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Executive Summary 

This master thesis takes a closer look at modern management. By its very definition, management 

never occurs in an innocent or neutral manner. This is true, even when management is characterized 

by voluntary behavior. Therefore, it urges reflection on the Danish health sector when its maternity 

care is based on free choice of the individual. For if free choices are not as innocent as they appear, 

what impact does it have when this very type of management intervenes in the most private and 

intimate parts of life especially pregnancy? 

With this in mind, we will research Danish maternity care in the light of an untraditional perception 

of power. A perception, that doesn’t analyze force or imposition, but on the contrary analyzes 

voluntary behavior. This notion of power is the underlying basis for French philosopher and social 

critic Michel Foucault who operates with the perception that power is exercised only through 

freedom.  

Motivated by the history and dramatic development of maternity care, we will mark and unfold a 

special form of management. A management, that thrives of the freedom of individuals on which it 

conducts without conducting. A management, that in the name of freedom leads us to live life, and 

give life, in a certain manner. Therefore, this master thesis is not about being pregnant, but how 

pregnancy is managed.     

To this end, we analyze how freedom paradoxically becomes a premise for the management of 

pregnant women, even though the freedom to act independently is always present. Furthermore, we 

research how the complex and unmanageable character of today’s maternity care becomes subject 

to management. Through these paradoxical conditions, we point out how modern management of 

pregnancy is characterized by (im)possible management. This (im)possible management is made 

possible by explicitly placing the responsibility for a healthy pregnancy on the woman herself. 

When made responsible, a certain form of freedom is imposed on her; she is on one hand free but 

on the other obliged to manage her pregnancy in a meaningful way. Condemned to this definition of 

‘freedom’ the pregnant woman makes her own strategies of conduct with which the complex and 

unmanageable maternity care is managed.   

Even though this thesis will show how the (im)possible management is made possible by pregnant 

women, we will also attempt reflections on whether or not this kind of management is desirable in a 

health sector, where technologies and available options of treatment are imposed in rapid speed.  
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1. Motivation 

I dette speciale skal en moderne styreform under lup. For når noget søges styret, er det aldrig på 

uskyldig eller neutral vis. Heller ikke, når styringen er kendetegnet ved frivillighed. Derfor maner 

det til eftertanke, når sundhedssektoren netop baserer sin graviditetsomsorg på den gravides frie 

valg. For hvis frie valg ikke er så uskyldige, som de lyder, hvad betyder det så, når netop denne 

form for styring intervenerer i de allermest private og intime dele af livet; graviditeten.  

Besynderligt nok har graviditet ikke altid været synlig. Nok har den altid været forbundet med en 

stor mave, men graviditeten i sig selv har ganske bemærkelsesværdigt været usynlig. I 1700-tallet 

var graviditet ikke så meget en tilstand, som det var en fødsel. En fødsel, hvor redskaber som 

lindrende urter, vaskefad og en tang, håndteret af en erfaren kvinde symboliserede begyndelsen på 

liv. Hvad der skete før ”storken kom”, var imidlertid hensat til gætterier og skrøner. Men så skete 

der noget. Op gennem de næste århundreder får det voksende liv i moderens mave voksende 

opmærksomhed. Graviditeten bliver synlig. I 1939 kan den gravide i en tre-en-halv siders pjece 

læse om, hvordan hun skal være gravid. I 1970’erne kan den vordende moder se livet bevæge sig 

inde i maven på hende. I dag fortæller hyldemetre af gode råd og vejledninger, hvordan den gravide 

ikke blot bør forberede og optimere sin fødsel, men også bør optimere og forberede sin graviditet. 

At give liv er ikke længere en tilstand, hvor naturen og tilfældighederne råder. I dag er det den 

gravides lod ikke kun at bære liv og give liv, men også at forberede og optimere liv.    

Som vordende forældre kan man begejstres og fascineres af denne udvikling. Som 

samfundsvidenskabelige studerende må man stoppe op og undrende spørge, hvad denne stadig mere 

omfattende og komplekse graviditetsomsorg har af konsekvenser. Derfor viger vi dette speciale til 

at undersøge graviditet som genstand for moderne styring.  

Kigger vi nærmere på de mange hyldemetre af råd og vejledninger, er det ikke så lidt, der skal 

holdes styr på, for at graviditeten kan anses for en succes. Især når succesen er betinget af den 

rigtige viden og de rigtige valg helt ned i de mindste detaljer af graviditeten: ”Du forbereder en 

sund graviditet ved at tage et tilskud af folsyre og ved at undgå rygning og alkohol. Du kender de 8 

kostråd (…) Du bevæger dig mindst en halv time om dagen og kender de øvelser, der er særlig gode 

under graviditeten. Du har undersøgt, om der er påvirkninger på din arbejdsplads, der kan skade 

under graviditeten, Du ved, at du skal holde igen med hudcreme, parfume og kosmetik. Du ved, 

hvordan du undgår smitte fra madvarer” (Sundhedsstyrelsen, 2008: 1). Spørger man 
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hovedpersonerne selv, vidner deres udsagn om, at vejledning indeholder mere end gode råd. Også 

uigennemskuelighed og frem for alt kompleksitet synes at blive nærværende: ”Der er nogle meget 

klare råd om, at man kun må spise laks en gang om ugen, at der er tungmetaller i tun og at man 

godt må spise sushi, men det skal være nedkølet. Men der har jeg haft det sådan, at jeg ikke ved om 

jeg tør. Men så var jeg i tvivl, om man godt må spise sild og rogn” (Matilde, gravid i 28. uge). I 

dette hav af råd, der påpeger hensyn, risici og rette valg, efterlades den gravide med ikke så få 

idealer og forventninger til hendes livsførsel.  

Når det er sagt, er der imidlertid intet den gravide skal efterleve. Graviditetsomsorgen, hvad enten 

det er råd, vejledninger eller fysiske undersøgelser, er udelukkende tilbud, som den gravide kan 

vælge at indarbejde eller ej. Med disse tilbud følger dog ikke kun frihed, men også forpligtelsen til 

at vælge. Og disse mange valg kan ligefrem tage det ’lykkelige’ ud af omstændighederne: ”Jeg må 

indrømme, at jeg synes det er svært. (…) Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis man var kommet til 

at gøre et eller andet man ikke skulle, og der så skete noget med ens barn. Men jeg har også prøvet 

at sige til mig selv, at jeg skulle slappe lidt af, for ellers kan man jo heller ikke leve” (Matilde, 

gravid i 34. uge). Med de mange tilbud og valg der skal tages, bliver det at være (og blive) gravid til 

et komplekst og krævende ledelsesprojekt. Et projekt, med blot en enkelt ansvarlig pilot; den 

gravide selv. 

Netop at se graviditet som et projekt, der kræver selvledelse, er vores centrale interesse i dette 

speciale. Derfor vil vi underlægge graviditetsomsorgen et utraditionelt blik for moderne styring. 

Derfor handler dette speciale ikke om det at være gravid, men derimod om styring af graviditet. 

Motiverede af graviditetsomsorgens opkomst og dramatiske udvikling, ønsker vi således med dette 

speciale at markere og udfolde en særlig form for styring. En styring, der finder sit udgangspunkt i 

den enkeltes frihed, hvorfor den styrer uden at ville styre. En styring, der vejleder og vildleder på 

samme tid. Og ikke mindst en styring der i frihedens navn leder os til at leve vores liv, og give liv, 

på en bestemt måde. Denne forståelse af styring åbner op for at se, hvordan magten virker helt ind i 

de mest personlige omstændigheder i privatlivet. Også de lykkelige omstændigheder. 

Med denne hensigt vil vi benytte et magtblik, der ikke analyserer tvang og påskrift, men derimod 

frivillighed. Et sådan magtblik finder vi hos den franske samfundstænker og filosof Michel 

Foucault, der opererer med den særegne konstruktion, at magt udøves gennem frihed. Her optræder 

magten produktivt som det at lede mennesker til at lede sig selv. Med dette utraditionelle magtblik 

bliver den frivillige indvilligelse i graviditetsomsorgen mere end blot frivillig, den rummer også 
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ledelse af den selvledende. Med denne forståelse af frivillighed som ledelse af selvledelse åbnes op 

for, hvordan magten virker i detaljen, når den gravide skal lede sit graviditetsprojekt. Et 

graviditetsprojekt som vi med denne magtforståelse iagttager som et selvledelsesprojekt, 

kendetegnet ved den gravides frihed til selv at vælge. Men hvordan bliver det overhovedet muligt at 

styre gennem den enkeltes frihed, når den enkelte altid er fri til at handle anderledes? Dette 

paradoksale forhold skaber både selvledelsesprojektets umulighed, men også, mere overraskende, 

dets produktive mulighed. Det bliver derfor nærliggende at undersøge, hvordan denne umulighed 

muliggøres.   

Dertil synes graviditetsomsorgen at være kendetegnet ved endnu et paradoksalt forhold, som vi i 

særdeleshed er blevet opmærksomme på i mødet med de gravide. I det uendelige hav af tilbud om 

scanninger, samtaler, kost og motion synes graviditetsomsorgen at rumme et vanskeligt 

styringspres, hvor graviditeten aldrig kan ledes nok, og hvor den gravide aldrig kan blive sund nok.  

Dertil kan man spørge, om graviditetsomsorgen i sin iver for at styre mere gør graviditeten ustyrlig? 

Det oplagte svar er ja. Med dette speciale vil vi imidlertid vise, hvordan dette langt fra er tilfældet. 

Ustyrlighed kan tværtimod gå hen og blive styringens forudsætning.  

At moderne styring på paradoksal vis både muliggør og umuliggør den gravides selvledelsesprojekt 

er den (u)mulige styringskunst, som vi vil udfolde med dette speciale. Dette leder os frem til 

følgende problemformulering. 

1.1 Problemformulering  

Hvordan bliver styringen af graviditet til et muligt selvledelsesprojekt, og samtidig 

selvledelsesprojektets umulighed? 

 

1.2 Specialets positionering i feltet 

I dette speciale anskuer vi ikke graviditet ud fra et naturvidenskabeligt rationale. Vi ønsker ikke at 

konkludere, hvorvidt gravide er sunde eller usunde som følge af statens graviditetsomsorg. 

Ambitionen med dette speciale er derimod at iagttage og udfolde styringen af graviditet med blik 

for hvordan der styres, dvs. hvorledes styringen konkret udøves og hvilke taktikker og teknologier, 

styringen gør brug af i sin styring. Dertil er ambitionen også at anlægge et historisk blik på 

styringen af graviditet og herigennem påpege, hvordan styringen af graviditet i dag ikke er en fast 
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størrelse, men derimod er et resultat af en historisk udvikling inden for sundhedsområdet. Heri 

ligger udsigelseskraften i dette speciales problemformulering.  

Med dette speciale skriver vi os ind i et felt, der anskuer graviditet og sundhed ud fra et 

samfundsvidenskabeligt perspektiv. Det er et felt, der ikke er fuldstændig uberørt, og vi lægger os 

således i forlængelse af eksisterende forskning på feltet. Her kan særligt nævnes lektor ved det 

sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet Signild Vallgårda og Nis Johannsen, 

ph.d. ved IT- Universitetet, der begge har beskæftiget sig med sundhedspolitisk magtudøvelse i 

forbindelse med graviditetsomsorgen. Vallgårda har bidraget med en bred indsigt i det 

sundhedspolitiske felt samt indsigt i de historiske udviklinger på sundheds- og 

forebyggelsesområdet i forbindelse med graviditet og plejen af spædbarnet (se eksempelvis 

Vallgårda, 1995, 2003). Johannsens definition af graviditet som ’ledelsesprojekt’ har været 

udgangspunkt og genstand for videreudvikling i nærværende speciale (se Johannsen, 2009).  

Trods vores inspiration fra Vallgårda og Johannsens forskningsbidrag bygger vores undersøgelse 

imidlertid på en anden forståelse af moderne styring; nemlig moderne styring som produktiv og 

paradoksal. Med denne forståelse trækker vi på vores tidligere arbejde sammen som studerende på 

kandidatuddannelsen ’Politisk Kommunikation og Ledelse’ på CBS, hvor vi beskæftigede os med 

moderne implementering og styringsformer (Cederlund, Gørvild & Poulsen, 2008). En forståelse, 

der igen er formet af vores studier og undervisning ved Institut for ledelse, politik og filosofi på 

CBS. I dette speciale lader vi særligt instituttets forskning i styringsteknologier inspirere vores 

arbejde (se eksempelvis Thygesen 2004, Andersen og Thygesen 2004, Tangkjær 2005 og Thygesen 

& Tangkjær 2007).  

Vores speciale er således resultat af vores studier i - og interesse for - moderne magt og styring. 

Denne baggrund har vi ladet møde et nyt felt: graviditetsomsorgen Således er vi i dette speciale 

blevet inspireret af forskellige former for forskning og herudfra specificeret og udviklet dette 

speciales undersøgelsesgenstand; styringen af graviditet. 
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2. Analysestrategi 

I dette kapitel er formålet at præsentere de analysestrategiske præmisser vi sætter, for at kunne 

besvare dette speciales problemformulering: Hvordan bliver styringen af graviditet til et muligt 

selvledelsesprojekt, og samtidig selvledelsesprojektets umulighed?  

For at besvare problemformuleringen har vi valgt at lave to adskilte analyser. En analyse, hvor 

vores blik rettes mod styringens historiske opkomst og fremtræden på graviditetsområdet, og en 

analyse, hvor blikket udfolder den nutidige styring af graviditet. Ud fra denne tanke om en toledet 

besvarelse af problemformuleringen viser vi i kapitel 3, hvordan styringen af graviditet er emergeret 

over tid og endvidere blevet transformeret til et selvledelsesprojekt. Dertil viser vi i kapitel 5, 

hvordan denne styring i dag på paradoksal vis både muliggør og umuliggør graviditet som 

selvledelsesprojekt. Hvordan styringen af graviditet emergerer og udfoldes, står således som dette 

speciales centrale undersøgelsesgenstand.  

Som analysestrateger bliver vores opgave således at klargøre, hvordan vi vil iagttage styringen af 

graviditet i vores analyser. Vi vil derfor vise, hvordan vi former det, der kaldes ’et anden ordens 

blik’. Som led i at klargøre de analysestrategiske præmisser for dette speciale vil vi i dette afsnit 

undervejs fremlægge de to analysers input og output velvidende, at vi til tider foregriber analysens 

konklusioner. Denne fremgang har vi valgt, for at give læseren et overblik over specialet i sin 

helhed. Først vil vi dog kort skitsere betydningen af et blik på anden orden. 

2.1 Et blik på anden orden  

Ved analysestrategi forstår vi en strategi for, hvordan vi former et blik, hvorigennem vi iagttager 

iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999: 15). Denne iagttagelseskonstellation er også kaldet 

’et andens ordens blik’. Det er en analysestrategi, der indebærer tre primære præmisser for 

analysen; tom ontologi, genstandsfeltets kontingens samt valg af program. 

Tom ontologi 

Når vi i dette speciale bekender os til en analysestrategi på anden orden, former vi et blik, hvor vi 

træder frem som iagttagere på anden orden (Andersen, 1999: 14ff). Analysestrategi på anden orden 

er en strategi for, hvordan man som epistemolog konstruerer andres iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser. Dette åbner for den analytiske mulighed at iagttage, hvorfra objektet selv iagttager. 

Med andre ord; analysen bliver iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999: 15). 
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Et blik på anden orden forskyder derfor den videnskabelige tilgang fra at ontologisere sit felt til at 

de-ontologisere feltet (Andersen, 1999: 12-14). På denne måde udgør den tomme ontologi en vigtig 

præmis for dette speciale. Med en tom ontologi tilskrives virkeligheden ikke noget bestemt på 

forhånd (Andersen, 1999: 19). Dette betyder konkret, at vi ikke indtager nogen ontologisk 

privilegeret position, hvorfra vi kan iagttage med tilhørende fare for at naturalisere genstandsfeltet. 

Med udgangspunkt i en tom ontologi kan selvfølgeligheder problematiseres og afselvfølgeliggøres, 

hvilket bliver muligt ved at spørge til, hvordan feltets meningsfuldhed er emergeret (Andersen, 

1999: 12-14). Vi distancerer os på denne måde fra fortolkende videnskaber som eksempelvis 

hermeneutikken og dens fortolkning af meningsfulde fænomener (Gilje og Grimen, 2002: 166). 

Ved denne metodelære er ambitionen at finde frem til en underliggende mening i noget, der 

fremstår uklart (Gilje & Grimen, 2002: 181). I hermeneutikken bliver særligt 

begrundelsessammenhænge, også kaldt den hermeneutiske cirkel, det, der afgør fortolkningens 

status som god eller dårlig videnskab. Med en analysestrategisk tilgang på anden orden tror vi ikke 

på, at noget kan ophøjes til at være den mest videnskabelige og gyldige udlægning, og vi tror heller 

ikke på, at feltet besidder en mening a priori. I stedet for at lede efter underliggende meninger og 

begrundelsessammenhænge bliver vores opgave i stedet at ”opnå en erkendelse, der er kritisk 

anderledes end den allerede givne meningsfuldhed” (Andersen, 1999: 15). Dette betyder for os, at 

vores ærinde som anden ordens iagttagere bliver at afselvfølgeliggøre styringen af graviditet i dag 

ved at spørge til, hvordan styringen af graviditet opstår og udfoldes. Med denne analysestrategi 

undgår vi derfor at medproducere ontologiserende bevægelser, idet vi ikke tilskriver styringen af 

graviditet nogen mening på forhånd. Med konstruktionen af et analytisk blik på anden orden 

indtager vi en position udenfor, der kan iagttage dannelsen af det sociale indenfor (jf. Thygesen & 

Tangkjær, 2007). Anden ordens analysestrategi er derfor en særlig måde, hvorpå vi kan besvare 

vores problemformulering, hvor analysens ærinde ikke er centreret om feltets handlinger, men om 

kategorier, problematikker og temaers fremkomst.  

Kontingens og program 

For at kunne afselvfølgeliggøre styringen af graviditet må vi nødvendigvis klargøre og beskrive ud 

fra hvilket program, vi iagttager iagttagelser som iagttagelser. Vores valg af teori udgør det 

program, hvorfra vi henter de kategorier, som vi iagttager igennem. Kategorier der muliggør, at 

vores genstandsfelt træder frem. Valg af program er derfor helt afgørende for, hvorledes 

genstandsfeltet træder frem, idet det præciserer vores blik. Eller med andre ord, hvad der bliver 
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muligt for os at se og ikke at se. Med programmet konstruerer vi et iagttagelsespunkt på en særlig 

måde, når vi iagttager styring af graviditet på anden orden.  

At blikket konstruerer iagttagelsespunktet, har konsekvenser for analysearbejdet. I almindelighed, 

fordi anden ordens perspektivet derved understreger behovet for at tydeliggøre de kriterier, 

analysearbejdet er resultat af, og i særdeleshed, fordi strategien påpeger den evigt tilstedeværende 

kontingens (Andersen, 1999: 152f). Potentielle alternativer til vores genstandsfelt kunne således 

aktualiseres med et andet blik. Dette gælder også for empirien, idet valget af analysestrategi former 

den måde, hvorpå vi læser og konstruerer vores empiri. Den virkelighed, som vi iagttager i 

empirien, bliver først til, når vi konstruerer den, og hermed udgør det empiriske materiale således 

vores konstruktion af andres iagttagelser som iagttagelser. Kontingensen minder os således om 

blikkets udsigelseskraft; hvordan det både har et potentiale og en grænse, hvilket man må gøre sig 

klart som iagttager. Udsigelseskraften vil skabe begrænsninger, men frem for alt vil den specificere 

vores analyser. 

Vi vælger i dette speciale at aktualisere filosof og samfundstænker Michel Foucaults (1926 – 1984) 

analytiske greb om magt i moderne liberale samfund som det program, vi iagttager ud fra i vores 

analyser af styringen af graviditet. Ved at lade Foucaults analytiske greb konstruere vores 

overordnede blik i dette speciale vælger vi også at lade styringen af graviditet træde frem på en 

særlig måde. Dette blik bliver en præmis for begge vores analyser, omend blikket konditioneres 

særskilt til hver af de to analyser. I det følgende afsnit vil vi uddybe vores valg af program.  

2.2 Specialets magtblik   

Hvad er magt? Og hvorledes bliver det muligt at få øje på den? To spørgsmål vi har stillet os selv ved 

dette speciales tilblivelse. Ved at spørge således, åbnes analysens mulighed for at kunne spørge til 

magten og dens muligheder, uden at vi på forhånd ligger os fast på, hvad magt er. Idet vores 

undersøgelsesgenstand, styringen af graviditet, udgøres af en relation frem for en position kan de to 

spørgsmål endvidere hjælpe os til at konstruere en analytisk tilgang til at få øje på en magt, der ikke 

lader sig indfange som en fast størrelse.  

Frihed som magtens forudsætning 

På spørgsmålet om hvad magt er, hjælper Foucault os med at bestemme ”(...) at magt netop ikke er en 

substans” (Foucault, 2008: 7). Ifølge Foucault, og i modsætning til traditionelle magtopfattelser, kan 

den moderne magt ikke reduceres til en specifik størrelse eller ideologi, der virker over, under eller fra 
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A til B (Foucault, 2008: 7f). Foucault vender sig således mod traditionelle magtopfattelser, som 

bestemmer magtens fremtrædelsesform som et særligt påvirkningsforhold. Det er magtopfattelser, som 

antager, at aktører handler rationelt i forsøget på at varetage deres interesser. Hermed bliver 

magtudøvelse et spørgsmål om forskellige aktørers interessevaretagelse. Traditionelle magtforståelser 

er således aktørorienterede (Christensen & Jensen, 2001: 113ff), og flere af dem karakteriserer 

magtrelationer ved, at nogen forsøger at gennemtvinge noget overfor andre på trods af deres modvilje; 

en ’magt over’ (Kraft og Raben, 1995: 5). For en del af de traditionelle magtopfattelser gælder det 

sågar, at koblingen mellem subjekt og magt består i forestillingen om en aktør, der begrænser eller 

begrænses af andre aktører (Laustsen og Myrup, 2006: 36). Ved kort at have rettet blikket mod de 

mere traditionelle opfattelser af magt får vi tydeliggjort, hvordan Foucaults magtopfattelse på 

væsentlige punkter adskiller sig fra disse. Foucault tilbyder en magtforståelse, som ikke udnævner 

magt til at være et særligt påvirkningsforhold mellem A og B, ej heller en magtforståelse, som bygger 

på aktørers interessevaretagelse eller en begrænsning af subjektet. Tværtimod tilbyder Foucault en 

ganske anden og meget radikal magtforståelse, idet magt ifølge Foucault kun udøves gennem frihed: ” 

Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are ”free” (Foucault, 1994: 342).  

På spørgsmålet om, hvorledes det bliver muligt at få øje på magten, tilbyder Foucault os derfor, at vi 

kun kan få øje på magten ved at lade den analysere i sin udøvelse (Foucault, 2006: 99). Som Foucault 

udtrykker det, så er ”(...) det at vælge magtens optik en måde, hvorpå man kan identificere 

meningsfulde relationer mellem elementer, der ikke er nogen iboende forbindelse imellem” (Foucault, 

2008: 231).  Det ’at vælge magtens optik’ er således en accept af, at magt ikke kan besiddes og derved 

heller ikke knyttes til en forestilling om et subjekt, der udøver magt over et andet.  

I den relationelle magtforståelse træder subjektet i stedet frem som et produkt af magten. Denne proces 

kalder Foucault subjektivering. Hermed er subjektiveringsformer den primære undersøgelsesgenstand i 

Foucaults analyser af moderne magtudøvelse og ikke magtens udøvelse i sig selv (Foucault, 2000: 

209). Derfor iagttager vi den sociale praksis, som udtryk for diskursive subjektiveringsformer. 

Subjektivering forstår vi som effekten af den proces, hvor magten virker ved at gøre individet til – eller 

få individet til selv at gøre sig til - objekt for bestemte subjektpositioner (Mik-Meyer & Villadsen, 

2007: 17). Moderne magtudøvelse søger hermed at styre gennem frihed ved at stimulere og lede til 

bestemte subjektpositioner. Eller som Foucault udtrykker det: ”The exercise of power is a ”conduct of 

conducts” and a management of possibilities. (...) To govern (....) is to structure the possible field of 

action of others” (Foucault 1994: 341). Det er et blik for magt, der indsætter det frie subjekt som sin 
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forudsætning, hvorfor magt kun er til stede i fraværet af tvang. Magten er derfor ikke repressiv, men 

skal i stedet iagttages som produktiv og skabende (Foucault, 2006: 98ff). Netop af denne grund kan 

magten aldrig iagttages som neutral. Med magt følger altid en særlig viden: ”What makes power hold 

good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only weigh on us as a force that says 

no; it also (…) forms knowledge. (…) It needs to be considered as a productive network that runs 

through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression” 

(Foucault, 2000: 120).  

For at få blik for hvordan frie subjekter og deres handlinger ledes i magtfulde relationer, vender 

Foucault blikket mod magtteknologier. Her beskriver han, hvordan”(…) denne frihed, der på én gang 

er ideologi og regeringsteknik, bør forstås inden for magtteknologiernes mutation og transformation 

(Foucault, 2008: 55). Det er i denne mutation og transformation, at frihed som magtens forudsætning 

former subjektet: “Technologies of power, which determine the conduct of individuals and submit 

them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject” (Foucault, 1998:18). Når 

magtteknologier objektiverer subjektet menes, at subjektet på én gang underkastes vidensproducerende 

granskning og praktisk styring (Mik-Meyer & Villadsen, 2007: 28). Når vi ud fra Foucault konstruerer 

vores analytiske tilgang, medfører dette altså, at vi ikke er interesseret i at iagttage gravide kvinder 

som subjekter i udgangspunktet, men i stedet som subjekter, der skabes som effekt af en særlig styring. 

En styring, der kendes ved at indsætte friheden som sin forudsætning. Det interessante bliver her, 

hvordan subjekters handlemuligheder formes, når styringen af graviditet styrer gennem frihed.  

Med Foucaults greb om magt, som det program vi iagttager ud fra, ser vi således en magt, der ikke er 

knyttet til bestemte positioner, men derimod en magt, der skal fremanalyseres i de relationer, vi 

iagttager i styringen af graviditet. Det vil sige i relationen mellem stat og subjekt, i relationen mellem 

subjekt og subjekt og i subjektets relation til sig selv. Vi har således med dette magtblik øje for de 

subjektpositioner, der emergerer i relationer som effekt af styringen gennem frihed.  

2.3 Moderne magtformer 

Vi har i ovenstående bekendt os til et blik for den produktive magts virke. Når vi iagttager styringen 

af graviditet med dette magtens blik, må vi imidlertid være opmærksomme på Foucaults beskrivelse 

af, hvordan moderne magtudøvelse er kendetegnet ved særlige magtformer. Vi vil her udfolde disse 

moderne magtformer, hvori magten opererer. Det vil vi gøre gennem en kort redegørelse af 

Foucaults bestemmelser af den moderne magt som governmentality, pastoral magt og biomagt.  
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Inden den teoretiske redegørelse er en kort præcisering på sin plads. Foucault opererer i sin analytik 

med åbne og polyvalente begreber, der særligt er kendetegnet ved negative afgrænsninger 

(Andersen 1999: 29-30). Dette særpræg – eller kritikpunkt - gør vores arbejde med at konditionere 

magtblikket særligt vigtigt. Da både govermentality, pastoralmagt og biomagt er eksempler på 

sådanne åbne begreber, må disse konditioneres, så vi opnår større empirifølsomhed og kan arbejde 

med styringens effekt i detaljen. Vores analysestrategiske respons på disse åbne begreber er at 

konstruere en række underbegreber knyttet til hver magtform. Dette konditionerer vores magtblik 

yderligere og gør os i stand til at identificere magtformerne i deres udøvelse. 

Governmentality 

Med bestemmelsen af governmentality som magtform betegner Foucault den form for styring, der 

kendetegner det moderne samfund (Foucault, 1994: 201ff), hvor det ”(...) er blevet af afgørende 

betydning at integrere friheden og denne friheds iboende grænser i selv regeringspraksissens felt.” 

(Foucault, 2008: 382).  Spændingen mellem styring og forpligtelse kontra autonomi og frihed er 

med opkomsten af denne magtform sat på spidsen. Foucault beskriver governmentality således: 

”Ved ”guvernementalititet” forstår jeg den mængde af institutioner, procedurer, analyser og 

refleksioner, beregninger og taktikker, som gør det muligt at udøve den specifikke, om end meget 

komplekse form for magt (…)” (Foucault, 2008: 116). Ved governmentale teknikker er det 

borgerens personlige og frie udvikling, der sættes i fokus for styring, og derfor bliver styringen 

særligt rettet mod subjektets selvstyring. Sagt anderledes, med udgangspunkt i borgerens mentalitet 

søges der styret uden at styre. Med den governmentale magtform får vi hermed blik for, hvordan 

styring optræder i netværk af relationer, og hvordan den gennem en objektivering af subjektet søger 

at forme og omforme subjekternes refleksion, selvforhold og handlinger (Karlsen & Villadsen, 

2007:14ff). Vi iagttager således, hvordan refleksionen gøres til objekt for styring. Med en 

forståelse af den moderne magt som governmental magt, der er betinget af ’indre styring’ åbnes 

genstandsfeltet således med et blik for, hvordan refleksionsmekanismer igangsættes og påbegynder 

en objektiveringsprocses, hvor subjektet leder sig selv. Som effekter af objektiveringen fremtræder 

en selvdisciplinering og en ansvarliggørelse, når subjektet mægtiggører sig i forholdet til sig selv. 

Den governmentale magtform tilbyder således at producere subjekter, der er selvrefererende, da 

subjektet i styringen af sig selv refererer til sit eget selvforhold. Vi kender derfor den 

governmentale magtform, når ansvarlighed og selvdisciplinering bliver effekt af styringen.  
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Figur 1: Underbegreber til governmentality 

Refleksion Gennem refleksion gør subjektet sig selv til genstand for selvundersøgelse. Subjektet påtager sig opgaven 

om at styre sig selv. Effekten af denne refleksion er selvdisciplinering og ansvarliggørelse af subjektet. 

Refleksion som mekanisme ser vi eksempelvis, ved at den gravide gennem refleksion træffer egne valg og 

hermed indsætter sig selv som magtoverlegen i forvaltningen af sin egen graviditet. 

Selvdisciplinering Selvdisciplinering er effekten af selvstyringen, når subjektet gennem refleksion gør sig selv disciplineret 

til at handle og hermed i stand til at magte sin egen styring. Selvdisciplinering som effekt af styringen ser 

vi eksempelvis, når den gravide disciplinerer sig selv til at handle på statens viden. 

Ansvarliggørelse Ansvarliggørelse er effekten af selvstyringen, når subjektet gennem refleksion gør sig selv ansvarlig for 

sine handlinger. Ansvarliggørelse som effekt af styringen ser vi eksempelvis, når den gravide indsætter sig 

selv som ansvarlig for at forvalte graviditeten.   

 

Pastoralmagten 

Den pastorale magtform afbilder præstens måde at føre den enkelte mod ’frelse’ - den såkaldte 

pastorale ledelse (Foucault 1994:214). Denne magtform retter sig mod subjektets indre, dets tanker 

og hemmeligheder, og dermed virker magten ved at kræve, at den enkelte siger sandheden om sig 

selv (ibid). Ved brug af pastorale teknikker, som vi kender fra katolicismen, hvor den syndige 

bekender til præsten med henblik på frelse, motiveres subjektet til at bekende sandheden om sig 

selv. Her træder en særlig omsorg frem for den enkelte, som skal lede mod frelsen. Denne omsorg 

beskriver Foucault metaforisk på følgende vis: ”Hyrden våger over hjorden, forebygger enhver 

ulykke, der kunne true selv det mest uanselige af hjordens dyr. Han sørger for at alt går bedst 

muligt for hvert enkelt af hjordens dyr” (Foucault, 2008: 138). Den pastorale magtform får 

subjektet til at bekende sandheden om sig selv med henblik på at blive vejledt i relation til en 

lyttende anden. På denne måde har de pastorale teknikker den egenskab, at de virker ved at 

subjektet dømmer sig selv skyldig som inklusionsmekanisme til at blive vejledt. Vi iagttager 

således, hvordan bekendelse bliver objekt for styring i den pastorale magtform. Ved at iagttage sig 

selv negativt inkluderes subjektet gennem skyld og bekendelse, og der etableres videre mulighed 

for vejledning. Hermed skabes der en relation mellem subjekt og vejleder, der er båret frem af 

ønsket om frelse.  

Med blik for disse teknikker iagttager vi, hvordan aktuelle magtrelationer, eksempelvis vejledning 

mellem jordemoder og gravid, til stadighed trækker på teknikker lig den kristne, pastorale ledelse: 

“This form of power is salvation oriented (…); it is coextensive and continuous with life; it is linked 

with the production of truth – the truth of the individual himself” (Foucault, 1994:333). Den 

pastorale magtform tilbyder en subjektposition, der er fremmedrefererende, idet subjektet refererer 

til en anden end sig selv i form af en lyttende anden dog med udgangspunkt i frivillig bekendelse. 
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Vi kender således pastoralmagten, når subjektet frivilligt bekender fortidens skyldige handlinger, og 

herved inkluderes i en vejledning mod frelse. 

Figur 2: Underbegreber til pastoralmagt 

Skyld Når subjektet iagttager sig selv som skyldig inkluderes det i vejledning. Skyld som mekanisme ser vi 

eksempelvis, når den gravide udpeger sin egen adfærd som problematisk. Vi ser ligeledes, hvordan skyld 

produceres som en effekt af selv samme vejledning, idet vejledning påpeger den gravides skyldige handlinger. 

Bekendelse Subjektet bekender sin egen skyld overfor en lyttende anden og opnår hermed vejledning. Bekendelse som 

mekanisme ser vi eksempelvis, når den gravide dømmer sig selv usund overfor en lyttende anden med det formål 

at kunne genskabe sig selv som sund. Således optræder bekendelsen som vejledningens motor. 

Vejledning Vejledningen bliver mulig, når den gravide indsættes i relation til en lyttende anden og i denne vejledning 

bekender sin skyld. Denne vejledning bliver den gravides tilbagevendende mulighed for at reducere usikkerhed 

knyttet til hendes valg. Vejledning som mekanisme ser vi eksempelvis, når de gravide efterspørger autoriteters 

ekspertise for at kunne gøre sig selv handlekompetent. 

Frelse I vejledningen angives en vej mod frelse. Frelse som mekanisme ser vi eksempelvis, når den gravide modtager 

råd om en sund graviditet fra en lyttende anden og søger at handle på disse. 

 

Biomagt 

Med biomagten flyttes fokus fra den gravides tanker til et fokus rettet mod den gravides krop og liv. 

Biomagten er en særlig type magt rettet mod ’det levende liv’ forstået som forplantning, fødsler, 

dødelighed, helbredsniveau, levetid etc. (Foucault, 2006: 143). Biomagten retter sig således mod 

befolkningens sundhed og velfærd ved at objektivere kroppen som genstand for sin styring. Hermed 

muliggøres intervention i den enkelte krop og hermed en øget intervenering i befolkningens 

levende liv, en styring helt ned i detaljen, som et led i at styre befolkningen. Magten over livet 

udvikles dels ved en disciplinering af legemet og dels ved en regulering af befolkningen (Foucault, 

2006: 144). En regulering af befolkningen sker med udgangspunkt i det enkelte liv ved at artikulere 

statens styrke og den enkeltes lyksagelighed: ”Denne lyksagelighed forstået som det forhold, at 

individerne gør mere end blot at leve, er det, som på sæt og vis skal omsættes og omformes til 

statens fordel: gøre menneskets lykke til statens nytte, gøre menneskets lykke til selve statens 

styrke” (Foucault, 2008: 354).  

Med et blik for biomagt bliver konstruktionen af sygdomstilfælde særlig essentiel, og derved 

nødvendigvis også konstruktionen af det sunde og raske (Foucault, 2008: 66). Herved bliver det 

også muligt med denne magtform som blik, at sige noget om, hvilken befolkning og livsform, der 

fremelskes, og hvilken der problematiseres. Med biomagten får man med Foucaults ord; ”(…) en 

kortlægning af det normale og unormale, man får en kortlægning af de forskellige 

normalitetskurver, og normaliseringsoperationen består i at bringe de forskellige 
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normalitetsdistributioner i spil i forhold til hinanden og at få de mest ugunstige bragt i 

overensstemmelse med de mest gunstige ” (Foucault, 2008: 69). Således afføder biomagten også 

normaliseringskurver og skaber normer for liv, hvormed effekten af biomagten bliver 

normalisering. Biomagten er således en magtform, der skaber værdi for samfundet gennem en 

regulering af borgerne og deres måde at være borger på (Foucault, 1994:148). Samtidig er det også 

en magtform, der søger mod at regulere det sociale liv indefra således, at normer for liv bliver 

overtaget og iværksat af subjektet selv som en konstant og vedvarende selvregulering. Samfundets 

sandhed er her”(…) ikke længere noget, staten selv skal være indehaver af, det er hele nationen, der 

skal være indehaver af den” (Foucault, 2008: 387). Vi kender således biomagten som magtform, 

når teknologier iværksætter muligheden for, at subjektet lader sig underlægge standardiserede 

kropslige undersøgelser og herudfra iværksætter en selvregulering i overensstemmelse med det, der 

betegnes som en gunstig livsførelse. Biomagten tilbyder således en subjektposition, der er 

fremmedrefererende, da subjektet iværksætter en styring i sig selv ved at referere til massen i form 

af eksterne normer for liv. 

 

Figur 3: Underbegreber til biomagt 

Selvregulering Subjektet regulerer sig selv, når normer for liv indoptages og iværksættes som en del af den gravides eget 

handlegrundlag. Selvregulering som mekanisme ser vi eksempelvis, når de gravide handler i overensstemmelse 

med en standardiseret viden.  

Intervention Muligheden for intervention i den gravide krop opstår, idet den gravide ser sig selv som potentielt usund 

(potentiel unormal). Det er en intervention, som bliver et resultat af den gravides selvregulering, hvor 

interventionen iværksættes ud fra en iagttagelse af sig i relation til massen. Intervention som mekanisme ser vi 

eksempelvis, når de gravide underlægger sig sundhedsregulerende indgreb. 

Normalisering Gennem intervention bliver subjektets sundhed reguleret i forhold til normen om en gunstig livsførelse. 

Effekten af selvregulering og intervention bliver således normalisering. Normalisering som effekt ser vi 

eksempelvis, når de gravide indarbejder statslige normer om en sund graviditet i egen graviditet. 

 

2.4 En reaktualisering af magtens blik 

Vi har valgt at inddrage sociologen Nikolas Rose’s (1947-) videre arbejde med Foucaults 

bestemmelse af frihed som den moderne magts forudsætning. Det har vi gjort, da Rose nuancerer, 

hvordan friheden i vores nutidige vestlige samfund er en forudsætning for regeringers praksis. På 

denne måde reaktualiserer Rose Foucaults arbejde i i en nutidig kontekst. Vi vil fæstne os ved den 

del af Rose’s arbejde, der omhandler det at få subjekter til at se og foretage de ’rigtige valg’, når 

subjekter styrer sig selv. At styre subjekter til at styre sig selv medfører samtidig et blik for, 

hvordan det bliver muligt at lede adfærd i relation til en ønsket adfærd. En adfærd, hvor nogle valg 
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er mere ”rigtige” end andre. Denne regulering sker både gennem normer for adfærd, men også ved 

at udstyre borgere med sprog og teknikker til at forstå sig selv og lede sig selv (Rose, 1999: 69). 

Beslutningen om at udføre den rigtige adfærd lægges her over på det ansvarlige subjekt. I denne 

styring spiller eksperter en særlig rolle, idet de skal hjælpe subjektet til at træffe egne, men rigtige 

valg. Heri ligger en mulighed for, at eksperter kan sætte den normal, der er med til at forme det 

personlige ansvar (Rose, 1999: 76ff). Derfor vil vi have blik for, hvordan autoriteter i 

graviditetsomsorgen udspiller deres rolle som eksperter. Heri ligger den gravides mulighed for at 

sammenligne egne handlinger i forhold til forestillingen om normalitet (Rose, 1999: 76). Vi får med 

inddragelsen af Rose således blik for styringen som et virke, der skaber frie subjekter, men samtidig 

bibeholder en vis kontrol i produktionen af det normale, som det frie subjekts reference. I styringen 

af graviditet vil vi således have blik for, hvordan forestillingen om de ’rigtige valg’ er med til at 

styre den gravide i retning af en ønskelig adfærd om sund graviditet. 

2.5 Problemformulering revisited 

Med vores blik for magt in mente vil vi nu kort præsentere ambitionen med specialets analyser, der 

tilsammen skal besvare vores problemformulering. Vores to hovedanalyser er dels en genealogisk 

analyse, der viser opkomsten af styringen af graviditet og dels en synkron analyse, der udfolder 

styringens virke i dag. I den genealogiske analyse anlægger vi således et diakront snit som viser, 

hvordan styring af graviditet over tid først emergerer som et ledelsesprojekt og senere kan iagttages 

som et selvledelsesprojekt. Den genealogiske analyse udgør således forudsætningen for, at vi i den 

efterfølgende analyse kan udfolde selvledelsesprojektet og herigennem belyse dets mulighed og 

umulighed. I den efterfølgende analyse skifter vi det diakrone blik på styring ud med et synkront 

blik på styring, idet vi i denne analyse udfolder, hvordan selvledelsesprojektet kendes og virker i 

dag. Endvidere fremanalyserer vi, hvordan styringens effekter på paradoksal vis både er 

selvledelsesprojektets mulighed og umulighed. Afslutningsvis vil vi i specialet sammenholde de to 

analyser og derefter reflektere over den moderne styring med genealogien som modhukommelse 

(kap. 6). Hermed besvarer vi specialets problemformulering ud fra både et diakront og et synkront 

blik på styring af graviditet, og vi bruger historien som redskab til at belyse nutiden i et kritisk lys.  

Når vi bruger betegnelsen ’selvledelsesprojekt’ i vores problemformulering, kan vi med vores blik 

for magt bestemme denne som en særlig relation mellem gravid og stat (sundhedsautoriteter). En 

relation, hvor den gravide ledes af staten til at lede sig selv på en særlig måde. Denne ’måde’ at lede 

sig selv på har vi valgt at iagttage som et projekt. Til at definere et ’projekt’ inspireres vi af forsker 
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Nis Johannsens definition på graviditet som projekt, hvor et projekt iagttages som; ”en bestemt 

sammenkædning af nutidige og fremtidige aktiviteter, der bygger på at inddele processer i faser, 

skabe synlighed, har en afgrænset varighed, ender med et resultat eller produkt, og endelig har et 

projekt behov for et center, der styrer det (på baggrund af et sæt præmisser, der ikke nødvendigvis 

er defineret samme sted som centeret)” (Johansen, 2009: 401). Med hjælp fra Johannsen har vi 

således fremlagt en skabelon for forståelsen af graviditet som ’ledelsesprojekt’. Når vi i dette 

speciale benytter termen selvledelsesprojekt, er det for at understrege og tydeliggøre, hvordan det 

styrende center over tid emergerer med den gravide selv som sin egen projektleder. Vi arbejder 

hermed videre i det spor, Johannsens har udstukket, ved at fokusere særligt på selvledelsen og dens 

konsekvenser.  

2.6 Genealogisk analysestrategi  

Vores genealogiske analyse viser, hvordan styringen af graviditet først formes som et 

ledelsesprojekt, og hvordan dette over tid emergerer som et selvledelsesprojekt. For at kunne få øje 

på magten og dens udøvelse husker vi, hvordan blikket må vendes mod relationer frem for 

positioner. For at kunne fremanalysere hvordan et selvledelsesprojekt er blevet skabt, må vi altså se 

på relationen mellem stat og gravid over tid. Vi vil nu klargøre genealogiens analysestrategiske 

præmisser, vores valg af blik samt konstruktion af iagttagelsespunkt. Afslutningsvis vil vi redegøre 

for den empiriske udvælgelse i forbindelse med genealogiens tilblivelse.  

Centralt i Foucaults magtanalytik står hans genealogiske analyser, hvormed han bekender sig til en 

kritisk form for nutidshistorie. Genealogi er historieskrivning, der ved at tage udgangspunkt i sin 

nutid forsøger at ryste fastlåste praksisformer og sandheder. Den genealogiske analysestrategi er 

således problematiseringens historie, idet den udvælger steder i historien, hvor der synes at ske brud 

i måden, hvorpå magt og viden spiller sammen (Villadsen, 2004: 19). Når den genealogiske 

analysestrategi udpeger bestemte brud, sker det ud fra en etablering af en diskontinuitet i forhold til 

den samlede fortælling (Villadsen, 2004: 19), og hermed konstrueres blikket, hvormed dette gøres, 

som et splittelsens blik, hvor diskontinuitet overfor kontinuitet bliver den ledende forskel, 

hvorigennem vi iagttager (Andersen, 1999: 58). Vi har derfor i den genealogiske analyse ledt efter 

brud i den måde, hvorpå graviditeten forvaltes som et projekt i relationen mellem stat og gravid og 

herudfra iagttaget, hvordan disse brud relaterer sig til en samlet fortælling om graviditet. På denne 

måde har vi bibeholdt et blik for de kontinuere sammenhænge, som vi ser træde frem i styringen af 

graviditet over tid.  
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Med genealogien kan vi foretage kritiske analyser af vores nutidige indretninger af samfundet. 

