Tema 2 – overskrift: 
Vold/overgreb 

Tema 3 – overskrift: 
Jordemødrenes  op-
levelse 

Database 1 – navn: 
PubMed 

Kontrollerede 
emneord: 
”Obstetrics and gyne-
cology Department, 
Hospital” [Mesh] 
“Obstetric nursing” 
[Mesh] 
“Labor Obstetric” 
[Mesh] 
"Delivery, Obstetric" 
[Mesh] 
"Midwifery"[Mesh] 
"Nurse Mid-
wives"[Mesh] 
“Parturition"[Mesh] 
 
Fritekst: 
Midwife [Ti-
tle/Abstract] 
Childbirth [Ti-
tle/Abstract] 
Labour [Title/Abstract]  

Kontrollerede 
emneord: 
“Abuse” [MeSH major 
Topic] 
“Physical Abuse” 
[Mesh] 
“Health Services mis-
use” [Mesh] 
“Gender-Based Vio-
lence” [Mesh] 
 
Fritekst: 
“Obstetric violence” 
[Title/Abstract] 
Violation [Tit-
le/Abstract] 
 
 
  

Kontrollerede 
emneord: 
“Qualitative research” 
[Mesh] 
 
 
Fritekst: 
”point of view” [Ti-
tle/Abstract] 
Perspective [Tit-
le/Abstract] 
 
 

Database 2 – navn: 
CINAHL complete 
  

Kontrollerede em-
neord:  
“Delivery obstetric”+ 
[MH]  
“Obstetric service” 
[MH] 
“Obstetric care”+ 
 [MH] 
“Nurse Midwife” [MH] 
Midwives + [MH] 
Labor + [MH] 
Childbirth [MH]  
 
Fritekst: 
Ikke anvendt  
  

Kontrollerede em-
neord: 
Ikke anvendt 
  
  
  
Fritekst: 
“Obstetric violence” 
[AB] 
“Obstetric rape” [AB] 
Mistreatment [AB] 
Abuse [AB] 
Violation [AB] 
 
  
  

Kontrollerede 
emneord: 
“Qualitative studies” 
[MH] 
Phenomenology [MH] 
Experience 
  
Fritekst: 
”point of view” [AB] 
Perspective [AB] 
Experience [AB] 
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 Tilgængelighed 
 
 
 

Abstract   

Database 1 – 
navn: 
 

Ikke anvendt Ikke anvendt   

Database 2 – 
navn: 
 

Ikke anvendt Ikke anvendt   

 
 

Publika-
tionsår 

Sprog Aldersgruppe Publikationstype 
 

Database 1 – 
navn: PubMed 
 

2016-2021 Dansk, engelsk, 
norsk og svensk  

Ikke anvendt Ikke anvendt 

Database 2 – 
navn: 
CINAHL 
 

2016-2021 Dansk, engelsk, 
norsk og svensk  

Ikke anvendt Ikke anvendt 

	 Tema 1 – overskrift: Tema 2 – overskrift: Tema 3 – overskrift: 

Database 1 – navn: 
PubMed 
 

30.060 41.422  42.736 

Database 2 – navn: 
CINAHL 

25.426 19.510 69.734 

  Tema 1 AND Tema 2 Tema 1 AND Tema 2 
AND Tema 3  
 

Tema 1 AND Tema 3 
 

Database 1 – navn: 
PubMed 

364 44 1463 

Database 2 – navn: 
CINAHL 

381 87 2045 
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Bilag	2:	Moderatorguide		
	
Populær-intro:	 
Hej 
Tusind	tak	for	at	I	vil	bruge	jeres	tid	på	at	deltage	her	i	dag.	 

Vi	er		jordemoderstuderende	fra	Aalborg	på	7.	semester,	så	vi	er	ved	at	skrive	bachelor.	 

Vores	bachelorprojekt	handler	om	krænkelser	i	fødselsomsorgen,	og	vi	er	særligt	inte-
resserede	i,	hvad	vi	som	jordemødre	kan	gøre	for	at	undgå,	at	nogle	kvinder	føler	sig	
krænket.	Derfor	har	vi	brug	for	jer,	fordi	vi	kan	lære	meget	ved,	at	høre	jer	diskutere	
perspektiver	på	dette	problem	i	et	fokusgruppeinterview.	 

Fokusgruppen	her	varer	cirka	11⁄2	-2	timer.	Det	bliver	optaget	på	diktafon,	men	ingen	
andre	hører	eller	ser	udskriften	af	fokusgruppen	end	os	fire	studerende.	I	bliver	som	
deltagere	anonymiseret.	Dette	ender	ud	i	et	bachelorprojekt.	Dataindsamlingen	fra	i	dag,	
vil	kun	blive	set	af	os,	vores	vejleder	og	censor	og	kun	i	anonymiseret	form.		
	 	 	 	 	 	  

Hvad	kommer	der	til	at	ske	i	dag?	 	  

At	deltage	i	en	fokusgruppe,	adskiller	sig	fra	et	interview,	ved	at	I	i	dag	selv	skal	styre	
samtalen	forholdsvis	frit. 

Nu	er	det	mest	jer,	der	skal	snakke	og	diskutere	med	hinanden. 

Forestil	jer,	at	det	er	ligesom	at	sidde	til	en	middag	eller	over	en	kop	kaffe/te	og	have	en	
livlig	diskussion. 