Denne analytiske tilgang åbner således muligheden for at tænke anderledes med en afdækning af, 

hvordan man egentlig tænkte; altså en åbning af kontingensbegrebet (Andersen, 1999: 56). Den 

genealogiske analysestrategis ambition er på denne måde at spore et socialt fænomens opkomst, 

hvilket i vores tilfælde er en problematisering og afselvfølgeliggørelse af den måde, hvorpå 

graviditeten styres. Heri ligger også en mulighed for at afsuverænisere suveræniteten og bringe 

genealogiens kritiske potentiale i spil modsat en traditionel historisk analyse, der kan have tendens 

til at bekræfte suveræniteten og derved reproducere fastlåste praksisformer og sandheder frem for at 

ryste disse. Når vi i den genealogiske analyse udpeger brud, åbner vi derfor også op for den 

mulighed at kunne afselvfølgeliggøre vores iagttagelse af graviditet som et selvledelsesprojekt. 

Ambitionen med den genealogiske analyse er således ikke at skrive historie, men derimod at vise 

kontingensen; at selvledelsesprojektet ikke er naturligt eller selvfølgeligt, men derimod skabt som 

en effekt af styringen af graviditet over tid.   

Med den ledende forskel diskontinuitet overfor kontinuitet har vi konditioneret vores blik til den 

genealogiske analyse, så vi har øje for brud og kontinuitet i styringen af graviditet over tid. Det er 

dog ikke gjort med det. Vi må nødvendigvis bestemme, hvad vi retter blikket mod, og vi vil derfor i 

nedenstående specificere vores blik yderligere ved at konstruere et såkaldt ’teknologiblik’. 

Et teknologiblik 

Når vi vender os mod teknologier i styringen af graviditet, er det i forlængelse af Foucaults påpegning 

af, at magtens optik er at ”… identificere meningsfulde relationer mellem elementer”. Vi må altså 

identificere, hvordan magten udøves relationelt på graviditetsområdet. Selvom Foucault beskriver, 

hvordan magten udøves i teknologier, har han ikke systematisk behandlet disse magtteknologiers 

almene definition og virke. Til at beskrive disse teknologier vender vi os derfor mod nyere forskning i 

relationel magt og teknologier. I Andersen, Thygesen og Tangkjærs arbejder med styringsteknologier 

finder vi en systematisk beskrivelse af magtens teknologier, som vi vil applikere i vores genealogiske 

analysearbejde.  

Med dette ’teknologiblik’ får vi øje på, hvordan magten organiseres i hver teknologi på en måde, så 

bestemte subjekter, relationer og gyldig viden træder frem (Andersen & Thygesen, 2004: 15). Gyldig 

viden er den viden, som teknologien i sin udførelse bestemmer som gyldig og derved også den viden, 

der bliver tilbudt som meningsfuld. Således bliver en analyse af en teknologi samtidig en analyse af en 

bestemt styringsform. Dette, da teknologien altid har en iboende forestilling om, hvad styring er, hvad 
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der skal styres, og hvordan der skal styres. Styringsteknologier muliggør og umuliggør således 

bestemte roller, et bestemt udsyn og dermed bestemte betingelser for at være styrende. Med et blik for 

styringsteknologier flyttes fokus således fra styringens intentioner til teknologiens potentiale for 

styring (Tangkjær, 2005: 101). Anvendelsen af en bestemt styringsteknologi betyder altså 

iværksættelsen af en bestemt måde at styre på, og derfor har et teknologiblik også blik for den 

muliggjorte magt som teknologiens motor. 

Det er dog ikke alle styringsteknologier, der er relevante for vores blik. De teknologier vi fæstner 

blikket ved, er de teknologier, der retter sig mod graviditet. Derfor kalder vi fremover disse 

styringsteknologier for graviditetsteknologier. Med udgangspunkt i Andersen, Thygesen og 

Tangkjær genkender vi en graviditetsteknologi, når den er gentagelig, overførbar, autoriseret og 

systematisk (Andersen & Thygesen 2004, Tangkjær 2005), og samtidig retter sig mod styringen af 

graviditet. På denne måde kommer teknologier til syne som værktøjer, der tilbyder en 

kommunikation, der bygger på gentagelsens og overførbarhedens logik, hvilket også betyder, at 

værktøjerne ud fra formaliserede procedurer og systematikker, kan anvendes bredt (Tangkjær, 

2005: 96 og Andersen & Thygesen, 2004: 14-15). Vores genealogiske analyse vil således 

struktureres omkring diskontinuitet og kontinuitet i graviditetsteknologiernes styringspotentiale. 

Alle nedslag i analysen finder således deres fodfæste i graviditetsteknologier, der sætter 

styringsrelationen mellem stat og gravid på en markant ny eller omformende måde. 

Konstruktion af iagttagelsespunkt  

Vores konditionering af blik betyder, at vi nu kan konstruere vores iagttagelsespunkt. Vi 

konstruerer således vores iagttagelsespunkt som; graviditet som et ledelsesprojekt. Måden hvorpå vi 

får øje på graviditet som ledelsesprojekt i det empiriske materiale er som bekendt gennem et 

teknologiblik. Et teknologiblik, hvorigennem vi samtidig får øje for den magt, der dominerer 

styringsrummet, og hermed bestemmer teknologiens styringspotentiale. Magten fungerer således 

som teknologiens motor i hvert enkelt brud.  

Vi har til den genealogiske analyse opstillet en række analyseledende spørgsmål, som samlet set vil 

svare på, hvordan et selvledelsesprojekt er blevet skabt i relationen mellem stat og gravid. De 

analyseledende spørgsmål vil lede fremskrivningen af den magt, som muliggøres med de udvalgte 

graviditetsteknologier og hermed også teknologiens styringspotentiale. Sagt med andre ord, når vi 

analyserer en given graviditetsteknologi vil vi spørge til følgende: 1) Hvad gøres til genstand for 

styring? 2) Hvad kendes som styringens mål? 3) Hvordan sætter styringen relationen mellem stat 
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og gravid? Med genstand mener vi det, som teknologien objektgør i sin styring af graviditet. 

Eksempler på styringens genstand kan være fødslen, den gravides adfærd eller den gravides 

refleksion. Med mål mener vi det, som styringen kan opnå med sin styring. Det kan eksempelvis 

være en fødsel uden komplikationer, en minimering af risici eller at forebygge usundheder. Med 

relationen mellem stat og gravide mener vi, hvordan teknologien med sin styring placerer staten og 

den gravide i relationen styrer/styret. Nogle teknologier har et styringspotentiale, der mægtiggør 

den gravide, mens andre har et styringspotentiale, der udnævner staten som den ansvarlige for 

graviditeten. Ved således at spørge til styringens genstand, styringens mål samt styringens relation 

kan vi bestemme de enkelte teknologiers styringspotentiale.       

Med iagttagelsespunktet ’graviditet som ledelsesprojekt’ består udsigelseskraften i den 

genealogiske analyse i at kunne udsige, hvordan graviditet er blevet objekt for styring, hvordan 

denne styring forvaltes i relationen mellem stat og subjekt, hvordan bestemte magtformer træder 

frem i styringsrummene samt hvordan teknologiernes styringspotentiale bestemmes. Nedenstående 

model viser et overblik over vores analysestrategiske valg i den genealogiske analyse:  

 

Figur 4: Overblik over genealogisk analysestrategi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering: 

Hvordan bliver styringen af graviditet til et muligt selvledelsesprojekt og 

samtidig selvledelsesprojektets umulighed? 

 

Blik: 

Magt 

 

Governmentality, pastoralmagt og biomagt 

 

 

Magtteknologier 

(relationen mellem stat/subjekt) 

 

Spørgsmål:  

1. Hvad gøres til 

genstand for styring?  

2. Hvad kendes som 

styringens mål?  

3. Hvordan sætter 

styringen relationen 

mellem stat og 

gravid?  

 

Iagttagelsespunkt: 

Graviditet som ledelsesprojekt 
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Et analytisk greb bliver til: Tre primære teknologier  

Som led i overgangen fra den genealogiske analyse til den synkrone analyse vil vi i kapitel 4 lade 

genealogiens output transformere sig til den synkrone analyses input. Dette gør vi konkret ved at 

konstruere tre primære teknologier på baggrund af de mange graviditetsteknologier og dertilhørende 

magtformer, som vi har udpeget i genealogien. Med bestemmelsen af tre primære teknologier 

skaber vi tre stringente blikke, hvormed vi kan udfolde selvledelsesprojektet i den synkrone 

analyse. Hermed er outputtet, i form af graviditetsteknologier og magtformer, i den genealogiske 

analyse blevet til input i den synkrone analyse. Dette sker med øje for, at teknologi og magt hænger 

uløseligt sammen, men med ønsket om at kondensere vores mange graviditetsteknologier i 

genealogien til analytisk håndterbare redskaber i den synkrone analyse.  

Med ’primære teknologier’ mener vi en samlet betegnelse for graviditetsteknologier, i hvilke en 

særlig form for magt er virksom. Den primære teknologi er således paraply for en række 

graviditetsteknologier, som er kendetegnet ved samme magtform. Vi har således opstillet 

tilbudsteknologien som kendetegnet ved Foucaults governmentality magtform, samtaleteknologien 

kendetegnet ved Foucaults pastoralmagt og endelig screeningsteknologien som kendetegnet ved 

Foucaults biomagt. Det er vigtigt at understrege, at magtformer og graviditetsteknologier har øvet 

gensidig indflydelse på hinanden. Arbejdet med graviditetsteknologierne og deres fremtræden i den 

genealogiske analyse udelukkede eksempelvis Foucaults magtform disciplinærmagt. Ved at 

kategorisere sammenlignelige teknologier som en primær teknologi knyttet til en magtform 

konditionerer vi vores blik på ny og skaber et analytisk håndterbart greb, der virker som input og 

blik til den synkrone analyse.  

Empiriske overvejelser 

Empiriarbejdet til den genealogiske analyse har vist sig mere omfangsrigt end først anslået. Vi 

erfarede hurtigt, at der ikke fandtes et samlet arkiv over alle love, supervisionspapirer og øvrige 

materialer på graviditetsområdet. Hverken hos Jordemoderforeningen, Sundhedsstyrelsen eller 

andre instanser, der kunne tænkes at have interesse i en sådan oversigt. Derfor har vi samlet et 

historisk arkiv over graviditetens historie. Dette har vi gjort ved at finde historiske materialer i 

Juridisk Biblioteks lovsamling, ministerialtidende, folketingstidende, samt i Jordemoderforeningen, 

Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Sex og Samfunds arkiver. Dette har 

givet os et overordnet genealogisk arkiv af pjecer, lovtekster, cirkulære, bekendelser etc., som 

strækker sig fra 1909 til 2009. Det genealogiske arkiv er vedlagt som bilag 1.  Det er ud fra dette 
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arkiv, at vi har udvalgt de graviditetsteknologier som udgør nedslag i genealogien. 

Udvælgelseskriterier og kilderne vil vi her kort skitsere. 

Gennem læsning af det overordnede arkiv af empiriske materialer rettet mod graviditet, har vi 

iagttaget ændringer i og begrundelser for, hvordan graviditeten er søgt styret. Vi har lagt vægt på en 

bred læsning af empirien, da genealogien ikke kun skal beskæftige sig med elementer, der kan 

genkendes i forhold til nutiden men også med det fremmede og glemte (Villadsen, 2004: 22). 

Derfor har vi søgt at få kendskab til særlige kendetegn ved tidligere tiders graviditetsomsorg, der 

ikke er del af omsorgen i dag, eksempelvis tvungen sterilisation. På denne måde har vi forsøgt at 

lave en genealogisk analyse, der ikke er styret af vores nutidige forståelser af graviditet som 

ledelsesprojekt, da dette er stik imod genealogiens ambition. Ambitionen med den genealogiske 

analyse er at analysere historiske praksisser i deres eget sprog og dermed lade den fremmedhed, 

disse praksisser besidder, træde frem (Villadsen, 2004: 22). Derfor har vi i selve analysen også 

benyttet os af empiriens egne ord til at beskrive med, for at opnå den form for fremmedhed i 

relation til empirien, som netop er så central i den genealogiske analysestrategi.  

Med teknologiblikket som det ledende blik i empirisøgningen har vi bidt mærke i teknologiers 

fremkomst og dertilhørende styringspotentialer. Hurtigt bliver der dog en uoverskuelig 

mangfoldighed af historiske tråde, der kan forfølges ved dette blik. Derfor har vi ved at konstruere 

tre analyseledende spørgsmål truffet et analysestrategisk valg, hvad angår kriteriet for udvælgelse. 

Det vil sige, at det hav af forskellige teknologier vores overordnede arkiv rummer, er blevet 

reduceret til ni udvalgte graviditetsteknologier, der bidrager med noget opsigtsvækkende nyt, hvad 

angår: 1) objektet for styring, 2) styringsmål og 3) relationen mellem stat og gravid.  

Ved at klarlægge dette kriterium for udvælgelse af teknologier, fremhæver vi også vores egen rolle 

som historieskabere. Som historieskabere konstruerer vi graviditetens historie ud fra ovenstående 

kriterier. Ved at fremlægge disse kriterier, har vi samtidig tydeliggjort kontingensen; graviditetens 

historie kunne være konstrueret anderledes.  

2.7 Synkron analysestrategi  

Formålet med den synkrone analyse er todelt. Vi vil vise, hvorledes styringen i de primære 

teknologier både muliggør og umuliggør selvledelsesprojektet. På denne måde belyser den 

synkrone analyse det styringsparadoks, som vi har opstillet i vores problemformulering.  
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Magtformer og primære teknologier som blik 

I den synkrone analyse udgør de tre primære teknologier med tilknyttet magtform det blik, vi 

iagttager med. På denne måde iagttager vi styring af graviditet gennem tre primære teknologier, der 

på hver sin måde betinger selvledelsesprojektets udfoldelse. Indledningsvis bestemte vi 

subjektivering som Foucaults primære undersøgelsesgenstand. Hvis magtforhold ikke på forhånd er 

givet og tilmed ikke kan knyttes til bestemte positioner, må vi få magten i spil gennem en analyse af 

de konkrete mekanismer, der skaber subjektivering. Derfor bliver begrebet om subjektivering helt 

centralt i en analyse af styring (Foucault, 2000: 211), og vi må i forlængelse heraf spørge til, 

hvordan det kan lade sig gøre at styre et frit subjekt. Foucaults svar på dette er, at et frit subjekt kan 

styres gennem formningen af dets handlerum (Foucault, 2000: 220f). Subjektivering kommer 

således frem i vores empiriske materiale gennem blik for, hvordan de primære teknologier former 

særlige handlerum for subjektet. Subjektivering iagttager vi som den omformningsproces, styringen 

opererer igennem. Denne kommer til udtryk som en diskursiv praksis, der kan iagttages gennem 

kommunikation. Subjektpositioner iagttager vi derimod som de bestemte handlinger, der 

legitimeres og fremelskes med en given teknologi. 

Identificeringen af hvorledes og ikke mindst hvornår en given subjektposition bebos af subjektet, 

har Foucault ikke noget entydigt svar på. Det kan således synes vanskeligt at fiksere dette punkt i 

analysen. Denne analytiske udfordring ser vi som en konsekvens af sandhedens ubestemte karakter. 

Hvornår noget præcist er blevet til en sandhed og blevet en ontologiseret del af subjektet, er svært at 

bestemme. Denne kritik kan overføres til en mere generel kritik af diskursers ubestemmelige 

karakter; hvornår er noget blevet til en diskurs? Vi har forsøgt at imødekomme dette, ved at opstille 

et kriterium for en subjektpositions fasthed. Dette kriterium lyder; når statens handlingsanvisninger 

overtages af de gravide som eget handlegrundlag. Sagt på en anden måde, når de gravide genkender 

statens definition af en sund graviditet som deres egen. 

 

Formålet med den synkrone analyse er hermed at vise, hvordan magtens produktivitet netop består i 

at åbenbare subjektpositioner og hermed forme subjektets handlerum. Når vi eksempelvis dømmer 

samtaleteknologi, undersøger vi, hvordan der kan handles meningsfuldt, når den gravide skal 

vejledes af sin jordemoder, og vi undersøger hvilke positioner, som den gravide tilbydes at indtage. 

Hvor genealogien med et teknologiblik analyserede teknologiernes styringspotentiale, kan vi med 

den synkrone analyse nu se styringens virke og effekt i form af subjektivering. For at kunne iagttage 

styringens virke trækker vi på underbegreber, som vi indledningsvis konditionerede ud fra 
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Foucaults tre magtformer (se figur 1,2,3). På denne måde bliver magtformernes underbegreber de 

centrale omdrejningspunkter i den synkrone analyse.  

 

Konstruktion af iagttagelsespunkt 

Med de tre primære teknologier som magtblikke fremtræder vores iagttagelsespunkt på ny vis i den 

synkrone analyse. Fra i den genealogiske analyse at have iagttaget graviditeten som et 

ledelsesprojekt præciserer vi nu vores iagttagelse af graviditet til iagttagelsespunktet; graviditet som 

et selvledelsesprojekt. Heri stiller vi skarpt på de tre selvforhold, som emergerer med de tre primære 

teknologier. Således gør vi den styring, der muliggøres i relationer sat af primære teknologier, til 

den synkrone analyses omdrejningspunkt. Følgende model viser vores analysestrategiske valg i den 

synkrone analyse: 

 

Figur 5: Overblik over synkron analysestrategi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiriske overvejelser 

For at kunne udfolde selvledelsesprojektet i den synkrone analyse og dermed svare på vores 

problemformulering, har vi valgt at fokusere på de samtidige dokumenter fra vores genealogiske 

Problemformulering: 

Hvordan bliver styringen af graviditet til et muligt selvledelsesprojekt og 

samtidig selvledelsesprojektets umulighed? 

 

Blik: 

Magt 

 

 

Tilbudsteknologi, Samtaleteknologi, Screeningsteknologi 

(subjekt/sig selv, subjekt/lyttende anden, subjekt/masse) 

 

Spørgsmål:  

1. Hvordan kommer 

selvledelsesprojektets 

mulighed til syne? 

2. Hvordan kommer 

selvledelsesprojektets 

umulighed til syne? 

Iagttagelsespunkt: 

Graviditet som selvledelsesprojekt 
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arkiv. Dertil har vi valgt at lave ti kvalitative interviews. Dette analysestrategiske valg skal 

begrundes i, at vi ved at åbne op for de gravides meningstilskrivelser af selvledelsesprojektet kan få 

udfoldet styringens mekanismer, som de opererer og kommer til syne. Ved at lade gravide give os 

deres førsteordens iagttagelser af deres eget graviditetsforløb har vi fået mulighed for at iagttage de 

gravides iagttagelser af den graviditetsomsorg, de indvilliger i. Denne indsigt kan ikke findes 

tilsvarende i lovtekster, kampagner eller pjecer men er central, når vi skal meningsudfylde ledelse 

af selvledelse i den synkrone analyse. Ved at foretage kvalitative interviews har vi fået muligheden 

for at analysere en empiri, der er et udtryk for den kommunikation og meningstilskrivelse, der 

optræder omkring selv samme lovtekster, kampagner eller pjecer. Formålet med vores egen 

empiriindsamling begrunder også valget af netop kvalitative interviews. Med kvalitative enkelt-

interviews får vi mulighed for at skabe en fortrolig relation til vores respondenter, hvorigennem de 

gravides tanker og handlemønstre frit kan italesættes. At få blik for den mening, der skabes i 

selvledelsesprojektet, har været vores primære begrundelse for at inddrage denne type af empiri.  

Når vi som anden ordens iagttagere har valgt at foretage kvalitative interviews, betyder dette, at vi 

må gøre de gravides første ordens iagttagelser til genstand for vores anden ordens iagttagelse. Dette 

kan vi dog ikke gøre i den konkrete interviewsituation, men i det efterfølgende analysestrategiske 

arbejde. Mere konkret betyder det, at vi ikke er interesserede i de gravides udsagn, som udtryk for 

deres subjektive forestillinger om egen graviditet, men derimod som udtryk for en særlig 

styringseffekt. Dette betyder, at vi i den efterfølgende bearbejdning af empirimaterialet ikke ser de 

gravide som subjekter, men derimod som subjekter, der træder frem som en effekt af styringen.  

Respondenter og interviewfaser 

Vores respondenter er i aldersgruppen 27 til 35 år, og med undtagelse af én er alle 

førstegangsfødende. De er alle bosiddende på Sjælland og har enten en mellemlang eller lang 

videregående uddannelse. Selvom dette uddannelsesniveau unægtelig har betydning for de 

ressourcer, den gravide bringer ind i graviditetsforløbet, vil vi ikke forfølge de mulige analytiske 

pointer, en socioøkonomisk tilgang til graviditetsomsorgen kunne afstedkomme. Dette lader vi være 

op til anden type forskning. Som anden ordens strateger ønsker vi at iagttage de gravides 

iagttagelser af graviditetsomsorgen, og herigennem få blik for styringens paradokser. I stedet 

betragter vi de ressourcer, vores respondenter bringer med ind i deres graviditetsforløb som en 

interessant mulighed for at undersøge, om de kan magte de forventninger, der stilles til dem i 

forhold til sundhed og ”korrekt adfærd”. Vi anerkender således, at det er en interessant under-
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problemstilling om veluddannede gravide kan leve op til og magte disse forventninger. Dette er dog 

ikke noget, vi eksplicit vil udfolde eller konkludere på.  

Ved hovedsageligt at have interviewet førstegangsfødende har vi opnået en indsigt i de gravides 

umiddelbare tanker og refleksioner over de transformationer, et graviditetsforløb indebærer. Ud fra 

et eksplorativt interview med en respondent, der havde født, erfarede vi, at graviditetsforløbet var 

skubbet i baggrunden til fordel for fokus på nye ting som amning og pleje. Derfor valgte vi at 

interviewe gravide, til trods for at deres møde med graviditetsomsorgen ikke var afsluttet og derfor 

ikke kunne spørges ind til som et samlet hele. For at mødet med forskellige graviditetsteknologier 

stod friskt i hukommelsen, har vi endvidere udvalgt gravide, der var forskellige steder i deres 

graviditetsforløb. Vi vurderer, at dette giver et dugfriskt billede af gravide kvinders møde med 

sundhedsvæsenet og de teknologier, som de bliver præsenteret for. Efter at vi gjorde os denne 

erkendelse, stræbte vi efter at rekruttere gravide i forskellige uger, hvilket resulterede i respondenter 

mellem uge 10. og 39 (ud af 40 mulige uger).        

Vi har i alt foretaget ti kvalitative interviews; to explorative interviews, seks semi-strukturerede 

interviews samt to opfølgende interviews. De interviews, der er anvendt i analysen, er transskriberet 

og vedlagt som bilag (se bilag 3-10). Det første eksplorative interview blev foretaget i begyndelsen 

af arbejdet med den omtalte nybagte moder. Dette tjente det formål at snuse til feltet, afprøve 

spørgsmål og spørge ind til de graviditetsteknologier, vi kun havde læst om. Det andet eksplorative 

interview var et par-interview, da vi i den indledende fase af specialet diskuterede, hvorvidt 

mandens rolle og hans møde med sundhedsautoriteternes information og vejledning kunne bidrage 

til vores problemstilling. Det affærdigede vi, idet manden ikke er underlagt helbredsundersøgelser 

eller i samme omfang modtager vejledning. Her fandt vi, at mandens bidrag ville lede os væk fra 

vores interesse for styringen af den enkelte gravide. Disse erfaringer rigere foretog vi herefter otte 

interviews med gravide kvinder, hvoraf to fungerede som opfølgende interviews. De opfølgende 

interviews foretog vi ud fra ønsket om at få uddybet vores iagttagelse af respondenternes relation til 

læge og jordemoder.  

Interviewguide og empiribearbejdning 

Interviewene forløb semi-struktureret, hvilket vil sige, at interviewspørgsmålene hverken er stramt 

formuleret og styret eller helt ikke-styret og uden guidning (Kvale, 1997: 129ff). Herigennem har vi 

forsøgt at være åbne overfor de indsigter, vores respondenters svar indeholdt. Det betyder, at 

selvom interviewguiden i sit udgangspunkt har været ens ved interviewene, har vi været åbne 
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overfor at spørge ind og forfølge udtalelser. De opfølgende interviews fik dog en mere struktureret 

form med nøje udvalgte spørgsmål.  

Vores interviewguide er bygget op omkring temaer, som vi ønskede nærmere indsigt i (se bilag 2). 

Med spørgsmålene under temaet ’Den sunde graviditet’ ønskede vi, de gravides egne iagttagelser af 

den ”korrekte” og optimale adfærd for gravide i dag. Herunder forsøgte vi at få dem til at tale om, 

hvorvidt de havde indarbejdet og ændret deres adfærd, efter de var blevet gravide. Temaet 

’Relationen mellem gravid og sundhedsautoriteter’ søgte at få indblik i deres iagttagelser af den 

styringsrelation, de indgår i i forhold til staten (sundhedsautoriteter), og dertil deres iagttagelser af 

de undersøgelser og den information, som de er blevet præsenteret for. Med temaet ’Valg og 

fravalg’ spørger vi specifikt ind til det grundlæggende kendetegn ved graviditetsomsorgen, såvel 

som Foucaults magtforståelse; friheden. Her søgte vi at lade spørgsmålene indgyde til refleksion 

over den frivillighed og mulighed for fravalg, graviditetsomsorgen grundlæggende bygger på. Med 

forskellige tematiske indgangsvinkler har alle tre spørgsmålskategorier givet indblik i den gravides 

iagttagelser af det graviditetsforløb, som hun er projektleder for. At disse temaer ikke 

korresponderer præcis med de temaer, vores synkrone analyse er bygget op efter, er udtryk for det 

fortløbende analysearbejde, vi har foretaget mellem empiriske indsigter og teoretiske påpegninger.  
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2.8 Samlet oversigt over specialets analysedele  
(Figur 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foucaults magtforståelse som blik 

Genealogisk analyse: 

Blik: Teknologiblik  

Iagttagelsespunkt: Graviditet som ledelsesprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output af genealogisk analyse: 

Graviditet som selvledelsesprojekt 

Magtens former som de kommer til udtryk gennem 
graviditetsteknologier 

Selvledelsesprojektets dominerende logikker 

 

Input til synkron analyse (Analytisk 
greb): 

Tre primære teknologier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synkron analyse: 

Blik: Tre primære teknologier som blik 

Iagttagelsespunkt: Graviditet som 
selvledelsesprojekt 

Output af synkron analyse: 

Styringens effekt i form af tre subjektpositioner 

Selvledelsesprojektets mulighed og umulighed 

Konklusion: 

Hvordan styringen af graviditet bliver til et muligt 
selvledelsesprojekt og samtidig 

selvledelsesprojektets umulighed. 
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3. Graviditetens genealogi 

Med denne genealogiske skal vi nu se, hvordan styringen af graviditet først formes om et 

ledelsesprojekt, og hvordan dette ledelsesprojekt over tid emergerer som et selvledelsesprojekt. 

Denne analyse bliver således forudsætningen for at kunne analysere det styringsparadoks, vi spøger 

til. Iagttagelsen af graviditet som et ledelsesprojekt kommer til syne for os i relationen mellem stat 

og gravid. Det er en relation, som bestemmes af magten, og som bliver synlig for os gennem et blik 

for graviditetsteknologier. Således har vi konditioneret et blik til den genealogiske analyse, som er 

et teknologiblik og hermed også et blik for magt. Vi vil således gennemgående i den genealogiske 

analyse få blik for, hvordan Foucaults tre magtformer muliggøres med en række 

graviditetsteknologier.  

Som vi beskrev i analysestrategien, har vi til den genealogiske analyse opstillet tre analyseledende 

spørgsmål. Det er spørgsmål, som vil lede fremskrivningen af den magt, som muliggøres med de 

udvalgte graviditetsteknologier: hvad gøres til genstand for styring, hvad kendes som styringens 

mål og hvordan sætter styringen relationen mellem stat og gravid? Ud fra de tre spørgsmål, kan vi 

således i hvert brud konkludere på graviditetsteknologiernes styringspotentiale. Et 

styringspotentiale, som er bestemt af magten og dens form. Fra autoriseringen af 

jordemodergerningen i 1914 til kampagnen ’Den bedste start’ fra 2009 ser vi, hvordan magten 

kommer til syne i så forskellige former som overvågning, normalisering, standardisering og 

autonomi.  

Følgende skema giver et overblik over de udvalgte graviditetsteknologier og opsummerer på, 

hvordan relationen mellem stat og gravid sættes med teknologierne, således at styringen af 

graviditet træder frem på forskellig vis.  
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Figur 7: Overblik over udvalgte graviditetsteknologier samt styringen af graviditet over tid 

Teknologier (Nedslag) Styringen af graviditet: 

1914: Autoriseret jordemodergerning Styringen af graviditet kendes som et statsligt ledelsesprojekt. 

1929: Sterilisation Styringen af graviditet kendes som et statsligt ledet 

normaliseringsprojekt. 

1945: Forebyggende helbredsundersøgelser Styringen af graviditet kendes som et opdragelsesprojekt. 

1972: Vandrejournalen Styringen af graviditet kendes som synlig, statslig standardisering. 

1973: Fri abort Styringen af graviditet kendes ved selvledelse, hvor graviditeten frit 

kan vælges til eller fra. 

1977: Prænatal diagnostik Styringen af graviditet kendes ved statslig ledelse, hvor risikogrupper 

undersøges. 

2003: Informeret valg Styringen af graviditet kendes ved selvledelse, hvor refleksion 

aktiveres. 

2006: Kampagnen ’God kemi’ Styringen af graviditet kendes ved selvledelse, hvor den gravide skal 

minimere risici. 

2009: Kampagnen ’Den bedste start’ Styringen af graviditet kendes ved selvledelse, der udvides med et før-

stadie. 

 

3.1 Styring af graviditet før år 1914 

Inden vi analyserer de ni udvalgte brud, vil vi give et kort episk indblik i tiden før 1914, som en 

optakt til det første udvalgte brud. En tid, hvor graviditeten endnu ikke var synlig som genstand for 

statslig ledelse, men også en tid, hvor et tiltagende fokus på sundhed vidnede om, at stadig flere 

områder af livet blev genstand for styring. Også snart graviditeten.   

Hvis man går flere hundrede år tilbage, blev sygdom betragtet som skæbnen eller guds vilje og 

derfor et livsvilkår, som vi som mennesker hverken kunne eller skulle gribe ind i. Sygdom kunne 

ikke styres til sundhed, men viste sit ansigt, som en ustyrlig skæbne. Sygdom blev dengang betragtet 

som lig med epidemier, og sundhed blev betragtet som det at være fri fra epidemier. Interessant er 

det, at graviditet på dette tidspunkt var et udelukkende personligt anliggende for den fødende 

kvinde. Typisk havde kvinden en ældre kvinde ved sin side under fødslen, som anvendte redskaber 

som kar, klud og lindrende urter. At lade naturen råde var levereglen, mens professionel 

fødselshjælp ikke var til at få øje på. Op gennem det 18. århundrede vokser sundhedsindsatsen 

imidlertid, og sundhed bliver et nyt område for politisk styring, idet man begynder at få øjnene op 

for potentialet i en effektiv udnyttelse af borgernes kroppe. Der bliver bygget sygehuse, og 
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myndighederne begynder at oplyse borgerne om en sund levevis. Fra at sundhed var et spørgsmål 

om at lade skæbnen råde, bliver sundhed nu en uomgængelig størrelse i hverdagslivet. Samtidig får 

man øje på vanrøgt, sygdomme og barnemord som vigtige årsager til den høje børnedødelighed, og 

derfor begynder jordemødrene langsomt at få en særlig vigtig rolle i samfundets stræben efter at 

skabe sunde og stærke borgere. Resultatet bliver, at jordemødrene får deres egen uddannelse 

allerede i år 1788, hvor de særligt fik til opgave at forhindre de mange provokerede aborter, som 

kvinder fik foretaget i det skjulte. Jordemodergerningen bliver med årene mere formaliseret og op 

gennem det 19. århundrede bliver jordemoderen en mere og mere fast bestanddel af kvinders 

fødsel. (Glasdam, 2009 & Vallgårda, 1995).  

I år 1914 sker en statslig autorisation af jordemodergerningen, der muliggør, at vi kan iagttage 

jordemodergerningen som en teknologi, der er gentagelig, overførbar, autoriseret og systematisk. 

En teknologi der bliver første spadestik i graviditetens historie iagttaget med et blik for 

graviditetsteknologier. 

3.2 Autoriseret jordemodergerning, 1914 

 

 

Den danske Rigsdag vedtager i 1914 en lov, der for første gang indfører statslig forpligtelse i 

forbindelse med fødende kvinder. Med ’Lov om Jordemodervæsenet’ stadfæstes en egentlig 

formalisering, anerkendelse og forpligtelse af jordemodergerningen: ”Enhver jordemoder, der 

praktiserer, er forpligtet til at begive sig til de fødende kvinder, til hvilke hun hentes” (1914, Lov 

Nr. 126, §2). Alternativt kunne jordemoderen også hente den fødende kvinde til sit eget hjem: ”(…) 

naar Hjemmet er godkendt i saa Henseende af vedkommende Embedslæge, som da har fornødent 

Tilsyn med Hjemmet” (1914, Lov Nr. 126, §4).  Uddannede jordemødre havde årene forinden ydet 

fødselshjælp til kvinder rundt om i landet. Den radikale og bemærkelsesværdige ændring er, at 

jordemodergerningen nu formaliseres ved at jordemødre ansættes i statsligt regi, og at 

jordemødrene nu har krav på godtgørelse fra statskassen (1914, Lov Nr. 126, §3). Med 

autoriseringen følger således lønning for at udøve sin gerning. Dertil slår loven fast, at det kun er 

uddannede jordemødre, der har ret til at drive næring som jordemoder: ”Ret til at drive Næring som 

Jordemoder har kun Kvinder, der paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder her i 

Styringen af graviditet kendes med autoriseringen af jordemodergerningen som et synligt 

statsligt ledelsesprojekt. 
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riget, naar de har underskrevet en Forsikring om at ville opfylde de dem som Jordemødre 

paahvilende Pligter” (1914, Lov Nr. 126, §1).  

Med ’Lov om Jordemodervæsenet’ indføres også distriktsjordemødre til at sikre fødselshjælp i 

tyndt befolkede områder: ”Det paahviler paa Landet Amtskommunen i København og Købstæderne 

Bykommunen at sørge for, at der til enhver Tid er tilstrækkelig Adgang for Befolkningen til 

fødselshjælp” (1914, Lov Nr. 126, §7). Distriktsjordemødre skal således sikre, at den statslige 

fødselshjælp tilbydes i alle landets distrikter, og derved har hele befolkningen lige adgang til denne 

statslige ekspertise.  

Styringens genstand: Fødslen 

Vi iagttager med ’Lov om Jordemodervæsen’ indførelsen af en ny graviditetsteknologi i form af en 

statslig jordemoders tilstedeværelse og professionelle hjælp ved svangre kvinders fødsel. Vi 

iagttager med denne teknologi, hvordan staten på dette tidspunkt, som noget helt nyt, anser fødsler 

som et offentligt anliggende, hvor staten i form af autoriserede jordemødre skal assistere den 

fødende kvinde. Med denne lov opstår således en graviditetsteknologi, der gør fødselshjælp til 

statens opgave, hvilket står i stor kontrast til tidligere tider, hvor typisk ældre kvinder med erfaring 

bistod fødslen. Med denne teknologi bliver staten for første gang synlig i forbindelse med kvinders 

fødsler, og begivenheden fødsel bliver genstand for professionelle og specialiserede fagfolk. Vi 

iagttager altså, hvordan denne graviditetsteknologi baner vej for et markant skifte i graviditetens 

historie: Fødslen bliver genstand for statslig styring.   

I kraft af jordemodergerningens autorisering er fødslen ikke længere et privat anliggende for den 

gravide og hendes nærmeste, men inkluderer nu også en jordemoder, som er uddannet, godkendt, 

ansat og lønnet i statsligt regi. Det betyder med andre ord, at staten med denne graviditetsteknologi 

skaber og påtager sig en opgave om at optimere reproduktionen i form af professionel fødselshjælp 

til gravide kvinder. En fødselshjælp, der søger at mindske høj dødelighed hos moder og barn som 

følge af fødselskomplikationer og sygdomme (Vallgårda, 1995).  Graviditetsteknologien henvender 

sig til et område, der tidligere har tilhørt borgerens privatliv med opfordring til at anse fødslen som 

en begivenhed, der ligger ud over, hvad private ikke-eksperter kan magte. I denne henvendelse 

ligger ikke kun italesættelse af et nyt statsligt styringsområde. Der knyttes en ekspertise til en 

begivenhed, der før forligede sig på lægfolk, erfaring og natur. Med denne videnskabeliggørelse 

bevæger fødsel sig fra at være et fænomen, der forløber som en naturgiven proces til at blive et 

projekt, der skal håndteres af fagfolk med udgangspunkt i tilgængelig viden på området. Med denne 
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graviditetsteknologi iagttager vi således også, hvordan staten professionaliserer fødsler og derved 

selv skaber behovet for statslig ekspertise ved kvindens fødsel. For første gang ser vi altså, hvordan 

dele af kvindens graviditet, fødslen, emergerer som et projekt, der skal ledes.   

Styringens mål: En fødsel uden komplikationer 

Den statslige ekspertise og professionelle fødselshjælp er med denne graviditetsteknologi 

udelukkende fokuseret på fødslen. Det vil sige, at staten kun har gjort selve fødselssituationen til 

genstand for styring. Resten af kvindens svangerskabsforløb er stadig op til kvinden selv at forvalte. 

Således kender vi styringens mål som en fødsel uden komplikationer. Den enkelte kvindes sundhed 

optimeres ved at ensrette og autorisere indsatsen ved fødsler så komplikationer og dødelighed 

undgås. Vi iagttager således, hvordan styringens mål hermed også bliver en optimering af massen, 

når kvindens fødsel gøres til genstand for styring.  

Styringsrelationen: Staten bliver ansvarlig 

Med autoriseringen af jordemodergerningen sker en professionalisering af kvindens fødsel, som 

flytter fødslen fra den private sfære og gør den til et offentligt anliggende. Vi iagttager hermed, 

hvordan staten pålægger sig selv at sikre professionel fødselshjælp, hvilket betyder, at staten træder 

synligt frem som ansvarshavende i relation til den fødende kvinde. I forbindelse med betjeningen af 

den svangre kvinde har jordemoderen ifølge loven pligt til tavshed (1914, Lov Nr. 126, §6). Denne 

indskrivning åbner op for en fortrolig relation jordemødre og gravide imellem. En personificering af 

fødselshjælpen, som kommer til udtryk i den fortrolige jordemoder, der stiller sin viden og 

ekspertise til rådighed for den enkelte for at sikre barnet. Jordemoderen er nok den gravides 

fortrolige, men i kraft af hendes tætte bånd til staten kan hun samtidig betragtes som ”statens 

forlængede arm”, der overvåger og kontrollerer komplikationer og sundhed hos nyfødte og fødende. 

Intet sted i loven bliver der lagt vægt på borgerens ansvar for egen graviditet samt kvindens frie 

valg om jordemoderens assistance i forbindelse med fødslen. Dette iagttager vi som en 

understregning af, at fødslen og dermed optimering af befolkningsmassen med denne teknologi 

anses for et statsligt ansvar. Hermed ser vi, hvordan graviditet som ledelsesprojekt tager sin 

egentlige begyndelse med autoriseringen af jordemodergerningen i 1914. Vel og mærke som et 

statsligt ledet projekt. 
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Teknologiens styringspotentiale  

Selve jordemodergerningen omtales i ’Lov om Jordemodervæsenet’ som fødselshjælp til den 

gravide. I denne ’hjælp’ ser vi imidlertid et styringspotentiale, der udøver sin magt på livet og på 

fødslen ved at intervenere i de gravides privatliv og gøre det til et anliggende for politisk styring. 

Jordemødrenes gerning bliver en måde, hvorpå staten kan autorisere og ikke mindst kontrollere 

fødsler med det formål, at minimere sygdom og komplikationer, således at børnedødeligheden 

holdes nede og befolkningstilvæksten holdes oppe. Med denne graviditetsteknologi formateres 

således et styringsrum, hvori fødslen bliver til statens projekt gennem en statslig autorisation af 

jordemodergerningen. Teknologiens styringspotentiale identificerer vi hermed som en styring, hvor 

mekanismer som regulering, optimering og overvågning opererer i styringsrummet med det formål 

at sikre overlevelse for både den fødende kvinde og det nyfødte barn.  

Det er samtidig et styringspotentiale, som giver staten mulighed for at invitere sig selv indenfor og 

for første gang aktivt tage del i den gravide kvindes fødsel. Gennem en autorisering af 

jordemodergerningen sikrer staten, at kvindens fødsel overvåges, og på denne måde bliver 

jordemødrene statens middel til at opnå indsigt i befolkningsmassen. Teknologiens 

styringspotentiale består således i at skabe rum, både for en regulering af den enkelte kvindes fødsel 

og en regulering af hele befolkningens sundhed. Et rum, hvori subjektet overgiver ansvar til staten 

og forliger sig på statslig viden og ekspertise. Med dette første nedslag har vi således vist, hvordan 

graviditet som ledelsesprojekt tager sin egentlige begyndelse med autoriseringen af 

jordemodergerningen i 1914. 

3.3 Sterilisation, 1929  

 

I 1929 vedtages den første lov i Danmark, som lovliggør frivillig sterilisation. Loven tillader 

frivillig sterilisation af bestemte grupper i samfundet. Disse grupper var psykisk syge mennesker, 

der var anbragt på en statsanstalt eller under en anstalt godkendt af ’Fattigloven’, og derved anset 

for afvigere: ”Justitsministeren kan endvidere (…) tillade indgreb i Kønsorganerne hos psykisk 

abnorme Personer (…) selvom de ikke frembryder saadan Fare for Retssikkerheden som i §1 

omhandlet, maa anses særdeles magtpåliggende for samfundet og gavnligt for dem selv, at de 

sættes ud af Stand til at få afkom” (1929, Lov Nr. 130, §2). Lovgivningen i 1929 retter sig også 

Styringen af graviditet kendes med sterilisation som et statsligt ledet normaliseringsprojekt. 
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mod personer, der på anden vis blev defineret som afvigere. Det gælder i særdeleshed personer, der 

har begået forbrydelser. Hang til forbrydelse anses på denne tid for at være knyttet til kønsdriften og 

dermed arvelig: ”Personer, hvis Kønsdrifts abnorme Styrke eller Retning udsætter dem for at begaa 

Forbrydelser og derved fremkalder Fare for dem selv og for samfundet, kan efter forudgående 

lægelig Vejledning om Indgrebets Følger og efter egen Begæring underkastes Indgreb i 

Kønsorganerne (…)” (1929, Lov Nr. 130, §1). Adgangen til sterilisation gælder kun for borgere, der 

har opnået myndighedsalderen og skal ledsages af en begrundet lægeerklæring samt et samtykke fra 

eventuel ægtefælle og værge, hvis personen er umyndiggjort (1929, Lov Nr. 130, §2). Der sikres 

statslig økonomisk støtte, hvis indgrebet ikke kan betales af pågældende selv (1929, Lov Nr. 130, 

§4).  

I 1934 skærpedes sterilisationslovgivningen, og egentlig tvangssterilisation af anstaltsanbragte 

åndssvage tillades (1934, revideret lov om sterilisation). Denne revidering ophæves først i 1967 ved 

indførelse af ny ’Lov om Sterilisation og kastration’, hvor loven igen baserer sig fuldt ud på 

frivillighed (1967, Lov Nr. 234). Følgende analyse vil tage udgangspunkt i loven fra 1929, da vi 

iagttager bruddet i styringsformen med netop denne lov. 

Styringens genstand: Reproduktionen 

Med ’Lov om Adgang til Sterilisation’ indsættes en ny graviditetsteknologi i statens forsøg på at 

skabe en stærk befolkning; muligheden for sterilisation, der varigt ophæver evnen til at forplante sig 

og blive gravid. Dette indgreb sigter mod at forhindre afvigere i samfundet i at forplante sig på et 

tidspunkt i graviditetens historie, hvor der var faldende fødselshyppighed og frygt for fysisk og 

mentalt ”forfald” i befolkningen. K.K. Steincke, socialdemokratisk socialminister under vedtagelse 

af de første eugeniske love, udtrykte denne frygt således: ”Den mangeartede Omsorg (…) fører 

kun, takket være Lægevidenskaben og Sygeplejens stærke Udvikling, til at svække Slægten ved at 

holde Liv i tusinder, som Samfundet var bedst tjent med bukkede under…” (1920, Betænkning). De 

liv, der blev anset for at være degenererede, favnede en bred skare af handikappede, dybt 

kriminelle, psykisk syge samt prostituerede, sigøjnere og seksuelle afvigere (Koch, 1995: 64 og 

1920, Betænkning). Degenererede individer måtte derfor undgås, så kommende generationernes 

sundhed kunne forbedres og blive til en stærk befolkning. På graviditetsområdet iagttager vi, 

hvordan sterilisation bliver en reaktion på denne frygt. Indførelsen af denne graviditetsteknologi 

sætter et styringsrum, hvor intervention i subjektets privatliv muliggøres ved at iagttage den 

personlige forplantning som et statsligt anliggende. Med andre ord, reproduktionen gøres til 
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genstand for statslig styring. En styring, der ledes ud fra en statslig definition af normalitet. Der er 

derfor ikke kun forplantningen, der gøres til genstand for styring; kategorisering af borgerne som 

’normale’ eller ’unormale’ giver staten grundlag for opfordring til sterilisation.  

Styringens mål: Sunde gener 

Med adgangen til sterilisation muliggøres en befolkningsmæssig kategorisering med øje for fysiske 

og psykiske afvigelser. Det faciliterer en statslig overvågning af hvem, der bør forplante sig og 

hvem, som ikke bør. Der styres således mod at intervenere i kroppen før en uønsket graviditet 

opstår. Der er i denne statslige iagttagelse af ’uønskelige’ og ’afvigende’ at vi iagttager, hvordan 

styringens mål med denne graviditetsteknologi kendes som sunde gener.  I forlængelse af dette 

synes den danske statslige intervention i reproduktionen at bygge på den darwinistiske forestilling 

om, at de stærkeste og mest hensigtsmæssige gener skulle præge fremtidige generationer. Denne 

intervention muliggøres således, fordi staten har defineret sundhed som fraværet af fysiske og 

mentale afvigelser. Når afvigelser diagnosticeres af sundhedsmyndigheder, betyder det, at 

sundheden hos disse borgere og deres kommende børn dømmes ude. I stedet for at vurdere 

sandsynlighed for misdannelser lægger datidens sundhedspolitik med denne teknologi op til, at der 

ikke gives chancer. Usundheder kan ikke behandles væk, de skal elimineres. Vi iagttager således, 

hvordan staten iagttager borgeren, og kommende borgere som sunde, når deres fysik og psyke kan 

iagttages indenfor en statsligt defineret ’normal’. 

Styringsrelationen: Staten som overvåger 

Når staten dømmer sund eller usund ved at udpege, hvem der er berettiget til at producere afkom, 

og hvem der ikke er, faciliteres en styringsrelation, hvor staten påtager sig ansvar for massen. Et 

ansvar, staten udfylder ved overvågning af den enkeltes sundhed med henblik på en overordnet 

befolkningsmæssig indsigt. I styringsrelationen iagttages subjektet som en reproduktionsmaskine, 

der skal producere det sundest mulige afkom til gavn for hele samfundet. Trods den frivillighed, 

sterilisationen bygger på, er subjektet underlagt dels rollen som reproduktionsmaskine og dels den 

kategorisering, som staten bestemmer. Denne graviditetsteknologi sætter således et styringsrum, 

hvor hensynet til den sunde befolkningsmasse vejer tungere end hensynet til det enkelte menneskes 

individuelle ret til at forplante sig. Med indførelsen af sterilisation er der således tale om en synlig 

statslig kontrol af befolkningen i form af statens udpegning af ’usunde grupper’ og det dertil klart 

definerede middel (sterilisation) til at komme usundhed til livs. 

Teknologiens styringspotentiale  
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Med graviditetsteknologien sterilisation iagttager vi en styring, der retter sig mod livet og i 

særdeleshed mod de mest intime og private forhold i menneskets liv; reproduktionen. Teknologiens 

styringspotentiale er at facilitere subjektets frivillige afbrydelse af reproduktion gennem 

teknologiens normregulerende potentiale. Et potentiale, vi får øje på ved at se, hvordan 

styringsrummet søger mod at kontrollere og regulere potentielle afvigelser med det formål, at 

afskaffe det potentielt anormale og usunde, før det undfanges eller fødes. Vi iagttager en definition 

af sund i teknologiens styringspotentiale.  Hermed kan teknologien udpege hvilke borgere, eller 

kommende borgere, der afviger fra denne definition og derfor kan kategoriseres som usunde. 

Gennem overvågning og kontrol med borgernes forplantning kan afvigere eller potentielle afvigere 

udpeges, og hermed også ledes til at træffe valg i overensstemmelse med normalen, hvis de er i fare 

for at føde et barn, som afviger fra normalen. Normen defineres med denne teknologi som sunde 

gener, der kan videreføre slægten uden fysiske eller mentale afvigelser. Hermed iagttager vi 

sterilisation som en graviditetsteknologi med et normregulerende styringspotentiale, hvis endemål i 

sidste ende er en normalisering af den samlede befolkning. Således har vi med dette nedslag vist, 

hvordan styringen af graviditet med sterilisation kendes som et synligt statsligt 

normaliseringsprojekt. 

3.4 Forebyggende helbredsundersøgelser, 1945 

 

 

I 1945 træder ’lov om svangerskabshygiejne’ i kraft, der på mange måder kan ses som kontrast til 

den forrige graviditetsteknologi. Hvor fokus med sterilisationsloven fra 1929 var på at forhindre 

degeneration, rettes fokus nu mod en optimering af den enkelte kvindes graviditet. Med ’lov om 

svangerskabshygiejne’ bliver forløbet fra undfangelsen til fødslen nu betragtet som en periode, der 

skal tages særlig hånd om. Fra svangerskabets begyndelse til dets afslutning er den svangre kvinde 

nu berettiget til at få tre ’forebyggende helbredsundersøgelser’ hos en læge og op til syv hos en 

jordemoder (1945, Lov Nr. 472, §1). Helbredsundersøgelserne indeholder fysiske undersøgelser 

med henblik på at kortlægge den gravides aktuelle sundhedstilstand og kunne gribe forebyggende 

ind ved mistanke om usundheder. Samtidig faciliterer undersøgelserne en privat samtale med læge 

og jordemoder.  

Styringen af graviditet kendes med forebyggende helbredsundersøgelser som et statsligt 

opdragelsesprojekt. 
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I forbindelse med loven udgiver Sundhedsstyrelsen i 1945 en kortfattet vejledning til gravide, der 

har til formål at forklare, hvorfor det er vigtigt, at den gravide kommer til de forebyggende 

helbredsundersøgelser hos læge og jordemoder: ”Det tilrådes indstændigt at enhver svanger Kvinde 

benytter sig heraf, thi herved kan mangfoldige Ulemper og Ubehageligheder Undgaas, og virkelige 

Farer afværges effektivt” (Sundhedsstyrelsen, 1945: 1). De forebyggende undersøgelser er 

imidlertid mere end fysiske tjek af den gravides tilstand. Som noget nyt ligges der også vægt på at 

oplyse og vejlede den gravide: ”I forbindelse med Helbredsundersøgelserne skal der af 

vedkommende Læge eller Jordemoder gives fornøden vejledning” (1945, Lov Nr. 472, §1). De 

statslige autoriteters rolle bliver nu også at vejlede den gravide. Her ser vi, hvordan potentialet for - 

og legitimeringen af - samtalen indføres som en del af et helbredstjek. 

Styringens genstand: Den gravides adfærd 

Graviditetsteknologien ’forebyggende helbredsundersøgelser’ henvender sig til gravide med et 

tosidet tilbud; dels et tilbud om undersøgelser af den fysiske sundhedstilstand, og dels et tilbud om 

vejledning i korrekt adfærd i forhold til at forebygge usundheder. Dette tosidede tilbud viser, at 

omsorgen ikke kun søger at undgå afvigelser og usunde gener, men nu også appellerer til, at 

kvinden kontinuerligt tager aktiv stilling til sin adfærd og derigennem, at hun reflekterer over sin 

mulighed for at forebygge usundheder. Den gravides adfærd gøres således til genstand for styring 

med denne graviditetsteknologi. Vejledningen sker i form af samtale med læge og jordemoder, hvor 

råd samt informationsmateriale som eksempelvis pjecer udleveres. Således muliggøres det, at viden 

ikke udelukkende bindes til læge- eller jordemodersamtalen, men at den svangre kan bringe viden 

med hjem. Hvis vi kigger på, hvad der helt konkret gøres til genstand for styring hedder det i 

Sundhedsstyrelsens graviditetspjece i 1945, at: ”Den svangre vil få Direktiver angaaende Kost, 

Levevis, Paaklædning o.s.v.,” (Sundhedsstyrelsen, 1945: 2). På dette stadie i graviditetens historie 

er det således særlige dele af den gravides daglige adfærd, som helbredsundersøgelserne også retter 

sig mod. Personlig renlighed er et af de områder af kvindens ’levevis’, der er særligt i fokus. Den 

gravide vejledes til at undgå forurening af fødselsvej, særlige former for samleje og til grundig 

tandpleje (Sundhedsstyrelsen, 1945: 3-4). Derudover bliver den gravides sindstilstand også iagttaget 

som et område, hun bør være særligt opmærksom på. Her nævnes uhyggelige biografforestillinger, 

ildebrande og opløb, som noget af det, den gravide bør være særlig opmærksom på 

(Sundhedsstyrelsen, 1945: 6). I forhold til indtag af mad og drikke anbefales det, at den svangre 

nyder alkohol med måde (Sundhedsstyrelsen, 1945: 8). Vi iagttager her en detaljeringsgrad i 

vejledningen, hvis lige ikke er set tidligere. 
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Styringens mål: Sundhed gennem forebyggelse 

Forebyggelse er ikke et ukendt fænomen på dette tidspunkt. Nyt er det imidlertid, at forebyggelsen 

knyttes til den enkelte kvinde og hendes individuelle adfærd og valg helt ned i detaljen. Det har stor 

betydning for den bestemmelse af sundhed, som den gravide nu møder. Fra at den svangre kvinde 

iagttog sig selv som uforbundet til det syge liv, forudsat at hun ikke var kategoriseret i gruppen af 

degenererede, bliver hun nu mødt af en graviditetsteknologi, der a priori sætter hende i farezonen. 

Med forebyggende helbredsundersøgelser emergerer en ny opfattelse af graviditeten som en 

periode, hvor kvinden og det ufødte barn er særligt udsatte. Med udpegningen af potentielle 

usundheder bliver den gravide hermed også iagttaget som potentiel usund. At indvillige i tilbuddet 

om helbredsundersøgelser betyder imidlertid, at”(...) virkelige farer afværges effektivt” 

(Sundhedsstyrelsen, 1945: 1). Her præsenteres et styringsmål, hvor gravide via adfærdsændringer 

kan undgå usundhed.  

Interessant er det, at den forebyggende undersøgelse og tilhørende vejledning hviler på den 

betragtning, at raske, sunde kroppe potentielt er usunde. Der er således potentielle risici i spil, som 

den gravide må vejledes ud af, så hun kan forblive rask. Det er vigtigt her at hæfte sig ved, at risici i 

forbindelse med graviditet bliver præsenteret som forhindringer, men også som overkommelige i 

den grad den gravide lytter til Sundhedsstyrelsens råd og benytter sig af de forebyggende 

helbredsundersøgelser, som staten tilbyder. Med teknologien opstår således muligheden for at 

handle forud i forhold til fremtidige farer og i samme vending effektivt at afværge disse. Den 

svangre bliver derfor mødt af en teknologi, der henviser hende til at reflektere over, hvordan hun 

aktivt kan forholde sig til sit helbred og graviditet, så sundheden opretholdes. For at undgå 

usundhed udvider staten sit blik til nu at omfatte det sunde liv. Således ser vi styringens mål rette 

sig mod sundhed gennem forebyggelse. Denne forskydning i styringens mål betyder imidlertid, at 

alle raske nu kategoriseres som potentielt syge. Usundhed er således konstant nærværende, og målet 

bliver at afværge den gennem forebyggelse.  

Styringsrelationen: Den gravide ansvarliggøres 

Med denne forståelse af usundhed som potentiel risiko bliver statens omsorg desto mere attraktiv. 

De fysiske undersøgelser og tilhørende vejledning fremstilles som en vej ud af den usikkerhed, der 

er italesat med forebyggelse af usundhed: ”Helbredsundersøgelse i Svangerskaber vil kunne skabe 

et Maksimum af Sikkerhed for en normal Fødsel af et sundt Barn” (Sundhedsstyrelsen, 1945: 4). 

Det er imidlertid kun gravide, der af egen fri vilje møder op hos jordemoder og læge, der får del i 
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tilbuddet om omsorg. I tilbuddet om helbredsundersøgelser ligger således en uforbeholden 

mulighed for at vælge fra, men der ligger også en klar motivation i forhold til at vælge omsorgen til: 

”For at Svangerskab og Fødsel skal forløbe normalt, er det af største betydning at alle svangre 

Kvinder retter sig efter følgende Raad og Anvisninger” (Sundhedsstyrelsen, 1945: 1). Det gøres 

således tydeligt, hvad der anses for den rette vej. Heraf optræder statens vejledning i den konkrete 

betydning; at lede vej.  

Vejledningen kan derfor ikke iagttages som påbud eller regler, som den gravide nødvendigvis må 

efterleve, men snarere iagttages som en opfordring til at den gravide forholder sig til sin graviditet 

som et projekt, der kan og bør ledes af egen fri vilje. Vi iagttager her en styringsform, der appellerer 

til det frie subjekts medbestemmelse. Statens ledelse består i at udpege områder indenfor kost, 

hygiejne og dertil kvindens personlige liv samt vejlede til en bestemt adfærd og særlige til- og 

fravalg. Indvilliger den gravide i tilbuddet, får hun foretaget en række undersøgelser og gennemgår 

en samtale med læge og jordemoder, hvor disse kan give den ’(...) fornødne vejledning’, som loven 

påtaler (1945, Lov Nr. 472, §1). I denne relation til læge og jordemoder ser vi for første gang, at 

staten indsætter sig selv som lyttende og vejledende i graviditeten, idet staten opfordrer kvinden til 

at; ”(…) fremkomme med spørgsmål om, hvad der ligger hende på sinde” (Sundhedsstyrelsen, 

1945: 2). Med muligheden for at bekende usundheder, arveanlæg, adfærd, social baggrund etc. kan 

staten vejlede hende på vej mod sundhed. Relationen hviler således på en opdeling af den svangre 

som uvidende og spørgende overfor læge og jordemoder som vidende og lyttende. Dog er det den 

gravide, der omsætter viden og vejledning til praksis i hendes egen adfærd og handlinger. 

Herigennem konstruerer den statslige omsorg et selvforhold for kvinden, hvor hun skal handle på 

den tilgængelige viden. I udgangspunktet er hun fri til at forvalte viden og vejledning om sundhed, 

som hun vil. Den vejledning hun modtager, tydeliggør dog hvilke potentielle risici det medfører, for 

både hende og hendes barn, at være egenrådig. Hermed iværksættes også ansvaret for den 

potentielle usundhed. Når kun den gravide kan sikre en sund graviditet ved at handle på statens 

vejledning, betyder det imidlertid også, at den gravide tildeles ansvaret for graviditeten og det 

ufødte barns sundhed. Med koblingen af den gravides adfærd til barnets sundhed træder ansvaret for 

den sunde graviditet nu frem som den gravides.  

Teknologiens styringspotentiale 

Ikke uvæsentligt er det, at helbredsundersøgelserne er vederlagsfrie, hvilket vil sige at alle – en hel 

befolkning – har adgang til dem. På denne måde får staten mulighed for at få viden om 
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befolkningens samlede sundhedstilstand med udgangspunkt i den individuelle undersøgelse. Denne 

mulighed for at indsamle informationer skaber et styringspotentiale for detaljeret styring. Med 

viden om befolkningens sundhedstilstand in mente kan råd og vejledninger aktualiseres i forhold til 

de iagttagede behov. På denne måde fortsætter staten i rollen som overvåger af befolkningens 

sundhedstilstand, som vi så grundlagt i 1914 med autoriseringen af jordemødre. Dog med den 

markante ændring, at statens indsigt udvides til at omfatte hele graviditeten og ikke kun fødslen. 

Herigennem får staten blik for hele graviditeten og de risici, der knytter sig hertil. 

Med graviditetsteknologien indsættes den gravide som handlende, da det er hende, der på baggrund 

af tilgængelig viden om sund adfærd, skal opdrages til at sikre den sunde graviditet. Magten bliver 

her synlig ved at styre kvinden til at styre sig selv udenom ulemper og usundheder. Ved at appellere 

til forståelse og indarbejdelse af vejledning om sund graviditet søger graviditetsteknologien at 

mægtiggøre den enkelte til at agere sundt. Den gravide skal med andre ord magtes til at magte sig 

selv. Det vil sige, at den gravide skal forstå sund adfærd og kende den i egen livsførsel. Det er 

således en appel til at ’tænke med’ staten – ikke underligge sig regler og forbud mod usundhed. 

Teknologien muliggør hermed, at den gravide kan indsætte sig selv som egen ’sundhedsminister’.  

Med graviditetsteknologien ’forebyggende helbredsundersøgelser’ får vi øje på et 

styringspotentiale, som nu gør den gravides adfærd til genstand for styring, og som skaber mulighed 

for, at den gravide kan blive vejledt af statslige autoriteter. Det er et styringspotentiale, der 

iværksætter en ansvarliggørelse hos de gravide, hvor den gravide med hjælp fra staten skal lære at 

magte sin egen sundhed. Det er hermed et styringspotentiale, der understreger den gravides 

selvstyring i forhold til statens indblanding og samtidig tydeliggør den gravides eget ansvar for 

sundhed. Således har vi i dette nedslag vist, hvordan styringen af graviditet med forebyggende 

helbredsundersøgelser kendes som et statsligt opdragelsesprojekt. 

3.5 Vandrejournalen, 1972 

 

 

Med ’lov om svangerskabshygiejne’ i 1972 pålægges det amtskommunerne at have det samlede 

ansvar for fødselshjælpens tilrettelæggelse samt forebyggende helbredsundersøgelser (1972, Lov 

Nr. 282). Der tilstræbes; ”(…) smidigere ordninger, hvor der i større omfang lægges vægt på den 

Styringen af graviditet kendes med vandrejournalen som synlig statslig standardisering. 



 

Side 42 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

enkelte kvindes behov for undersøgelser” (1972, Lov Nr. 282 her i: Sundhedsstyrelsen, 1976: 5). 

Med lov om svangerskabshygiejne bliver den koordinerede indsats på svangerskabsområdet kraftigt 

oprustet, eksempelvis samles jordemødre i centre i det offentlige hospitalsvæsen; ”(…) hvilket 

åbner mulighed for, at der ved planlægningen af fødselshjælpen kan sigtes mod en ordning, der 

indebærer en rationel, ensartet udnyttelse af jordemødrenes arbejdskraft” (1975, Lov Nr. 431). 

Statens omfattende reorganisering kræver styring. Her indføres vandrejournalen som den teknologi, 

der kan hjælpe til at se den enkelte kvinde i et komplekst system. Som navnet fortæller, er denne 

teknologi konstrueret således, at informationer kan ’vandre’ mellem flere hænder. Den svangre 

kvinde bærer sin egen journal med sig rundt i systemet, så alle sundhedsfaglige kan notere sig deres 

bemærkninger, når de undersøger og taler med den gravide. Vandrejournalen hjælper de mange 

instanser til at følge med i den gravides fortløbende udvikling og til at kategorisere hende, så det 

givne sundhedspersonale til helbredsundersøgelserne kan give den enkelte den rette behandling. 

Styringens genstand: Den gravide krop 

På vandrejournalen vises det med forskellige undersøgelseskategorier, at noget måles. Kategorierne 

er; blodprocent, risikogrupper, livmoderstørrelse, vægt, blodprocent og andet (Sundhedsstyrelsen, 

1976: 58-59). Det er frem for alt kroppen, der er genstand for regulering, og hermed muliggøres 

styring ved at indsætte fysiologiske variabler i centrum for styringen. Her bliver ikke spurgt til 

social adfærd, men til kroppen som et instrument til at optimere det ufødte barns sundhed. 

Forskellige dele af kvindens krop bliver herved objektgjort og gjort til genstand for en mere specifik 

styring af kroppens fysik, idet disse elementer undersøges med henblik på mulig intervention. Idet 

vandrejournalen følger den enkelte kvinde gennem hele graviditeten, bliver graviditetsforløbet til en 

proces, der kan formes og styres mod sundhed. 

Styringens mål: Koordineret kortlægning af individuelle risici 

Med vandrejournalen som graviditetsteknologi ser vi to styringsmål: Det ene mål er en koordinering 

af graviditetsforløbet i sundhedsvæsenet. Det andet mål er at kortlægge den gravides individuelle 

risici. Med vandrejournalen bliver det for første gang muligt at sammenholde oplysninger og skabe 

overblik over graviditetsforløbet, således at det fremstår sammenhængende både for den gravide 

kvinde og for sundhedsautoriteterne. Ved at samle og sammenholde personlige oplysninger om den 

enkelte gravide på vandrejournalen bliver det endvidere muligt at kortlægge individuelle risici.   

Den gravides individuelle risici kortlægges ud fra på forhånd fastsatte kategorier, der producerer 

forestillinger om den sunde krop. Herved bestemmes også sundhedens modsætning; den usunde 
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krop. På denne måde emergerer med vandrejournalen en synlig dom over kroppe, der gør det muligt 

at styre livet i detaljen ud fra iagttagelser af sund og usund. Kategorien ’risikogrupper’ fortæller 

eksempelvis, at den svangre kvinde måles ud fra en bestemmelse af, hvilke type gener eller andre 

fysiske forhold, der kan betragtes som havende en særlig risiko for hendes ufødte barn. Uanset 

kategori i journalen er det dominerende rationale sund eller usund og kontinuummet derimellem, 

der kan fortælle, om risikoen er høj eller lav. Med disse sundhedsfaglige briller kan den gravide 

krop dømmes sund eller usund. Det er denne meningsfulde kommunikation, vandrejournalen 

producerer og stiller til rådighed. Et på én gang regulerende og skabende styringspotentiale, idet 

usunde kroppe kan rådgives til sundhed.  

Styringen muliggør på denne måde en regulering af befolkningen som samlet masse, idet 

vandrejournalen er standardiseret, men retter sig mod den enkelte. Herved bliver det også muligt at 

sige noget om, hvilken befolkning og livsform der fremelskes, og hvilken der – i modsætning dertil 

- problematiseres. Det problematiseres således, hvis du vejer mere end hvad sundhedsautoriteter 

foreskriver, hvis dit blodtryk er højere, end hvad sundhedsautoriteter foreskriver og så fremdeles. 

Derfor er sundheden med vandrejournalen på forhånd fast defineret og reproduceres ved en 

koordineret kortlægning af den gravides individuelle risici.  

Styringsrelation: Statsligt ansvar for overblik  

En vigtig præmis for vandrejournalens anvendelse er dog, at den gravide frivilligt lader sin krop 

undersøge, og at hun påtager sig ansvaret for at bære journalen med sig rundt i systemet. 

Vandrejournalen bliver hendes personlige adgangsbillet til et komplekst system, der med hendes 

indvilligelse får mulighed for en effektiviseret styring i detaljen. På én gang kan vandrejournalen 

generalisere, men også individualisere. Spændingen mellem kontrol og frihed bliver sat på spidsen, 

idet sundhedsvæsnet med vandrejournaler og koordinerede indsatser fremstår som et stærkt og 

kontrollerende statsapparat. Et statsapparat, der dog ikke kunne fungere uden den gravides frivillige 

tilsagn til at lade sig undersøge med udgangspunkt i vandrejournalen. Udebliver tilsagnet fremgår 

det af retningslinjer for svangerskabshygiejne og fødselskontrol, at: ”Lægen og jordemoderen må 

prøve at bibringe den gravide forståelse for værdien af fortsat kontrol i svangerskabet. Udebliver 

den gravide fra aftalte jordemoderundersøgelser, bør jordemoderen overveje at sætte sig i 

forbindelse med den gravide. Udebliver den gravide fra aftalte lægeundersøgelser, bør lægen i 

særlige tilfælde overveje at sætte sig i forbindelse med den gravide og eventuelt underrette 

jordemoderen herom” (Sundhedsstyrelsen, 1972 i 1976: 9). Læge og jordemoder skal mere end 
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dømme sund eller usund, de skal motivere, idet den gravide ”(...) må motiveres for at benytte sig af 

disse tilbud” (ibid). Der bliver således både opfordret til at føre kontrol med den svangres 

fremmøde og til at give den svangre forståelse for vigtigheden i at komme til de tilbudte 

undersøgelser.  

I svangerskabshygiejnen ligger altså en klar forestilling om, at den gravide til tider skal motiveres 

og kunne lære at forstå værdien af undersøgelserne for sin egen skyld. Med vandrejournalen i 

hånden bliver det muligt at danne sig et overblik over de indsatsområder, hvor den pågældende 

gravide kan transformere usund til sund. Vandrejournalen bliver det kit, der sammenbinder 

undersøgelser, og herudfra bliver det muligt at rådgive den enkelte kvinde. Den gravide styres 

således mod sundhed ved at hendes usundheder udpeges. Med vandrejournalen ser og indhenter 

sundhedsvæsenet den enkeltes oplysninger, så det sammenhængende system kan forvalte dets 

ekspertise på den bedst mulige måde. Det er statens ansvar at bibeholde overblikket og at rådgive 

den enkelte, men det er den gravides ansvar at vælge undersøgelserne til. 

Teknologiens styringspotentiale 

Vandrejournalen muliggør, at de enkelte gravide kroppe bliver genstand for undersøgelse ud fra 

sammenlignelige kategorier. Derigennem holdes et vågent øje med sundhedstilstanden blandt 

gravide ud fra de retningslinier, der af sundhedsautoriteter defineres som det sunde, også kendt som 

normalen. Den gravide reduceres med vandrejournalen til en gravid krop. En krop, som indgår i 

statens projekt om at sikre sunde og raske borgere, men som ikke giver mulighed for at gøre 

sundhedsautoriteternes sundhedsdomme til egne domme. Det er synligt autoriter, der dømmer og 

ikke den gravide, der udsiger dommene om sig selv. Med vandrejournalen ser sundhedssystemet 

den enkelte, javist, men den enkelte ser ikke sig selv som særegen, idet selvforholdet relateres til 

massen. Med vandrejournalen skabes en styring, der overvåger, disciplinerer og former både den 

enkelte krop og den samlede befolkningsmasse.  

Teknologiens styringspotentiale identificerer vi derfor som en styring, hvor mekanismer som 

diagnosticering, optimering og overvågning opererer i styringsrummet. Mekanismer hvis 

konsekvens bliver ensretning og normalisering. Teknologien faciliterer ledelse af den enkelte krop 

og samlede masse ud fra en standardiseringens logik. I denne logik bestemmes sundhed ved at sætte 

selvforholdet i relation til massen. At objektgøre enkeltindivider i forholdet til massen, for at kunne 

regulere og optimere den samlede befolkning, ser vi altså som det primære styringspotentiale. Med 
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dette brud har vi vist, hvordan styringen af graviditet med vandrejournalen kendes som synlig 

statslig standardisering. 

3.6 Fri abort, 1973  

 

 

Med lov om svangerskabsafbrydelse 1973 sker der en forskydning i ansvar fra stat til subjekt, når 

det gælder beslutninger om svangerskabet. Med loven muliggøres, at den enkelte kvinde kan vælge 

at afbryde sit svangerskab ved at få foretaget en abort: ”En kvinde som har bopæl her i landet, har 

ret til at få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. 

Svangerskabsuge, og kvinden, efter at reglerne i § 8 er iagttaget, fastholder sit ønske om 

svangerskabsafbrydelse.” (1973, Lov Nr. 350). Vigtigt er det også, at ønsket om 

svangerskabsafbrydelse altid skal fremsættes af kvinden selv (ibid).  

Styringens genstand: Til- og fravalg af graviditet 

Med abortloven fra 1973 stadfæstes, at beslutningsgrundlaget om abort ikke længere skal funderes i 

et lægevidenskabeligt rationale om sunde og raske fostrer, som det var tilfældet med den tidligere 

abortlov fra 1937. Derimod slår loven fra 1973 fast, at det nu udelukkende er kvindens eget ønske, 

der skal ligge til grund for hendes beslutning om at afbryde graviditeten. Med dette nedslag ser vi et 

markant skred, idet vi for første gang i graviditetens historie ser en styring, der grundlægende 

vægter kvindens autonomi over statslig fastsatte forestillinger om sundhed og usundhed. Med 

abortloven tilsidesættes sådanne forestillinger og i stedet vægtes nu kvindens egen evne til at 

vurdere, hvorvidt hun ønsker at gennemføre graviditeten. Styringens genstand bliver herved 

kvindens til- og fravalg. I dette nedslag ser vi for første gang en styring, der på alle måder sætter 

staten uden for døren, når graviditeten skal forvaltes.  

Styringens mål: Den gravides autonomi 

Styringens mål udpeger vi med denne teknologi som den gravides autonomi, da loven vægter 

kvindens autonomi højere end statens selektionskriterier. I 1937 var kvindens ret til abort defineret 

ud fra statens bestemmelse af, hvilke forhold der kunne legitimere et indgreb: (…)1) Når 

Svangerskabets Afbrydelse er nødvendig for at afværge alvorlig Fare for kvindens Liv eller 

Helbred, 2)(…) samt når Svangerskabet skyldes Krænkelse af Kvindens Kønsfrihed (…) og 3) Naar 

Styringen af graviditet kendes med den fri abort ved selvledelse, hvor graviditeten frit kan 

vælges til eller fra. 
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der er nærliggende fare for, at Barnet paa Grund af arvelige Anlæg, vil blive lidende af 

Sindssygdom, Aandssvaghed, andre svære mentale forstyrrelser, Epilepsi eller alvorlig 

uhelbredelig Sygdom” (1937, Lov Nr. 163, §1). Svangerskabsafbrydelse skulle altså i 1937 

begrundes med sygdom eller voldtægt, førend abort var tilladt. Dette rationale tilsidesættes i 1973, 

og en abort kan foretages uanset hvilke forhold, der gør sig gældende; om fosteret er sundt eller 

sygt, om kvinden er sund eller syg. Jvf. § 8 i loven pålægges det dog læge og mødrehjælp, at den 

svangre kvinde får; ”(…) vejledning om de forestående muligheder for støtte til gennemførelse af 

svangerskabet og for støtte efter barnets fødsel” (1973, Lov Nr. 350). Dertil skal kvinden vejledes 

af en læge; ”(…) om indgrebets beskaffenhed og direkte følger samt om den risiko, der må antages 

at være forbundet med indgrebet” (ibid). Det er kvindens valg, men det er statens ansvar at oplyse 

hende om de risici, en svangerskabsafbrydelse kan medføre. Særligt er det statens opgave at oplyse 

om de statslige hjælpemidler, der kan iværksættes, hvis kvinden alligevel vælger at beholde det 

raske barn. Kvindens valg har primat, og derfor kender vi styringens mål som den gravides 

autonomi.   

Styringsrelationen: Den gravide som selvstyrende 

Med lov om svangerskabsafbrydelse får kvinden i højere grad mulighed for at intervenere i sit eget 

liv. Med P-pillen i 1966 ser vi en forløber for kvindens autonomi. Dog er p-pillen et værktøj, der 

forhindrer svangerskab frem for afbryder det. I 1973 er der derfor muligt både at forhindre og 

afbryde et svangerskab. Vilkårlighed forsvinder og svangerskabet bliver kontekstgjort i forhold til 

den enkeltes kvindes liv i et planlægningsøjemed. Det bliver endvidere muligt at få afbrudt sit 

svangerskab efter den statsligt fastsatte grænse i 12. uge, hvis; ”(…) kvinden på grund af ung alder 

eller umodenhed ikke for tiden formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde, eller 

svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet må antages at ville medføre en alvorlig belastning 

af kvinden, som ikke kan afværges på anden måde, således at det af hensyn til kvinden, til 

opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for familiens øvrige børn må anses for påkrævet, at 

svangerskabet afbrydes” (1973, Lov Nr. 350). Her bliver både kvinden, barnet og den øvrige 

familie dem, der tages hensyn til i en sådan vurdering. Svangerskabet bliver ’noget der skal passe 

ind’ i forhold til flere faktorer i kvindens liv. Kvinden får det sidste ord inden 12. Uge. Derefter skal 

staten med på råd. At svangerskabsafbrydelse bliver lovliggjort for alle, har dog også den effekt, at 

staten kan føre kontrol med hvem og hvor mange, der får foretaget aborter. På denne måde opnås 

kontrol over indgrebene. En skjult overvågningsmulighed opstår, selvom kvindens autonomi får 

plads.  
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Teknologiens styringspotentiale 

Med graviditetsteknologien ’fri abort’ bliver retten til at bestemme over egen krop effektueret. Fra 

statens ledelse af kvindens krop til kvindens ledelse af egen krop bliver graviditet et projekt, der kan 

ledes af kvinden selv. Udgangspunktet for denne selvledelse finder ikke sine begrundelser i 

lægefaglige rationaler, men i kvindens ønske ud fra indsigt i eget liv og kontekst. Når vilkårlighed 

forsvinder og planlægning indtræder, opstår også muligheden for at afskrive skæbnen og i stedet 

producere idealbilleder af den ønskede levevis. På denne måde giver styringsrummet plads til, at 

den enkelte kvinde kan styre sig selv mod egne opstillede livsmål som eksempelvis mål i 

arbejdslivet.  

I dette nedslag ser vi, hvordan teknologiens styringspotentiale indsætter det frie valg som 

katalysator for at refleksionen iværksættes, som den mekanisme, der kan igangsætte en 

objektiveringsproces. En objektiveringsproces, hvor det, der objektiveres, er kvindens valg. Og den, 

der objektiverer, er kvinden selv. Kort sagt gør den gravide sig selv til genstand for 

selvundersøgelse, når ’fri abort’ indsættes som teknologi. Den fri abort skaber derfor et 

styringsrum, der kendes ved kvindens autonomi, hvilket er et markant brud med, hvad vi tidligere 

har erfaret omkring den gravides rolle i graviditetsforløbet. Hermed emergerer graviditet helt 

fundamentalt som kvindens eget ledelsesprojekt, idet det kan vælges til eller fra. Det pålægger dog 

staten at fungere som faciliterende ramme i form af vejledning og støtte, dog uden at tage styringen 

fra den gravide selv. På denne måde hjælper staten til at mobilisere selvstyringen hos den gravide. I 

dette nedslag har vi således vist, hvorledes styringen af graviditeten træder frem ved selvledelse, 

hvor graviditeten frit kan vælges til eller fra. 

3.7 Prænatal diagnostik, 1977  

 

 

 

I slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne oplever det danske sundhedsvæsen en mindre 

revolution inden for prænatal diagnostik, også kaldet fosterdiagnostik. Ny teknologi som 

ultralydsscanning, fostervandsprøve og bedre metoder inden for screening og blodprøver kan påvise 

stadig flere sygdomme, handicap og andre anormaliteter hos fosteret på et stadigt tidligere stadie af 

graviditeten: ”Ved en fostervandsundersøgelse kan man med stor sikkerhed fastslå, om fosteret 

Styringen af graviditet kendes med prænatal diagnostik som et statsligt ledet projekt, hvor 

gravide i risikogruppen underlægger sig statslige risikovurderinger. 
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lider af en kromosomsygdom, visse arvelige stofskiftesygdomme eller en misdannelse af 

centralnervesystemet” (Sundhedsstyrelsen, 1981). Udvikling og præcisering af denne teknologi 

betyder, at vordende forældre kan få besked om anormalitet efter 14-16. uge (1977, Betænkning Nr. 

803: 9). I 1975 nedsætter Indenrigsministeriet et udvalg, der skal opstille retningslinjer for brug af 

denne diagnostik. I en betænkning fra 1977 når udvalget frem til, at denne type prænatal diagnostik 

skal tilbydes til kvinder, hvis graviditet kan tilregnes forhøjet risiko for misdannelser. Begrundelsen 

er, at ”… ved denne diagnostik kan store, menneskelige tragedier forhindres” (1977, Betænkning 

Nr. 803: 38).  

På baggrund af udvalgets betænkning fra 1977 beslutter Folketinget i 1980 at indføre en permanent 

ordning, hvor prænatal diagnostik tilbydes til kvinder over 35 år, kvinder der af anden årsag 

betegnes som i risikogruppen og endelig ved graviditeter, hvor manden er over 50 år; ”svangre 

kvinder (…) får TILBUD om udtagning og undersøgelse af fostervandsprøver, samt - hvis der 

påvises sygdom hos fosteret - tillige TILBUD om rådgivning og herunder TILBUD om foretagelse 

af abortus provokatus (Sundhedsstyrelsens fremhævelse, red.)” (Sundhedsstyrelsen, 1981).    

Styringens genstand: Risici hos fosteret 

Med udviklingen af den prænatale diagnostik iagttager vi, hvordan der kommer et stort fokus på 

genetisk betingede sygdomme. Dette skyldes ikke kun den teknologiske udvikling, det skyldes også 

medicinske fremskridt og bedre levevilkår i befolkningen, der har betydet, at børnedødeligheden er 

faldet støt op gennem det 20. århundrede. Da børnedødeligheden falder, indtager de genetisk 

betingede sygdomme en procentvis større andel af børnesygdommene (1977, Betænkning Nr. 803: 

8). Hermed kan vi med indførelsen af prænatal diagnostik iagttage, hvordan svangerskabsomsorgen 

udvides til nu også at fokusere på de genetiske risici, som kvindens foster potentielt kan have: 

”Formålet med tidlig prænatal diagnostik er at skabe en mulighed for at forebygge fødsler af børn 

med alvorlige arvelige sygdomme eller misdannelse” (1977, Betænkning Nr. 803: 37). Vi iagttager 

således, hvordan risici hos fosteret gøres til genstand for styring. I kraft af den prænatale diagnostik 

bliver det muligt at kortlægge det enkelte fosters risiko for abnormaliteter. Hermed gives den 

gravide kvinde mulighed for at afbryde sin graviditet ved at få fjernet det usunde foster.  

Dertil ser vi, at den prænatale diagnostik igennem ultralydsscanning har en anden særlig funktion. 

Ultralydsscanningen muliggør, at kvinden tidligt i sit graviditetsforløb får mulighed for visuelt at se 

sit kommende barn. Prænatal diagnostik er således en teknologi, der muliggør en bevidstgørelse hos 
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den gravide om hendes graviditet på en markant anderledes måde end vi har set tidligere ved, at 

fosteret visuelt bliver nærværende for den gravide.   

Styringens mål: Synliggørelse af fosterets risici 

Denne nye teknologi bliver et redskab til at overvåge og screene udvalgte dele af massen for fejl og 

afvigelser, idet det enkelte fosters sandsynlighed for risici synliggøres. Denne screening foretages 

ud fra, om der er lav risiko eller høj risiko for anormalitet. Distinktionen mellem lav og høj risiko er 

sat af staten, og hermed muliggør teknologien, ud fra statsligt fastsatte normer, en vurdering af om 

den vordende moder og hendes ufødte barn er sundt eller usundt. Ud fra en samlet vurdering af 

blodprøver, fostervandsprøver, ultralyd og personlige faktorer hos moderen vurderes 

sandsynligheden for afvigelser i forhold til den normal, staten opererer ud fra. Resultatet af disse 

screeningsundersøgelser videregives i form af sandsynligheder. Den gravide får overleveret et tal, 

der sammenholder hendes individuelle graviditet med en sandsynlighed for anormalitet. Læge eller 

jordemoder kan herefter vejlede om, hvorvidt dette tal er højt eller lavt i forhold til en statslig 

opfattelse af normalområdet (Sundhedsstyrelsen, 2006). Men selv det at være placeret i 

normalområdet er ikke lig med en endelig bedømmelse som ’sund’ og fejlfri. Tallet forbliver en 

sandsynlighed. Vi iagttager således, hvordan styringens mål kendes som en synliggørelse af 

fosterets risici. Vigtigt er det, at fosterets risici med teknologien bestemmes som en sandsynlighed. 

På trods af store teknologiske udviklinger inden for diagnostik er der kun tale om risikovurderinger 

frem for afklaringer eller garantier om fosterets tilstand. Når styringens mål kendes som en 

synliggørelse af fosterets risici, vil risici med denne graviditetsteknologi således altid optræde som 

potentielle usundheder.    

Styringsrelationen: Den gravide underlægger sig statslige standarder 

Graviditetsteknologien prænatal diagnostik bestemmer sundhed ud fra statslige fastsatte normer for 

sundhed og usundhed, og hermed iagttager vi, hvordan bestemmelsen af en sund graviditet i høj 

grad hviler på en statslig viden og ekspertise. En ekspertise, alle gravide kvinder møder, hvis de 

indvilliger i den prænatale diagnostik. ”Såfremt der gøres abnorme fund, vil lægerne (…) give 

kvinden vejledning om, hvad de fundne abnormiteter betyder for graviditetens forløb samt 

vejledning om karakteren af fosterets sygdom, prognose og eventuelle behandlingsmuligheder (…). 

Der skal endvidere ydes vejledning om mulighederne for abortus provokatus og om risikoen 

herom” (Sundhedsstyrelsen, 1981: Afsnit 4.3). Således er ekspertisen, som stilles til rådighed med 

denne teknologi, standardiseret i form af en ensrettet vejledning til alle gravide i risikogruppen. For 
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at kunne lede sin graviditet, må den gravide kvinde således underlægge sig statslige standarder og 

hermed magte at handle på de sandsynligheder, som præsenteres for hende. ”Det bør understreges, 

at beslutningen om at få foretaget undersøgelsen helt er den gravides. Det samme gælder 

beslutningen om en eventuel abort” (Sundhedsstyrelsen, 1981: Bilag 1). Hvordan kvinden handler 

på den viden, hun får stillet til rådighed af staten, er således helt op til hende selv. Vi iagttager dog, 

hvordan den gravides selvbestemmelse er indrammet af en statslig ekspertise, som sætter klare 

normer for sundhed.     

Når den gravide indvilliger i prænatal diagnostik, indtræder den gravide i et graviditetsprojekt på 

statens præmisser. Den omsorg, som staten tilbyder, kan give den gravide detaljeret information om 

fosterets tilstand og de risici, der er for misdannelser. For at få del i denne viden må kvinden lade 

sin krop undergå undersøgelser og forholde sig til de risikovurderinger i form af tal, som 

teknologien kan tilbyde. På den anden side iagttager vi også, hvordan staten fralægger sig det 

endelige ansvar; staten synliggør risici for den gravide, hvorefter det alene er op til den gravide at 

handle på den frembragte viden. Vi iagttager hermed, hvordan teknologien formaterer en 

styringsrelation, hvor staten kan kortlægge og få information om sundheden i befolkningens 

reproduktion og samtidig tilbyde den gravide ekspertise og assistance ved misdannelser. Når de 

gravide indvilliger i denne form for graviditetsomsorg, bliver både staten og den gravide således i 

stand til at handle på potentielle usundheder.  

Teknologiens styringspotentiale 

Prænatal diagnostik er en graviditetsteknologi, som formaterer et styringsrum, hvori det bliver 

muligt at kortlægge potentielle usundheder således, at den gravide på baggrund af denne viden kan 

handle. Her bistår staten med tilgængelig viden om handicap, muligheder for abort eller 

behandlingstilbud til handicappede og deres forældre. Teknologiens iboende distinktion af, hvad der 

bestemmes som henholdsvis sund og usund, når det enkelte foster vurderes, udpeger vi som det 

centrale styringspotentiale.  

Når risici måles, måles de ud fra i forvejen fastsatte standarder. Risikovurderingen kan således give 

udtryk for høj eller lav sandsynlighed for abnormaliteter. Risikovurderingen bærer hermed en særlig 

gyldig viden med sig i form af særlige normer for sundhed, når en kvinde vælger undersøgelser og 

risikovurderinger til. Det er normer, som bliver udgangspunkt for tilpasning. Ved at underlægge sin 

krop en række individuelle undersøgelser får kvinden mulighed for at minimere risici. Enten ved at 

undersøgelserne viser, at der ikke kan iagttages usundheder, eller ved at undersøgelsen viser det 
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modsatte, og giver kvinden mulighed for yderligere intervention ved at fjerne det usunde liv. 

Risikovurderingen er individuel, men bliver igennem teknologien kvantificeret, hvilket bevirker, at 

den individuelle krop kan iagttages i relation til andre sunde og usunde kroppe. Så selvom 

teknologien muliggør, at den enkelte kvinde kan handle på individuelle risici, udpeger vi samtidig 

teknologiens styringspotentiale som et normregulerende potentiale. Et potentiale, der muliggør en 

regulering af borgerne med det formål at skabe en sund og rask befolkning.  Med dette nedslag har 

vi vist, hvordan styringen af graviditet med den prænatale diagnostik kendes som et statsligt ledet 

projekt, hvor gravide i risikogruppen underlægger sig statslige risikovurderinger. 

3.8 Informeret valg, 2003 

 

 

I 2003 besluttes det, at fosterdiagnostik (tidligere omtalt prænatal diagnostik) fremover skal 

tilvælges af den gravide selv efter princippet ’informeret valg’. Det betyder, at den gravide selv skal 

tage stilling til, om hun ønsker information om de undersøgelser, der tilbydes af fosteret. 

Opkomsten af teknologien ’informeret valg’ kan med fordel læses i lyset af kvindes ret til frie valg, 

hvilket vi har vist, er blevet en stadig større del af ledelsesprojektet, som det træder frem i 

graviditetens historie. Fra den gradvise medinddragelse og aktivering af det kompetente subjekt 

med tilbuddet om ’forebyggende helbredsundersøgelser’ (1945) og senere ’fri abort’ (1973), 

betragtes subjektet i dette nedslag fuldt ud kompetent til at træffe egne valg om egen graviditet.  