Vi	er	både	interesserede	i	jeres	oplevelser,	fortællinger	og	holdninger.	Alle	oplevelser,	
fortællinger	og	holdninger	er	lige	vigtige	og	lige	okay	-	der	er	ikke	rigtige	og	forkerte	
svar. 

Vi	har	en	nogle	spørgsmål	og	øvelser,	som	vi	giver	jer	en	ad	gangen.	 

I	kører	selv	diskussionen,	og	er	mere	end	velkommen	til	at	udforske	hinandens	perspek-
tiver	også.	Hvis	den	kører	af	sporet,	hvis	I	løber	tør	for	ting	at	sige,	hvis	ikke	alle	bliver	
hørt,	skal	jeg	nok	komme	ind. 

Alle	præsenterer	sig	(navn,	alder,	praktiksted,	bopæl,	har	i	selv	børn). 
 

Forskningsspørgsmål/øvelser	 Startspørgsmål 

Individuel	forforståelse 
 

Øvelse:	I	får	2	min.	til	at	skrive	jeres	tanker	
ned.	Når	jeg	siger	krænkelser	i	fødselsom-
sorgen,	hvad	tænker	I	så?	-	Give	post-it.	 
 
Hvad	er	jeres	umiddelbare	tanker	om	kræn-
kelser	i	fødselsomsorgen? 
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Diskurs	om	terminologien,	fælles	forstå-
else	af	begrebet	obstetrisk	vold 

Hvilke	andre	ord	kender	i,	der	kan	beskrive	
disse	situationer?	Og	hvad	betyder	det	at	
bruge	forskellige	ord	om	det? 

• Overgreb,	grænseoverskridende	ad-
færd,	voldtægtskultur,	obstetrisk	vold,	
ubehageligt	

• Hvem	definerer	en	krænkel-
se/overgreb?	

Hvordan	oplever	danske	jordemødre	
obstetrisk	vold	i	praksis	(del	1	af	pro-
blemformuleringen) 

Hvordan	oplever	i	at	der	bliver	snakket	om	
krænkelser	på	jeres	fødested? 
 
Hvilke	situationer	kan	du	forestille	dig,	hvor	
man	kan	komme	til	at	overskride	nogle	
grænser? 

Vurdering	af	jordemødrenes	perspektiv	
på	obstetrisk	vold 

Øvelse	med	trekant	(se	trekant	nedenunder,	
bliver	printet	ud	til	fokusgruppen): 
Hvilke	tanker	sætter	det	her	i	gang? 

• Kan	I	genkende	det	fra	jeres	hverdag?	
• Er	I	enige	i,	at	alle	punkter	i	trekanten	

er	krænkelser/overgreb/OV?	
• Kan	I	komme	på	nogle	situationer,	

som	kunne	passe	ind	i	trekanten?	

Overgreb	i	et	dansk	perspektiv Øvelse	ud	fra	trekanten:	 
Citater	fra	danske	kvinder	(se	nedenunder):	 

• Hvad	tænker	I	er	på	spil	her?	
• hvordan	passer	det	med	jeres	

syn	på,	hvad	en	krænkelse	er?	
• Passer	oplevelsen	ind	i	det	

spektre,	trekanten	repræsen-
terer?	

Årsager Hvorfor	tror	I,	krænkelser	i	fødselsomsorgen	
forekommer? 

Hvordan	kan	man	minimere	det	…	(del	2	
af	problemformuleringen) 

Hvordan	kan	vi	undgå	krænkelser? 
• Skal	vi	stræbe	efter	helt	at	undgå	det?	

• Hvem	har	ansvaret	for	at	gøre	
det?		

• Hvordan	hjælper	vi	hinanden	med	at	
undgå	krænkelser?	Skal	vi	overhove-
det	det?	

evaluering Er	der	noget	i	gerne	vil	tilføje,	uddybe,	træk-
ke	tilbage	eller	ændre	af	det	der	er	kommet	
frem	under	interviewet?	 
Hvordan	har	det	været	at	være	med?	 
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Citater	fra	kvinder: 
“Jeg	har	fået	lavet	hindeløsning	uden	jeg	blev	oplyst	om	det,	jeg	lå	med	voldsomme	
smerter	undervejs	og	vidste	først	hun	havde	gjort	det	da	jordemor	efterfølgende	havde	
en	helt	blodig	handske.	Det	gav	i	øvrigt	intet	at	gøre	det”	
 
 
“Efterfølgende	sagde	en	jordemoder,	at	hvis	jeg	var	hendes	søster,	ville	hun	tvinge	mig	
til	at	blive	sat	i	gang.	Jeg	endte	med	at	sige	ja,	jeg	tog	selv	pillerne,	men	det	føltes	ikke	
som	et	reelt	valg.	Jeg	sagde	ja,	men	nu	siger	jeg,	at	det	ikke	var	et	informeret	samtykke.”	
	
 
 
“Efter	jeg	havde	født	ville	de	sy	mig	med	tre	sting.	Jeg	sagde	tydeligt	fra	da	jeg	er	MEGET	
angst	for	nåle,	Men	de	talte	bare	over	hovedet	på	mig	og	begyndte	at	sy	 
Min	mor	måtte	tage	mit	barn	mens	jeg	lå	der	og	skreg	og	græd”	
	
 
 
“Jordemoderen	sagde	også,	at	hvis	hun	tog	vandet	nu,	kunne	jeg	få	en	fødestue.	At	det	
ikke	var	sikkert,	jeg	kunne	få	en	fødestue,	hvis	jeg	ventede.	Det	har	hun	ikke	skrevet	i	
journalen”	
	
	
	
 

	