Eller rettere sagt, den gravide skal træffe informerede valg. Og det gør en forskel i forhold til den 

styring, der er på spil i dette nedslag.  

I 2003 beslutter Folketinget, at fosterdiagnostik ikke kun skal tilbydes særlige risikogrupper af 

gravide, men derimod skal tilbydes alle gravide. Baggrunden for de nye bestemmelser er, at 

Folketinget finder, at ”fosterdiagnostik ikke er et spørgsmål om at hindre fødsel af børn med 

alvorlige sygdomme og handicap, men i stedet, at bistå den gravide med at træffe egne valg” (jf. 

Folketingets lovforslag her i: Sundhedsstyrelsen, 2004a: 7). Som noget afgørende nyt skal 

lægevidenskaben altså stille sin ekspertise til rådighed for alle kvinder frem for at dømme hvilke 

kvinder, der skal tilbydes ekspertise.  

 

 

Styringen af graviditet kendes med informeret valg ved selvledelse, hvor refleksion aktiveres. 
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Styringens genstand: Den gravides refleksion 

Med det nye tilbud om information tilbydes den gravide at magte sig selv, idet hun bliver bedt om 

selv at udgøre filtret for information og undersøgelsestilbud, der i detaljer oplyser om fosterets 

sundhed. Hun må selv afgøre om hun ønsker den viden, der kan kvalificere hende til at træffe valget 

om helbredsundersøgelser. Det eneste hun bliver gjort bekendt med, er, at information om hendes 

fosters sundhedsstilstand er tilgængelig: ”Tilbud om information er det eneste tilbud, som 

uopfordret gives til alle gravide” (Sundhedsstyrelsen, 2004b: 5). Tilbuddet bliver på denne måde 

nærværende ved den første lægekonsultation, uanset om den gravide ønsker det eller ej. Sagt 

anderledes, den gravide kvinde har ret til det frie valg, men er ikke fri fra at skulle træffe et valg om 

det frie valg. Derved indsættes en refleksiv mekanisme ved dette ’uundgåelige valg’ som 

konsekvens af styringsteknologien. På denne måde er det kvindens refleksion over, hvordan hun vil 

magte sig selv, der på uundgåelig vis gøres til genstand for styring. Hun kan altså inkludere eller 

ekskludere sig selv fra sin egen graviditet.  

Styringens mål: Den gravides selvstyring 

Når det alene er den gravides valg at få foretaget sundhedsundersøgelser eller blot få information 

om undersøgelser, hviler ansvaret for graviditeten på den gravide. Ved at pålægge den gravide at 

træffe valg gennem egen refleksion faciliterer teknologien en iværksættelse af den gravides styring 

af sig selv. I denne selvstyring sker en objektiveringsproces, hvor den gravide får mulighed for at 

gøre sig selv og sine valg til genstand for selvundersøgelse og refleksion og hermed påtage sig 

ansvaret for sin egen graviditet. Teknologien forpligter den gravide på at træffe valg uanset udfaldet 

af hendes valg, og hermed forpligtes hun på sin selvstyring. Forskellen fra tidligere nedslag er, at 

den gravides valg genkendes som egne frie valg, idet de er et resultat af den gravides egen 

selvstyring. Med teknologien ’informeret valg’ tildeles den gravide således selvbestemmelse over 

brug af de undersøgelsestilbud, som sundhedsvæsenet stiller til rådighed. Det bliver op til den 

gravide at beslutte, om staten skal undersøge hendes krop og hjælpe hende med at magte 

graviditeten. Således bestemmes styringens mål som en iværksættelse af den gravides selvstyring.  

Styringsrelationen: Den gravide mægtiggøres 

Med det nye tilbud følger hermed en styring, hvori graviditet anses for den gravides eget 

ledelsesprojekt. Tilbuddet er således en pligt til selvledelse, hvor den gravide skal underkaste sig 

sine egne beslutninger. Med denne selvledelse følger imidlertid også en ansvarliggørelse, som vist i 

ovenstående. Den gravide møder staten som sparringspartner, men kun hvis det ønskes. Beslutter 
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den gravide at gøres bekendt med udbuddet af undersøgelserne, sker dette med staten i rollen som 

(umiddelbar) neutral informant: ”Informationen skal have karakter af en neutral rådgivning, som 

tager udgangspunkt i at respektere kvindens egne værdier og forudsætninger” (Sundhedsstyrelsen, 

2004a: 8). Sundhedsautoriterne fremstår således umiddelbart uden mening om, hvor opsøgende den 

gravide skal være i sin viden om sit barns sundhed. Den tilbyder blot uskyldig information. 

”Formålet (med tilbuddet, red.) er alene at bistå en gravid kvinde, som ønsker en sådan bistand, 

med at træffe et personligt valg på et informeret grundlag” (Sundhedsstyrelsen, 2003: 11). 

Tilbuddet om information bliver i denne kontekst iagttaget som en hjælp til at mægtiggøre den 

gravide i rollen som beslutningstager. Det er et tilbud om at erhverve sig en viden, der kan 

kvalificere den enkelte kvinde til at til- eller fravælge det fosterdiagnostiske tilbud. Det uundgåelige 

valg om information bliver i sin tilbudsform aktualiseret som en informerende og gunstig hjælp fra 

Sundhedsstyrelsens side til den gravides egen selvstyring. 

Teknologiens styringspotentiale 

I relationen mellem stat og subjekt, hvor staten træder frem som en faciliterende hjælp, ligger også 

potentialet for selvstyring. Her udgøres relationen mellem styret og styrende af den gravide selv, 

idet der sker en ansvarsforskydning fra stat til subjekt. De nye retningslinjer lægger vægt på, at 

kvinden selv kan vælge undersøgelser fra eller til og derved styre forløbet. For at bibeholde denne 

styringsposition må kvinden udpege objekter i sig selv og gøre dem til genstand for styring, hvilket 

fordrer selvrefleksion. Objektet er hendes eget selvforhold og selvrefleksionen en mekanisme til at 

synliggøre dette. I denne objektiveringsproces synliggøres kvindens holdninger. Synes de svært 

fremkommelige, bliver det lægens opgave, ved faciliterende lytten, at sikre, at kvinden udpeger og 

vælger sine egne holdninger. Dette gøres ved at bringe refleksionen i spil som styringens 

katalysator. Herved kan lægens rolle iagttages som en hjælp til kvindens selvstyring. På denne 

måde emergerer kvinden både som den styrende og som det objekt, der søges styret. Gennem 

objektivering og selvrefleksion bliver den gravide ansvarlig for at lede sig selv og disciplineres til 

selvstyring. Styringens forudsætning bliver derfor refleksionsmekanismen. Teknologiens 

styringspotentiale identificerer vi ved en styring, som indsætter den gravide som autonom og 

selvledende i relationen til staten. Særligt for den styring, vi iagttager er, at den gravides refleksion 

gøres til genstand for styring, men også til selve styringens forudsætning. I dette nedslag har vi 

således vist, hvordan styringen af graviditet med ’informeret valg’ kendes ved selvledelse, hvor 

refleksionen aktiveres. 
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3.9 ’God kemi’, 2006 

 

 

I 2006 lanceres en kampagne om skadelige stoffer og deres skadelige virkning for gravides sundhed 

af Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Kampagnen, der får navnet ’God kemi’, er målrettet gravide 

med gode råd til at undgå de mest farlige kemiske stoffer under og efter graviditeten. Ved at følge ni 

anbefalinger tilbydes den gravide at minimere sine risici for at skade sit foster eller barn ved at 

foretage en række adfærdsændringer: ”Miljøstyrelsen har opstillet 9 gode vaner til gravide og 

ammende om kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj (…). Og hvis du følger dem er du 

godt på vej til at skabe god kemi mellem dig og dit barn” (Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, 2006: 

1).  De ni vaner henvender sig til den gravide kvinde med råd til indkøb, egen pleje samt pleje af 

barnet efter fødslen. De ni vaner er en række overordnede råd om; ”at bruge så lidt kosmetik og 

creme som muligt (…), at købe miljømærkede produkter, når det er muligt (…) ikke at farve hår” 

(Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, 2006: 2ff). Der er således tale om overordnede guidelines, så 

den gravide kvinde kan få indsigt i nogle af de produkter, der kan være skadelige for fosteret. I dette 

brud iagttager vi, hvordan dagligdagshandlinger i et bredt omfang bliver iagttaget som risikable. 

Hvor vi før har set problematiseringen af den gravides adfærd som begrænset, bliver gravides 

adfærd med denne kampagne i et hidtil uset omfang problematiseret. I takt med oplysninger om 

risici, eksploderer også mængden af anbefalinger og råd om, hvordan de usunde kemiske stoffer 

undgås. De gravide bliver i nuancerede detaljer bekendt med de risici, der er forbundet med selv de 

mindste valg, som de tager, for eksempel at farve hår eller bruge creme.  

Styringens genstand: Den gravides adfærd i detaljen 

Teknologien giver udtryk for at forstå den gravides mulige forvirring over de mange råd, de gravide 

møder, hvad angår adfærd: Den ene dag må du ikke bruge solcreme. Den næste dag er det ost og 

chokolade du skal hold dig fra, og ugen efter er det okay med solcreme. Som gravid bliver du udsat 

for utallige gode råd (…) som almindeligt menneske med almindelig hukommelse kan det være 

svært at manøvrere rundt i det hele” (Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, 2006: 1). Det afholder 

dog ikke kampagnen fra at komme med ni råd til den gravides adfærd og deri store mængder 

information om en sund graviditet. Kampagnen ender sine råd med formaningen, at hvis den 

gravide følger rådene er hun ”godt på vej til at skabe god kemi mellem dig og dit barn” 

(Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, 2006: 1). Med eksplosionen af risici åbnes den gravides 

Styringen af graviditet kendes med kampagnen ’God kemi’ ved selvledelse, hvor den gravide 

skal minimere risici. 
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opmærksomhed og refleksion over stadig flere dele af hendes livsførsel. Det vil sige, at hun bliver 

bedt om at drage omsorg for sig selv og hendes sundhed på stadig flere områder. Den gravide bliver 

oplyst om, at stadig flere dele af hendes adfærd kan have en skadelig virkning på hendes ufødte 

barn. Det vil sige, at det der gøres til genstand for styring er den gravides specifikke adfærd. De 

handlinger, hvor moderen kan skade barnet bliver synliggjort. I takt med at flere og flere 

sundhedsrisici knytter sig til moderens adfærd og handlinger, bliver bevidstheden om at kunne 

skade barnet udvidet. Kampagnen appellerer således til den gravides ansvarlighed ved at gøre 

opmærksom på, at hun potentielt kan gøre sig skyldig i at skade det ufødte barn. I arbejdet med at 

drage omsorg for sig selv, må den gravide agere ekspert og fortrolig i detaljen med de risici, hun 

løber, når hun tager valg der vedrører hendes adfærd.  

Styringens mål: Minimering af risici 

Baggrunden for kampagnen ’God kemi’ skal findes helt tilbage i 1999, hvor Miljø- og 

Energiministeriet, Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udsender en 

fælles publikation ’Redegørelse om beskyttelse af børn og gravide mod farlige stoffer’. I denne 

redegørelse fremlægges den sundhedsrisiko, der er forbundet med kemiske stoffer i det omgivende 

miljø. Redegørelsen viser, at gravide og børn er udsat for kemiske og miljøfremmede stoffer i deres 

omgivelser (eks. jord, luft og vand), hvilket denne gruppe er særligt følsomme overfor 

(Miljøministeriet, Energiministeriet, Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fisker, 1999). Med denne redegørelse søsættes en række initiativer til at kortlægge omfanget af 

de skadelige stoffer samt vejledninger til, hvordan de stoffer undgås i børns og gravides omgivelser. 

Redegørelsen udpeger således børn og gravide som risikogruppe for denne type sundhedsfare. Det 

præciseres; ”(…) at kemisk påvirkning især kan være kritisk for fostre og helt spæde børn, da de 

forskellige organer under udvikling kan være særligt biologisk følsomme for kemisk påvirkning ” 

(Miljøministeriet, Energiministeriet, Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fisker, 1999: 25). Hermed opfattes de gravide - i kraft af at de er gravide - automatisk som udsat 

for større risici. Med redegørelsen slår myndighederne fast, at de kemiske stoffer er svære at undgå 

og skadelige for sundheden. Derfor må risikogruppen informeres om, hvordan de kan minimere 

påvirkningen. Kampagnen ’God kemi’ synes at hvile på et grundlag om, at det er svært helt at 

undgå de kemiske stoffer. Styringens mål er derfor konstant at minimere risici.  
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Styringsrelation: Den gravide mægtiggøres gennem statens oplysning 

Staten drager omsorg for sine borgere med anbefalinger i en situation af usikkerhed overfor de 

risici, der truer en sund graviditet. Modsat overskriften på redegørelsen, ’Beskyttelse af børn og 

gravide’, optræder staten dog ikke som værn for de gravide ved ubetinget at lede gravide ud af 

usikkerheden. Når det gælder sundhedsskadelige stoffer, er der intet helle, hvor de gravide kan søge 

hen. De tilbydes vejledning om et sundere liv, men den endelige sundhedstilstand tilbydes ikke. 

Risici er og bliver uundgåelige og ustyrlige, men ved egen selvstyring kan de forsøges minimeret.  

Vejen ud af usikkerhed er i høj grad en opgave for den enkelte. Ved at indoptage den vision om 

sundhed (sundhed som minimering af risici), der ligger i sundhedsanbefalingerne, må den enkelte 

gravide påtage sig opgaven; at skabe den optimale sundhedstilstand under sin graviditet ud fra den 

vejledning, som kampagnen tilbyder. Der er derfor ikke kun tale om omsorg fra statens side. Der 

skabes en mulighed for at påtage sig ansvaret for at drage omsorg for sig selv og sit foster og derved 

minimere risici og nærme sig sundhed. At tage kontrol over sin egen (u)sundhed gennem de mange 

vejledninger er en aktivering af subjektets egne valg. Samtidigt rummer sundhedsautoriternes 

anbefalinger konstant styring mod den eftertragtede optimale sundhed. Den omsorg, de gravide 

bliver opfordret til at drage for sig selv, oplyser om en vej ud af usundhederne. En vej, der 

mægtiggør den gravide, men hvis endemål ikke kendes som frelst fra usundhed, men som evig 

optimering. 

Teknologiens styringspotentiale 

Med kampagnen ’God kemi’ indsættes den gravides sundhed, eller mere præcist, muligheden for at 

opnå sundhed i en ny situation. Tidligere sundhedsvejledninger synes at have fokuseret på 

sundhedsskadelige faktorer som eksempelvis rygning, stofmisbrug og alkoholvaner. For denne type 

faktorer synes et fælles træk at være, at den gravide kan undvige disse faktorer ved afholdenhed. 

Selvom der for nogle vil være tale om store livsstilsændringer, tilbydes en vej ud i forhold til denne 

type skadelige stoffer. Det tilvalg den enkelte kvinde har foretaget ved eksempelvis at begynde at 

ryge, kan opvejes af at fravalg, der fjerner denne type skadelige stoffer og dermed risikoen.  

Anderledes ser det ud med den nye type risici, redegørelsen fra 1999 præsenterer. Her er der tale 

om sundhedsfarer i form af kemiske stoffer i fødevarer, de ydre omgivelser, kropspleje-produkter, 

arbejdsmiljøet, indeklimaet og i særlige typer bygninger (Miljøministeriet, Energiministeriet, 

Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker, 1999: 5-8). Muligheden for 

aktive fravalg af risici synes elimineret, idet de skadelige stoffer er uundgåelige og ustyrlige. De 
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findes i omgivelser, som den gravide dagligt er en del af og kan ikke umiddelbart identificeres. 

Tværtimod er en af redegørelsens konklusioner, at kendskabet til skadelige stoffer endnu er 

ufuldstændigt. Dertil er de fuldstændige konsekvenser af de kemiske stoffer, der til stadighed 

dukker op, ikke udredt. Det efterlader den gravide i en situation, hvor sundhed uden påvirkning af 

sundhedsskadelige stoffer synes uopnåeligt. Med andre ord er gravide dømt til risici, og kun 

gennem oplysning om disse kan de forsøge at styre uden om. 

Teknologiens styringspotentiale identificerer vi som en styring, hvor mekanismer som refleksivitet 

og objektivering indsættes i styringen af den gravide. Refleksiviteten indsættes, idet den gravide 

konstant må vælge handling fra eller til. Objektivering indsættes, idet den gravide må objektivere 

sin egen adfærd for at kunne ændre denne. Styringspotentialet muliggør at den gravide iagttager sig 

selv som ansvarlig for ledelsesprojektet, mens staten træder frem som referenceramme, når den 

gravides adfærd selvreguleres. Med kampagnen ’God kemi’ iagttaget som en graviditetsteknologi 

har vi nu vist, hvordan styringen af graviditet kendes ved selvledelse, hvor den gravide konstant 

skal minimere risici. 

3.10 ’Den bedste start’, 2009 

 

 

I 2009 iværksætter Sundhedsstyrelsen en ny kampagne, der adskiller sig fra øvrige kampagner om 

graviditet, idet den eksplicit retter sig mod kvinder, der ikke er gravide, men tænker på at blive det
1
. 

Med ’Den bedste start’ vejledes kvinder, der endnu ikke er blevet gravide, på en lang række 

områder. Baggrunden for nærværende kampagne er, at Sundhedsstyrelsen i 2007 besluttede at 

justere sine alkohol-anbefalinger til nu helt at fraråde nogen form for alkohol under graviditeten 

(Sundhedsstyrelsen, 2009
2
).  

Dette nye budskab om ingen alkohol rettes imidlertid også mod en ny modtagergruppe; de ikke-

gravide. At identificere og henvende sig til denne gruppe er resultatet af styrelsens undersøgelser af 

den tidlige graviditet. Undersøgelser der viser, at 25-40 procent af gravide har drukket fem eller 

flere genstande, fordi de ikke vidste, at de var gravide (Sundhedsstyrelsen, 2009). 

                                                        
1
 Kun ét initiativ har tidlige haft dette sigte – dog med en meget specifik og begrænset vejledning. Se: ’Husk folsyre fra du planlægger at blive 

gravid!’, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, 2004. 
2
 Sundhedsstyrelsen 2009: http://www.denbedstestart.dk 

Styringen af graviditet kendes med kampagnen ’Den bedste start’ ved selvledelse, der udvides 

med et før-stadie. 
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Sundhedsstyrelsen vil derfor italesætte en gruppe kvinder, der ikke ved, at de er målgruppe for 

styrelsens sundhedsanbefalinger til gravide: ”Ofte er man flere uger henne før man opdager at man 

er gravid. Derfor er det vigtigt, at undgå alkohol når man er gravid eller tænker på at blive det” 

(Sundhedsstyrelsen, 2009). Ved at rette kampagnen mod gruppen af ikke-gravide forsøger 

Sundhedsstyrelsen at oplyse dem om retningslinjerne; nul alkohol, indtag af folsyre samt motions- 

og kostråd. Råd der tidligere var forbeholdt gravide kvinder. Formålet med dette er, at; ”(…) 

udbrede kendskabet til anbefalingerne med henblik på at forebygge fosterskader forårsaget af 

alkohol og manglende folsyre” (Sundhedsstyrelsen, 2009). I arbejdet med at forhindre fosterskader 

har Sundhedsstyrelsen således identificeret en ny gruppe af kvinder, hvis adfærd potentielt kan være 

skadelig for deres (potentielle) fostre.  

Styringens genstand: Adfærden hos ikke-gravide 

Konkret opfordrer kampagnen til, at kvinden, der ønsker at blive gravid, implementerer følgende 

råd i sin adfærd: ’Nej tak’ til alkohol, når man er gravid eller tænker på at blive det. Indtag af 

folsyretilskud allerede fra man overvejer at blive gravid og tre måneder ind i graviditeten, at stoppe 

med at ryge før graviditeten, konkrete motionsråd samt otte gode kostråd (Sundhedsstyrelsen, 

2009). Ved at rette en kampagne mod ikke-gravide udvider Sundhedsstyrelsen definitionen af, 

hvordan kvinden bør tænke graviditet ind i sin sundhed og dermed sin adfærd. At være ikke-gravid 

er ikke længere ensbetydende med at stå udenfor graviditetsprojektet. Der er således tale om en 

kampagne, der vil italesætte kvinder som potentielle gravide. Kampagnen stiller endvidere den 

mulighed at få den ikke-gravide kvinde til at opfattes sig selv som inkluderet i graviditetsprojektet, 

ved at efterleve de anbefalinger og råd, som gravide bør følge. Skellet mellem gravid og ikke-gravid 

mindskes, og adfærden hos ikke-gravide gøres nu også til genstand for styring.  

Kampagnen indvarsler hermed en hel ny fase i graviditeten. Hvor kampagner, råd og vejledning 

tidligere har henvendt sig til fasen efter undfangelsen italesætter kampagnen nu et ’før-stadie’. 

Hermed opstår et nyt stadie af graviditeten og dermed også et nyt rum for styring. Det exceptionelle 

og særegne ved dette styringsrum er, at ikke-gravide nu bliver objekt for anbefalinger, der tidligere 

var tiltænkt gravide. Modsat kampagnen ’God kemi’ er det ikke ustyrlige risici, der kommunikeres 

om. I stedet optræder risici i en ny form: Risici kendes som potentielle i forhold til en potentiel 

graviditet. Den ikke-gravide skal lære at afkode en risicifyldt situation ved at forudsige risici for 

hendes potentielle, fremtidige graviditet i en nutidig ramme. Den ikke-gravide skal således oplyses 

til at korrigere sin adfærd efter en potentiel hændelse i fremtiden. 
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Styringens mål: Optimering af den ikke-gravide krop 

Med teknologien ’Den bedste start’ får ikke-gravide mulighed for at opfatte sig selv som ’før-

gravide’. Hermed konstruerer teknologien en ny kategori for styring; de før-gravide. Når 

Sundhedsstyrelsen henvender sig med vejledning til før-gravide skal det ses i sammenhæng med det 

forsigtighedsprincip, styrelsen indførte i 2007. Dette princip betyder, ”... at man har taget 

udgangspunkt i at være på den sikre side i anbefalingen, fordi man ikke ved nøjagtigt hvor lidt 

alkohol, der kan skade fosteret ”(Sundhedsstyrelsen, 2008b: 1). Da man ikke ved, hvor lidt moderen 

kan drikke og samtidig være sikker på, at barnet ikke tager skade, anbefales det helt at lade være. 

Dette princip synes med kampagnen at blive overført på tilstanden før-gravid. Da kvinden, der 

ønsker at være gravid, ikke præcist ved, om hun er gravid og dermed potentielt skader fosteret, må 

hun for en sikkerheds skyld opfatte sig selv som gravid ved at følge retningslinjerne for graviditet. 

Dette bliver kommunikeret ved at få kvinder til at indoptage ’forsigtighedsprincippet’ ud fra en 

logik om, at man hellere må være ”(...) på den sikre side” (ibid). Denne valgmulighed om at være 

på den ’sikre side’ understøtter kampagnen med fokus på kvindens personlige sundhedsmæssige 

gevinst. For selvom kvinden ikke skulle blive gravid vil adfærdsændringerne gavne hende alligevel: 

”At planlægge en graviditet er en god anledning til at holde op med at ryge. Det er først og 

fremmest for barnets skyld, men det vil samtidig være en stor helbredsmæssig gevinst for jer selv” 

(Sundhedsstyrelsen, 2009). Kvindens sundhed er så sammenkoblet med det fremtidige foster, at det 

ikke synes for tidligt at optimere hendes egen sundhed og dermed minimere risici for den eventuelle 

graviditet. På denne måde kendes styringens mål som en optimering af den før-gravide krop. 

Hermed indsætter kampagnen den før-gravide kvinde i en valgsituation, hvor tilvalg af 

sundhedsanbefalinger giver hende og det potentielle foster en sundhedsmæssig gevinst. Fravalget 

kan derimod skade det potentielle foster, hvorved hun er ansvarlig for ikke at give sit kommende 

barn ’den bedste start’ på livet.  

Teknologiens styringspotentiale 

Det styringsrum som skabes med kampagnen ’Den bedste start’ er knyttet til før-stadiet i 

graviditeten og centreres om italesættelse af potentielle risici. Det er et styringsrum, der er 

kendetegnet ved ikke at handle på den gravides handlinger, men at henvende sig til den før-gravides 

tanke og selviagttagelse ved at opfordre til forsigtighed. Med kampagnen bliver den før-gravide 

således betragtet som potentiel gravid. Også selvom graviditeten ikke er et vilkår eller en realitet for 

kvinden, men blot et ønske eller en forestilling om fremtiden. Styringsrummet udvides således, idet 
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en udefineret fase før graviditeten bliver genstand for selvledelse. Kvindens liv udenfor graviditeten 

smelter her sammen på en måde, så styringsmuligheden består i, at kvinden kan iagttage sig selv 

som potentiel gravid kvinde på lige fod med kvindens øvrige identitetsfaktorer som ansat, kollega, 

studerende, partner, ven etc. Ved at aktualisere refleksionen over fasen før graviditeten og de 

potentielle risici, kvinden udsættes for her, er omfanget af selvledelsen markant udvidet. Både i 

form af et før-stadie, en tidslig form, men også i form af et selvforhold, hvor kvinden skal reflektere 

over sin identitet som før-gravid, og hvordan hun vil forvalte denne fase. Her har Sundhedsstyrelsen 

faciliteret et refleksionsrum med en indpodet logik. En logik, hvor den gravide bør forvalte sin før-

fase ud fra et ræsonnement om ikke at tage chancer og dermed være på den sikre side. En logik, der 

bygger på Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip. 

Hermed træder en styring frem, der til en vis grad ligner den, vi tidligere fremanalyserede i 

kampagnen ’God kemi’ og et ’informeret valg’. En styring, hvor statens omsorg bygges op omkring 

den enkelte kvindes frie valg, men også en omsorg, der bærer præg af en statslig sundhedslogik. 

Staten overleverer viden igennem opfordring til forsigtighed og skaber herigennem mulighed for, at 

kvinden tager stilling. Med andre ord udspilles magten i det rum for refleksion, der skabes, når 

kvinden skal tage stilling. Modsat kan kvinden vælge ikke at iagttage sig selv som potentiel gravid 

og dermed ikke identificere sig med eller anerkende det, som den selvledende kvinden bliver bedt 

om at forvalte. Kampagnen påpeger dog i den forbindelse de mulige skadespåvirkninger, kvinden 

udsætter sit måske kommende foster for. En adfærd der i kampagnens logik derfor kan iagttages 

som uagtsomhed.  

Teknologiens styringspotentiale identificerer vi ved en styring, der virker gennem oplysning ved at 

før-gravide reflekterer over egen adfærd og objektiverer denne ved at forbinde nutidens adfærd til 

fremtidens. Allerede i før-stadiet bliver ansvarliggørelsen således aktiveret. I styringen ligger en 

tosidet optimeringsmulighed, der både forbereder ikke-gravide på at producere sundt liv, skaber 

kategorien af før-gravide og derved også optimerer den ikke-gravide krop. Vi har således i dette 

sidste nedslag i graviditetens historie fremanalyseret, hvordan styringen af graviditet med 

kampagnen ’Den bedste start’ kendes ved selvledelse, der udvides med et før-stadie. 

3.11 Magtens form og forskydning 

Vi har nu gennem ni brud i graviditetens historie set, hvordan udvalgte graviditetsteknologier 

former relationen mellem gravid og stat på forskellig vis. Det er i disse relationer, at magten træder 
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frem for os. Med Foucaults moderne magtforståelse i hukommelsen, kan vi derfor nu gøre rede for, 

hvordan de forskellige magtformer, governmentality, biomagt og pastoralmagt, optræder i styringen 

af graviditet. I dette arbejde vil vi både interessere os for magtens opkomst, men også dens 

forskydning og fremtrædelse gennem hele den periode vores genealogiske arbejde afdækker.  

Biomagten fik vi særligt øje på i de tidlige nedslag fra 1914 og 1929. Fælles for disse første nedslag 

er, at staten træder synligt frem i relation til den gravide, når graviditetsprojektet skal ledes. 

Autoriseringen af jordemodergerningen stadfæster graviditeten som et statsligt forvaltningsområde 

og med sterilisation ser vi, hvordan staten i endnu højere grad synligt leder borgernes reproduktion. 

Vi iagttager, hvordan begge graviditetsteknologier retter sin styring mod den gravide krop og mod 

’det levende liv’, forstået som fødsler og forplantning. Begge graviditetsteknologier formaterer et 

styringsrum, hvori vi kan karakterisere regulering og overvågning som to helt centrale 

styringsmekanismer. Det er styringsmekanismer, som udøver sin magt over livet ved at regulere og 

overvåge det enkelte legeme og herigennem regulere den samlede befolkning. Vi ser endvidere, 

hvordan særligt sterilisation som teknologi konstruerer det sunde og raske, og hermed bliver det 

muligt at sige noget om, hvilken form for liv, der fremelskes og hvilken der problematiseres. Vi ser, 

hvordan særligt sterilisation problematiserede usunde gener og hermed også fremelskede fosterer 

uden risici for usundhed. Herved afføder teknologien normaliseringsforståelser som muliggør, at 

den gravide kan iværksætte en styring i overensstemmelse med den givne norm for et sundt liv. Vi 

iagttager således gennem vores udvalgte graviditetsteknologier, hvordan biomagten som magtform 

er særlig dominerende i de tidlige nedslag.     

Med graviditetsteknologien ’forebyggende helbredsundersøgelser’ i 1945 gøres den gravides 

adfærd nu til genstand for styring, hvilket er udtryk for et markant skifte i magtform. Vi iagttager 

med denne teknologi, hvordan både den governmentale magtform og den pastorale magtform nu 

også bliver muliggjort, hvilket er et brud i styringen af graviditet, idet vi indtil nu hovedsageligt har 

set biomagten som dominerende. Den gravide objektiverer dele af sin egen adfærd og gør således 

sig selv til genstand for egen selvstyring. Det er den gravides personlige adfærd og livsstil, der 

sættes i fokus for styring, og derfor bliver styringen rettet mod den gravides selvstyring. Med 

udgangspunkt i den gravides objektivering af sig selv, samt en omformning af den gravides 

refleksion, selvforhold og handlinger, faciliterer staten den gravide til selvstyring. Således ser vi, 

hvordan den governmentale magtform kommer til syne gennem denne teknologi. Ligeledes har vi 

bidt mærke i, at teknologien rummer mulighed for at modtage vejledning fra sundhedsautoriteter. 
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Heri iagttager vi et styringspotentiale, hvor den gravide som uvidende og spørgende kan vejledes 

mod sundhed. En vejledning, som giver den gravide mulighed for at forebygge usundhed og 

hermed søge efter frelse i form af sundhed. Den pastorale magtform retter sig mod subjektets indre, 

dets tanker og hemmeligheder, og virker ved at den enkelte bekender sandheden om sig selv. 

Modsat de tidligere nedslag ser vi altså her, hvordan en ny teknologi sætter en markant anderledes 

relation mellem stat og gravid. Hvor staten før var synlig i sin styring af gravide, trækker staten sig 

nu mere tilbage. Styringen handler her om at få den gravide til at magte sin egen graviditet, og 

ansvaret for en sund graviditet hviler overvejende på den gravides styring af sig selv.   

I de efterfølgende nedslag fra 1945-2009, ser vi, hvordan både biomagten, governmentality og 

pastoralmagten fortsat er muliggjort, idet teknologierne overleveres. Samtidig muliggør nye 

graviditetsteknologier, at magtformerne dukker op igen i nye skikkelser. Med vandrejournalen ser 

vi, hvordan biomagten bliver muliggjort i en form, hvor styringen er endnu mere detaljeret. 

Teknologiens styringspotentiale kendes ved mekanismer som diagnosticering, optimering og 

overvågning, hvis konsekvens bliver ensretning og normalisering. Her genkender vi biomagten ved, 

at graviditet som ledelsesprojekt kendes som synlig statslig standardisering. Samme kendetegn 

iagttager vi i det styringspotentiale, som teknologien prænatal diagnostik få år senere rummer, hvor 

gravide underlægger sig statsligt fastsatte normer for risikovurderinger. I samme periode iagttager 

vi, hvordan den governmentale magtform igen bliver muliggjort med flere teknologier som fri 

abort, informeret valg og senere kampagnerne ’God kemi’ og ’Den bedste start’.  Med disse nedslag 

ser vi, hvordan det frie valg bliver katalysator for at refleksionen indsættes, som den mekanisme, 

der kan igangsætte en objektiveringsproces. En objektiveringsproces hvor det, der objektiveres, er 

kvindens valg og handlinger. Og den, der objektiverer, er kvinden selv. Den gravide gør sig selv til 

genstand for selvundersøgelse, hvor styringsrummet kendes ved kvindens absolutte 

selvbestemmelse. Hermed ser vi, hvordan governmentality som magtform nu muliggøres igen om 

end i en endnu videre form. Det pålægger dog stadig staten at fungere som faciliterende ramme i 

form af vejledning og støtte til den gravide i hendes graviditetsforløb, dog uden at tage styringen fra 

den gravide selv. Samtidig med at vi ser både biomagten og den governmentale magform som 

overleveret, ser vi også, hvordan den pastorale magtform på dette tidspunkt kommer til syne 

gennem sundhedsautoriteters faciliterende rolle i form af vejledning. Staten træder frem som 

referenceramme, når den gravides adfærd skal selvstyres.  
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Når vi gennem de udvalgte graviditetsteknologier får øje på magten og dens form bliver det tydeligt 

for os, hvordan alle tre magtformer, governmentality, biomagt og pastoralmagt, er blevet muliggjort 

gennem tiden med forskellige teknologier. Samtidig iagttager vi, hvordan alle tre magtformer er 

blevet overleveret. Dels ved, at magtformen muliggøres i flere styringsrum sat af nye teknologier og 

dels ved, at tidligere tiders teknologier mere eller mindre bibeholdes i sin form og hermed 

overleveres over tid. Vi så dog biomagten som særlig dominerende i de tidlige nedslag, mens 

governmentality og pastoralmagt får en mere dominerende plads i de senere nedslag. Således er der 

ikke blot sket en ophobning af graviditetsteknologier i nutidens graviditetsomsorg. Der er videre 

sket en opkomst og overlevering af magtformer, således at graviditetsomsorgen i dag rummer både 

governmentality, pastoralmagt og biomagt. 

Nedenstående figur viser en grafisk opsamling på graviditetsteknologiernes opkomst og ophobning 

i nutidens graviditetsomsorg.  
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Figur 8: Oversigt over udviklingen i graviditetsteknologier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Et selvledelsesprojekt bliver skabt 

Med et fokus på brud og nydannelser har vi vist, hvordan der i graviditetens historie er sket 
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forbinde nutidens handlinger med fremtidens. Med udgangspunkt i denne definition bestemmer vi 

derfor den gravide som styrende forudsætning for dannelsen af projektets center.  

Det er på baggrund af disse betragtninger, at vi iagttager, hvordan graviditet i dag fremstår som et 

projekt, den gravide selv skal lede. Med andre ord; et selvledelsesprojekt. For at bestemme 

selvledelsesprojektet nærmere, må vi dels beskæftige os med forudsætningen for projektet, den 

gravide som center, og dels de øvrige komponenter, som den gravide skal lede sig selv på. Dette 

udgør tilsammen selvledelsesprojektet.  

Selvbestemmelse 

Forudsætningen for selvledelsen er, at den gravide er tildelt stadig mere selvbestemmelse. Derfor 

må vi vende blikket mod udviklingen i graviditetens historie, når selvledelsesprojektet skal 

bestemmes. Fra at den gravide synligt overvåges med autoriseringen af jordemødrene i 1914, og 

frem til i dag viser vores nedslag, at graviditeten træder frem med en fortløbende intensivering af 

den gravides mulighed for selvbestemmelse. I 1945 opdrager staten gennem helbredsundersøgelser 

den gravide til at varetage og lede sin egen graviditet. Med indførelsen af den fri abort i 1973 tages 

selvforvaltningen et markant skridt videre, idet graviditeten nu overdrages til den gravide som et 

frivilligt projekt. Denne intensivering af muligheden for selvbestemmelse cementeres yderligere i 

vores nedslag i 2003, hvor den gravide ved ’et informeret valg’ skal vælge, om hun ønsker at 

modtage den viden, som sundhedsvæsenet kan tilbyde. Selvbestemmelsen bliver herved 

forudsætningen for at træffe frie valg. Vi iagttager derfor, hvordan staten over tid trækker sig 

tilbage, idet det frivillige element i undersøgelser og informationer understreges. Staten, der 

igennem autoriseret jordemodergerning i første omgang har inviteret sig selv ind i kvindens 

graviditetsforløb, sætter således sig selv udenfor døren. Det bliver hermed op til den gravide selv at 

afgøre, hvornår, og om, hun vil invitere staten og dens ekspertise indenfor. 

Styringspotentialet for at lede sig selv har således vist sig særligt effektivt i de senere brud i 

graviditetens historie og med en stigende intensivering af den gravides selvbestemmelse gradbøjes 

friheden i dag i sin foreløbigt videste form. Vi iagttager derfor, hvordan den gradvise tildeling af 

selvbestemmelse over tid bliver en forudsætning for, at den gravide i dag skal indsætte sig selv som 

styrende center, når graviditeten skal forvaltes.  
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Et selvledelsesprojekt består dog af mere end blot et selvbestemmende og styrende center. Et 

projekt skal ledes inden for en ramme, hvor ledelsen tager sit afsæt i en særlig meningsfuld handlen. 

Vi skal derfor se, hvor projektet finder sin afgrænsning.  

Standardiserede tilbud  

Graviditetsforløbet er over tid blevet mere og mere standardiseret, idet flere og flere områder af 

kvindens graviditet er blevet genstand for den statslige graviditetsomsorg. Med standardisering 

forstår vi, at tilbuddet om omsorg ensartes, så alle gravide møder de samme graviditetsteknologier. 

Teknologier, som afspejler sundhedsvæsenets tilgængelige viden og ekspertise på området. Det 

betyder, at alle gravide møder de samme teknologier i genkendelig form, uanset hvor og hvornår 

graviditeten indtræder. Det er således de samme standarder, alle gravide i dag skal lede sig selv på.  

Med jordemodergerningens autorisation i 1914 søges for første gang at ensarte standarder i 

graviditetsomsorgen ved at alle gravide bliver tilbudt et fødselsforløb, der hviler på tilgængelig 

viden og teknologi. Fra og med denne graviditetsteknologi ser vi samme forsøg på standardisering 

præge graviditetsomsorgen. Hvad enten det er forebyggende helbredsundersøgelser, 

vandrejournalen eller informeret valg søger alle at ensarte og koordinere omsorgen under 

graviditetsforløbet. Med et blik for øget standardisering af graviditetsforløbet får vi slået fast, at de 

gravide på trods af øget selvbestemmelse, ikke er frie til at være gravide på en vilkårlig måde. Med 

den statslige omsorg angives standardiserede tilbud, som den gravide skal lede sig selv på. Hver 

enkelt gravid må hermed lede sig selv på samme ensrettede tilbud på trods af deres personlige 

selvbestemmelse. Dette udstikker en kurs for, hvorhen og på hvilket grundlag den gravides skal 

lede sig selv.   

Vi skal nu se, hvordan omfanget af disse standardiserede tilbud er forøget betragteligt med årene, 

således, at mængden af teknologier i sig selv er blevet et vilkår for den gravide.   

Styringskompleksitet  

Særligt kendetegnende for selvledelsesprojektet, som det ser ud i dag, er den ophobning af 

teknologier og magtformer, som vi så udpeget tidligere. I 1914 så vi, hvordan kun fødslen var gjort 

til genstand for styring. Med årene stilles flere og flere graviditetsteknologier til rådighed for den 

gravide således, at graviditetsomsorgen i dag er kendetegnet ved et øhav af teknologier. 

Teknologierne er imidlertid ikke det eneste, der hober sig op. Også magtformer er opstået og 

overleveret i udviklingen af graviditetens historie. Den gravide må således forholde sig til et 



 

Side 67 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

multipelt styringsrum, hvor både graviditetsteknologier og magtformer hober sig op og trænger sig 

på i den gravides selvledelse. Vi iagttager således, hvordan et vilkår for den gravides selvledelse 

bliver at lede sig selv i et hav af teknologier, som sætter relationen mellem stat og gravid på 

forskellig vis. Ved at iagttage styringen af graviditet over tid får vi derfor øje på en stigning i 

styringens kompleksitet som resultat af teknologier og magtformers ophobning. En kompleksitet 

som vi indfanger ved at udpege det multiple styringsrum som en væsentlig komponent i 

bestemmelsen af selvledelsesprojektet.  

Evig optimering 

Kigger vi nærmere på karakteren af de mange graviditetsteknologier, den gravide i dag præsenteres 

for, ser vi særligt én logik intensivere sig over tid. Med hver teknologi synes endnu en 

optimeringsmulighed at se dagen lys. Med andre ord, hver teknologi synliggør nye områder af den 

gravides adfærd, der kan optimere den gravides sundhed. Ophobningen af graviditetsteknologier, 

samt karakteren af særligt de nyere teknologier, sætter således overlæggeren stadig højere for, 

hvornår den gravide kan kendes som sund. Fra at have fokus på at optimere befolkningen ved at 

problematisere særlige gruppers reproduktion, som vi så det med frivillig sterilisation i 1929, 

iagttager vi et skred i den statslige iagttagelse af sundhed. Med forebyggende helbredsundersøgelser 

sættes der fokus på alle gravides adfærd og de risici, der muligvis kan udgøre en fare for den videre 

sunde graviditet. Helbredsundersøgelserne skal således forebygge usundhed, før den indtræder og 

hermed fastholde en sund graviditet. Med prænatal diagnostik bliver sundheden defineret ud fra 

statsligt fastsatte standarder for risici, der til en vis grad kan minimeres, hvis udnævnte 

risikogrupper underlægger sig undersøgelser, der kan synliggøre risici. Med kampagnen ’God kemi’ 

i 2006 synliggøres de risici, som findes i alle gravide kvinders omgivende miljø. Usundhed skal her 

minimeres ved at minimere de skadelige påvirkninger, som den gravide udsættes for i sine 

omgivelser. Med kampagnen ’Den bedste start’ tre år senere synliggøres en ny risikofyldt fase af 

graviditeten, som vi ikke har set tidligere; før-fasen. Igen handler det om at minimere risici, der kan 

have negativ effekt på det ufødte barn, men her indebærer denne type af risici, at kvinder der ikke er 

gravide, men anser det som en mulighed inden for nær fremtid, skal agere og underlægge sig 

sundhedsråd.  

Vi iagttager hermed en udvikling i graviditetens historie, hvor stadig flere dele af adfærd og 

livsførsel iagttages som potentielle usundheder. Det er herudfra, at vi iagttager, hvordan en præmis 
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om evig optimering i dag synliggør stadig flere sundhedsrisici, der kan reflekteres over og handles 

på, når den gravide skal lede sig selv i det multiple styringsrum.  

Selvledelsesprojektets karakteristika 

På baggrund af vores genealogiske analyse og vores blik for styringen af graviditet over tid, har vi 

udpeget, hvordan et selvledelsesprojekt er emergeret. Et selvledelsesprojekt, hvor den gravide som 

styrende center skal lede sig selv ud fra standardiserede tilbud, styringskompleksitet samt evig 

optimering.  

Vi har set, hvordan styringen af graviditet går fra at være et ledelsesprojekt med staten som synlig 

udøver til i dag at være centreret om den gravides selvledelse. Ved at udpege den gravide som 

projektets styrende center, ser vi, hvordan selvledelsesprojektet tager form med den gravide som 

projektleder. Vi iagttager således styringen af graviditet i dag som et selvledelsesprojekt, idet den 

gravide alene er ansvarlig for at lede graviditeten som et projekt. Fremkomsten og ophobningen af 

graviditetsteknologier over tid betyder, at meningsfuld handlen må skabes på følgende vilkår: Den 

gravide må konstant optimere sin sundhed på stadig flere områder af hendes adfærd. De 

standardiserede tilbud udstikker en kurs for, hvorhen og på hvilke grundlag den gravide skal lede 

sig selv. Mængden af disse tilbud er imidlertid kraftigt forøget, således at styringskompleksitet også 

er et vilkår, når den gravide i dag skal skabe mening og sammenhæng i projektet. 

3.13 Delkonklusion 

Ved at udfolde graviditetens historie har vi fået øje på den gravides tilsynekomst, statens 

tilsynekomst og, i relationen mellem disse, selvledelsens tilsynekomst. Tilsynekomster som viser, 

hvordan staten historisk er gået fra at være synlig magtudøver til i dag at være usynlig magtudøver 

ved at muliggøre den gravides selvledelse.  

I fremskrivningen af graviditetsteknologiernes styringspotentiale har vi set, hvordan et 

selvledelsesprojekt er emergeret. Et selvledelsesprojekt som er vores bud på, hvordan styringen af 

graviditet kommer til syne i dag. Vi har bestemt selvledelsesprojektet som indeholdende et styrende 

center; den gravide selv. Den gravide som styrende center skal lede sit projekt på baggrund af tre 

vilkår: Standardiserede tilbud, styringskompleksitet og evig optimering. Ved at gå genealogisk til 

værks har vi endvidere vist selvledelsesprojektets kontingens: At selvledelsesprojektet hverken er 

naturligt eller selvfølgeligt, men netop skabt af graviditetsteknologier gennem historien.  
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På baggrund af vores genealogiske analyse kan vi derudover påpege et særkende ved den moderne 

styring; styringsambitionerne er vokset! Det står klart, idet styringens områder synes detaljerede og 

uendelige. Samtidig trækker staten sig tilbage og overlader ansvaret og forvaltningen af graviditeten 

til den gravide selv. Her iagttager vi en statslig styring, der på paradoksal vis styrer mere i detaljen 

uden at ville styre. 
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4. Et analytisk greb 

Med udgangspunkt i de konklusioner, som vi fandt frem til med den genealogiske analyse, 

transformerer vi nu genealogiens output til input. Et input som skal fungere som blik i den synkrone 

analyse. Vi så i den genealogiske analyse, hvordan historien har overleveret både teknologier og 

magtformer, således at vi i dag har set, at selvledelsesprojektet skal forvaltes i et multipelt og 

komplekst styringsrum. Dette vilkår for selvledelsesprojektet behandler vi analytisk ved at 

konstruere det, vi har valgt at kalde tre primære teknologier.  

4.1 Styring af graviditet i form af tre primære teknologier 

Ved at samordne graviditetsteknologierne efter den magtform, der kendetegner dem, konstruerer vi 

nu tre primære teknologier. Betegnelsen ’primære teknologier’ er en samlet betegnelse for 

graviditetsteknologier med bestemte fællesnævnere i måden hvorpå styring udøves. Ved at 

samordne graviditetsteknologier og dertilhørende magtformer konstruerer vi de tre primære 

teknologier som: Tilbudsteknologi, samtaleteknologi, og screeningsteknologi. De tre primære 

teknologier giver os et analytisk greb bestående af tre adskilte blikke, hvormed vi kan håndtere og 

udfolde kompleksiteten i graviditetsomsorgen i dag. Et analytisk greb, som hermed kan åbne og 

udfolde vores synkrone analyse. Vi vil nu identificere de primære teknologiers fællesnævnere og 

hermed konstruere vores analytiske greb.  

Tilbudsteknologi 

Ud fra en forståelse af Foucaults magtform governmentality konstruerer vi den primære teknologi, 

som vi kalder tilbudsteknologi. Grundlæggende iagttager vi, hvordan den gravide som 

udgangspunkt bliver mødt af tilbudsteknologien i styringen af sin graviditet. Tilbudsteknologien 

kender vi, når subjektet genkender tilbuddet som mulige fravalg og tilvalg. Her er subjektet indsat 

som den styrende i relation til staten, og subjektet refererer derfor til sig selv som ansvarlig; 

selvforholdet er selvrefererende. Vi ser eksempler på denne tilbudsteknologi i form af fri abort og 

’informeret valg’. Ved at studere vores samlede genealogiske arkiv finder vi flere eksempler på 

teknologier, som har tilbudsteknologiens karakteristika. Det gælder tilbud om hjælp til rygestop, 

tilbud om motion samt tilbud om kostråd, råd om alkohol og tobak. Ved at indsætte valg som 

udgangspunkt for den gravides selvstyring objektiveres tanken. Vi ser således en styring, der 

opererer gennem refleksion.  
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Samtaleteknologi 

Ud fra en forståelse af Foucaults magtform pastoralmagt konstruerer vi den primære teknologi, som 

vi kalder samtaleteknologi. Samtaleteknologien kendes, når subjektet står i relation til en lyttende 

anden og modtager vejledning fra denne, som herefter implementeres i subjektets selvforhold. 

Selvforholdet er således fremmedrefererende, idet det sættes i forhold til en lyttende anden. Det 

betyder, at subjektet i denne teknologi skifter mellem at være styret og styrende i relationen til den 

lyttende anden. Vi ser eksempler på samtaleteknologien, når de gravide i løbet af deres graviditet i 

mødet med en sundhedsautoritet modtager vejledning om sundhed. Ved at studere vores samlede 

genealogiske arkiv finder vi flere eksempler på teknologier, som har samtaleteknologiens 

karakteristika. Det gælder mødet med fysioterapeuter, fødselsforberedelse samt muligheden for at 

ringe til en ’jordemoder-hotline’. Det er alle teknologier, som på forskellig vis indsætter en lyttende 

anden. Inklusionsmekanismen til at indvilge i denne form for vejledning fra en lyttende anden er 

udpegningen af sig selv som skyldig eller ufuldkommen, hvormed teknologien objektiverer tanken. 

Heri ligger muligheden for at blive renset fra sin skyld og herved opnå frelse. I samtaleteknologien 

opererer styringen således gennem bekendelse og leder mod frelse. Når vi udpeger styring gennem 

bekendelse, sker dette således primært ud fra en teoretisk forståelse af magtformen pastoralmagt 

samt en iagttagelse af, at potentialet for at bekende følger i relationen overfor en lyttende anden.  

Screeningsteknologi 

Ud fra en forståelse af Foucaults magtform biomagt konstruerer vi den primære teknologi, som vi 

kalder screeningsteknologi. Kendetegnende for screeningsteknologien er, at den gravide krop 

iagttages ud fra distinktionen sund/usund. Den statslige omsorg inddeler med screeningsteknologien 

subjekter i kategorier og forstår derudfra subjektet som normal eller afvigende. 

Screeningsteknologien sætter således subjektet i en styringsrelation, hvor subjektet søges styret mod 

kategorien ’sund’. Vi får med screeningsteknologien endvidere blik for, hvordan den 

standardiserede omsorg via den enkelte søger at regulere massen. Ved at sammenligne det enkelte 

subjekt med resten af befolkningen er selvforholdet således fremmedrefererende. I denne 

sammenligning ligger styringens potentiale i at subjektet regulerer sig selv i relation til det, der 

defineres som normalen. Styringen sker derfor gennem selvregulering, hvor den gravide 

objektiverer kroppen med henblik på intervention. Vi ser eksempler på disse teknologier i form af 

vandrejournalen og prænatal diagnostik, hvor den gravide krop forholdes til standardiserede 

kategorier om sund/usund. Ved at studere vores samlede genealogiske arkiv finder vi flere 

eksempler på teknologier, som har screeningsteknologiens karakteristika. Det gælder eksempelvis 
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kontrolbesøg af hjemmesygeplejersker og gynækologiske undersøgelser (jf. Sundhedsstyrelsen, 

2005).  

Opsummering på de tre primære teknologier 

Med afsæt i vores genealogiske analyse har vi konstrueret tre primære teknologier. Den statslige 

faciliterering af selvledelsesprojektet kommer således til syne ved tilbudsteknologien, 

samtaleteknologien og screeningsteknologien. Vi vil i den synkrone analyse lade de tre teknologier 

udgøre tre adskilte blikke i analysen, vel vidende at tilbudsteknologien er en forudsætning for både 

samtale- og screeningteknologien. Forstået på den måde, at den gravide som udgangspunkt 

nødvendigvis skal tilvælge statslige tilbud for at træde ind i samtale- og screeningsteknologien. 

Dette har dog ingen betydning for, at de tre teknologier formaterer vidt forskellige styringsrum med 

hver sine karakteristika, som vi derfor bibeholder som adskilte analytiske blikke.  

Nedenstående skema viser vores konstruktion af tre primære teknologier med tilhørende 

karakteristika for den styring, der kommer i spil. Det er således disse tre primære teknologier og de 

magtformer, der virker gennem dem, som konditionerer vores blik i den synkrone analyse, hvor 

ambitionen er at indholdsudfylde selvledelsesprojektet. Vi har således skabt et analytisk greb på 

baggrund af den genealogiske analyses output til brug som input i den synkrone analyse.  

Figur 9: Oversigt over de tre primære teknologier  

Magtform Governmentality Pastoralmagt Biomagt 

Primær teknologi Tilbudsteknologi Samtaleteknologi Screeningsteknologi 
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Tilbudsteknologien kendes 
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tilbuddet som mulige tilvalg 
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5. Et (u)muligt selvledelsesprojekt 

I den genealogiske analyse så vi, hvordan den gravide gradvist får tildelt mere selvbestemmelse i 

styringen af graviditeten frem til i dag, hvor denne frihed har antaget sin hidtil videste form. 

Alligevel er gravide kvinder dog ikke frie til at være gravide på en vilkårlig måde men må lede 

graviditeten som et projekt, der er statsligt faciliteret. Ved at anlægge et synkront snit på den 

moderne styring af graviditet vil vi besvare det paradoks, vi indledningsvis har stillet os undrende 

over for; hvordan styringen af graviditet er et muligt selvledelsesprojekt, og samtidig er 

selvledelsesprojektets umulighed?  

Ved at udfolde de primære teknologiers magtudøvelse får vi øje på, hvordan teknologierne på 

forskellig vis leder den gravide mod særlige subjektpositioner. Positioner der muliggør og 

umuliggør bestemte handlinger indenfor selvledelsesprojektets rammer. Slutteligt skal vi i denne 

analyse iagttage selvledelsesprojektet som helhed og heri se, hvordan styringen på paradoksal vis 

både muliggør og umuliggør selvledelsesprojektet. Hermed vil vi udfolde den (u)mulige styring, 

som kendetegner selvledelsesprojektet i dag. 

5.1 Tilbudsteknologien: Tilbud afføder selvstyring 

Ved at iagttage styringen, som den tager sig ud med tilbudsteknologien, vendes blikket mod den 

gravides mentalitet, som det der søges styret. Vi genkender derfor tilbudsteknologien, når subjektet 

gennem refleksion ser de frie valg og herigennem iværksætter en ledelse af sig selv. Denne primære 

teknologi har, som tidligere påpeget, særlig betydning for selvledelsesprojektet, da princippet om 

selvbestemmelse i form af frie valg grundlæggende kendetegner graviditetsområdet i dag. 

Uundgåelige valg 

Med graviditeten markeres en ny begyndelse. Når en kvinde bliver gravid, træder hun ind i en 

række, for hende, ukendte praksisser. Specielt som førstegangsgravid er situationen ny og rollen 

som ’gravid’ ukendt i forhold til de før så velkendte sammenhænge, kvinden indtog på 

arbejdsmarkedet, på studiet, som partner og i andre relationer. Når kvinden bliver til ’gravid 

kvinde’, tilbydes nye og radikalt anderledes relationer. Staten, i form af sundhedsautoriteter, bliver 

synlig for den gravide med tilbud om vejledning, helbredsundersøgelser, fosterdiagnostik, pjecer 

med gode råd mm. Med andre ord, staten tilbyder sig som sparringspartner og aktør i kvindens liv. 
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Der tilbydes således ekspertise, der skal sætte den gravide i stand til at navigere og meningsudfylde 

den nye rolle som ’gravid’.  

Når staten tilbyder sin ekspertise, indsættes den gravide som den styrende part i forholdet stat og 

gravid. Staten faciliterer nemlig en valgsituation med to valg, som den gravide er herre over; et 

tilvalg eller et fravalg af omsorg. I genealogien så vi denne valgsituation eksemplificeret ved 

tilbuddet af forebyggende helbredsundersøgelser, der har virket siden 1945. Valgsituation er senere 

blevet mere eksplicit som eksempelvist beskrevet i graviditetsteknologien ’informeret valg’ fra 

2003. Her må staten afvente, at den gravide siger ja tak til ikke blot omsorg, men til viden om, hvad 

omsorgen indebærer. I denne valgsituation er valget frit, men det er der til gengæld andet, der ikke 

er; den gravide må veje tilbuddet og beslutte sig. Med andre ord, hun kan ikke vælge 

valgsituationen fra. På denne måde er valget frit, men refleksionen over valget kan ikke fravælges. 

Refleksionen er præsent.  

Valgfrihed betyder imidlertid ikke, at den gravide kun får tildelt frihed. Når den statslige omsorg 

præsenteres på en måde, hvor den gravide skal give staten lov til at få indsigt i hendes 

graviditetsforløb, tildeles den gravide samtidig det overordnede ansvar for graviditeten. Det er 

hende der vurderer, hvilken viden og tilbud, der skal handles på og derfor hende, der er den 

ansvarlige leder af graviditeten. Tilbudsteknologien bringer således den gravide til at lede sig selv 

ved dels at positionere hende som ansvarlig for at træffe valg og dels ved at tydeliggøre det ansvar, 

der følger med det givne valg. Vi kan derfor iagttage, at de statslige graviditetstilbud, der 

præsenteres som valgfrie, uundgåeligt bliver et spørgsmål om den gravides tilvalg af ansvar. Et 

ansvar, som består i at skulle lede sig selv og sin graviditet ud fra egne frie valg.  

Styr din graviditet, ellers styrer den dig   

Et graviditetstilbud medfører uundgåeligt to valg, et tilvalg og et fravalg. Vender vi os mod 

begrundelsen fra sundhedsvæsenets side, for at vælge tilbud om information fra, lyder det 

eksempelvis: ”Du kan vælge at sige nej til information fx ud fra tanken om, at det er bedst at lade 

naturen råde – eller måske blot i tillid til, at du får et rask barn” (Sundhedsstyrelsen, 2004b: 2). At 

fravælge omsorg kan således ske, når den gravide fravælger viden, og har tiltro til at kunne mærke 

og føle sig gennem graviditeten. Dette fravalg er imidlertid præsenteret af sundhedsvæsenet som et 

valg, hvor man indlader sig på at styre ud fra ikke-videnskab. Mere interessant er det, at valget af 

ikke-videnskab ikke bliver formuleret som et tilvalg af egne fornemmelser, men derimod som et 

fravalg af information. At lade naturen og egne fornemmelser råde betragtes som et fravalg af 
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oplysning og videnskab og hermed et fravalg af styring på et oplyst grundlag. Med fravalget af 

information fremstår den gravide derfor som ikke-styrende og magtesløs. Vi iagttager således, 

hvordan tilvalget muliggør en omformning af den gravide som ansvarlig for egen graviditet. Ved 

fravalget af information synes denne ansvarliggørelse at vige pladsen for den gravide som 

uansvarlig. Hermed fremstår tilvalget som en attraktiv mulighed, der åbner op og skaber 

handlemuligheder. Heroverfor står fravalget tilbage som det valg, der begrænser frem for muliggør. 

Tilvalget som oplysende og ansvarlig kan synes så naturligt, at det eneste den gravide studser over 

er, at hun har valgfrihed: ”Jeg studsede faktisk over det der med nakkefoldsscanning, hvor hun 

sagde; ”hvis I ønsker det?”. Jeg vidste egentligt godt, at det var en mulighed, at man kunne sige nej 

tak til nakkefoldsscanning, men altså det var egentligt ikke noget jeg havde tænkt over, og 

selvfølgelig vil vi gerne have en nakkefoldsscanning, men jeg tænkte først over det, da hun sagde, 

hvis; ”I ønsker det?” (Ida, bilag 6: 153). I forlængelse heraf fortæller Iben, hvordan refleksionen 

for hende og hendes kæreste heller ikke var aktuel før mødet med lægen: ”Mig og min kæreste var 

til første lægebesøg. Og der talte hun om nakkefoldsscanning, som alle får tilbudt nu. Vi havde først 

ikke tænkt andet end at det ville vi gerne, (...) hun mente (lægen, red.), at vi selvfølgelig skulle gøre 

det, hvis vi vil, men at vi skulle tænke over, hvad det betyder” (Iben, bilag 5: 142).  

Citaterne fortæller os to ting. Som det første bliver vi opmærksomme på, at autoriteternes rolle 

(også) er at minde den gravide om egen selvstyring i løbet af graviditeten, og at selvstyringen 

derigennem re-aktualiseres. Graviditetsforløbet består netop af en lang række valg, som den gravide 

kontinuerligt må forholde sig til, og derved bliver den gravide fastholdt i sin selvstyring. For det 

andet viser autoriteternes påmindelse os også, at alt ansvar i relationen mellem gravid og stat med 

tilbudsteknologien definitivt placeres hos den gravide selv, idet den gravide stilles til ansvar for 

konsekvensen af sine valg og bliver bedt om at ”tænke over, hvad det betyder” (jf. Iben, bilag 

5:142). På denne måde iagttager vi, hvordan ansvarliggørelse af den gravide uundgåeligt dømmer 

den gravide til selvstyring, og hvordan selvstyring skaber ansvarliggørelse. I relationen mellem stat 

og gravid er alt ansvar for graviditeten således forskudt til den gravide, både når valg skal træffes, 

og når konsekvenser af valg skal dømmes. Tilbudsteknologien objektiverer således den gravide som 

objekt for selvstyring. 

Staten som vidensbank 

Med aktivering af refleksion følger ansvar og et kraftige incitament til at styre frem for ikke-styre. 

Her bliver det naturligt at spørge; hvilken videre retning skal den gravide styre sig selv imod? For at 



 

Side 76 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

få gode råd om en mulig kurs i graviditeten, må den gravide lukke staten og dens mange tilbud 

indenfor. I vores empiri har dette tilvalg været altdominerende: ”Men jeg har jo bare taget imod alt, 

hvad der har været” (Mette, bilag 7: 164). Også hos de få respondenter, der har overvejet at vælge 

dele af omsorgen fra, er det alligevel endt med indvilligelse. Malene fortæller her, hvorfor hendes 

tvivl blev til et tilvalg: ”Så jeg spurgte min læge om det (lægesamtaler, red.) var et tilbud eller 

noget han anbefalede at jeg gjorde. Der sagde han, at selvfølgelig var det et tilbud. Men han ville 

gerne følge mig, for han var jo den der efterfølgende skulle være der for vores familie. Så derfor 

ville han gerne følge med i, hvordan min krop havde det.  Og det synes jeg gav god mening. Jeg vil 

også gerne have at han kender mig (…). Det er selvfølgelig mit eget valg i sidste ende, men jeg 

synes, det er meget fint, det der med, at han ved noget om mig” (Malene, bilag 4: 133). Her kommer 

lægens ekspertise og kendskab til Malene som person til syne som begrundelser for tilvalget af 

lægesamtalerne. Malene iagttager ekspertisen som et gode, der giver mening i hendes projekt og 

vælger det til. 

Ida fortæller videre, at ekspertisen for hende er lig med tryghed: ”Det giver igen en tryghed, tror 

jeg. En tryghed i graviditeten om at man er på rette spor, og at man ligesom bliver taget alvorligt 

og bliver taget seriøst” (Ida, bilag 6: 159). Ida lægger vægt på, at hun kan bruge tilbuddet om 

ekspertise til at se, om hun er ’på rette spor’ og dermed hjælpe hende med at forvalte det ansvar, 

der er hende tildelt. Hun tillægger således statens viden en særlig status, når de ’rigtige valg’ skal 

begrundes og gives mening. For den gravide handler valgsituationen således om at tilvælge viden 

eller stå uden den. Med denne iagttagelse af staten som en vidensbank, der kan trækkes på i forhold 

til ’rigtige valg’ og fremtidig handlen, iagttager vi, hvordan tilvalget af ekspertise betragtes som 

attraktivt.  

Malenes, Idas og vores øvrige respondenters udsagn fortæller os, at de hver især har tillid til, at 

autoriteters ekspertise kan udsige ’sandheden’ om dem som gravide. Ifølge Rose spiller eksperter 

netop en særlig nøglerolle, som resultat af den liberale styreform, der søger at styre frie subjekter: 

”For it is experts (…) who can specify ways of conducting one’s private affairs that are desirable, 

nor because they are required by moral code dictated by God or the Prince, but because they are 

rational and true” (Rose, 1999:75). På denne måde tillægges statslig ekspertviden en forhøjet 

værdi, en sandhed, der gøres tilgængelig for den gravide. Den statslige ekspertise bliver herved den 

selvstyrendes kilde til viden. En viden, som udgør handlegrundlaget for den gravide, når hun skal 

lede sig selv.  
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Statslig sundhed bliver til egen sundhed 

Tilbuddet om ekspertviden kan vi eksempelvis iagttage, når de gravide får tilbudt skriftlige 

materialer omkring graviditetsforløbet hos læge eller jordemoder. Vi iagttager heri, hvordan den 

gravide opfordres til at gøre adfærd og livsstil i form af kost, motion og personlig pleje til objekt for 

selvstyring: ”Du forbereder en sund graviditet ved at tage et tilskud af folsyre og ved at undgå 

rygning og alkohol. Du kender de 8 kostråd (…) Du bevæger dig mindst en halv time om dagen og 

kender de øvelser, der er særlig gode under graviditeten. Du har undersøgt om der er påvirkninger 

på din arbejdsplads, der kan skade under graviditeten, Du ved at du skal holde igen med hudcreme, 

parfume og kosmetik. Du ved, hvordan du undgår smitte fra madvarer” (Sundhedsstyrelsen, 2008a: 

2). Det er altså ikke selve kroppen, der objektiveres men derimod den gravides refleksion over 

tilvalg og fravalg. For at kunne indarbejde den statslige viden om sund adfærd må den gravide 

objektivere sig selv som styringsgenstand og gennem refleksion beherske kroppen.  

Dette tilbud om ekspertise har alle vores respondenter taget imod og benyttet: ”Jeg har læst alt det 

materiale jeg har fået. Jeg satte mig og læste den der bog, og jeg læste det igennem. Og jeg tænkte, 

at det er godt, at jeg ved det” (Malene, bilag 4: 137). I den gravides accept af tilbuddet og 

tilegnelsen af viden sker samtidig en objektivering af egen adfærd, der kvalificerer den gravides 

valg. Når den gravide gør sig selv og sin adfærd til objektiveringsgenstand, kan egen adfærd 

korrigeres og omformes i relation til den statslige ekspertise: ”Jeg kan huske, at da jeg blev gravid 

første gang, skete der et skift, hvor det pludselig blev vigtigt at være sund. Så der lagde vi nogle 

vaner om i forhold til det første barn. Der var jeg særligt optaget af økologi og renhed og sådan 

nogle ting. Og så kan jeg huske, at da jeg lige var blevet gravid anden gang fik min kæreste en 

folder, hvor der var henvist til svanemærket og astma- og allergiforbundet. Det var en samling af 

forskellige råd. Og da jeg så den kunne jeg mærke, at vi lige skulle stramme op igen med parfume 

og sådan nogle ting” (Malene, bilag 4: 134).  

Når den gravide indarbejder den tilbudte viden, som staten stiller til rådighed, bliver hun ikke kun 

rustet til at lede graviditeten og dermed magte sig selv. Hun bliver endvidere oplært i et statsligt 

vidensrationale, der omhandler sund graviditet overfor usund graviditet. Vi iagttager altså, at styring 

til selvstyring iværksættes på en ikke vilkårlig måde, når den gravide indarbejder ekspertisen, som 

en måde at beherske sin frihed og sit ansvar på. Dette indarbejdes ved at forme en - for den gravide 

selv - meningsfuld, individuel praksis at handle på. En handlen, der får den gravide til at iagttage 

sig selv som egenrådig og i stand til at magte sig selv og sin sundhed: ”Nu her for et par dage siden 
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fandt jeg ud af, at der var parabener i en blush (make up, red), og så var jeg klar til at smide den 

ud. Så sådan noget tænker jeg en del mere over” (Iben, bilag 5: 142). Respondenten iværksætter sin 

egen selvstyring, ved at handle på den viden, hun indhenter om risici (parabener) i hendes 

omgivelser. Og det er præcis her, at ledelse af ledelse (conduct of conduct) sætter sig igennem. Den 

gravide tilbydes at magte sit ansvar ved at indoptage det vidensrationale, som hun præsenteres for 

gennem statens tilbud. Staten har således tilbudt et kompas i den gravides selvstyring. Et ’ja’ til 

omsorg bliver derfor et ’ja’ til at få overleveret viden om den statslige forståelse af den optimale 

graviditet; ”(...) jeg har tænkt meget over det der med at spise, jeg har tænkt over, at der er ting 

man helst skal holde sig fra. Og noget med at tage de rigtige piller. Og ikke bruge make-up, der har 

alt muligt i sig. Og cremer” (Matilde, bilag 8: 171). Som Matilde eksemplificerer ligger der i 

omsorgen også en styring, der opdrager den gravide til at betragte graviditetsprojektet som et 

optimeringsprojekt, hvor viden sætter hende i stand til at undgå usundheder. I vores genstandsfelt 

synes styring af selvstyring således at tage form af omsorg til egen-omsorg med fokus på egen 

sundhed.  

I den gravides arbejde med at forvalte den tildelte frihed, får denne nu en form. Den gravide 

genkender sine handlinger som ansvarlige og i stand til at magte friheden, når de legitimeres som 

sunde. Den gravides valg må hermed foretages inden for rammerne af, hvad der kan genkendes som 

sundt. Når subjektet optræder i et styringsrum kendetegnet ved selvbestemmelse, er der med andre 

ord pligt til frihed. Denne frihed forpligter den enkelte til at være fri på en særlig måde. For vores 

genstandsfelt betyder det, at selvom den gravide ser sine egne frie valg og lader det frie valg 

kvalificere til selvstyring, iagttager vi på samme tid, hvordan statslig ekspertviden faciliterer denne 

selvstyring. Når den gravide oplæres i at spille sine refleksive til- og fravalg op af statens 

videnstilbud indrammes og guides selvstyringen ved at tilbyde den gravide at se de ’rigtige valg’. 

Valg der kendes som den gravides egne, men som henter deres legitimering i statens definitioner af 

sundhed. 

Afhængig af viden 

Ved at indgå i valgsituationen og heri læne sig op ad den statslige ekspertise, når der skal træffes 

valg, disciplinerer den gravide sig selv til at handle på statens handlinger. Sundhed og optimering af 

graviditeten iagttages således af de gravide som eget ønske formet af den viden, der er gjort 

tilgængelig. Men det synes imidlertid svært for vores respondenter at vurdere, hvornår de har fået 

viden nok. For dem slår den statslige facilitering af viden tværtimod over i et afhængighedsforhold: 
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”Jeg tror også mange gravide har det sådan, at jo mere ekspertviden man kan få jo bedre er det. 

Helt sikkert. Jeg vil hellere have for meget end for lidt” (Ida, bilag 6: 158). Udsagn som dette går 

igen i empirien og efterlader det indtryk, at for gravide er vidensbanken uudtømmelig. De er 

konstant sultne efter mere. På intet tidspunkt i deres graviditetsforløb giver de udtryk for, at have 

nok viden.  

Vi iagttager altså en situation, hvor de gravide giver udtryk for at have et behov for viden, der 

sender dem ud på en evig jagt efter mere viden. Med viden indsættes den gravide således i en 

læringsproces, hvor hun hele tiden kan tillære sig nye aspekter af sin graviditet. Når hun har tilegnet 

sig viden om én del, er der konstant nye dele, hun kan tilegne sig mere viden om. Denne 

mangfoldighed eksemplificeres ved at skimme overskrifterne i en informationsfolder under afsnittet 

’levevis – levestil’, der retter sig mod graviditeten, som alle gravide får udleveret ved første 

lægebesøg: ’Allergi’, ’Kaffe, te, cola og chokolade’, ’Vitaminer’, ’Mad til vegetarer’, ’Fisk’, ’Råt 

kød’, ’Vin og alkohol’, ’Ost’, ’Hvornår spiser du sundt?’, ’Myter og facts’, ’Stærk Mad’, 

’Mælkeprodukter’, ’Job/ Arbejdsmiljø’, ’Overvægt’, Sport og gymnastik’, ’Rejse’, ’Rygning’, ’Fast 

food ’ ” (Rode, 2004: 39-43). Den gravide kan med andre ord hele tiden underlægge sig selv viden, 

da den detaljerede, granskende viden påpeger og åbenbarer nye dele af hendes graviditetsadfærd, 

der bør reflekteres over. På denne måde er der altid et nyt emne at søge viden om. Tilbuddet om 

viden bliver derfor til et kontant behov for viden hos den gravide, der ser sig selv som novice i 

kunsten at udøve ’graviditet’ og derfor har brug for oplæring. 

En ekspert søger ekspertise 

Tilbudsteknologiens fordring af selvstyring betyder imidlertid, at den gravide ikke kan forblive 

novice. Med iværksættelse af den enkelte gravides egen ansvarlighed og egne refleksive valg må 

hun fralægge sig rollen som novice og blive et styrende center i sig selv, der netop kan tage valg og 

magte ansvar. Med andre ord, dømt til selvstyring må hun optræde som ekspert i egen graviditet. 

Herved ser vi således, hvordan den gravide gennem nærværende refleksion, ansvarliggørelse og 

selvdisciplinering subjektiveres som ekspert. Konsekvensen af den tildelte frihed og dertilhørende 

ansvar bliver således, at den gravide skal agere selvstyrende ekspert.  

Når både frihed og ansvar opstilles som selvfølgelige vilkår i ledelsesprojektet, bliver den tilbudte 

subjektposition, eksperten, ligeledes opfattet som en naturlig omstændighed for den gravide. 

Normalen er således ikke det, den gravide i sit udgangspunkt er; ikke-ekspert. Normalen er det hun 

skal blive til; ekspert. Når det er sagt, har vi i ovenstående analysedele set, hvordan den gravide 
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bliver afhængig af viden for at lede sig selv og magte sit ansvar. Derfor opstår nu en situation, hvor 

den gravide ledes, og leder sig selv, til at fremstå som ekspert og styrende center i egen graviditet. 

En ekspertrolle der dog indtages ved at den gravide formår at gøre statslig viden til egen viden, og 

kan udmønte denne i ’rigtige, sunde valg’. For at kunne udstikke en kurs for sit selvledelsesprojekt, 

må hun således vende sig mod ekspertise. Da ekspertisen konstant afslører nye dele af hendes 

adfærd, som kræver styring, får den gravide konstant brug for ekspertisen, så hun kan genkende sit 

selvledelsesprojekt som ansvarligt. Med andre ord; for at kunne agere ekspert bliver den gravide på 

paradoksal vis afhængig af ekspertise. Ekspertisen bliver således ekspertens (subjektpositionens) 

mulighed, idet ekspertisen stilles til rådighed for den gravide som en forhøjet viden, hun kan knytte 

an til uden at se sig selv styret. Ekspertisen sætter hende derimod i stand til at se sine handlinger 

som ’rigtige’; sunde og normale. På paradoksal vis bliver ekspertens mulighed samtidig dens 

umulighed, nemlig ekspertens afhængighed af ekspertise.  

Opsummering: Den gravide som ekspert 

Vi har i gennemgangen af magtens udfoldelse i tilbudsteknologien set, at styringens effekt er den 

gravide som ekspert. Styringens mål findes således i den enkelte gravide i form af dennes 

selvstyring. En selvstyring der dog er faciliteret af staten. For at kunne magte ekspertrollen, må hun 

på paradoksal vis finde ekspertviden andetsteds og gøre denne til sin egen viden som ekspert. Når 

den gravide gøres afhængig af ekspertise, får vi øje på et paradoks: Eksperten må konstant søge 

ekspertise uden for sig selv, for at kunne fungere i den tilbudte subjektposition som ekspert. Vi 

iagttager ydermere, hvordan dette paradoks genskaber sig selv, idet den gravide kun i sin søgen 

efter mere ekspertise kan opretholde rollen som ekspert. I den konstante genskabelse af paradokset 

opretholdes et handlegrundlag for den gravide som ekspert. 

Styringens effekt Den gravide som ekspert. Styring efter selvreference. 

Subjektpositionens iboende paradoks For at blive ekspert har den gravide brug for ekspertise.  

 

5.2 Samtaleteknologien: Bekendelsens uransagelige veje 

Med tilbudsteknologien viste vi, hvordan styringen af graviditet opererer gennem frie valg, og 

herigennem gør den gravide i stand til at magte sin graviditet. Vi så, hvordan de ’rigtige valg’ i en 

sund graviditet bliver et refleksivt parameter i den gravides styring af sig selv. Med 

samtaleteknologien som udgangspunkt, skal vi nu et spadestik dybere i selvstyringens motor. Vi 
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kender samtaleteknologien, når den gravide sættes i relationen til en lyttende anden og modtager 

vejledning. Med et blik for samtaleteknologien vil vi derfor genåbne genstandsfeltet. I denne 

analyse vil vi have blik for, hvordan den gravide i mødet med en lyttende anden får hjælp til at 

magte sit eget selvledelsesprojekt gennem bekendelse. I denne relation opstår muligheden for at 

agere i detaljen på sin egen sundhed og forblive som selvledelsesprojektets center. Foucault husker 

os på, at magten er i spil som en omsorgsmagt, der tager hånd om den enkelte og dennes behov: 

”Den pastorale magt er en omsorgsmagt. Den plejer hjorden, den plejer hjordens individer, den 

sørger for, at fårene ikke lider, den bringer naturligvis de vildfarne tilbage, den plejer de sårede” 

(Foucault, 2008: 137).  

Jordemoderen som lyttende anden 

Når sundhedsvæsenet som del af helbredsundersøgelserne tilbyder vejledning i form af læge- og 

jordemodersamtaler, ser vi, hvordan sundhedsautoriteterne træder frem som en lyttende anden i 

relationen til den gravide. I vores empiri træder jordemodersamtalerne i særdeleshed frem som den 

samtaleteknologi, der indfrier dette styringspotentiale. Her vil vi huske på, at funktionen af den 

lyttende anden ikke er at overtage styringen fra den gravide, men derimod at kvalificere den gravide 

til at se den ’rette vej’. Derfor bliver vejledningen af den enkelte en helt central mekanisme ved 

pastorale teknikker, og magten kan derfor ikke udøves: “(…) without knowing the inside of people’s 

minds, without exploring their souls, without making them reveal their innermost secrets” 

(Foucault, 1994: 333). Med pastorale teknikker opnås derfor et særligt kendskab til den enkelte 

gravides adfærdsmønstre, så detaljerede korrektioner i selvledelsen muliggøres. Nanna forklarer, 

hvordan hun bliver mødt af jordemødrene med en række spørgsmål: ”De spørger til, hvem man er 

og hvor man kommer fra og sådan noget” (Nanna, bilag 3: 124). Mette påpeger, at jordemoderen 

med sin vejledning ser hendes ønsker og behov og vil hende ’det bedste’: ” Jeg kan mærke, at hun 

gerne vil gøre det bedste. Så det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, nogle af de ting vi har snakket om, 

kan jeg også mærke; ”jamen selvfølgelig, vi prøver at gøre det, som du vil have det. Som du ønsker 

og tænker, at det skal være”” (Mette, bilag 7: 163). Dertil giver Mette også et indblik i 

vejledningsrelationen med følgende citat:”(...), så var der også én (pjece, red) som vi skulle snakke 

om hos jordemoderen, som jeg så skulle have læst til næste gang” (Mette, bilag 7: 166). 

Ovenstående citater fremhæver to af pastoralmagtens særkender. For det første at jordemoderen 

med sine spørgsmål vil kende den enkelte, og at den gravide derfor ikke passivt kan modtage 

vejledning. For at komme til at kende den gravide og skabe et afsæt for vejledningen er det den 
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gravide, der aktivt fodrer jordemoderen med viden om sig selv. Denne rollefordeling, der sætter den 

gravide på arbejde, understreges i en informationsfolder til den gravide. Her står, at udgangspunktet 

for samtalen er ”(...) din oplevelse af at være gravid” (Rode, 2004: 14), og at ”Det kan være en god 

idé, at I inden undersøgelsen noterer, hvad I vil spørge om – det er så ærgerligt at gå hjem med 

ubesvarede spørgsmål” (Ibid: 9).  Det andet særkende ved relationen er, at jordemoderens rolle 

ikke kun er at lytte og spørge med udgangspunkt i den enkelte, men også at vejlede den enkelte ud 

fra nogle allerede fastlagte emner. Det kan eksempelvis betyde, at den gravide får ”lektier” for som 

i Mettes tilfælde, men også at: ”Jordemoderen vil tale med jer om jeres ressourcer, jeres måde at 

leve på under graviditeten (og) dit arbejde” (Ibid: 14). 

I relationen til den lyttende anden tydeliggøres det, at den gravide i samtalen bestemmes som den 

aktive, spørgende og udleverende part. Den sundhedsfaglige har til opgave at gøre den gravides 

spørgsmål til genstand for vejledning, men har derudover også til opgave at udpege særlige dele af 

den gravides adfærd som genstand for individuel vejledning. Hermed fremstår de pastorale 

teknikkers spidsfindige magtkarakter; det individuelle fokus har totaliserende referencer og 

forpligtelser. ”Never (…) has there been such a tricky combination in the same political structures 

of individualization techniques, and of totalization procedures (…). We can call this power 

technique the pastoral power” (Foucault, 1994: 332). 

Inklusion gennem negativ selviagttagelse og bekendelse 

I læsningen af vores interviews bliver det tydeligt, at jordemodersamtalen kræver en særlig form for 

åbenhed af den gravide. For at få en vejledningssituation i gang ledes samtalen over på emner, hvor 

den gravides adfærd kan problematiseres ud fra statslige betragtninger om sundhed: ”Hun spurgte 

for eksempel hvor meget fisk jeg spiser... Og så sagde jeg, at jeg spiser nok ikke nok (…) Så sagde 

hun, at der er undersøgelser der viser, at hos mødre, der har spist meget fisk under graviditeten, 

der sover deres børn bedre, så jeg skulle se at komme i gang. Og så lavede hun også et notat, om at 

jeg ville forsøge at spise mere fisk, så jeg ligesom kunne blive holdt op på, at nu skulle jeg til at 

spise noget mere fisk” (Signe, bilag 10: 187). Signes bekendelse muliggør, at hun kan modtage 

vejledning fra sin jordemoder. Den negative selviagttagelse bliver her grundlaget for at udstikke en 

kurs for den gravide mod en sundere graviditet. En sund graviditet som vi kender som den statsligt 

definerede sunde graviditet, hvor den gravide blandt andet skal spise fisk. 

Selve vejledningssituationen bygger således på en relation, der konstant er betinget af den gravides 

frivillige bekendelser overfor jordemoderen. Enten ved at jordemoderen spørger ind til konkrete 
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områder, eller ved at den gravide selv fremkommer med bekendelser. Hermed er den samtale, 

vejledningen bygger på, kun muliggjort af den gravides problematisering af egen adfærd. For at den 

gravide kan blive vejledt, må hun derfor indtræde i rollen som magtunderlegen overfor 

jordemoderen, der igennem svar på spørgsmål bliver den styrende part. Dog er der en nærværende 

mulighed for at relationen brydes, hvis de gravides bekendelser udebliver. Det betyder, at hvis den 

gravide ikke vil eller, som i nedenstående citat, ikke kan udpege utilstrækkeligheder forhindres 

vejledningen: ”Jeg synes, at hun har været smadder sød (jordemoderen, red.), men jeg vil sige, at 

hvis man havde haft flere problemer, kunne man nok sagtens få mere ud af hende. Men man skal 

ligesom selv komme med tingene (…)” (Mette, bilag 7: 161). Mette påpeger, at relationen potentielt 

kunne rumme mere vejledning, men at hendes egen rolle har forhindret dette, da hun ikke har haft 

mange problemer. Den gravide må med andre ord indlede sig på, at samtalen ikke handler om at få 

blåstemplet sin graviditet, men alene drejer sig om at lade problematikker stå i centrum, der kan 

vejledes ud fra. Udebliver bekendelsen, udebliver vejledningen.  

Problematikker kan være store som små. Det essentielle er, at den gravide ved at vende blikket 

indad iagttager egne handlinger som utilstrækkelige. Nanna iagttager eksempelvis, hvordan hun 

ikke har slappet tilstrækkeligt af på arbejdsfronten under graviditeten. Et af de emner jordemoderen 

er pålagt at spørge ind til: ”(...), jeg har ikke slappet så meget af, som jeg burde have gjort. Jeg har 

helt klart arbejdet mere” (Nanna, bilag 3: 128). Nanna relaterer her egne handlinger til den 

vejledning, hun har modtaget. I ordet ’burde’ ligger en vurdering af hendes egen utilstrækkelige 

evne til at handle på den vejledning, hun har fået. Selvforvaltningen af graviditeten er dømt syndig. 

På denne måde producerer vejledningen også mulighed for at iagttage sig selv som synder. I 

relationen til en lyttende anden bliver det legitimt og nødvendigt, ikke kun at iagttage sig selv som 

unik, men derimod som et unikt subjekt, hvis handlen kan problematiseres. Gennem bekendelse af 

problematisk handlen inkluderes den gravide i vejledningen. 

Skyldig i fortid og fremtid 

Bekendelsen overfor en lyttende anden kan imidlertid have en knap så behagelig effekt: ”Jeg blev 

sådan lidt stresset over det. Jeg blev faktisk helt vildt stresset over det, så nu skulle jeg simpelthen 

også til at tage mig sammen. Altså hun (jordemoderen, red) var sådan set ikke dum, men jeg blev 

mega stresset over at være der. Alle de ting hun sagde om, at det er godt for barnet, og så kan dit 

barn sove, og så kan du gøre sådan og sådan. Jeg blev vildt stresset og var vildt ked af det bagefter 

og fik helt nedtur” (Signe, bilag 10: 188). At blive gjort bekendt med sine mangler og nye 
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handlinger producerer en frustration og stress, der er mærkbar for Signe. Vi ser her, hvordan 

vejledningen i nuet producerer skyld over fortidens adfærd hos den gravide.  

Selvom relationen mellem jordemoder og gravid umiddelbart synes at indsætte jordemoderen som 

magtoverlegen i relationen til den bekendende gravide, må vi minde om relationens særlige 

magtforhold, der samtidig mægtiggør den gravide. Relationen mellem jordemoder og gravid er 

betinget af, at den gravide knytter an til vejledningen ved at gøre vejledningen til udgangspunkt for 

eget handlegrundlag. Her går den gravide fra positionen som magtunderlegen til magtoverlegen i 

forhold til sig selv. Netop derfor kan den gravide ikke fikseres som magtunderlegen. Jordemoderen 

kan ligeledes heller ikke fikseres som magtoverlegen, da det er helt centralt, at der knyttes an til den 

omsorg, som pastoren (jordemoderen) drager for sin menighed. En anknytning, der alene bygger på 

den gravides oplevelse af mening med vejledningen i forhold til egen handling. ”Det er nok også 

vigtigt, når man gør noget, at få et billede af, at der er mening med det”, som Mette så sigende 

udtrykker det (Mette, bilag 7: 168). Kun hvis omsorgen genkendes som meningsfuld i subjektets 

handlinger, kan den pastorale ledelse virke. 

Tilbage hos Signe og hendes bekendelser, sker der netop meningsfuld anknytning til vejledningen, 

der kan hjælpe hende til at frigøre sig fra den skyld der opstod: ”Altså jeg har prøvet at spise noget 

mere af de der ting, hun sagde jeg skulle” (Signe, bilag 10: 188). Mere interessant end Signes 

spisevaner er imidlertid, at arbejdet med at blive skylden kvit er konstant, som en effekt af 

vejledningen. I relationen til jordemoderen er det nemlig ikke kun mulig skyldsfortid, der 

synliggøres, men også mulig skyldsfremtid. Det skal vi nu se et eksempel på: ”Jeg blev lidt paf, da 

min jordemoder sagde: ”(...). Det er meget vigtigt, at du dyrker sex med din partner” Og der blev 

jeg lidt: ”Hold da op, skal jeg vide noget om det!” Men det er altså noget om, at der er mange par, 

der går fra hinanden de to første år, og derfor er det vigtigt, at man dyrker sex. Og det er jo fint, at 

hun siger det. (...). Det er nok noget jeg selv ville have svært ved at komme med. Det er lidt svært at 

sige: ”Nu skal du høre, vi har lidt problemer” (Matilde, bilag 8: 174). Jordemoderen udpeger her 

potentielle problemer i fremtiden og vejleder om forebyggende adfærd. Denne påpegning muliggør, 

at den gravide kan mægtiggøre sig selv i forhold til en problemstilling, der endnu kun er potentiel. 

Hermed udvides også den tidsopfattelse, hvori den gravide kan iagttage sig selv negativt. Med en 

konstant påpegning af skyldsfortid og – fremtid bliver ikke bare muligheden for at handle, men 

også muligheden for ’at skylde’ i regnskabet voksende, idet der hele tiden påpeges flere områder, 

den gravide kan handle på. Når flere områder udpeges som problematiske i den gravides adfærd, 
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både i relation til fortiden og til fremtiden, forøges muligheden for at dømme sig selv skyldig. I 

forsøget på at rense sig selv fra denne skyld indvilliger den gravide derfor i mere vejledning. 

Herigennem bliver den gravide ikke blot afhængig af den skyldsproducerende vejledning. Hun 

bliver også medproducent af sin egen skyld. At lede sig selv bliver derfor på paradoksal vis både 

muliggjort og umuliggjort, når den gravide sættes i relationen til en lyttende anden. Muliggjort, idet 

vejledningen anviser en vej ud af skylden, men samtidig umuliggjort, idet vejledningen påpeger den 

gravides utilstrækkelighed, der fører til et nyt behov for vejledning.  

Således bliver bekendelsen mere end bare vejledningens inklusionsmekanisme, den bliver også 

vejledningens motor. Vejledningens effekt bliver derfor, at den både fjerner og skaber potentiel og 

nærværende skyld hos den gravide. Som et andet ’sisyfosarbejde’ er den gravide dømt til at 

bekende gennem hele sit graviditetsforløb. Hver gang den gravide nærmer sig frelsen 

problematiseres ny adfærd, frelsen forsvinder og bekendelsesarbejdet sætter ind på ny. 

Afklaring skaber uklarhed 

Når den gravide dømmes til konstant bekendelse, bliver det interessant kort at vende blikket mod 

formålet for læge- og jordemoderkonsultationer, som det står skrevet i en informationsfolder til 

gravide: ”Formålet med disse konsultationer (hos læge og jordemoder, red.) er, at I kan være 

trygge og bevare din sundhed under graviditeten. (...).” (Rode, 2004: 9).  I dette formål hæfter vi os 

særligt ved ordet ’tryg’. Med kommunikationen om tryghed iagttager vi en situation, hvor 

vejledning søger at hjælpe den gravide til at reducere kompleksitet frem for at producere 

kompleksitet.  

I lyset heraf bliver det derfor ikke mindre væsentligt, at vejledningen for vores respondenter synes 

at producere det modsatte af tryghed; nemlig kompleksitet i form af usikkerhed. Selvom de gravide 

ser muligheden for tryghed, synes usikkerheden i vejledningen at være konstant nærværende i vores 

empiri: ”Nu har der været rigtig meget med den der influenza A vaccine, som jeg har været vildt 

meget i tvivl, om jeg skulle tage. Informationerne har været virkelig dårlige. De (jordemoder og 

læge, red.) springer hele tiden mellem, hvad man skal og ikke skal. Jeg ved ikke om jeg tør risikere, 

at om nogle år finder de ud af noget andet alligevel... og når jeg har snakket med dem, har de givet 

meget usikre svar” (Matilde, bilag 8: 172). Vejledningen bliver her ikke en vej til en sikker og sund 

adfærd, men skaber i stedet usikkerhed og dermed også øget fokus på den potentielle synd, Matilde 

måske begår, da hun i sidste ende vælger ikke at tage imod en vaccine. 
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Omvendt lever vejledningen momentvis op til sit formål og træder også frem som 

tryghedsskabende: ”Hun har givet en sikkerhed, og det er selvfølgelig rart, at man kan komme til 

jordemoder og få tjekket barnet med hjertelyd, men også med spørgsmål og sådan noget. Så hun 

tilbyder en tryghed. Jeg synes, det ville være helt forfærdeligt, hvis ikke man skulle det” (Matilde, 

bilag 9: 185). Vores interviews afspejler gennemgående, hvordan vejledningen for den gravide 

fremstår som et middel til at magte graviditeten, men også hvordan den gang på gang slår over i sin 

modsætning og skaber afmagt hos den gravide, da vejledning påpeger nødvendigheden af mere 

vejledning. : ”(...) det jeg mangler svar på, er mere de konkrete ting som, hvor meget motion må jeg 

dyrke (…)” (Iben, bilag 5: 144). Vi ser, hvordan omtalte nødvendighed kommer til udtryk igennem 

problematiseringer af egen adfærd, som den gravide selv konstruerer. Vi kan se, hvordan den 

gravide gennem vejledningens detaljeorientering opdrages til bekymring. Dette kommer til udtryk, 

idet den gravide søger efter mere vejledning. Også uden for jordemoderens åbningstider: ”Man er 

måske ikke lige hos dem, når spørgsmål opstår i ens hoved. Og så er det nemmere bare at finde det 

selv. (…), nogle gange er det jo sådan, at når man lige har et spørgsmål, når det popper op i mit 

hoved, så vil jeg egentligt bare gerne have et svar” (Mette, bilag 7: 164). For Iben bliver 

nødvendigheden af yderligere vejledning en konsekvens af hendes egen problemdiagnosticering. 

For Mette fremstår graviditetsomsorgen som fraværende, når usikkerheder melder sig. For begges 

vedkommende gælder det, at de er afhængige af en lyttende anden, der kan mægtiggøre dem til 

handling. Eller med andre ord; når hyrden går hjem bliver flokken urolig. Når dette sker iagttager 

vi, hvordan de gravide udskifter hyrden på utraditionel vis og genskaber en lyttende anden uden for 

autoriteternes åbningstider. Det er gennemgående for vores respondenter, at denne lyttende anden 

især træder frem i skikkelsen af bloggere fra vilkårlige chatfora om graviditet. Denne søgning synes 

dog kun at forstærke en allerede kendt cirkelslutning; Jo mere afklaring, den gravide søger, jo mere 

uklarhed produceres der, og jo flere spørgsmål banker på. De gravide ser ikke deres egen 

(med)skyld i det voksende omfang af syndig handlen. Ved selv at indvillige i den negative 

selviagttagelse hos jordemoder såvel som hos utraditionelle former for lyttende anden, bliver den 

gravide medskaber af potentielle risici, hun skal lede sig selv fri af. Med andre ord, i mødet med 

den lyttende anden produceres usikkerheder trods den gravides forventning om at kunne reducere 

dem. En tilstand af evig skyld bliver den gravides blinde plet og endda til dels hendes egen 

fortjeneste. 

Når udpegningen af sig selv som skyldig bliver en uundgåelig del af selvledelsesprojektet, finder vi 

potentialet for evig skyld. Matilde beskriver her, hvordan skylden konstant er nærværende for hende 
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i graviditeten: ”Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis man var kommet til at gøre et eller andet 

man ikke skulle, og der så skete noget med ens barn. Det er den tanke, man ikke kan få ud af 

hovedet. Derfor vil man hellere være sådan helt vildt påpasselig med alt” (Matilde, bilag 9: 186). 

Skylden bliver på den ene side en forudsætning for, at de gravide kan modtage vejledning, idet de 

gravide må bekende sig skyldige for at blive inkluderet. Ligeledes bliver skylden en 

tilbagevendende konsekvens af vejledningen, idet de gravide, for at kunne blive fri fra skylden, 

konstant må bekende sig skyldige. Denne paradoksale subjektposition, hvor de gravide må bekende 

sig skyldig for at blive fri fra sin skyld, ser vi særlig virksom, når vi vender blikket mod det forhold, 

at vores respondenter er gravide. 

Dobbeltliv giver dobbeltskyld 

I relationen til en lyttende anden skal den gravide ikke bare handle på sit eget liv, men også på det 

liv, som hun bærer. Det gravide subjekt er således indsat i et unikt selvforhold, hvor der optræder en 

tredje part udover relationen til jordemoderen. En part der dog stadig tilskrives som del af den 

gravides selvforhold. Hvilken betydning dette særegne selvforhold har, vil vi nu reflektere over som 

særlig effektiv i relationen til en lyttende anden. 

Ordet ’graviditet’ kommer af det latinske ’gravis’ og ’gravidus’, der betyder ’bebyrdet’ og ’tung’. 

Det refererer selvsagt til den gravides fysiske tilstand. Men hvad vi finder særligt spændende ved 

betegnelsen ’gravis’ (bebyrdet) er, at vores analyse viser, at netop byrden – at bære noget - kan 

iagttages som en byrde, der ikke kun er fysisk. Tværtimod træder byrden i vores empiri frem som 

en ikke-fysisk byrde: Ansvaret for det kommende liv, som hun bærer på. Ved denne 

konnotationsleg tydeliggør vi det helt særegne for vores empiriske udgangspunkt. Den gravide er 

ikke bare ansvarlig for sig selv, men også for det liv, der er en del af hende, og som hun skal træffe 

valg på vegne af. At være gravid er samtidig at indtræde i et særligt selvforhold, hvor der er mere 

end egne hensyn at lede. Med andre ord; den gravide skal forvalte det vi benævner dobbeltlivet.  

Særligt i mødet med en jordemoder som ’lyttende anden’ synes dobbeltlivet aktualiseret, da den 

lyttende anden minder den gravide om det særegne selvforhold: ”Hun (jordemoderen, red.) spørger 

mere specifikt ind til ting, der kun lige omhandler mig og mit barn”, fortæller Matilde (Matilde, 

bilag 8: 175). Med betegnelsen dobbeltliv ser vi, hvordan den gravides selvforhold bliver fordoblet, 

hvilket skaber en gennemgående analytisk pointe, når vi i vores speciale beskæftiger os med, 

hvordan subjekter formes gennem selvstyring. At være ansvarlig for nyt liv i eget liv sætter følelsen 

af skyld i anden potens. Som her, hvor Iben taler om at skille sig af med produkter med kemikalier: 
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”Jeg var egentlig rimelig bevidst om det før, men det bliver mere virkeligt nu, hvor det skal have en 

indvirkning på et kommende menneske, og ikke kun på mig selv” (Iben, bilag 5: 142). Ansvaret for 

det ufødte barn iværksætter her den gravides refleksion over, at fremtidige fejl og 

ufuldstændigheder hos barnet er fejl, som den gravide er ansvarlig for. Således er handlinger og 

adfærd nok den gravides eget anliggende, mens effekten af disse retter sig også mod en anden end 

hende selv, nemlig det ufødte liv. Den ’anden’ i selvforholdet, det ufødte liv, har derimod ikke 

mulighed for valg, men er afhængig af den gravides valg. Vi iagttager derfor, hvordan skyld, 

usikkerhed og søgen efter frelse forstærkes i det særlige selvforhold, idet konsekvenserne af den 

gravides valg rækker længere end hendes egen krop.  

Dette særegne selvforhold, dobbeltlivet, forstærker det paradoksale forhold vi før så, hvor den 

gravide i håbet om at kunne slippe af med sin skyld gennem vejledning må bekende sin skyld til 

den lyttende anden. Dobbeltlivets forstærkelse af skyldfølelsen er med til at reproducere dette 

paradoksale forhold, hvor skylden bliver inklusion i og effekt af vejledningen. Dobbeltlivet betyder 

med andre ord, at den gravide ikke kan være ligeglad med sin adfærd og den evige skyld, fordi hun 

bliver mindet om, at hun handler på sit barns vegne. Netop derfor kan den gravide ikke indstille sin 

konstante søgen efter frelse. Hermed bliver det tydeligt for os, hvordan styringen i de pastorale 

teknikker er særlig effektiv, når dobbeltlivet bliver nærværende. 

Når den gravide konstant skal magte sin egen utilstrækkelighed på vegne af et dobbeltliv, indfanges 

hun i en position som evig skyldig. Hun må i sin søgen efter at blive frikendt fra sin skyld konstant 

bekende sig skyldig i forhold til sig selv, men også i forhold til det liv, som hun bærer. Dermed 

bliver de gravides blinde plet den nærværende og evige skyld, der på paradoksal vis fastholder dem 

i positionen som skyldig.   

Opsummering: Den gravide som skyldig 

Vi har i denne analyse belyst, hvordan et særligt selvforhold gør sig gældende; dobbeltlivet. Som 

konsekvens af dobbeltlivets aktualisering er de gravide særligt motiverede til frivilligt at bekende 

og lade sig vejlede. For at bekende skal den gravide problematisere egen adfærd og dermed udpege 

sig selv som skyldig. Samtalen og den tilhørende vejledning synliggør således et utal af synder hos 

den gravide, men tilbyder i samme bevægelse vej ud af skylden i form af vejledning, der skaber 

handlegrundlag for den gravide. Vi så dog, hvordan denne vejledning ikke fører til evig frelse, men 

kun til momentvis frelse. Vejledningens effekt er usikkerhed og mere skyld, idet produktionen af 

risici synes uendelig. For at blive frikendt fra sin skyld, efterspørger den gravide mere vejledning, 
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der betyder, at hun igen må bekende sig skyldig. I dette konstante behov for vejledning genskabes 

skylden fortløbende. Den gravide bliver i dette paradoks indfanget i positionen som evig skyldig. 

En position, hvor den gravide kan forsøge at rette op på egen utilstrækkelighed, men aldrig opnå 

endelig frelse.  

Styringens effekt Den gravide som skyldig. Styring efter både selvreference 

og fremmedreference.  

Subjektpositionens iboende paradoks For at blive frikendt fra sin skyld, må den gravide 

bekende sig skyldig. 

 

5.3 Screeningsteknologien: Normregulering gennem selvregulering 

Med et blik for screeningsteknologien vil vi nu vise, hvordan den gravides selvforhold i 

selvledelsesprojektet sættes markant anderledes, end hvad vi hidtil har erfaret. Vi genkender 

screeningsteknologien, når subjektet reduceres til en gravid krop, og når denne iagttages ud fra 

kategorierne sund og usund. Ved at iagttage styring, som den tager sig ud med 

screeningsteknologien, vil vi derfor fæstne blikket på ’det levendes mekanik’, som det der søges 

styret. I dette skift af blik får vi øje på styringens kunst som mere end styring af mentaliteten, idet 

selve det fysiske liv bliver objekt for styring.  

En objektivering af kroppen  

Indførelsen af forebyggende helbredsundersøgelser i 1945 har betydet, at alle gravide får tilbudt 

fysiske undersøgelser løbende i deres graviditet. De gravide bliver i dag som udgangspunkt tilbudt 

syv forebyggende undersøgelser hos lægen eller på fødestedet, hvor de får taget blodprøver, 

urinprøver, blodtryk, blodprocent, bliver vejet og bliver gynækologisk undersøgt. 

(Sundhedsstyrelsen, 2004b: 6). Dertil får de gravide foretaget en eller flere ultralydsscanninger. 

(ibid: 6). Som vi så i den genealogiske analyse betød indførelsen af vandrejournalen i 1972, at 

resultaterne af disse undersøgelser bliver samlet i en journal, så det involverede sundhedspersonale 

hurtigt kan danne sig overblik over den gravides tilstand. Det betyder dog også, at den gravide 

konstant konfronteres med sin sundhedstilstand, idet hun bærer journalen. Vi ser derfor, hvordan 

screeningsteknologien med sin styring sigter mod en objektivering af kroppen, nærmere bestemt en 

objektivering af det fysiske legeme, fosteret og reproduktionen. Når urinprøver, blodprocent og 

vægt udpeges som relevante kategorier for styring, ser vi her, hvordan screeningsteknologien retter 

sin styring mod detaljerede dele af den gravides krop. Formålet med denne styring i detaljen er, at 

bevare den gravides sundhedstilstand under graviditeten. Skulle tegn på usundhed optræde, kan 
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man med den detaljerede overvågning hurtigt skride ind ”Hvis der opstår komplikationer undervejs, 

kan man på et tidligt tidspunkt iværksætte behandling” (Rode, 2004: 9). Ved at objektivere kroppen 

som undersøgelsesgenstand muliggør screeningsteknologien, at autoriteter i sundhedssystemet kan 

kategorisere den gravide, få øje på den gravide krop som sund eller usund, lede den gravide hen 

mod det, der af staten kategoriseres som sundt og herigennem udrydde flest mulige usundheder. På 

denne måde frembringer screeningsteknologien også et statsligt overblik over den samlede 

sundhedstilstand samt muligheden for at optimere denne.  

Vi iagttager gennem vores respondenters udsagn, hvordan screeningsteknologien med sin styring 

sætter en relation, hvor staten defineres som den vidende undersøger og den gravide krop som et 

statsligt frembragt objekt, der skal undersøges. Den viden, der her ønskes indsamlet, er den, kun 

kroppen og fysikken kan afsløre - ikke den gravides personlige oplevelser: ”Jeg synes jeg har 

udfyldt vanvigtigt mange skemaer om alt muligt. Jeg synes, at man bliver lidt patientgjort. Man 

bliver lidt et nummer i et system, hvor de skal have os plottet ind for at finde ud af, hvem vi er” 

(Iben, bilag 5: 147). Ved at indvillige i graviditetsomsorgen oplever respondenten at blive set som 

patient, der skal undersøges for usundheder, som hun ikke selv kan se, med henblik på at blive 

kategoriseret som sund eller usund. Den gravide bliver ikke spurgt, hvordan graviditeten opleves 

eller føles for hende. Det er tal og sandsynligheder, der afgør den gravides sundhedstilstand og 

risici: ”Du får tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve efter risikovurdering, hvis: En blodprøve 

eller nakkefoldsscanning har vist, at risikoen for Down syndrom er 1 ud af 250” 

(Sundhedsstyrelsen, 2004b: 11). Det er således fastsatte standarder, den gravide underlægges og 

måles ud fra, når hendes tilstand kendes som sund eller usund.  

Modsat samtaleteknologiens omsorg for den enkelte, iagttages den gravide her som en del af 

massen. En masse der skal screenes for fysiske usundheder. Som ovenstående viser, betyder det for 

Iben, at screeningsteknologien gør hende til patient frem for gravid. Hun oplever med andre ord, at 

blive sygeliggjort i mødet med screeningsteknologiens jagt på usundheder. Og det er hun ikke ene 

om: ”Jeg tror, det er sjældent, at du er så meget i sundhedsvæsenet uden at der er problemer, men 

det er du virkelig som gravid” (Malene, bilag 4: 136).  

At blive set som en statistik  

Den standardiserede undersøgelsesform beskriver vores respondenter entydigt som upersonlige: 

”Nej, altså jeg føler ikke, at jeg bliver taget personligt. De kunne jo starte med at spørge, ”hvordan 

plejer du at dyrke motion?” (…). Det er mere sådan nogle obligatoriske... ja, så går vi lige de der ti 
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punkter om kost og motion igennem. Men altså, ja, jeg synes ikke rigtig, at det var sådan personligt. 

Jeg prøvede også at sige, at jeg danser ballet, og der er nogle hop og sådan, men så blev det bare 

igen generaliseret” (Ida, bilag 6: 152). Den gravide har tydeligvis svært ved at agere og handle på 

de standarder, som undersøgelser hos lægen er bygget op omkring. Vi ser i citatet, hvordan 

standardiseringen skaber oplevelsen af afmagt hos den gravide. Som ansvarlig for styring i detaljen 

efterspørger den gravide mere detaljeret og individuel viden. De informationer, de fysiske 

undersøgelser producerer, er imidlertid information, der skaber bred generaliseret viden, frem for 

skræddersyet input: ”(...) jeg tænker sådan de ved jo ikke, hvad det er de har med at gøre, hvad det 

er for nogle typer. Alle mulige folk kommer op og er gravide. Og vi er sådan super bevidste 

økotyper, altså, så man sidder sådan ”ja, okay jeg ved godt, at jeg ikke skal drikke”, men okay det 

er fint nok at få det at vide, men jeg tænker, det virker lidt som sådan en standard, de bare skal 

sige” (Ida, bilag 6: 152). Den gravide oplever at blive målt ud fra kategorier i et system, hvor det, 

der iagttages, er den gravides krop og ikke hendes autonomi. I denne kategorisering bliver den 

gravide iagttaget som en del af massen, som en statistik i et standardiseret landskab. 

At screeningsteknologien ikke har øje for det særegne og selvledende subjekt, har betydning for 

styringens mål. I modsætning til tilbudsteknologien stopper screeningsteknologien ikke ved 

fremdyrkelsen af det unikke subjekt og dets refleksion. I stedet sigter styringen på reguleringen af 

kroppen. Og ikke blot den enkelte krop. Gennem iværksættelse af subjektets selvregulering sigtes 

mod regulering af befolkningsmassen. Denne ændring i styringens mål er ikke kun teoretiske 

abstraktioner. For den enkelte gravide betyder denne ændring, at styringen af graviditet træder frem 

for dem på markant anden vis: ”Man føler lidt, at man er et nummer i rækken af alle de gravide” 

(Mette, bilag 7: 161). Her oplever respondenten at blive iagttaget som et anonymt nummer og ikke 

som et unikt subjekt. Citatet synes med ganske få ord at beskrive konsekvensen af 

screeningsteknologiens anonymiserende blik. Vi iagttager således, hvordan biomagtens målsætning, 

befolkningen, kendetegner styringen i screeningsteknologien som en tilsidesættelse af den enkelte: 

”Endemålet er befolkningen. Befolkningen er relevant som målsætning, mens individerne, rækkerne 

af individer, grupperne af individer eller mangfoldighederne af individer ikke er relevante som 

målsætning. De er blot relevante som instrument eller mellemled til eller som betingelse for at opnå 

noget på befolkningens niveau” (Foucault, 2008: 49). Det er kort sagt med screeningsteknologien 

en umulighed at iagttage det unikke subjekt - og det er heller ikke formålet. I stedet benyttes den 

enkelte som ’instrument’ til at indsamle viden om den samlede mængde af gravide (og fostre) for at 

kortlægge sundhedstilstanden hos denne.  
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Teknologiens normregulerende mulighed 

Når sundhedstilstanden hos mængden kortlægges ved at staten synliggør risici og usundheder hos 

den enkelte gravide, bestemmes hendes sundhedstilstand ud fra statens definition af, hvor 

grænserne for sund og usund går. I denne bestemmelse ligger samtidig en normregulerende 

mulighed, idet staten som sundhedsekspert kan kontrollere og fremdyrke normalitet.  

Vores respondenter har alle indvilliget i tilbuddet om fosterdiagnostik (ved informeret valg) og 

herigennem mødt en statslig definition på normalitet. En respondent beskriver her, hvad dette 

indebar: ”Og så var jeg til nakkefoldsscanning i uge 12... 13 tror jeg det blev, hvor de så også har 

den der blodprøvetest. Og der får man så et samlet svar på, hvor stor risikoen er for, at man får et 

barn med Down syndrom (…) Tallet skal være over 300 og vi fik 17.000 (…) Det vil så sige, at en 

ud af 17.000 kvinder på min alder har en sandsynlighed for, at få et barn med Down syndrom (...) 

men man ved jo ikke. Så kom jeg til at tænke på om det egentlig var højt” (Matilde, bilag 8: 180). 

Ved disse undersøgelser indhentes viden om den gravides foster, der kan danne et indtryk af de 

risici, graviditeten (potentielt) rummer. Undersøgelser der suppleres med lægebesøg, hvor lægen 

skal: ”spørge, om der i din mands familie er personer med arvelige sygdomme eller medfødte 

misdannelser. (...). I øvrigt vil din læge også være opmærksom på om der er andre risikofaktorer - 

fx om du bliver behandlet med en type medicin, som har mulig fosterskadende virkning eller om du 

har været udsat for andre skadelige påvirkninger (Sundhedsstyrelsen, 2004b: 7). Den samlede 

information om risici ved den enkelte graviditet præsenteres for den gravide fulgt af en definition af 

det ’normale’ overfor det ’ikke normale’. De kategorier, som den gravide iagttages ud fra, er 

således bygget op om kontinuummet mellem sund og usund i forhold til normalen. Normalen 

bestemmes her ud fra dets modbegreb; afvigelsen. På denne måde former screeningsteknologien 

subjekter gennem viden og kategorisering, så den gravide kan se sig selv med autoriteters øjne og få 

øje på, hvad der defineres som normalen. Herved tydeliggør screeningsteknologien en normal, der 

sætter en synlig grænse for, hvornår graviditeten er godkendt og hvornår den ikke er, altså en norm 

for det gunstige liv. 

Selvom screeningsteknologien er rettet mod det enkelte subjekt, den enkelte krop, har vi nu slået 

fast, at styringens mål er totaliserende. I dette totaliserende sigte forpligtes den enkelte på en måde, 

vi ikke har set før. Eller med Foucaults ord: The imperative of health – at once the duty of each and 

the objective of all (Foucault, 2000: 94). Sundhedsundersøgelsernes totaliserende sigte forpligter 

den gravide på hendes sundhed i relation til den norm, der indsættes som fremmedreference i den 
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gravides selvstyring. Modsat samtaleteknologien og tilbudsteknologien appellerer 

screeningsteknologien således ikke til den gravide som unik, men derimod til et subjekt, der må 

underlægge sig selv normer, som er formet igennem et blik for massen; ”da vi kom ind og sagde, at 

vi ikke ville have det skide tal at vide, så sagde hun, at det kunne ikke undgås, for det skulle skrives 

på min journal, som man får med hjem” (Iben, bilag 5: 143). I dette citat ser vi, hvordan 

graviditetsteknologien vandrejournalen er bygget til at oplyse om normalitet, men ikke bygget til 

den enkeltes behov for individuel omsorg. Den gravides selvstyring er underordnet 

screeningsteknologiens iboende standardiseringskendetegn, som sætter en styringsrelation, hvor den 

gravide ikke er fri til at magte sig selv, men må indstille sig på at blive magtet.  

Når screeningsteknologiens sigte er totaliserende, er effekten af styringen en anonymisering af det 

enkelte subjekt, og således fremtræder subjektpositionen ’det anonyme subjekt’. Det anonyme 

subjekt står i modsætning til det subjekt, som vi så blev formet med både tilbudsteknologien og 

samtaleteknologien, og som i begge tilfælde trådte frem som unikt. Det ’anonyme subjekt’ iagttages 

hverken som handlekompetent eller ansvarligt, men derimod underlagt statens evne til at definere 

normalen og herigennem definitionen af en sund graviditet. Derfor kan den gravides selvforhold 

karakteriseres som fremmedrefererende, da målet for styringen sættes ud fra en iagttagelse af sig 

selv i relation til massen. Når den gravide overgiver sig til screeningsteknologien, forskydes også 

retten til at definere den sunde graviditet. Mere essentielt er, at det ansvar, den gravide i 

særdeleshed pådrog sig som ’eksperten’, nu falder tilbage på autoriteternes skuldre. Dette dog kun 

til det næste tilbud om intervention gives den gravide.  

Individuelle undersøgelser anonymiserer  

Når den gravide som ’ekspert’ og ’skyldig’ viger pladsen for den gravide som ’anonym’, skal det 

dog ikke forstås sådan, at subjektet ikke længere er frit. Den gravide indvilliger selv i 

standardiserede undersøgelser og muliggør dertil videndeling mellem forskelligt sundhedspersonale 

ved at bære vandrejournalen med sine oplysninger fra den ene til den anden. Den gravide er med 

andre ord med til at producere den standardiserede viden, som hun oplever som anonymiserende. 

Besynderligt nok indvilliger vores respondenter ikke kun i undersøgelserne, de hilser dem ligefrem 

velkommen, da disse hjælper dem til at se sig selv som normal: ” Der kommer også noget 

hørescreening og alt muligt, og det har jeg også tænkt mig at sige ja til. (…) Ja, selvfølgelig vil man 

gerne vide hvis der overhovedet er noget galt (…) Altså man kan jo aldrig få for meget af de der 

scanninger ” (Mette, bilag 7: 164).  
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Ved at underlægge sig standarder og anonymitet iagttager vi, hvordan de gravide paradoksalt får 

mulighed for at lede sig selv ved at underlægge sig eksterne normer for sundhed. For at dømme sig 

selv sund, må den gravide lade sig anonymisere. Vi ser hermed, hvordan screeningsteknologien 

ikke kun iagttager subjekter som en gravid krop, men hvordan teknologien også omformer 

subjekterne til at iagttage sig selv som en gravid krop ud fra kategorierne sund og usund, normal og 

unormal. Når normregulering opnås gennem subjektets selvregulering får vi øje på biomagtens 

dobbelthed; hvordan magten søger mod at regulere befolkningen gennem den enkeltes 

selvregulering. Selvom vi med screeningsteknologien ikke umiddelbart får blik for en styring, der 

motiverer eller faciliterer den enkeltes selvstyring, ligger der i teknologiens normregulerende 

mulighed en regulering af det sociale ’indefra’, ved at normer for liv overtages og iværksættes i 

subjektet som en forpligtende og vedvarende selvregulering.  

Når de gravide efterspørger standardiseret viden og hermed underlægger sig undersøgelser, er de 

selv med til at reproducere denne standardisering og dermed positionen som anonym. Således ser vi 

et paradoks i, at de gravide producerer det, de samtidig opponerer imod: iagttagelsen af dem selv 

som anonym del af massen. Vi iagttager altså en paradoksal subjektposition, hvor den gravide 

fremtræder som anonym samtidig med, at muligheden for individuelle iagttagelser af egen sundhed 

opstår.  På denne måde er hun selv er med til at producere hendes egen anonymisering. Således ser 

vi hvordan der på paradoksal, og overraskende vis, skabes et kontinuerligt handlegrundlag, når den 

gravide underlægger sig fysiske undersøgelser i jagten på sundhed og normaltilstand. 

Opsummering: Den gravide som anonym 

Vi har nu vist, hvordan de iagttagelsesmuligheder, som stilles til rådighed med 

screeningsteknologien, er iagttagelsen af sig selv som en del af massen: som en statistik. Styringens 

effekt bliver, at ’anonyme subjekter’ træder frem. På paradoksal vis bliver det anonyme subjekt 

skabt, idet de gravide for at blive iagttaget individuelt må lade sig anonymisere. Dette ser vi, ved at 

de gravide selv er med til at producere den standardiserede viden, som de opponerer imod, ved at de 

indvilliger i standardiserede undersøgelser i deres konstante forsøg på at jagte sandheden om deres 

egen sundhed. Vi iagttager tilmed, hvordan de gør mere end at indvillige; de hilser ligefrem 

standardiseret viden velkommen, således at de kan lede deres selvledelsesprojekt i 

overensstemmelse med normer for sundhed.  
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Styringens effekt Den gravide som anonym. Styring efter fremmedreference. 

Subjektpositionens iboende 

paradoks 

For at blive iagttaget individuelt må den gravide lade sig anonymisere. 

 

5.4 En paradoksal styring  

Hvor vi indtil nu har set, hvordan hver subjektposition drives, betinges og genskabes af et iboende 

paradoks, vil vi i dette afsnit se på deres indbyrdes forhold. Fra den stringente, men nødvendige, 

opdeling i primære teknologiske blikke, kan vi nu sammenholde disse blikke og komme nærmere 

en besvarelse af, hvordan styringen på paradoksal vis både muliggør og umuliggør 

selvledelsesprojektet. Ved at sammenholde de tre subjektpositioner skal vi se, hvordan 

subjektpositionernes indbyrdes forhold skaber styringskompleksitet som vilkår for 

selvledelsesprojektet. En styringskompleksitet, som bliver styringens akilleshæl, idet styringen 

bliver ustyrlig, men også, mere overraskende, styringens mulighed.  

Først vil vi dog kort samle op på hovedpointen fra de tre forrige afsnit; at motoren i selvstyringen 

består af de tre subjektpositioners iboende paradoks. 

Selvstyringens motor  

Vi har i de tre foregående afsnit fremanalyseret, hvordan effekten af styringen i de tre primære 

teknologier viser sig som tre subjektpositioner. Med tilbudsteknologien træder den gravide frem 

som ’ekspert’, med samtaleteknologien træder den gravide frem som ’skyldig’ og med 

screeningsteknologien træder den gravide frem som ’anonym’. Disse positioner viser den 

subjektivering, der skabes i styringen af graviditet, når gravide gør sig selv til objekt for selvstyring. 

I subjektpositionernes formning af subjektet ser vi, hvordan den gravides selvforhold hviler på et 

paradoks. Lad os kort udpege motoren i de enkelte subjektpositioner: 

I tilbudsteknologiens styringsrum opstår dette paradoks, når den gravide bliver iagttaget – og 

iagttager sig selv- som ekspert. For at udfylde ekspertrollen må den gravide have ekspertise. 

Tilegnelse af ekspertise, i form af viden, bliver således det, den gravide ser og handler på. Hun ser 

imidlertid ikke, at hun i arbejdet med at udfylde ekspertrollen aldrig bliver fuldkommen, men i 

stedet bliver afhængig af ekspertise. Subjektpositionens iboende paradoks ser vi således ved 

eksperten, der konstant må søge ekspertise. Når den gravide optræder i samtaleteknologiens 

styringsrum, bliver hun sat i relation til en ’lyttende anden’, idet den gravide for at kunne magte sin 

graviditet søger vejledning. Betingelsen for at den gravide indgår i denne vejledningsrelation er 
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iagttagelsen af sig selv som skyldig.  Hvad den gravide imidlertid ikke ser, er at for at blive frikendt 

fra sin skyld, må hun bekende sig skyldig. Vejledningen giver den gravide indsigt i egen 

utilstrækkelighed, der fører til behov for ny vejledning. Vejledningens karakter fastholder hende på 

denne måde i hendes skyld. Subjektpositionens iboende paradoks ser vi således ved, at den skyldige 

for at blive frikendt fra sin skyld, må bekende sig skyldig. Når den gravide træder ind i 

screeningsteknologiens styringsrum, bliver hun iagttaget som en krop, der skal inddeles i anonyme 

kategorier. Hvad den gravide imidlertid ikke ser, er, at ved at lade sin krop undersøge bliver hun 

aktiv medproducent af den kategorisering, der anonymiserer hende. For at få foretaget individuelle 

undersøgelser af egen graviditet, må den gravide nødvendigvis lade sig anonymisere. 

Subjektpositionens iboende paradoks ser vi således ved, at den gravide, for at blive iagttaget 

individuelt, må lade sig anonymisere. 

Med disse tre beskrivelser ser vi, hvordan subjektpositionernes iboende paradokser fortløbende 

skaber mulighed for handling, der genskaber og dermed også fastholder subjektiveringen. I denne 

fortløbende proces ser vi, hvordan den produktive magt tager form. I stedet for at paradokserne 

virker bremsende, iagttager vi tværtimod, hvordan magten bliver produktiv i hvert paradoks ved at 

skabe kontinuerlige handlegrundlag, som den gravide kan lede sig selv på. Paradokserne faciliterer 

således, at styringen og herunder subjektets selvstyring, fortløbende skabes og genskabes. På denne 

måde tøjler magten de gravide ved at indbygge og forme et særligt subjekt i dem. Ved at iagttage 

styring af graviditet gennem tre primære teknologier ser vi, hvordan frie subjekter lader sig styre 

ved en formning af handlerummet og dets konstante genskabelse.  

Figur 10: Produktive paradokser som selvstyringens motor 

Primær teknologi Tilbudsteknologi Samtaleteknologi  Screeningsteknologi 

Subjektpositionens iboende paradoks  For at blive ekspert har 

den gravide brug for 

ekspertise. 

For at blive frikendt fra sin 

skyld, må den gravide 

bekende sig skyldig. 

For at blive iagttaget 

individuelt må den 

gravide lade sig 

anonymisere.  

Paradoksets genskabelse  Selvstyringens motor 

bliver ekspertens 

konstante søgen efter 

ekspertise, der opretholder 

positionen som ekspert. 

Selvstyringens motor bliver 

den skyldiges søgen efter 

frelse gennem konstante 

bekendelser, hvilket 

opretholder positionen som 

skyldig.  

Selvstyringens motor 

bliver den anonymes 

søgen efter individuelle 

undersøgelser, der 

anonymiserer hende, 

hvilket opretholder 

positionen som anonym. 
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Selvledelsesprojektet iagttaget som helhed 

Vores konstruktion af tre primære teknologier som blik betyder, at vi adskilt har undersøgt de tre 

subjektpositioner og deres iboende paradoks som selvstændige dele af helheden; 

selvledelsesprojektet. Efter denne analytiske opdeling ønsker vi nu at undersøge, hvordan 

subjektpositionerne står i forhold til hinanden, når selvledelsesprojektet skal forvaltes i sin helhed. 

Her er det på sin plads at genkalde os projektdefinitionen, vi indledningsvis præsenterede, som; en 

bestemt sammenkædning af nutidige og fremtidige aktiviteter, der bygger på at inddele processer i 

faser, skabe synlighed, afgrænset varighed og ender med et resultat eller produkt. Dertil har et 

projekt behov for et center, der styrer det (jf. afsnit 2.3). Fra delene skal vi derfor fokusere på 

helheden, når selvledelsesprojektet skal forvaltes som ét sammenhængende forløb. For når den 

gravide indvilliger i graviditetsomsorgen, er det uundgåeligt et vilkår, at skulle lede sig selv på alle 

tre subjektpositioner. For at kunne udfolde den styring, som udspiller sig på graviditetsområdet, må 

vi således også iagttage, hvordan de tre subjektpositioner positionerer sig i forhold til hinanden og 

tilsammen sætter betingelser for graviditeten som selvledelsesprojekt. I vores præsentation af de tre 

subjektpositioner anede vi allerede visse modsætninger. Disse modsætninger skal vi nu se nærmere 

på. 

Et inkonsistent projekt   

Når vi i vores definition af selvledelsesprojektet indsætter den gravide som projektets center, bliver 

hun den, der får til opgave at forbinde nutidige og fremtidige aktiviteter, med det formål at skabe et 

resultat eller et produkt. Et sammenhængende projekt har således ét entydigt mål, som projektet kan 

ledes i retning af. Når vi iagttager styringens effekter gennem subjektpositionerne ’ekspert’, 

’skyldig’ og ’anonym’ står det imidlertid klart, hvordan styringen ikke styrer mod ét entydigt mål, 

men derimod tre meget forskellige mål:  

I tilbudsteknologien sættes en magtrelation, hvor effekten er en omformning af den gravide som 

ekspert. Styringen virker således ved at få den gravide til at se de ’rigtige valg’ om egen sundhed, så 

den gravide ikke kun ser, hvad hun er, men også ser, hvad hun kan blive. Når den gravide 

positioneres som ekspert, er det gennem en individualiserende magt, der virker ved at styre efter 

selvreference. Det er i den gravides eget forhold til sig selv, at målet for projektet skal findes. I 

samtaleteknologien sættes en magtrelation, hvor effekten af styringen er en omformning af den 

gravide som skyldig. Styringen virker her ved at drage omsorg for den enkelte gennem vejledning 

fra en lyttende anden, så den gravide kan handle på sin skyld og optimere egen sundhed. Når den 
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gravide formes som skyldig, ser vi ligesom med tilbudsteknologien en individualiserende magt, der 

dog modsat tilbudsteknologien virker ved at styre efter både fremmedreference og selvreference. 

Hermed skal målet for projektet findes både uden for og inden i den gravide selv. I 

screeningsteknologien sættes en magtrelation, hvor effekten af styringen er en omformning af den 

gravide som anonym. Styringen virker således ved at få den gravide til at regulere sin egen 

sundhed, så hun kan se sig selv i overensstemmelse med normer for sundhed. Når den gravide 

formes som anonym, får vi øje på en totaliserende magt, der virker ved at styre efter 

fremmedreference. Det er således uden for den gravide selv, at målet for projektet skal findes.  

Ved at udpege tre forskellige effekter af styringen, i form af tre subjektpositioner, får vi således 

også øje på, hvordan styringen finder sine mål i tre forskellige typer af referencer. Tre referencer, 

som forpligter den gravide på tre forskellige selvforhold, når friheden skal forvaltes i 

selvledelsesprojektet. Vi ser altså, hvordan de tre primære teknologier betinger selvledelsesprojektet 

ud fra tre forskellige selvforhold. Selvforhold, der opstiller tre modsætningsfyldte måder at handle 

på: Som ekspert skal du omforme dig selv som handlekompetent og unik, som skyldig skal du 

omforme dig selv som handlekompetent og unik med mangler, mens du som anonym skal omforme 

dig selv som ikke-unik og som ude af stand til at handle uden for normen. Således skal den 

meningsfulde handlen hentes både ved selvreference og fremmedreference, når den gravide skal 

forvalte selvledelsesprojektet i sin helhed.   

Med disse iagttagelser fremstår statens styring nu som et inkonsistent projekt, hvor de tre 

subjektpositioner står i et indbyrdes modsætningsforhold til hinanden. Et modsætningsforhold som 

gør, at vi kan karakterisere styringen af graviditet som ikke blot polyfon men også som 

antagonistisk. Når en sådan styring bliver vilkår for den gravides selvledelsesprojekt, iagttager vi, 

hvordan de gravide nødvendigvis må agere skiftevis styrer og styret, hoppe ind og ud af 

divergerende styringsrum samt kontinuerligt omforme sig selv, hvis selvledelsesprojektet skal 

bindes sammen og forvaltes som ét sammenhængende forløb. I disse transformationer defineres, 

udviskes og genskabes mål fortløbende, hvilket øger kompleksiteten i styringen. En kompleksitet, 

som umiddelbart synes at vanskeliggøre, at graviditeten kan ledes som ét sammenhængende forløb.  

Hyper-refleksivitet som de gravides blinde plet 

Med et blik for helheden i selvledelsesprojektet ser vi således styringens inkonsistens i kraft af de 

tre subjektpositioners indbyrdes modsætningsforhold. For at kunne håndtere denne inkonsistens 

iagttager vi, at de gravide bliver stillet en umulig opgave; at stille sig uden for eget projekt og 
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samtidig reflektere over egen selvledelse i projektet. Denne form for hyper-refleksivitet bliver 

således både en nødvendighed og en umulighed, når de gravide skal forvalte selvledelsesprojektet. 

Ved at udpege vilkåret om hyper-refleksivitet i den gravides selvledelsesprojektet iagttager vi, hvad 

både staten og de gravide ikke kan se; at betingelsen for at lede sig selv i selvledelsesprojektet er en 

konstant genskabelse af sig selv i relation til de tre subjektpositioner. En genskabelse, hvor de 

gravide på refleksiv vis må hoppe ind og ud af positioner og hermed binde det selvledelsesprojekt 

sammen, som staten ikke har bundet en sløjfe på.  

Når de gravide imidlertid ikke ser styringens vilkår, bliver det nærliggende at spørge til, hvad de så 

ser? De gravide ser, hvordan selvstyringen ikke er ligetil men derimod kompleks. Vi iagttager 

imidlertid, hvordan statens inkonsistens på overraskende vis transformeres til konsistens i den 

enkeltes projekt. Vi vil nu vise, hvordan de gravide transformerer kompleks styring til simpel, 

målrettet styring ved at konstruere, det vi vil kalde ’individuelle ledelsesstrategier’.  

En følsom ledelsesstrategi 

Vender vi os mod empirien kan vi iagttage, hvordan de gravide handler på den komplekse styring 

ved at opstille egne mål for graviditeten. Dette sker ved, at de konstruerer deres egne individuelle 

ledelsesstrategier. Disse strategier består i, at de gravide nedsætter nye begrundelser for handling og 

hermed genskaber muligheden for at lede egen graviditet. Ud fra vores empiri er det vores indtryk, 

at der er lige så mange ledelsesstrategier, som der er gravide. Med dette indtryk kan man sige, at 

strategiernes fællestræk er, at de er individuelle.  

Et eksempel på en strategi finder vi hos Malene, der forklarer, hvorfor hun er endt med at tillade sig 

selv at drikke et halvt glas vin enkelte gange under sin graviditet, selvom retningslinjerne prædiker 

nul alkohol: ”Når de siger, at man ikke må drikke, så ved jeg godt, at det betyder ikke noget, at jeg 

tager et halvt glas rødvin de tre gange (…) Jeg tror, at de fleste mennesker ved godt at bommen er 

sat lidt højere end det er nødvendigt. Så den skelnen laver jeg også” (Malene, bilag 4: 137). For 

Malene bliver strategien at tro på, at den information og vejledning hun modtager er ’maximums-

anvisninger’, hvilket betyder, at hun anser den vejledning, hun har modtaget, for at sigte efter den 

maximale sundhedstilstand. Malene vælger at konstruere sine egne ’minimums-anvisninger’, der 

kan skabe ro og sammenhæng i hendes graviditetsforløb.  

For andre er strategien at navigere uden om viden om risici. Ida fortæller her, hvordan hun 

udvælger og fokuserer på dele af vejledningen: ”Det er nok også sådan bevidst, at jeg ikke helt 
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sætter mig ind i de der dårligdomme (…) Man vælger det positive og så fokuserer man på det. Det 

har jeg gjort i hvert fald” (Ida, bilag 6: 154). Med ’det positive’ synes hun at mene det, hun kan 

styre efter og anvende i eget graviditetsforløb. Ida optræder med denne selektion som magter af sin 

egen graviditet, fordi hun via sin selektion i vidensstrømmen ekskluderer de dele af vejledningen, 

der fokuserer på potentielle usundheder. Herved muliggør hun en styring mod sundhed, som hun 

kan genkende i egne handlinger. Med denne strategi bliver den sunde graviditet forenelig med 

hendes egen adfærd og dermed opnåelig for Ida.  

Hos Nanna møder vi en strategi, der rangordner synder efter, hvad der er værst: ”… så har jeg 

drukket måske fem glas vin i løbet af min graviditet. Jeg har ikke været krakilsk med det (…), 

Senere i interviewet påpeger Nanna: ”På en eller anden måde bliver det meget vulgært med sådan 

en stor mave og en cigaret. Det er mere vulgært end en stor mave og en øl” (Nanna, bilag 3: 123-

124). Her synes den individuelle strategi at forme et hierarki over (u)sundheder, hvor fem glas vin i 

løbet af graviditeten ikke bliver udråbt til lige så stor en synder som rygning.    

Trods de individuelle strategier kan vi iagttage et fællestræk, idet de gravide i alle tilfælde agerer 

egen selektionsmaskine. Når vi i vores empiri spørger ind til det bagvedliggende kriterium for at 

selektere afslører sig imidlertid et uventet kriterium: at føle graviditeten.  Det kommer til udtryk på 

forskellige måder: ”Jeg føler, at jeg hviler meget i min egen krop, og jeg kender min egen krop, og 

så gør jeg de ting, som jeg selv synes er rart” (Ida, bilag 6: 155). Nanna bakker op og supplerer 

denne udlægning af, hvordan man opnår den sunde graviditet: ”Jeg tror, at den sunde graviditet er, 

når man har det rart” (Nanna, bilag 3: 123). Matilde tilføjer til den sunde graviditet, at; ”(…) det er 

vel egentlig, at man har det godt med sig selv” (Matilde, bilag 8: 171). Overraskende optræder her 

ord som ’har det rart’ og ’har det godt med sig selv’. Den gravide, der gennem graviditetsomsorgen 

er blevet klædt på til at lede sit graviditetsprojekt ud fra videnskab, informationer om risici, 

statistiske vurderinger og sandsynligheder, vælger som værn mod styringens kompleksitet at vende 

sig mod modsætningen til dette: følelser og fornemmelser. At føle graviditeten bliver det grundlag 

den gravide leder sig selv på. Når de gravide skal håndtere styringskompleksitet, iagttager vi 

hermed, hvordan de gravides ledelsesstrategi bliver at føle sig frem på ad hoc vis og hermed skabe 

sammenhæng i selvledelsesprojektet ved at af-videnskabeliggøre sig selv og sit eget projekt. 

Selvledelsesprojektets genskabelse 

Selvom de gravide nedsætter egne begrundelser for selvledelsesprojektet, viser vores empiri 

imidlertid også, at de gravides ledelsesstrategier ikke formes fuldstændigt vilkårligt. Tværtimod 
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sættes ’følelsen af sundhed’ gang på gang under pres: ”Altså, på den ene side er jeg glad for min 

afslappede side, der tager det, jeg kan bruge af det. Og på den anden side er jeg fuldstændig 

opmærksom på, at vi bliver påvirkede af dårlige ting, så det er vigtigt at komme godt fra start, og 

holde sig sund, Jeg synes, det er lidt dobbelt. Det er ikke altid, at jeg kan finde den rette balance.” 

(Malene, bilag 4: 138). Vanskeligheden ved helt at udelukke de velkendte begrundelser for 

sundhed, når selvledelsesprojektet skal forvaltes, skal særligt ses i relation til en central komponent, 

som vi tidligere har udpeget i selvledelsesprojektet; evig optimering. Dertil har vi vist, hvordan 

endnu en komponent gjorde sig gældende, når de gravide konfronteres med graviditetsteknologier, 

nemlig dobbeltlivet. Disse to komponenter udgør en væsentlig begrundelse for, at de gravides 

individuelle ledelsesstrategier, på trods af, at de er individuelle, alle sammen placerer sig inden for 

rammerne af statens graviditetsomsorg.  

De evige optimeringsmuligheder bliver uundgåelige og uendelige i selvledelsesprojektet, og 

skylden over aldrig at være sund nok giver anledning til refleksiv agtsomhed hos vores 

respondenter. Den gravide må konstant dømme sig selv sund eller usund – ikke bare i forhold til sig 

selv, men i nærværet af det ufødte barn: ”Jeg tror, man skal opfylde så meget, man overhovedet kan 

og kan overskue og kan overkomme. Det tror jeg da. Jo mere man gør, jo sundere udgangspunkt 

tror jeg da også på, at barnet får. Så altså det man overhovedet kan overkomme, det skal man da 

gøre” (Mette: bilag 7: 167). Den gravides endegyldige ansvar for at forvalte både dobbeltlivet og 

det konstante krav om optimering viser sig derfor at spille en helt afgørende rolle, når de gravide 

genindsætter de velkendte definitioner af sundhed i selvstyringen. Selvom vores gruppe af 

respondenter alle sammen nedsætter deres egen begrundelse for selvledelsesprojektet, nemlig ’at 

føle graviditeten’ består denne ’følen’ altså ikke i en diametralt anden adfærd end den adfærd, som 

staten anviser.  

De gravides individuelle ledelsesstrategier bryder således ikke med de statslige 

handlingsanvisninger, men placerer sig netop inden for statslige definitioner af en sund graviditet. 

De gravides konsistente projekt består således af en strategi på statens strategi. Vi husker, hvordan 

vi i analysestrategien opstillede et kriterium for subjektpositioners fasthed; når gravide gør statens 

anvisninger til deres eget handlegrundlag. Ud fra dette kriterium kan vi slå fast, at de gravide, på 

trods af deres individuelle føle-strategier, alligevel fastholder sig selv i subjektiveringerne. Med 

individuelle ledelsesstrategier konstruerer de gravide deres eget projekt i statens projekt.  
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Her ser vi i særdeleshed en interessant iagttagelse. Når de gravide konstruerer deres eget konsistente 

projekt i statens projekt, ser vi hvordan selvledelsesprojektet genskabes i sig selv i form af et 

selvledelsesprojekt, der skal føles på ad hoc vis. Hermed når vi frem til en erkendelse af, at vi ved at 

udfolde den paradoksale styring af graviditet, får øje på selvledelsesprojektets egentlige mulighed. 

Selvledelsesprojektets genskabes i sig selv i skikkelse af de gravides individuelle ledelsesstrategier. 

Når ustyrlighed bliver styringens forudsætning 

Vores karakteristik af styringen som polyfon og antagonistisk fik os til at iagttage statens styring 

som inkonsistent. Når de gravide møder denne styring, og heri ser styringens kompleksitet, former 

de deres individuelle ledelsesstrategier, hvilket man umiddelbart skulle tro, gjorde styringen 

ustyrlig. De gravides konstruktion af individuelle ledelsesstrategier skaber imidlertid et 

handlegrundlag, som muliggør, at de gravide kan skabe et sammenhængende forløb, når de 

navigerer mellem divergerende subjektpositioner. Selvom den gravide stadig må forholde sig til 

komplekse styringsrum, skaber hun sin egen konsistens ved at aktivere sig selv som selvledende og 

herudfra opstille egne mål for graviditeten. På denne måde skabes konsistens for den gravide i den 

statslige inkonsistens ved at selvledelsesprojektet genskabes i sig selv. Vi ser derfor et 

overraskende, paradoksalt træk ved graviditetsomsorgen, som den virker i dag; statens inkonsistens 

bliver forudsætningen for de gravides konsistente projekt. Eller endnu mere paradoksalt; styringens 

ustyrlighed bliver styringens forudsætning. Ved at udfolde dette paradoks har vi vist, hvordan 

styringen aldrig kortsluttes, men tværtimod opererer igennem sin egen modsætning. 

Vi kan altså nu slutte, at den inkonsistens, der træder frem som følge af modsætningsforholdet 

mellem de tre subjektpositioner, ved første øjekast fremstår som en svaghed i styringen; styringens 

akilleshæl. Den gravide skal umiddelbart handle på en inkonsistent handling. Når den gravide i sit 

selvledelsesprojekt skaber konsistens ved at konstruere egne strategier, bliver styringens akilleshæl 

overraskende transformeret til dens styrke. Inkonsistens skaber konsistens i den enkeltes 

selvledelsesprojekt – den umulige styring skaber mulighed. Med blik for denne paradoksale styring 

kendes selvledelsesprojektet stadig som muligt, om end ustyrligheden også har påpeget projektets 

umulighed.  

5.5 Delkonklusion  

Ved at udfolde selvledelsesprojektet gennem tre primær-teknologiske blikke har vi i den synkrone 

analyse vist, hvordan styringen af graviditet aldrig kortsluttes, men derimod konstant genskabes i 
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kraft af styringens paradoksale karakter. Med udgangspunkt i styringens paradoksale styring kan vi 

nu fremhæve selvledelsesprojektets mulighed og umulighed.    

Styringen af graviditet kommer til syne for os i den synkrone analyse som tre primære teknologier, 

der hver især kaster et særligt styringsrum af sig. Fælles for de tre styringsrum er, at den gravide 

forpligtes på sin frihed og tre selvforhold. Alle tre styringsrum er hver især drevet af et produktivt 

paradoks, som genskaber handlerum, når den gravide positioneres som henholdsvis ekspert, skyldig 

og anonym, og muliggør at den gravide kan fastholde sine positioneringer. Dette, selvom 

paradokset lever af sin egen modsætning og umulighed, når den gravide for at blive ekspert har 

brug for ekspertise, når den gravide for at blive frikendt fra sin skyld må bekende sig skyldig og når 

den gravide for at blive iagttaget individuelt må lade sig anonymisere. 

Når vi forskyder vores iagttagelse fra delene til helheden er det ved at iagttage de tre primære 

teknologier som selvledelsesprojektets helhed. Her får vi øje på, hvordan den gravides handlen på 

samme tid skal finde mening i både selvreference og fremmedreference. Når styringskompleksitet 

bliver et vilkår for selvledelsesprojektet, ser vi, hvordan hyper-refleksivitet bliver en umulig 

nødvendighed, hvis projektet skal ledes som ét sammenhængende forløb. Dette vilkår er dog ikke 

synligt for de gravide. I stedet konstruerer de gravide individuelle ledelsesstrategier, hvori de 

forliger deres ledelsesprojekt ud fra en begrundelse, om at føle graviditeten. Når de gravide 

nedsætter en ny begrundelse for selvledelsesprojektet, genskabes selvledelsesprojektet herved i sig 

selv. Det er i denne genskabelse, at vi ser, hvordan umulig styring bliver mulig i kraft af dens 

umulighed.  

Med disse iagttagelser ser vi, hvordan selvledelsesprojektet opretholdes og konstant genskabes i 

kraft af projektets paradoksale styring. En paradoksal styring som både består i genskabelsen af 

handlegrundlag i de tre subjektpositioner, men også mere overraskende som genskabelsen af de 

gravides projekt i statens projekt, når projektet skal forvaltes i sin helhed. En styring, der på 

overraskende vis, indsætter ustyrligheden som styringens forudsætning. At styringen lever af sin 

egen modsætning bliver på samme tid både selvledelsesprojektets mulighed og umulighed. 
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6. Refleksion: Moderne Styring    

– i modhukommelsens lys 

 

”Jeg tror, at man ville have savnet information som gravid for 70 år siden. Det kan jeg jo høre, når 

jeg har snakket med min mor, som har været med til en af de der scanninger (...), hun synes: ”Hold 

da op! Mange af de der ting, det anede jeg jo ikke noget om”. Det er jo ikke fordi min mormor ikke 

har villet fortælle hende det, men det vidste man bare ikke. (...). Og jeg kan også høre på min 

mormor, at det er helt vildt, hvad jeg kan få at vide. Som hun sagde: ”Det anede vi jo ikke noget 

om. Det var jo bare erfaring fra andre, som man høstede på dengang”. Så jeg tror jeg ville have 

savnet information. Det tror jeg” (Mette, bilag 7: 9).  

Mette er en af mange gravide kvinder i dag med et behov. Et behov hun ikke stiller spørgsmålstegn 

ved, og endda et behov hun, i fortidens lys, ville betragte som et afsavn, hvis det ikke blev opfyldt. 

Behovet kendes som et behov for at modtage information. Derfor anser vores respondenter det for 

et af nutidens synlige goder, at information er tilgængelig - hvis de ønsker den! At behovet opleves 

som indefra kommende, er ét af flere særkender ved den moderne styring. Ambitionen med 

følgende er, at bruge både den genealogiske og den synkrone analyse til at reflektere over den 

særlige moderne og ustyrlige styring, og bestemme den som alt andet end selvfølgelig og indefra 

kommende.  

6.1 Styringseffekternes kontingente karakter  

Med vores genealogiske analyse som modhukommelse til den moderne styring, vi ser i dag, har vi 

skabt et potentiale for kritisk refleksion. En kritisk refleksion, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved de 

disciplineringseffekter der opstår, når vi iagttager styringen af graviditet over tid. 

Disciplineringseffekter som det vidensbehov vores respondenter giver udtryk for at have. Med 

historien som modhukommelse kan vi iagttage, at behovet ikke er selvfølgeligt, men derimod skabt 

som et resultat af historien. Vi ser hermed styringseffekternes kontingente karakter. De kunne være 

anderledes. At iagttage behovet for information som kontingent, som vi gør, er hermed et 

kvantespring fra den selvfølgelighed, de gravide selv iagttager behovet som.  

Når vi iagttager vores genealogiske analyse ud fra en forståelse af styringens kontingente karakter, 

kan vi få øje på, hvor og hvordan behovet for information er blevet skabt historisk. Vi ser med 

vores genealogi en historisk udvikling, hvor den gravide i stigende grad er blevet opdraget til at 
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lukke den synlige stat ind og tage imod dens ledelse, for at definere og forvalte graviditeten på 

bedste vis. Vi ser disse opdragende effekter tage sin spæde begyndelse i 1914 med autoriserede 

jordemødre og senere i 1945 med de forebyggende helbredsundersøgelser. Med disse 

styringsteknologier iagttager vi et ledelsesarbejde, der består i at opdrage den gravide til at se stadig 

flere områder af sin adfærd, som knyttet til graviditetsområdet. Graviditeten bliver således gjort 

styrbar. For at udvise ’korrekt’ adfærd må den gravide gøre sig selv til objekt for den statslige 

ekspertise. Og i takt med at staten banker på og lukkes ind i stadig flere dele af graviditeten og med 

stadig mere detaljeret viden, skabes større og større behov for ekspertise: Behov for viden om 

fosterets sundhed ved fosterdiagnostik, behov for viden om kemikaliefri hverdag, behov for viden 

om adfærd før graviditeten. Som Mette påpeger, ser hun ikke bare denne viden som en et gode, men 

også som en nødvendighed. Denne udviklingen i graviditetens historie bliver til illusionen om et 

nødvendigt behov, der ville afstedkomme afsavn, hvis viden ikke var tilgængelig.  

Med genealogien som modhukommelse ser vi altså, hvordan en statslig facilitering af 

graviditetsprojektet er blevet intensiveret ved at opdrage den gravide til at anse statslig ekspertise 

fra sundhedsautoriteter som uundværlig. En kontingent uundværlighed vel og mærke. En udvikling 

der betyder, at graviditetsprojektet i dag er kendetegnet ved stor vidensafhængighed hos de gravide 

samt selvfølgeliggørelse af vældet af teknologier. Vi kan imidlertid påpege, at denne 

vidensafhængighed udelukkende opstår som resultat af styringen over tid i graviditetens historie. 

6.2 Frihedens form og projektets inkonsistens over tid 

I takt med at dette opdragelsesprojekt historisk griber om sig, tager styringen af graviditet samtidig 

en anden og overraskende vej. Statens synlighed som alvidende mindskes med årene, og i stedet 

gives plads til øget selvbestemmelse. Efter at statslige autoriteter har gjort ekspertise uundværlig, 

gjort graviditeten styrbar og skabt en synlig relation til den gravide, bliver den gravide nu overladt 

til sig selv, idet staten overleverer gradvist mere selvbestemmelse til den gravide. Dette skift i 

styring ser vi tage sin begyndelse med helbredsundersøgelserne i 1945, mere drastisk med 

indførelsen af abort i 1973 og tydeligst med teknologien ’informeret valg’ fra 2003. 

Sundhedsvæsenets rolle som alvidende autoritet underlægges her den enkelte gravides 

selvbestemmelse og ønske om viden. Den enkelte skal agere sin egen sundhedsminister. 

Når vi iagttager den styring, der følger med disse teknologier, iagttager vi ikke, at statslig styring 

mindskes. Pointen er derimod, at karakteren af styringen nu også pålægger den gravide at styre 
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mere. Statslig styring usynliggøres derfor til fordel for den gravides selvbestemmelse, der bliver 

udgangspunktet for en ny form for styring. Vi ser en forskydning over tid, hvor frihedens form 

gradvist udvides til i dag, hvor den træder frem i sin hidtil videste form. Styringen af graviditeten 

bliver derfor i lyset af vores analyser til et inkonsistent projekt, der først indsætter en synlig stat i 

ledelsesprojektet for dernæst at usynliggøre den i frihedens navn. Friheden har en form, der 

udelukker tvang, men træder frem som en tvingende frihed. Konsekvensen af den moderne 

magtudøvelse bliver således effektfuld, idet de gravide overtager styringen, forpligter sig på 

friheden og inden for denne ramme konstruerer deres eget projekt. 

På baggrund af vores analyser kan vi derfor nu fremhæve, hvordan der er inkonsistens i statens 

styring over tid. Her ser vi, hvordan forvaltningens råderum stødt vokser, alt imens den synlige 

styring samtidigt mindskes. Denne form for styring, hvor man styrer mere ved at styre mindre, ser 

vi som kernen i graviditetsomsorgen i dag. En detailstyring, der virker på snedig, effektiv og 

usynlig vis ved at styre igennem den enkeltes frihed.  

6.3 Styringens paradoksale motor 

At vi kan se, hvordan friheden forpligter den enkelte til at forvalte sit eget projekt, er en særlig 

udsigelseskraft ved vores blik. I vores studier står det imidlertid klart, at dette forhold ikke står 

alene som definitionen på den moderne styring. Snarere synes vores analyser at have påpeget et 

væsentligt, men i en Foucaultiansk ramme, overset forhold. Nemlig styringens paradoksale 

operationer; at der udover pligt til frihed opererer andre produktive modsætninger, der sikrer det 

sociales fortsættelse. Med vores analyser viser vi, hvordan nutidige teknologier i konfrontationen 

med de gravide, vækker umulige paradokser til live som styringens motor og mulighed. Hermed 

kan vi give et bud på, hvordan styringen undgår fastfrysning og i stedet kontinuerligt fortsætter 

igennem sin egen umulighed. Med denne indsigt tilbyder vi at viderebygge Foucaults magtoptik.  

Vi har bestemt statens inkonsistens over tid ved en udvidelse af frihedens form, hvor man styrer 

mere ved at styre mindre. Dertil bliver ophobningen af teknologier og magtformer også et vidne om 

statens inkonsistente styring i dag, da den gravide skal lede sit projekt i et multipelt og antagonistisk 

styringsrum. Dette iagttager vi, når de gravide efterspørger det modsatte af det, der tilbydes: Når de 

af staten bliver iagttaget som et nummer i rækken af gravide, efterspørger de mere individuel 

vejledning, og når de oplever, at sundhedsautoriteter er fraværende, efterspørger de mere ekspertise 

og vejledning at læne sig op ad.  I dette multiple styringsrum opgives det enkle entydige overblik, 
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der skaber styringens forudsigelighed. Ustyrligheden blomstrer, men bliver tøjlet igen ved at lave 

strategier på strategier, styre på styring, som vi har set, at de gravide gør, når selvledelsesprojektet 

bliver genskabt som et projekt i statens projekt. I dette forhold er det særligt iøjnefaldende, at den 

inkonsistens, der er skabt over tid ved både en udvidelse af frihedens form og ved en ophobning af 

teknologier, i dag bliver til konsistensen i den gravides projekt. Herved kendetegnes styringen ved 

sin (u)mulighed.  

I denne modsætning bliver den moderne magtform kendetegnet ved mere end pligt til frihed, men 

også ved dens ustyrlighed, der bliver styringens forudsætning. Magten finder derfor i særdeleshed 

sit produktive lejde igennem det styringsparadoks, at styringen lever af sin modsætning; 

ustyrligheden. 

Vender vi blikket mod vilkåret om evig optimering, som vi udpegede som karakteristisk for 

selvledelsesprojektet, ser vi, hvordan denne logik også opererer igennem sin egen modsætning og 

forskyder sig produktivt. Vi har set, hvordan sundhed i en logik om evig optimering er en 

umulighed. Det, den gravide søger at blive, kan hun ikke opnå, idet hun konstant kan gøre sig selv 

endnu sundere og dermed konstant er bagud i tid i forhold til sin egen sundhed. Denne pointe ser vi 

eksempelvis i vores synkrone analyse ved at vidensbanken for de gravide synes uudtømmelig, og 

ved at uudtømmelig viden konstant påpeger den gravides utilstrækkelighed. Her opstår uendelige 

muligheder for at udpege risici og dermed også uendelige veje, hvormed sundheden kan 

efterstræbes. Hermed slår logikken om optimering over i sin modsætning ved at bestemme det, den 

gerne vil, nemlig sundhed, som en umulighed og lever på denne måde af det modsatte af sig selv. 

Perfektionen forskyder sig i det uendelige og sundheden forbliver et uopnåelig ideal. Hermed bliver 

optimeringslogikkens egen modsætning på paradoksal vis samtidig dens produktive motor. 

Med et blik for tilbuds-, samtale- og screeningsteknologier har vi endvidere tilføjet de frie subjekter 

og det forpligtende selvforhold et paradoks, der opererer igennem sin egen umulighed. Når 

subjekter formes, ser vi derfor, hvordan omformningen også sker gennem paradoksale 

handlegrundlag, hvor umuligheden hele tiden blive til subjektpositionens mulighed. Dette har vi set, 

når eksperten har brug for ekspertise, når den skyldige for at blive frikendt fra sin skyld må bekende 

sig skyldig, når den anonyme for at blive iagttaget individuelt må lade sig anonymisere. 

Vores analyser har således påpeget, at styringens produktivitet består i mere end, hvad Foucault har 

blik for i sit greb om moderne magtudøvelse. Styringen er langt mere paradoksal. Ved at påpege 
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styringens motor som et produktivt paradoks, har vi tilføjet et blik, der kan indfange, hvordan 

mening kontinuerligt kan skabes og genskabes, så styringen fortsat kan muliggøres igennem sin 

egen umulighed. Vi vil nu påpege endnu en paradoksal modsætning. Dette er dog en paradoksal 

modsætning, der adskiller sig fra ovenstående ved at tage sit udgangspunkt i en normativ vurdering 

af styringens karakter: Styringens produktivitet og styrke kan også blive dens skrøbelighed!  

6.4 Styringens skrøbelighed 

Når vi normalt går til læge, er det med ønsket om at modtage en viden, vi ikke selv besidder for 

herefter at kunne handle på den viden, som lægebesøget har givet. Når gravide går til læge, har de 

ikke nødvendigvis bedt om at blive vejledt i den ene eller anden retning. De er i første omgang blot 

hos lægen i kraft af tilstanden som gravid. I forlængelse heraf kan vi spørge, hvad der sker, hvis den 

gravide ikke magter opgaven som sin egen sundhedsminister? Bliver svaret, at staten må generobre 

sin viden, mindske rum for selvstyring og ensrette styringen, så sundheden bliver opnåelig ud fra en 

række mere eller mindre fastsatte minimums-krav? Omvendt, og i den anden ende af spekteret, er 

det også relevant at spørge til, hvad der sker, hvis den gravide indsætter sig selv som sin egen 

sundhedsminister på en sådan måde, at hun ikke kan være andet. En slags sundhedsminister på 

konstant overarbejde, der er sit ansvar så (over)bevidst, at hun handlingslammes som en konsekvens 

af teknologiernes styringspres og udbrændende potentiale. Begge scenarier medfører 

handlingslammelse, hvilket ville sætte en stopper for de ellers så produktive paradokser, som vi har 

fremanalyseret. 

Ovenstående konsekvens af styringen som skrøbelig har vi i dette speciale ikke kunne sige noget 

om, da vores respondenter alle har været i stand til at magte ustyrligheden og handle på det 

handlegrundlag, som styringen har tilbudt dem. Vi stiller os dog åbne over for den mulighed, at ikke 

alle gravide formår at forvalte jobbet som sundhedsminister og handle på ustyrligheden, som vores 

respondenter har gjort det. En analyse med udgangspunkt i et bredere udvalg af respondenter ville 

kunne be- eller afkræfte om andre (grupper af) gravide som resultat af kompleksitet og inkonsistens 

ville handle anderledes, end hvad den statslige graviditetsomsorg legitimerer. Dette kunne 

eksempelvis være gravide som fremskrevet i de to scenarier, enten handler imod autoriteters 

anbefalinger om ingen alkohol, ingen rygning, motion og varieret kost eller en gruppe af gravide 

som overhandler, overarbejder og udbrændes af teknologibelastningen. Polyfonien af 

styringsteknologier, hvor ustyrlighed bliver styringens forudsætning, har således en potentiel 
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slagside. Med denne påpegning viser vi således konsekvenserne af vores analysestrategiske valg og 

disse betydning for specialets konklusioner. 

6.5 At håndtere styringens polyfoni 

Med den graviditetsomsorg, som vi har fremanalyseret i dette speciale, kan vi definere statens 

polyfone ledelse, som et tilvalg af forskellige teknologier med forskellige styringseffekter. I 

forlængelse heraf kan man spørge: Forudsætter mødet med den polyfone styring ikke hyper-

refleksive mennesker, der formår at sætte sig selv på sidelinjen i forhold til egen ledelse? 

Mennesker der i overført betydning er på anden orden i forhold til sig selv og dermed konstant kan 

reflektere over styringens effekter, kontingensen ved egne valg samt reflektere over deres egen 

styring på teknologiernes styring. Kræver sameksistensen af multiple og over-komplekse 

styringsteknologier ikke, at gravide i dag skal iagttage deres egne blinde pletter? Svaret er ’jo’. 

Spørger vi dernæst om dette er muligt, er svaret ’nej’. Med disse iagttagelser overlades det derfor til 

forskere, men også sundhedssektorens entreprenører at forudse og udpege styringsteknologiernes 

konsekvenser. Her kan styringsteknologiernes antineutrale forudsætning ikke gentages nok: Der 

følger et ’rigtigt’ og ’forkert’ med enhver form for styring. På denne vis vil styring altid forme den 

enkelte og den samlede befolkning hen imod et ideal. Et ideal der kunne se anderledes ud. Netop af 

denne grund bliver det vigtigt at forholde sig til om styringens konsekvenser er ønskelige.  

Af samme grund kræver det is i maven og køligt overblik i sundhedssektoren, når det polyfone 

styringsrum skal forvaltes. Valget af styringsteknologi kræver nemlig i sig selv styring. For når man 

bestemmer sig for en særlig styringsteknologi, vælger man ét par briller frem for et andet, og skaber 

dermed også et særligt udsyn. Med vores refleksioner frisk i hukommelsen, vores udfoldelse af 

styringens konsekvenser samt påpegningen af ustyrlighedens potentielle slagside må 

sundhedssektoren være sig bevidste om deres valg af teknologier. Sundhedssektoren må kende det 

vilkår, som sameksistensen af modsætningsfyldte styringsteknologier byder den gravide i dag. Her 

tilbyder vores speciale sundhedssektoren at forstå og genoverveje sin graviditetsomsorg ud fra de 

tre komponenter, vi har defineret som dens kerne: Tilbuds-, samtale- og screeningsteknologien. 

Med forståelse og refleksion over disse teknologiers konsekvenser bliver det muligt at gentænke, 

reflektere og ikke mindst handle strategisk på karakteren af den nutidige graviditetsomsorg. Som 

graviditetsomsorgen fremtræder i dag, efterstræbes en skabelse af sunde mennesker og et sundt 

samfund i et styringspres, der stiller krav til de gravides strategiske anknytning og 

styringsforudsætninger. Her vil vi opfordre sundhedssektoren til at blive sig bevidst om dens 
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ambition med styringen. Er ambitionen med graviditetsomsorgen at drage anonymiserende omsorg, 

hvor en synlig stat sætter den gravide i parentes. Eller er ambitionen at motivere til 

selvbestemmelse i håbet om, at de gravides selvledelsesprojekt uanset de gravides baggrund og 

forudsætninger vil lægge sig inden for en statslig definition af sundhed.  

Uanset hvilken kurs der udstikkes i fremtidens sundhedssektor, handler det om at kunne agere 

strategisk ved at søge indsigt og finde forståelse for konsekvenserne af de styringsrum, der bygges 

op i sektoren. Tilbage er der blot at opfordre sundhedssektorens entreprenører til at styre deres valg 

af styring! 
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7. Konklusion 

Dette speciale har været drevet af vores interesse for den moderne styring af selvstyring som den 

udfoldes og virker i nutidens graviditetsomsorg. Derfor har ambitionen været at besvare denne 

problemformulering: Hvordan bliver styringen af graviditet til et muligt selvledelsesprojekt, og 

samtidig selvledelsesprojektets umulighed? 

Vi har med dette speciale vist, hvordan den moderne styring af graviditet er kendetegnet ved umulig 

styring, der på paradoksal vis bliver mulig. Vi har således fremanalyseret, hvordan dele af 

sundhedssektoren i dag ikke blot er kendetegnet ved, men også forvaltes som (u)mulig styring. 

Denne (u)mulige styring muliggøres ved at indsætte den gravide som styrende center. Som 

ansvarlig for graviditeten forpligtes hun på sin frihed til at lede graviditeten som et projekt. Og det 

er præcis gennem dette selvledelsesprojekt, at der skabes mening og handling i 

graviditetsomsorgens komplekse og modsætningsfyldte styringsrum. Graviditetsomsorgen i dag er 

således blevet afhængig af den enkelte gravides evne til at skabe mulighed i den umulige omsorg. 

Dette speciale har vist, at de gravide kan klare denne opgave ved at skabe konsistens i statens 

inkonsistens. En konsistens der består i, at den gravide gennem individuelle ledelsesstrategier 

genskaber selvledelsesprojektet på en måde, så det fremstår styrbart for den gravide. Vi har dog 

stillet os undrende over for, om den (u)mulige styring er hensigten og ambitionen for en 

sundhedssektor, der i højt tempo tilfører graviditetsområdet stadig flere graviditetsteknologier. Med 

andre ord maner dette speciale til eftertanke ved at vise den stigende kompleksitet, den enkelte 

gravide i dag bliver bedt om at håndtere.   

Graviditetsomsorgens stigende kompleksitet har vi i specialet belyst og udfoldet i to særskilte 

analyser, som på hver deres måde bidrager til en besvarelse af problemformuleringen. Med en 

genealogisk tilgang har vi skabt forståelse for den ophobning af teknologier, den gravide skal 

navigere i og lede sig selv på i dag, samt de evige optimeringsmuligheder, den gravide konfronteres 

med. I analysen af nutidens graviditetsomsorg kunne vi dertil udpege et væsentligt selvforhold; 

dobbeltlivet. Når dobbeltlivet er nærværende for de gravide i deres selvstyring, forstærkes den 

produktive magt gennem mekanismer som skyld, negativ bekendelse og behov for vejledning. Den 

gravide skal ikke kun optimere egen krop og adfærd i det multiple og modsætningsfyldte 

styringsrum. Hun står også som ene ansvarlig for det liv, hun bærer. Den gravide som styrende 

center er konstant bagud i tid, når ansvar for dobbeltliv og evig optimering bliver et vilkår i 

selvledelsesprojektet. Netop dette bliver selvledelsesprojektets mulighed, idet den gravide, for at 
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håndtere styringskompleksitet, former individuelle ledelsesstrategier på statens strategi. Dermed 

muliggøres selvledelsesprojektet på ny. Konsekvensen bliver, at de gravide i særdeleshed indhylles 

i den (u)mulige styring, hvor de er dømt til konstant at skabe den konsistens, som 

graviditetsomsorgen i dag ikke formår at skabe. Derudover er det værd at fremhæve, hvordan 

dobbeltlivet som et særligt selvforhold har set dagens lys i dette speciale. Vi forestiller os, at man 

med fordel kan forske i dobbeltlivets betydning i andre studier, der omhandler statens forvaltning, 

og hvor gravide er en del af styringen. Et eksempel kunne være forskning i det sociale arbejde.  

Med et blik for graviditeten som et selvledelsesprojekt har vi i dette speciale sat den moderne 

styrings virke på spidsen. Ved at iagttage statens graviditetsomsorg, som udtryk for moderne og 

paradoksal styring, har vi vist, hvordan styring gennem frivillighed og ustyrlighed er særdeles 

effektiv, når ambitionen er at styre de allermest private og intime dele af livet; graviditeten. 
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Bilag 1: Genealogisk arkiv 

 

***          Genealogisk arkiv          *** 

 

1909 Lov om Sundhedsvæsenets Centralstyre, april  

1914 Lov om jordemodervæsen, 13. juni Nr. 126 

1920 Betænkning om fremtidens forsørgelsesvæsen, Indenrigsministeriet 

1929 Lov om adgang til sterilisation, 1. juni Nr. 130 

1934 Lov om ændring i Lov Nr. 130 om Adgang til Sterilisation, 2. maj Nr. 143 

1936 Sundhedsstyrelsen: Råd til svangre 

1937 Lov om bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i de første Leveaar, 31. 

marts Nr. 85 

1939 Sundhedsstyrelsen: Det spæde Barns Ernæring og Pleje samt Regler og Raad for 

Kvinders Ernæring under Svangerskab og Diegivning, J.D. Quist & KOMP. 

AKTIESELSKAB, København 

1945 Lov om Svangerskabshygiejne, 1. oktober Nr. 472 

1945 Sundhedsstyrelsen: Råd og vejledning for svangre kvinder – kortfattet Vejledning 

udgivet af Sundhedsstyrelsen i henhold til lov om svangerskabshygiejne  

1946 Sundhedsstyrelsen: Råd og vejledning for svangre kvinder – kortfattet Vejledning 

udgivet af Sundhedsstyrelsen i henhold til lov om svangerskabshygiejne  

1947 Sundhedsstyrelsen: Raad og Vejledning for svangre Kvinder - kortfattet Vejledning 

udgivet af Sundhedsstyrelsen i Henhold til Lov om Svangerskabshygiejne 

1952 Sundhedsstyrelsen: Raad og Vejledning for svangre Kvinder - kortfattet Vejledning 

udg. af Sundhedsstyrelsen i Henhold til Lov om Svangerskabshygiejne 

1953 Lov om udøvelse af jordemodergerning, 31. marts Nr. 90 

1966 Lov om Svangerskabshygiejne, 8. juni Nr. 200  

1967 Lov om sterilisation og kastration, 3. juni Nr. 234 

1972 Lov om Svangerskabshygiejne og fødselshjælp, 7. juni, Nr. 282. 

1972 Sundhedsstyrelsen: Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp i medfør 

af lov nr. 282 af 7. juni  

1973 Lov om sterilisation og kastration, 13. juni Nr.318 
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1973 Lov om svangerskabsafbrydelse, 13. juni Nr. 350 

1973 Bekendtgørelse om adgang til ydelse efter lov om sygehusvæsenet og lov om 

svangerskabshygiejne og fødselshjælp, 31. marts Nr. 195 

1975 Bekendtgørelse af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, 3.sep, Nr. 431. 

Indenrigsministeriet 

1976 Sundhedsstyrelsen: Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp, i medfør 

af lov nr. 282 af 7. juni 1972 til landets læger, jordemødre, og sygehuse og 

fødeklinikker samt til landets amtskommuner og til Københavns og Frederiksberg 

kommuner 

1977 Betænkning om prænatal genetisk diagnostik, nr. 803, 14. februar. Indenrigsministeriet 

1979 Lov om et forebyggelsesråd, 23. maj Nr. 217 

1981 Sundhedsstyrelsen: Meddelelse til læger, jordemødre og sygehuse om forebyggende 

undersøgelser for kromosomsygdomme, medfødte stofskiftesygdomme, 

neuralrørsdefekter m. v. hos foster 

1983 Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet, af lov om svangerskabshygiejne og 

fødselshjælp og af lov om sundhedsvæsenets centralstyre, 27. marts Nr. 113 

1983 Sundhedsstyrelsen: Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp, i medfør 

af lov nr. 282 af 7. juni 1972, til landets læger, jordemødre, sygehuse og fødeklinikker   

1985 Sundhedsstyrelsen: Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp 

1985 Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, 26. marts Nr. 65 

1985 Bekendtgørelse af Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, 7. november Nr. 477 

1985 Cirkulære om jordemødre, 26. marts Nr. 65 

1994 Sundhedsstyrelsen: Vejledning om prænatal information, rådgivning og undersøgelse 

1998 Sundhedsstyrelsen: Retningslinier for svangeromsorgen 

1998 Sundhedsloven, 7. februar Nr. 95 

1999 Miljø- & Energiministeriet, Sundhedsministeriet, Ministeriet for fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri: Redegørelse om beskyttelse af børn og gravide mod farlige stoffer. 

2003 Sundhedsstyrelsen: Fosterdiagnostik og risikovurdering – Rapport fra en arbejdsgruppe 

2003 Sundhedsstyrelsen: Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 

2004 Sundhedsstyrelsen & Fødevarestyrelsen: Husk folsyre fra du planlægger at blive 

gravid! 

2004 Rode,  Ulla: Graviditet, fødsel, den nye familie, udgiver SCA Hygiene Products A/S, 

Phønix-Trykkeriet A/S 
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2004 Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for fosterdiagnostik – prænatal information, 

risikovurdering, rådgivning og diagnostik, Komiteen for Sundhedsoplysning 

2004 Sundhedsstyrelsen: Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL 

GRAVIDE, Komiteen for Sundhedsoplysning 

2005 Sundhedsstyrelsen: Barn i vente – graviditet, fødsel og barsel- vejledning til gravide 

2005 Ernæringsrådet: Kost til gravide – det videnskabelige grundlag for råd om kost i 

forbindelse med graviditet 

2006 Sundhedsstyrelsen: Psykologiske aspekter, brugerholdninger og -forventninger i 

forbindelse med ultralydskanning i graviditeten – en medicinsk teknologivurdering, 

Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 

2006 Miljøministeriet & Miljøstyrelsen: God kemi - er ikke altid nok 

2006 Miljøstyrelsen: God Kemi - til gravide og ammende – Faktaark 

2006 Fødevarestyrelsen: Når du er gravid – råd om mad og motion 

2008 Sundhedsstyrelsen: 'SUNDE VANER  før, under og efter GRAVIDITET’' 

Sundhedsstyrelsen & Komiteen for Sundhedsoplysning 

2008 Sundhedsstyrelsen: Faktaark - Forsigtighedsprincippet; baggrund for alkohol 

anbefalinger til gravide, København. 

2009 Frederiksberg Hospital: Velkommen til tematimer om fødslen hos 

onsdagsjordemødrene, Frederiksberg Hospital 

2009 Frederiksberg Kommune: Motion på recept, Frederiksberg Kommune 

2009 Frederiksberg Hospital: Tilbud om rygestop, Frederiksberg Hospital 

2009 Miljøstyrelsen: Forbruger – kend kemien – en guide til fakta, regler, tips og viden om 

kemi i produkter. 

2009 Miljøstyrelsen: Grønne tips til dig om miljø og sundhed 

2009 Miljøstyrelsen: God kemi til dig og dit barn www.babykemi.dk  

2009 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for Svangreomsorgen, Komiteen for 

Sundhedsoplysning 

2009 Sundhedsstyrelsen: ’Den bedste start’, http://www.denbedstestart.dk/  

 

http://www.babykemi.dk/
http://www.denbedstestart.dk/
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Bilag 2: Interviewguide 

 

Navn: 

Alder:  

Baggrund:  

Hvor langt henne d.d. 

Førstegangsfødende?: 

 

 

Den sunde graviditet 

 Hvordan har du indtil nu oplevet det at være gravid? 

 

 Beskriv hvordan du (og om du overhovedet) har ændret dine vaner efter, at du er blevet 

gravid? 

 Er der nogle ydre faktorer i din hverdag, du som gravid er særligt opmærksom på, som du 

ikke var før din graviditet? 

 

 Hvad er en sund graviditet for dig? 

 

Relationen mellem gravid og sundhedsautoriteter 

 Hvilken form for sundhedsoplysning blev du præsenteret for i løbet af din graviditet? 

 

 Hvordan vil du beskrive de råd og den vejledning du har fået fra jordemoder, læge, pjecer 

og kampagner indtil nu?  

 

 Hvordan synes du, at man bliver mødt som gravid i sundhedsvæsenet? - Hvordan har du 

oplevet læge- og jordemodersamtaler? 

 

 Hvordan har det været at skulle forholde sig til de anbefalinger og råd som kommunikeres 

fra sundhedsautoriteter?  

 

 Er der nogle råd fra det sundhedsfaglige personale, som du ikke mener bidrager med noget 

positivt i forhold til din graviditet?  

 

 Hvordan har du oplevet muligheden for at sige nej tak til råd og vejledning? 
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Valg og fravalg 

 Hvor aktivt bruger du det materiale, som du har fået udleveret om graviditet? 

 

 Hvad tænkte du om den information du fik, da du modtog diverse pjecer fra din læge og 

jordemoder?  

 

 Var der noget materiale, der gav særlig mening?  

- eller ingen mening? Hvorfor?   

 Hvad har du særligt taget til dig af råd og vejledning i læge eller jordemoder- samtalerne? 

Hvorfor? Hvilke råd fulgte du ikke? - Hvordan valgte du fra? 

 

 Hvordan føles det at vælge noget fra? 

 Har du hentet råd og vejledning andre steder fra? Hvilke? 

 I dine øjne: hvor mange af de tilgængelige råd/ vejledninger skal man følge for at have en 

sund graviditet?  

 Var det for dit vedkommende en planlagt graviditet? Opsøgte du noget materiale om 

graviditet inden du blev gravid? Hvorfor? 

 

 

Interviewguide – opfølgende interview 

 

Jordemoderens rolle 

 Kan du beskrive de samtaler, som du har haft hos din jordemoder? 

 Hvad har du spurgt din jordemoder om? 

 Kan du give nogle eksempler på spørgsmål/emner, som du har haft med til din jordemoder, 

som du gerne ville have svar på? 

 Hvad mener du selv, du kan bruge jordemoderen til? 

 Hvad havde du fået med dig da du gik? 

 Hvilken følelse havde du, da du fik derfra? 

 Ser du nogen forskel på den rolle som hhv. din jordemoder og læge har spillet i din 

graviditet? 



 

Side 122 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

Bilag 3: Interview med Nanna 

 

Navn: Nanna                           

Alder: 35                     

Baggrund: Projektarbejder i Københavns Kommune          

Hvor langt henne d.d: 39 uger                       

Førstegangsfødende?: Ja 

 

Jeg vil starte med at spørge dig, meget bredt, hvordan har du indtil nu oplevet det at være 

gravid?                

I forhold til mig selv eller i forhold til dem ude omkring mig? 

I forhold til de oplevelser, du personligt har haft. 

Jeg synes, at det har været rigtig dejligt, og dertil har det været fysisk ”spændende”, at se om min 

krop kunne finde ud af det. Jeg synes også, at det har været lige lovligt overvældende, fordi jeg 

synes, at jeg har været gravid hele tiden. Altså siden at folk har kunne se min mave, det er en 4-5 

måneder siden, der har jeg hele tiden været ”hende den gravide”, og det har hele tiden været det 

folk skulle snakke med mig om. Så bliver det meget ens identitet i stedet for, at man er en person, 

eller et job eller en kæreste. Så det mest overvældende var, at jeg pludselig blev min mave i stedet 

for mig selv. Så synes jeg også, at det har været hårdt, fordi man lige pludselig ikke kan tillade sig 

at søge andre job og man kan ikke tillade sig at drikke alkohol. Der er i det hele meget man ikke 

kan tillade sig, fordi man er gravid, og det er der mange andre der godt kan tillade sig. Blandt andre 

ens kæreste! Så kan man være jaloux på ham, men det kommer man ikke så langt med.  

Har du haft meget opmærksomhed på dine begrænsninger? 

Det kan der i hvert fald hurtigt blive. Det synes jeg blev nemmere, da maven kom. Så kunne jeg 

sige, at det var fordi jeg var gravid. Og det er derfor, at jeg ikke kan drikke. Eller at det er derfor jeg 

var træt. Men på den anden side var jeg bare gravid hele tiden efter maven kom. Så det har været 

lidt dobbelt, synes jeg. Lige i de her dage synes jeg mest, at det har været hyggeligt, men jeg har 

heller ikke været så besværet af det.  

Hvis du nu skulle beskrive, hvordan du - og om du overhovedet - har ændret dine vaner efter, 

at du blev gravid, er der så noget særligt du vil pege på? 

Ja, altså det med at drikke alkohol, det er den store ændring. Så stoppede jeg relativt tidligt med at 

dyrke sport, fordi jeg fik ondt i kroppen af det. Så jeg begyndte at dyrke noget andet sport, og det 

synes jeg ikke har været særlig fedt, at skulle dyrke sådan noget stille noget.  Så har jeg prøvet ikke 

at lave så mange aftaler, hvilket jeg ikke har været så god til. Og hvad mere… Jeg vil sige det med 

aftaler, det har jeg prøvet at korte ned, fordi jeg kunne mærke, at jeg blev træt. Og når jeg så tænkte, 

at jeg ikke var så træt mere, så har jeg lavet flere aftaler, og så er kroppen blevet træt igen. Ellers 
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ved jeg ikke rigtig… 

Er der noget i din dagligdag du gør, som du ikke gjorde før? 

Jeg syr og sover til middag. Men nu er jeg jo også gået på barsel. Men indtil da, var der ikke så 

mange ting, som jeg ikke gjorde før. Men efter jeg er gået på barsel er jeg begyndt at sy og strikke 

lidt, og sådan nogle ting har jeg ikke lavet i årevis.  

Nu nævnte du det med alkohol, hvordan har det været at skulle give afkald på det? 

I starten synes jeg ikke det var noget problem. Men henover sommeren synes jeg, at det var 

ærgerlig, for der ville jeg gerne kunne drikke et glas hvidvin, når solen skinner. Man kan 

selvfølgelig godt drikke et glas hvidvin, men det er ikke på samme måde, så det har været et afsavn. 

Her til sidst kan jeg godt synes, at det er irriterende at være tung og stor og ikke kunne have smart 

tøj på, og ikke kunne gå i byen. Af en eller anden grund har jeg her på det sidste fået utrolig stor 

lyst til at drikke mig fra sans og samling. Det forstår jeg egentlig ikke, men jeg tror, at nu hvor jeg 

ikke må, så bliver det utroligt attraktivt. Og der er utroligt lang tid, til det kan lade sig gøre.  

Nu sagde du ”det må jeg ikke”, hvordan lyder vejledningerne egentlig på det punkt? 

Hmm, i Danmark lyder de vidst nok på nul alkohol.  

Har du fulgt det? 

Nej.  Jeg har drukket alkoholfri øl og det smager udmærket, hvis man køber nogle ordentlige. Og så 

har jeg drukket måske fem glas vin i løbet af min graviditet. Jeg har ikke været krakilsk med det, og 

drukket et halvt glas vin i ny og næ. Jeg har ikke drukket alkohol, altså noget sprut.  

Hvis du nu kigger omkring i dine omgivelser, er der så nogle ydre faktorer du er blevet særlig 

opmærksom på?             

Jeg er blevet utrolig opmærksom på, at jeg igen er afhængig af velfærdsstaten. Jeg skal læne mig op 

af, at der er nogle der vil passe mit barn fra om et år af. På en eller anden måde har jeg tænkt, at 

efter jeg blev færdig på universitet, så kunne jeg være ligeglad med velfærdsstaten med mindre jeg 

blev syg. Det lyder selvfølgelig lidt strengt. Men altså, jeg kan være solidarisk og stemme ud fra 

det, men jeg behøver ikke selv at have noget med det at gøre. Jeg vil selvfølgelig gerne arbejde for 

den, men jeg har ikke lyst til at være afhængig af, at der er nogle institutioner, og at de er 

ordentlige, og at man kan få pasning til tiden, og at man ikke skal ligge og cykle hele vejen til den 

anden ende af byen. Sådan nogle ting kan jeg mærke, at jeg bekymrer mig mere om.   

Igen lidt bredt, hvis du nu skulle beskrive den sunde graviditet, hvilke pejlemærker vil du så 

sætte op? 

Jeg tror, at den sunde graviditet er, når man har det rart. Og det kan man så have på forskellige 

måder. Så tror jeg, at det er at prøve at tage det med ro. Så man får slappet af og ikke stormer af 

sted, som man plejer. Dels fordi kroppen ikke kan det. Men også fordi man skal have lidt ro til at 

tænke over nogle ting. Så ville jeg sige noget med det man spiser. Men der har jeg fået det sådan, at 

så længe man spiser det man har lyst til indenfor rimelighedens grænser - forstået på den måde, at 

man ikke skal fylde sig med alt mulig kunstigt hele tiden - så kan man sådan set godt spise en 

yankie-bar om dagen. Herregud. Jeg har været væsentlig mere kostfanatiker før i tiden. Og fordi jeg 

lagde  ud med at have så meget kvalme, måtte jeg skrotte alle ideer om at holde mig til alt muligt 
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sundt. Jeg var nød til at spise det, som jeg kunne spise. Så er jeg blevet meget opmærksom på dem 

der ryger i mine omgivelser, men det tror jeg har noget med rygestoppet at gøre. Det kan i hvert fald 

lige så godt være det, og at jeg derfor har det meget strengt med gravide der ryger. Men det har man 

nok bare generelt. Det er lidt af et samfundsmæssigt tabu. Det havde jeg nogle gravide kollegaer, 

der gjorde.  

Når man selv er gravid, hvad tænker man så?  

Man tænker: ”Det kommer ikke mig ved, men hold da fast.” på en eller anden måde bliver det 

meget vulgært med sådan en stor mave og en cigaret. Det er mere vulgært end en stor mave og en 

øl.  

Er det sundhedsmæssigt eller moralsk, at det er forkert? 

Det hele, tror jeg. Det er en stor portion af moral, egoisme, sundhed og alt muligt.  

Vi har nogle spørgsmål omkring dit møde med sundhedsvæsenet, og jeg vil gerne starte med 

at spørge, hvilken form for sundhedsoplysning blev du præsenteret for i løbet af din 

graviditet? 

Utroligt mange pjecer. Stakkevis af pjecer.  Ellers synes jeg, at det har været, hvad læger og 

jordemødre har sagt. Men jeg synes ikke, at de har sagt særlig meget om sundhed. Men min læge 

ved også godt, at jeg ikke ryger. Og så har de spurgt en gang, hvad jeg vejede. Jeg ved at Hvidovre 

Hospital er meget fokuseret på sådan noget med vægt og fedme under graviditeten, men det har de 

ikke… Jeg har på fornemmelsen, at de har set på mig, og så gennem det målrettet deres 

informationer. Der var en jordemoder i foråret, da jeg sagde, at jeg havde lyst til  frugt, som sagde 

at jeg skulle holde lidt igen med det, fordi der var meget frugtsukker i det, som kunne lede til 

overvægt.  

Når du får sådan et råd, hvad tænker du så? 

Så tænker man: ”Nåh da!” Og så spiser man noget mere frugt. Der har jeg haft det sådan, at hvis jeg 

havde det godt med det, og det ikke er usundt, er det okay – det er jo ikke rødvin, smøger og røde 

vingummier. Det er sådan set bare frugt.  

Du sagde, at du mente jordemoderen og læge havde en ide om, hvem du var. Hvordan tror 

du, at de danner sig den ide? 

Min læge kender mig jo. Jeg ved det ikke, men jeg tror også, at de bedømmer mig, når de går ind af 

døren. De spørger til, hvem man er og hvor man kommer fra og sådan noget. Ved vores første 

jordemoderbesøg spurgte hun mig og min kæreste, hvad vi lavede og sådan.  

Så du følte, at der var en form for screening i forhold til, hvem I er? 

Ja, mit bud er, at de har nogle forskellige kategorier, de putter folk ned i. Det ville være mit bud, 

men jeg ved det selvfølgelig ikke.  

Nu sagde du, at du fik enormt mange pjecer. De råd og den vejledning, der var i de pjecer og 

kampagner, hvad retter de sig overordnet imod? 

De retter sig egentlig mest til når barnet er kommet. Og så var der en med motion under 

graviditeten. Så det er mest til efter graviditeten. Der var en om bedsteforældrenes rolle og faderens 
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rolle, om fødselsdepression, og så var der også noget med mad, hvilken mad man skulle spise under 

graviditeten.  

Hvad med under graviditeten? Manglede der noget information til den periode? 

Næh, det synes jeg egentlig ikke. Men nu har store dele af min omgangskreds også børn, så man 

kan altid spørge dem. Men jeg synes, der var så mange informationer. Man kunne jo altid kigge i en 

bog eller gå på internettet.  

Du har været lidt inde på det i forhold til dit indtryk af, at jordemoder og læge daner sig et 

indtryk af, hvem du er. Men kan du uddybe, hvordan du synes, at man bliver mødt som 

gravid i sundhedsvæsenet? 

Jeg var en enkel gang ude på Hvidovre, fordi min mave havde været mærkelig hele natten, men 

ellers har jeg kun været ovre hos jordemoderen. Men det er selvfølgelig også sundhedsvæsenet. 

Men de ligger for sig selv i den bygning. Men altså, både på sygehuset og hos jordemoderen bliver 

man taget utroligt seriøst. Der er ikke noget, der er forkert. Det er nok det, der er underligt, når man 

er gravid, at det man kan høre som underligt, når barnet kommer, det er hverken rigtigt eller forkert. 

Ligegyldigt hvad man siger, er det normalt, hvilket er sådan lidt sjovt. På den anden side er det 

dejligt at finde ud af, at der ikke er noget galt.  

Hvordan har du oplevet de normale tjek hos jordemoder og læge. Hvordan har dialogen og 

samtalen forløbet? 

Jeg havde mange gode forventninger til min egen læge, men dem har han også indfriet. Men ham 

kendte jeg også, og han er meget sød og sådan:” Hvis du synes det, så er det fint.” Til gengæld 

havde jeg nogle klare fordomme om, at jordemødrene ville være sådan lige lovligt alternative til 

min smag. Sådan lidt” fød dit barn i smerte, og bær det på ryggen, til det er 10”. Jeg havde snakket 

med Thomas om, at nu tager vi derned og hun skal ikke på nogen måde overskride hvad vi har 

besluttet os for. Men jeg synes faktisk, at de alle sammen har været meget fine, og sagt: ”Hvis man 

vil have smertelindring, så kan man det, og sådan og sådan”. Jeg synes ikke, at de prøver at presse 

ting ned i halsen på en. Men de gør det selvfølgelig på en snedigere måde ved at sige: ”Langt de 

fleste vælger at amme, og alle kan amme. Der er selvfølgelig nogen der ikke har lyst, men jeg vil 

sige, at dem der ikke ammer, de har i hvert fald prøvet alting før.” Og det er jo en smart måde, at 

sige, at det skal man. Eller i hvert fald have en forståelse af, at det gør man som ”rigtig mor”. Så der 

er da nogle måder, at tale på. Men jeg har ikke følt det, som om de har presset ting ned i halsen på 

mig.  

Hvordan har det været at skulle forholde sig til de råd, hvor man får at vide; ”det er ikke 

noget du skal, men du burde nok gøre”? Hvad tænkte du om det? 

Jamen, jeg tror hele tiden jeg har tænkt, at det kunne der ikke ske noget ved. Det blev foreslået, her 

da jeg var til jordemoder i september, at jeg skulle mødes med sundhedsplejersken inden jeg skulle 

føde. Det gør man egentlig ikke normalt, men det synes min jordemoder var en god ide, fordi jeg 

havde haft en hård sommer, hvor min mor har været meget syg, og det synes jeg har været lige 

lovligt hårdt. Og det har jordemoderen været meget inde over. Og der var hun meget sådan: ”Det er 

nok en meget god idé. Så havde vi ligesom mødtes, og så havde vi ligesom set den der og 

sundhedsplejerske. Og der kom jeg hjem og tænkte: ”Okay, tænker de på mig som et socialt 

tilfælde, hvor de ligesom skal observere mig inden jeg føder?” Men så tænkte jeg mere over det, og 

blev enig med mig selv om, at det kunne der ikke ske noget ved. Og så ringede jeg til hende, og så 
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kom hun herop og fortalte hvad hun lavede, og spurgte hvad jeg lavede. Så det var egentlig et meget 

fint tilbud. Men derfor kan man da godt føle lidt, at man bliver indrullet i noget. Nogle af de der 

jordemoderbesøg er sådan lidt; ”hvad skal jeg her?” Hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal. Og 

så skal de mærke lidt på ens mave, og man skal tale lidt om noget amning, hvor man er sådan lidt: 

”Okay!? Kunne vi ikke gøre alt det næste gang”. Så der er utroligt mange besøg, som lugter lidt af, 

at de bare lige skal holde lidt øje. Der er nok nogle de holder lidt mere øje med end andre, og det er 

også fint nok.  

Hvor meget er snak om efter fødslen og hvor meget er snak om ting under din graviditet? 

Der har nærmest ikke været noget snak om efter på nær snak om amning. Det har været fødsel og 

under graviditeten.  

Hvad handler det så om? 

Hvordan man har det, om man har ondt nogle steder, og hvad man så kan gøre ved det. For 

eksempel kan man købe en bold, gå til fysioterapi, prøve at dyrke noget andet sport og sådan nogle 

ting. Så har vi også snakket lidt om mad. Så prøver de også lidt at lure, hvilket parforhold man er i.  

Hvordan gør de det? 

Jo, hvis man har sin kæreste med, så spørger de, hvad han laver, tænker og synes om det her. Og når 

han ikke er med, spørger hun: ”Snakker I om det, og snakker I om det”. Så de ligesom har styr på, 

at man er to om det. Hvis man ikke er to, kunne jeg forestille mig de sætter et eller andet i værk. 

Er der nogle råd undervejs, hvor du tænker, at de ikke bidrager med noget positivt i forhold 

til din graviditet? 

Nej, jeg synes de er utrolig lidt ”dommedags-agtige”. Jeg havde forventet mere, at de ville være 

sådan lidt: ”Fød dit barn i smerte. Det tager 36 timer og når du er næsten død, så lykkes det”. Men 

de er meget med at mane negative ting i jorden. Fx sagde jeg: ”Så skal jeg syes, ikke?” Hvor 

jordemoderen sagde: ”Nåh, men det er ikke sikkert. Det er ikke alle der bliver det.” Og det synes 

jeg var en meget fin måde, at ligesom tage bekymringer væk i stedet for at lægge bekymringer ud. 

Så det har været rigtig fint.  

Hvad med i forhold til mad, rygning og alkohol, er der nogle råd der du tænker har været 

ukonstruktive? 

Det med alkohol ved man jo godt. Det skal man bo i en jordhule for ikke at have styr på det. De har 

jo selv kørt de der kampagner, hvor de siger, at man ikke skal drikke selv hvis man overvejer at 

blive gravid. Men de har spurgt om vi ryger eller kommer i rygerhjem. Og med mad synes jeg ikke, 

der er noget. Jeg har en fornemmelse af, at de kigger på, hvad jeg vejede da jeg blev gravid, og 

hvad jeg vejer nu og tænker, at det går nok. Men det er jo bare en fornemmelse. Det kan jo være at 

de gør sådan overfor alle. Men jeg går til noget gymnastik med en pige, der også skal føde på 

Hvidovre. Hun er netop overvægtig og er i et overvægtighedsprogram, hvor hun har en skridttæller 

på, og bliver fulgt, så man skal lave noget mens man er gravid. Og det har de slet, slet ikke spurgt 

mig om. De har spurgt, hvad jeg vejede da jeg blev gravid. Slut. Og så har jeg spurgt til dem, når 

jeg var deroppe – der står nemlig en vægt i venteværelset - om de skulle vide, hvad jeg vejer. Og 

der har de sag nej. Så jeg har selv vejet mig. Så i princippet er jeg kun blevet vejet, da jeg var til 

lægen første gang og sidste gang jeg var hos lægen. Ellers har jeg selv vejet mig. Jordemødrene har 
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været ligeglade. Men det kan man sige, at det er de ikke. Det kan man se på hende den anden 

kvinde. 

Hvor aktivt har du brugt det her materiale og information, som du har fået? 

Ikke særligt aktivt. Jeg har læst dem den dag jeg har fået dem, og så er de røget ind på hylden.  Så 

på et eller andet tidspunkt har jeg måske kigget lidt. Men nej, jeg har ikke brugt dem særlig aktivt. 

Jeg har brugt bøger – Politikens graviditetsbog og nettet. Ellers har jeg mest brug dem, hvor der var 

forskellige øvelser man kunne lave, og forskellige stillinger man kunne ligge i, når man skulle sove. 

Det har vi nemlig fået nogle pjecer om.   

Hvad er det du har ledt efter, når du har været på nettet? 

Der er jeg gået efter dels, hvor stor er babyen nu. Det er meget sjovt at vide, hvor stor han er. Eller 

hvad kan han – ja, han kan jo nok ikke noget endnu, kan man sige – men udviklingen. Og så har det 

været, hvis jeg havde nogle spørgsmål i forhold for eksempel til om man må gå i sauna, når man er 

gravid. Det var der nogle nede i svømmehallen, der mente, at man ikke måtte, men det må man så 

altså godt. Ligeså snart folk kan se, at man er gravid figurerer der utroligt mange historier, som man 

så kan vælge at lytte til eller ej. Og man kan prøve at få dem valideret eller forhåbentlig falsificeret 

på nettet eller i de forskellige bøger. I de der bøger kan man slå de forskellige bivirkninger op. Der 

kan man slå alt op lige fra halsbrand til bækkenbundsløsning. Så man kan selvfølgelig sætte sig selv 

en skræk i livet, hvis man læser om det, inden man fejler det. Men man kan også bare læse om det 

man fejler.  

 Nu sagde du at der er alle mulige historier, hvordan er det at navigere i det? 

Altså jeg vil sige det sådan, at nu havde jeg hørt fra mange af mine veninder, at der var alle de der 

historier, plus at jeg havde en kollega, der har brugt meget lang tid på at få et barn, hvor der også 

var mange historier. Så jeg har været meget opmærksom på ikke at høre historierne. Og jeg har 

været meget opmærksom på, at hvis folk begynder, så sige: ”Hvis det er en positiv historie, så vil 

jeg gerne høre den”. Det har taget mig overvindelse, fordi man jo stopper folk. Man afbryder dem i 

det, de gerne vil fortælle. Men det er jeg egentlig blevet meget god til. Og det har været helt bevidst, 

fordi jeg ikke kan overskue det. Der var lige i starten lidt for mange historier om døde babyer og 

folk, der havde aborteret, som jeg ikke kan bruge til noget. Det er bare lidt en gyserhistorie, som 

måske er meget spændende, men hvad skal man ligesom bruge den til. Så jeg synes, at det har været 

svært at navigere i, men jeg har også været bevidst om, at jeg skulle navigere i det. Så fra tidligt af, 

har jeg været meget sådan: ”Nu fortæller jeg, at jeg er gravid, og så vil jeg ikke høre bagefter om 

alle dem, som du kender, der ikke kunne blive det, eller hvad det nu er. 

Hvad med den information som du fik fra jordemoder og læge. Hvordan har den været i 

forhold til det her?    

Jamen, jeg synes egentlig den har været fin. Nu vil jeg sige, at de har læst en masse år for at være 

bisidder og hjælpe en med at føde. Men meget af det, de kan, er også lidt noget hurlumhej. Og der 

kan jeg mærke, at de nogle gange siger nogle ting, hvor jeg har det sådan: ”Baserer du det på 

naturvidenskabelig viden eller baserer du det på dine erfaringer? Hvis du baserer det på dine 

erfaringer, vil jeg gerne høre om det. Jeg vil også gerne høre om det andet, men det kan være lidt 

svært at navigere. Nu er der to forskellige jordemødre, der har sagt til mig,  at jeg er så høj og slank, 

så du skal nok føde selv – altså selv gå i gang og det bliver en god fødsel. Og der har jeg det sådan 

lidt: ”Hvad baserer du det på?”. Og hvis de siger: ”Det er min erfaring”, jamen fint nok. Men det er 
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ikke noget de videnskabeligt, har belæg for. Men det er selvfølgelig meget sødt, så kan man gå 

hjem og tænke det. Men som sådan er det ikke fakta. Men i sundhedsvæsnet er der i princippet 

meget der handler om fakta, men som i virkeligheden ikke er fakta.  

Nu sagde du det dejlige ord ”hurlumhej”. Tror du, at det er nemmere at give sig hen til det 

der hurlumhej, når man er gravid? 

Jeg synes ikke, at jeg er. Men jeg tror, at det er. Det er lidt som om, at når der er graviditet, så kan 

man bringe samtlige ammestuehistorier og sin mors graviditet, og alle mulige andre kvinder, der har 

født for hundrede år siden, i spil. Så er det pludselig en kvindesekt, man bliver en del af. Og det er 

netop det med, at nu har du fået en mave, så er du del af fællesskabet, så skal du bare høre. Og det 

skulle blive endnu vildere, når man har født. Så bliver det sådan en loge med ”secret handshake”. 

Så derfor synes jeg, at der er mange, der prøver at presse de der ammestue-historier ind. Jeg ved 

ikke, hvor mange gange jeg er blevet spurgt:” Ved I, hvad I får?” ”Ja, vi får en dreng.” Hvortil folk 

så svarer: ”Det kunne jeg godt se på maven.” Det man jo ikke sige, når jeg for det første har sagt, 

hvad det bliver.  Så kan man jo ikke komme bagefter og sige: ”Det kunne jeg godt have fortalt dig”. 

Plus at der er fifty-fifty sandsynlighed. Så det er ikke den fede statistik. Men folk synes, at det er 

lidt hyggeligt, og vil gerne fortælle, at deres mave også så sådan ud og at hun også fik en dreng. 

Men så har jeg en veninde, hvis mave også så sådan ud og hun fik en pige.  

Når du var ved læge, var det så med en anden respekt? Nu nævnte du selv, hvad det egentlig 

er, de har det i? 

Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes lægen har været meget sådan: ”Det ved jeg ikke noget 

om. Det er ikke mit område.” Han har været meget sådan på med de få ting, der er hans. Det 

handler om underliv og så det med vægt og rygning. Der var ikke noget med, at han ville vurdere 

hvor meget det vejede og hvordan det lå. Så det synes jeg ikke. Han har været meget sådan: ”Du er 

gravid, og nu kører det sådan her.” Jeg synes, at  jeg har meget stor respekt for jordemødrene. Og 

selvom de er gode til at sige, at jeg er slank og derfor får en god fødsel, så er der også andre ting, 

hvor de prøver at træde på de der ammestue historier. Fx spurgte jeg, om der ikke er noget jeg kan 

gøre for at sætte min fødsel i gang: ”Kan jeg ikke rende op og ned ad nogle trapper?” Og der sagde 

de bare, at det virker ikke, og at jeg ikke kan gøre noget.  

Så de er et filter til at afkræfte ammestuehistorier? 

Helt klart! De er et filter til at afkræfte alle de der historier, som ens forældre eller bedsteforældre 

kan komme med. Og det synes jeg mange af de der pjecer også gør. Især den der handler om 

bedsteforældre og oldeforældre, synes jeg egentlig var meget fin. Den var meget på med, at; ”du vil 

opleve, at dine bedsteforældre siger sådan, men der skal du tænke på, at det er mange år siden, at de 

har født. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, at de kunne amme siden de rejste sig fra barselssengen.” 

I forhold til råd om at have en sund graviditet, som du har fået fra læge, jordmoder og andre 

sundhedsautoriteter, er der så nogle af de råd, som du ikke har fulgt?  

Ja, jeg har ikke slappet så meget af, som jeg burde have gjort. Jeg har helt klart arbejdet mere. Det 

tror jeg egentlig er det eneste.  

Du nævnte, at du ikke har været så krakilsk med din alkohol. 

Nåh ja, det har jeg heller ikke.  
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Vil du sige, at det er et råd du ikke har fulgt? 

Jeg tror, at jeg har været sådan lidt... Ja, det vil det nok. Jeg har haft lidt en fornemmelse af, at jeg 

selv skulle være glad. Ikke sådan forstået at så skulle jeg være stiv hver dag.  

Hvad har du tænkt i forhold til, at du var bevidst om, at arbejde lidt for meget? 

I forhold til hvordan det har været at være gravid, der har det da været en overvindelse, at skulle 

sige til sin arbejdsgiver: ”Jeg kommer så ikke i 8-9 måneder.” Det er ikke specielt rart, at sidde til 

møder, hvor folk siger: ”Næste gang der er du her ikke. Så du behøver ikke tage med.” Eller: ”Der 

behøver du ikke tage med, det er ikke din arbejdsopgave mere.” Altså, hvor man hele tiden bliver 

valgt fra. Ikke fra man starter med at være gravid, men tæt på. Også fordi vi, på mit arbejde, meget 

kører ting i kvartaler. Så da andet kvartal var færdigt, så var det meget det med, at; ”du kommer 

alligevel ikke næste gang. ” Og det har jeg kompenseret ved at løbe hurtigere og tage flere ting til 

mig. For der er i hvert fald ikke nogen, der skulle holde mig udenfor. Nu hvor jeg er gået på barsel, 

har jeg det lidt sådan. Hvorfor gjorde jeg det? De kan alligevel ikke huske det, når jeg kommer 

tilbage fra barsel. De kan jo ikke huske et år tilbage, hvor jeg stormede af sted. Men det synes jeg 

åbenbart var vigtigt.  

Hvordan har det føles at have en afslappet holdning til den her ”nul-alkohol-politik”? 

Det ved jeg egentlig ikke. Min kæreste har ikke været så indforstået med det, men min 

omgangskreds – mine veninder – har været sådan meget: ”Nåh ja, et halvt glas hvidvin i ny og næ. 

Det sker der ikke noget ved.” Det synes jeg ikke har været problematisk. 

I forhold til Thomas, din kæreste: Vi har talt med en anden gravid, og der var hendes kæreste 

meget opmærlsom på, hvad hun skulle og ikke skulle. Hvordan har du oplevet det? 

Det har han også været.  

Hvordan er det kommet til udtryk? 

Da hende der jordemoderen havde sagt, at jeg skulle styre mig lidt med at spise frugt, sagde han, at; 

”nu måtte jeg også lige…” Så det endte med at jeg nogle gange bare spiste det uden at sige noget. 

Set i bagklogskabens lys – og det ved jeg så, hvis jeg skal være gravid en anden gang - Så havde jeg 

en ”craving” i to måneder. Og så siden da har jeg da godt kunne spise et æble, men jeg har ikke 

været helt elektrisk. Så man kan sige, at den idé jeg selv har haft, om at man skal have det, som man 

gerne selv vil have det, har egentlig passet meget godt. Fordi jeg har jo spist det jeg selv havde lyst 

til i stedet for at prøve at sætte begrænsninger på. Og det har jo passet nogenlunde.  

Sundhedsstyrelsen har igangsat en kampagne rettet mod kvinder, der ønsker at blive gravide 

med gode råd til hvad man kan gøre. Jeg ved ikke, om du har set den, men hvad tænker du 

om sådan en kampagne? Er det relevant information? 

Hvad tænker jeg... Jeg har hørt en stand-up komiker sige: ”Jamen, det har jeg tænkt på siden jeg fik 

menstruation!” Og jeg tror, det er det jeg, tænker. På en eller anden måde, så er graviditet en risiko 

eller en mulighed, alt efter hvordan man ser det. Fra man er meget ung til nu, er det underligt at 

skulle lade være med at drikke. Og så har der været meget med, at danske kvinder får børn meget 

sent. Og der har jeg det sådan lidt, at det gør danske mænd jo også. Fordi hvem er det vi får dem 

med. Som regel en vi er på alder med. Måske en lille smule ældre eller en lille smule yngre. Men 

der er jo ikke særligt mange danske kvinder på 25, der har en mandlig kæreste på 25, der tænker nu 
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skal vi have børn. Så det kommer hele tiden til at ligge på kvinden i form af, at hun må ikke drikke 

og hun er også gammel når hun bliver gravid, hun må ikke ryge. Det er selvfølgelig også hende, der 

bliver det. Men man er jo stadig to om at lave den, for de flestes vedkomne. 

Var der alligevel nogle af de råd du fulgte for at blive gravid? 

Ja, vi fulgte nok det med alkohol. Jeg drak ikke så meget i den periode, fordi de siger, at det er 

sværere at blive gravid, hvis man drikker. Næh… Ellers tror jeg ikke. 

I dine øjne, helt generelt set, hvor mange af de her råd skal man følge for at have en sund 

graviditet? 

I princippet skal man følge dem alle sammen: Man skal ikke drikke, man skal holde op med at ryge 

og man skal spise varieret. Og så har der været nogle råd om nogle kosttilskud, man skulle tage, og 

det har jeg så også gjort. Man jeg har det også sådan lidt. .. Ja, jeg ved ikke… Det lyder lidt dobbelt. 

Så kan man selvfølgelig sige, hvad sker der ved at tage et glas vin, hvis jeg synes, at det er helt 

forfærdeligt, at folk tager en smøg. I princippet er det jo lidt det samme.  

Men er der noget du har følt som fravalg i denne her proces, eller er det noget du har valgt 

fra uden dybere at tænke over det? 

Jeg er efterhånden begyndt at føle det med alkohol som et fravalg. Og ikke i forhold til sundhed. 

Men nu drikker jeg heller ikke kaffe, og ligeså snart man siger det, så snakker de ikke mere om det. 

Så det er jeg jo ligeglad med. Jeg tror, at det største fravalg har været det med alkohol, og så at jeg 

ikke har kunne gå så meget ud. Fordi min krop på et tidspunkt sætter nogle begrænsninger i forhold 

til at kunne det. Sådan noget med en stor mave i en bar er på en eller anden måde lidt upassende. Så 

kan det godt være, at man drikker en sodavand, men man passer ikke rigtig ind. Så man begynder 

lidt at færdes nogle andre steder i stedet for.   

Igen i forhold til fravalg. Du sagde, at der var nogle pjecer du ikke læste. Når du valgte fra, 

hvad var så dit rationale for ikke at læse lige præcis det? 

Der tror jeg meget, at jeg har kigget på de der pjecer og lavet et lynhurtigt første indtryk af, om de 

var henvendt til mig eller om de var lidt for ”løftet pegefinger” – altså moralsk-agtige. Og det var 

blandt andet de der smertelindrings-pjecer. Dem har jeg fået utroligt mange af, og der er nogle helt 

klare forestillinger om, hvordan man skal føde i Danmark. Og der har jeg haft nogle andre 

forestillinger, så der har jeg sorteret i det.  

Har der været plads til, at du har haft en anden forestilling? 

Det synes jeg egentlig, at der har. Men nu må vi jo se, når jeg skal føde, om de har tænkt at give 

mig den blokade, jeg har tænkt at jeg skulle have. Jeg synes indtil videre, har der ikke været noget. 

Det er mest andre kvinder. Det er ikke sundhedsvæsenet, der har været problemet. Jeg synes mest 

det er andre kvinder.  

Hvordan det? 

Jamen de mener, at der er en diskurs-ide om, at man skal føde sit barn uden bedøvelse… 

Overhovedet. Altså, at det er måden, man gør det på. Det har jeg ikke været enig i, men det har jeg 

så sagt fra starten af. Og så kan man jo diskutere det med folk. Jeg synes egentlig at 

sundhedsvæsenet har været mere åbne for det, end jeg havde forventet.  
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Er det ofte andre kvinder, der skruer højere op for forventningerne til, om du lever op til 

vejledning og råd, om hvad man bør gøre, end du føler sundhedsvæsenet gør? 

Helt klart. Kvinde er kvinde værst. Selvfølgelig ville det være hårdt, at være gravid uden at der var 

nogle i ens omgangskreds, der var det. Men det ville også være mere rart. Kvinder har helt klart 

brug for at fortælle historier, og alle de historier kan umulige være rigtige.  

Hvor mange tror du efterlever de råd, som de selv giver? 

(Griner) Det tror jeg, der er nogle der gør, men det er altså ikke alle. Der er nogen der har nogle 

visioner om at føde deres barn i smerte, bære den på maven og amme til de er to år og kun bruge 

genbrugsbleer.  Det er åbenbart det nye. Men jeg tror ikke de holder det så længe. Altså det ved jeg 

ikke. Det kan også være, at de holder det længe. Det må de jo gerne. Jeg har veninder, der har 

ammet til deres børn var to år. 

Hvis du skulle efterleve de her gode råd, der så bliver forstærket af andre kvinder – hvordan 

ville din graviditet så se ud? 

Så var jeg gået ned i tid, og det er det, som jeg synes er hæmmende i den der ”kvinde er kvinde 

værst”.  Det bliver forventet, at man går ned i tid, lever 100 procent økologisk, strikker tingene selv 

fra man er 5 minutter gravid. At man fortæller meget om graviditeten og ens følelser i forhold til 

det, og hvad navn barnet skal have, og at man, når barnet er kommet, tager hele barselsoverloven 

selv. Man tager det hele selv. At man ammer så lang tid som overhovedet mulig, og at man går ned 

i tid på arbejdet. Så der er mange restriktioner i forhold til, hvad man skal.    

Og det er fra andre kvinder – har du ikke følt samme forventning fra sundhedsvæsenet? 

Nej, overhovedet ikke.  

Nu nævnte du tidligere økologi, hvordan har du haft det med det emne?       

Jeg har været slemmere, hvis man kan sige det, før jeg blev gravid. End jeg har været efter. 

Hvordan kan det være?                          

Jamen, jeg tror det var fordi jeg havde så meget kvalme i starten, og så røg alle de der idéer om 

hvad jeg kunne spise og måtte spise. Jeg måtte ligesom bare overleve. Min kæreste har været meget 

på med, at alt hvad jeg ligesom måtte spise skulle være økologisk. Men det har vi gjort i så mange 

år nu, men jeg har nok spist flere ting, der ikke er det end jeg egentlig plejer at gøre.  

Jeg ved, at Miljøstyrelsen har kørt en kampagne omkring god kemi til gravide. Er det noget 

du har fulgt? 

Ja, den har jeg fulgt. Det er sådan noget med at ændre det med at farve hår og sådan noget. Det er 

faktisk en af de ting, jeg har ændret. Jeg er begyndt at gå hos en frisør, der har økologisk hårfarve. 

Det er jeg så ikke så begejstret for. Ja, I spurgte jo på et tidspunkt om jeg havde ændret noget, og 

det har jeg faktisk ændret. Og så har jeg ændret make-up. Jeg har lagt alt det fra jeg plejer at bruge, 

og så købt det hele i ’pure shop’ (økologisk kosmetikbutik, red.). Og det vil jeg sige, de to ting er et 

fravalg, fordi det ikke er lige så godt.  

Hvordan kan det så være, at du er blevet ved med det så?  
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Jamen, det er fordi jeg selv er forfængelig og gerne vil blive ved med at være det og samtidig 

tænker, at der er så meget i alt det make-up og hårfarve. Især i hårfarve men også make-up. Så 

derfor hvis begge parter kunne få opfyldt et behov, så ville det være fint. Og det kunne vi jo så, ved 

at købe alt det der økologisk. Og det tror jeg da er noget, jeg har tænkt meget over. Alt det der 

hormonforstyrrende, der er i tingene. Det har jeg også tænkt på i forhold til amning. Jeg skal jo 

amme, amme og amme, men samtidig er min krop fuld af farvestoffer og alle mulige ting, og har 

sikkert været det siden slut 80’erne. Og sikkert også før. Der er jo en masse ting, der først er blevet 

forbudt i 80’erne. Det kan man jo så give videre. Så kan det godt være, at man ser sund ud mens 

man ammer, men man giver alt muligt klamt videre.  

Hvordan er du blevet opmærksom på alt det med økologi, kemikalier og så videre.? 

Det tror jeg egentlig altid, at jeg har været. Men det med make-up det var min kæreste, der sagde 

det:” Hvad så med alt det du putter i hovedet. Kan der ikke være noget i det?” Og der var jeg ellers 

begyndt at sortere fra i shampoo og cremer osv. Men så var det jo stadig i make-up’en. 

Det har ikke været vejledning fra sundhedsvæsenet? Altså læge, jordemødre og hvem du 

ellers har mødt? 

Nej. Altså jeg fik en eller anden bog i starten, en Libero bog tror jeg, hvor der stod noget om sund 

kemi. Der står blandt andet sådan noget med hårfarve. Altså, at man ikke skal farve hår, og hvis 

man skal, skal man gøre det i det mest miljørigtige.  

Går du tilbage til de gode gamle hår- og make-up-produkter, når du har født? 

Ja, det er jeg ret sikker på (Griner). 

Jamen, tusind tak for din tid, Nanna. 

Velbekomme. Vil I ikke lige se den der pjece om bedsteforældre. Den er ret sjov. 
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Bilag 4: Interview med Malene 

 

Navn: Malene  

Alder: 31 

Baggrund: Studerende på Københavns Universitet, Retorik   

Hvor langt henne d.d.: 24 uger 

Førstegangsfødede?: Nej, andengangsfødende 

 

Jeg vil starte med at spørge dig bredt: Hvordan har du indtil nu oplevet det at være gravid? 

Uproblematisk.  

Hvordan det? 

Jamen, jeg har ikke voldsomme gener fysisk. Jeg var mere belastet af det første gang. Det har jeg 

også fået fortalt, at kroppen er lidt mere brugt, og at den ikke er blevet sig selv ovenpå første gang. 

Derudover har jeg jo et barn i forvejen som kræver, at jeg ikke bare kan lægge mig ned og slappe 

af. Jeg synes, at det er uproblematisk, at min krop fortæller mig; tag det lidt med ro. Jeg har en god 

fornemmelse af det, ligesom første gang, sådan at jeg tænker; det skal nok gå.  

Trækker du meget på din erfaring? 

Jeg interesserer mig slet ikke så meget for det som første gang. Jeg håbede, at du ikke ville spørge 

mere ind til, hvor langt jeg er henne, altså ikke til dagene, for det kan jeg slet ikke huske. Det kunne 

jeg første gang. Jeg følger slet ikke lige så meget med i hvor stort er barnet,  og det er fordi, at det 

vigtigste i mit liv lige nu, det er jo mit andet barn. Det er jo det vigtigste i mit liv.  Det er hendes 

udvikling der fylder. Så det lille væsen skal bare passe sig selv. Med mindre at der sker noget. Og 

jeg spurgte også min egen læge, om det er et tilbud, at jeg både skal komme jordemoder og egen 

læge, for de ligger meget tæt, og det er meget det samme der sker. Så jeg havde tænkt, at jeg bare 

kunne nøjes med at have et forløb hos jordemoderen. Så jeg spurgte min læge, om det var et tilbud 

eller noget han anbefalede at jeg gjorde. Der sagde han, at selvfølge var det et tilbud. Men han ville 

gerne følge mig, for han var jo den der efterfølgende skulle være der for vores familie. Så derfor 

ville han gerne følge med i, hvordan min krop havde det.  Og det synes jeg gav god mening. Jeg vil 

også gerne have, at han kender mig. Men det var sådan lidt omvendt af, hvad det egentlig er at gå til 

lægen. Det er selvfølgelig mit eget valg i sidste ende, men jeg synes det er meget fint det der med, 

at han ved noget om mig.  

Hvordan reagerer du, når du får at vide at det et tilbud, men din læge gerne vil se dig? 

Selvfølgelig, når han siger at jeg skal komme, så kommer jeg. Det er helt sikkert. Der er noget 

personligt i at han er en god læge, og det gav god mening den måde, som  han sagde det på. Men 
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hvis han havde sagt; ”det er helt op til dig selv”... Men når han siger, at han synes jeg skal komme, 

så er det klart at jeg kommer. Men jeg synes jeg havde et valg stadigvæk.  

Hvordan kan det være, at du benyttede dig af tilbuddet alligevel – hvad fik dig til det ? 

Jeg har respekt for hans viden om, hvordan han kan være den bedste læge for mig. Og hvis han 

mener, at det har en betydning, at han har fulgt mig i graviditeten for at kunne hjælpe mig bedst 

muligt bagefter, så anerkender jeg hans erfaring på det felt. Så det er en autoritetsperson på den 

måde.  

Både i forhold til første og anden graviditet er der da nogle vaner du har ændret efter, at du 

blev gravid. Er der noget du gør nu, som du ikke gjorde før? 

Jeg drikker slet ikke. Det gjorde jeg heller ikke med den første.  

Jeg kender ikke alle rådene på området omkring alkohol, hvor meget må man drikke under 

en graviditet efter din opfattelse?  

Man må slet ikke drikke mere. Det måtte man under min første graviditet.  

Betød det, at du drak under den første graviditet? 

Ja, det betød at jeg fik et glas under den første graviditet. Når man er ude i selskaber siger de; ”nåh, 

du kan da godt lige tage et lille glas”, og så tog jeg det lille glas for at være social. Men i dag kan 

jeg sige, at de faktisk anbefaler at lade være, og så lader jeg være, for det er faktisk ikke mit behov 

at drikke.  

Er der stadig nogle der siger, at du godt lige kan tage et lille glas? 

Ja, især ældre der ikke følger med. Jeg har en stedfar, der drikker et glas rødvin hver dag, og som 

synes det er hyggeligt, at vi lige tager et glas med. Og han kan ikke forstå det. Og der er det jo 

egentlig meget fint, at have nogle anbefalinger at støtte sig op af.  

Hvad har jeg ellers ændret…  

Er der noget i forhold til indkøb, madvaner.. 

Jeg kan huske, at da jeg blev gravid første gang skete der et skift, hvor det pludselig blev vigtigt at 

være sund. Så der lagde vi nogle vaner om i forhold til det første barn. Det gik på.. 

(respondentens telefon ringer) 

Okay, men i forhold til omlægning af vaner. Der var jeg særligt optaget af økologi og renhed og 

sådan nogle ting. Og så kan jeg huske, at da jeg lige var blevet gravid anden gang fik min kæreste 

en folder, hvor der var henvist til svanemærket og astma- og allergiforbundet. Det var en samling af 

forskellige råd. Og da jeg så den kunne jeg mærke, at vi lige skulle stramme op igen med parfume 

og sådan nogle ting. 

Hvad synes din kæreste om disse råd, og om at ændre vaner?  

Han synes det er vigtigt, men når han står nede i Kvickly, så synes han godt nok at det er dyrt. Hvor 

jeg har det mere på den måde, at det skal vi bare. Så vi skiftes til at købe ind, og når jeg gør det, så 
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er der lidt flere svane-mærkede produkter. Og sådan er det. Jeg ved, at jeg i forvejen er sådan 

rimelig til det. Det er okay. 

Hvad er det du prøver at beskytte dig imod, når du køber eks. svanemærkede produkter? 

Kemi.  

Er det generelt noget, der betyder meget for dig i din dagligdag, at beskytte dig mod 

påvirkninger i dine omgivelser?  

Jeg synes meget, at det er et valg man selv træffer. Jeg føler ikke, at jeg bliver påvirket af det med 

mindre det er noget, jeg selv vælger at tage på min krop eller tage med hjem i mit hus. Så på den 

måde er jeg opmærksom på det. Jeg har ikke tænkt over, at nu går jeg et eller andet sted, hvor jeg 

bliver helt vildt påvirket af miljøet. Jeg synes, at jeg kan styre det i det omfang, der er nødvendigt. 

Men man kan jo aldrig helt holde sig ude af det. 

Du sagde tidligere, at du havde fået nogle sunde vaner i forbindelse med din graviditet. Hvis 

du nu generelt skulle sætte nogle ord på, hvad en sund graviditet er, hvad ville det så være? 

Jeg synes det er vigtigt, at man ikke ligge nogle dispositioner i sit barn allerede mens det ligger inde 

i livmodere. Og der kan kemi have indflydelse på barnets sædceller. Og hvis jeg spiser rigtig meget 

sukker, så kan jeg faktisk disponere mit barn for særlige lyster. Det er jo også en sund graviditet at 

dyrke motion og holde sin egen krop ved lige. Men det er ikke et punkt, som jeg personligt får 

dyrket så meget. Umiddelbart tænker jeg også, at det har mere betydning for mig som moder - og 

som bærer af et barn - end for barnet. Men selvfølgelig hvis jeg røg eller drak ville det have stor 

betydning for barnet.  

Hvis du nu kigger på de råd og den vejledning, som du har fået fra jordemoder, læge, i pjecer 

og kampagner indtil nu – både i din første og anden graviditet - hvordan vil du så overordnet 

beskrive dem? 

Man får ikke særlig meget, synes jeg. Jeg fik udleveret nogle pjecer, fordi jeg spurgte lægen om, 

hvornår de der jordemoderbesøg lå. Der sagde hun så, at hun havde en folde jeg kunne få. Og det 

var en folder, der var udarbejdet af et ble-firma, Libero, så det føles ikke særligt seriøst. Jeg synes 

ikke, at det er derigennem man får information. Jeg fik tilsendt noget omkring det med rygning fra 

hospitalet. Jeg fik faktisk tilsendt flere ting, men jeg kan særligt huske den folder om rygning. Og 

det er jo så, fordi min kæreste ryger, så han fik tilbud om at stoppe med at ryge. 

Hvordan det? 

Det er Frederiksberg Hospital som kører et tilbud til gravid og deres kæreste, der gerne vil stoppe 

med at ryge. Det var rigtig fint.  

Har du haft behov for at søge information andre steder? 

Første gang gjorde jeg det rigtig meget. Det er på internettet. Man skriver bare sit spørgsmål, og så 

er det bare helt vildt, hvad der kommer. Der ligger jo simpelthen så meget. Det er ikke information 

der mangler, hvis du spørger til det. 

Hvor har du fundet den information, som du har haft brug for. Er det hos 

sundhedsautoriteterne som Sundhedsstyrelsen, jordemoder og læge eller er det helt andre 

steder? 
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Det er mest på nettet. Netdoktor eller hvad jeg nu er landet på. Minmave.dk eller sådan noget. Det 

er sådan set bare det, som jeg er landet på efter at have tastet mit spørgsmål, eller også prøver man 

lige lidt forskellige sider. Og hvis det er det samme der står, så er det sgu nok rigtigt.  

Så det er primært gennem nettet, at du har fundet information om din graviditet? 

Ja, det er det. Jeg har heller ikke haft spørgsmål med til lægen eller jordemoder.  

Hvordan synes du, at man bliver mødt som gravid i sundhedsvæsenet, når du nu tænker på 

de samtaler du har haft med henholdsvis jordmoder og læge? 

Godt. Jeg synes, at det virker til at det danske sundhedsvæsen virker godt. Jeg synes tit, at det virker 

lidt overflødigt - og det er jo et tegn på at det virker godt - fordi langt de fleste graviditeter går uden 

problemer, og alligevel mødes du rigtig tit med din læge. Og der er som regel ikke noget. Jeg tror 

det er sjældent, at du er så meget i sundhedsvæsenet uden at der er problemer, men det er du 

virkelig som gravid. Der er du i systemet uden at der er problemer. Det er lidt sjov, synes jeg.  

Hvad har jeres samtaler drejet sig om? 

Første gang var det meget om, hvordan min sidste fødsel var. Og om der var noget, som jeg gerne 

ville have, at vi tog hånd om ved denne her fødsel. Denne her gang handlede det meget om, at jeg 

har et barn i forvejen, og finde ud af hvad jeg er for en person. Og så de næste gange, og sådan var 

det faktisk også med mit første barn, blotter du din mave, der bliver lyttet, du får et skøn over, hvor 

stor barnet er, du bliver vejet osv. Det er bare nogle kropslige undersøgelser. Så spørger de om der 

er noget, der bekymrer mig. Og så svarede jeg; ”nej, jeg har jo tænkt på, at jeg vil føde i vand.” Og 

så kunne hun fortælle lidt om det.  

Har de omvendt haft nogle ting med, som de ville præsentere dig for? 

Nej. 

Det har altså været meget på dine præmisser, og efter de spørgsmål du nu havde? 

Ja, det synes jeg.  

Hvis du nu skal kigge på de råd, som du har fået først fra sundhedsvæsenet - altså fra 

jordemoder og læge- hvordan har det så været at skulle forholde sig til dem i praksis? 

Det ved jeg ikke om jeg kan svare på, fordi jeg ikke rigtig har fået nogle. Men jeg vil sige, at det 

ville være rigtig dejligt at få udleveret de officielle råd fra lægen eller sygehuset. Altså få det, som 

de synes. 

At du gerne vil have nogle officielle råd, er det set i forhold til, at du har lavet din egen meget 

brede søgning? 

Hvis jeg havde et konkret spørgsmål, ville jeg nok stadig leder efter det på internettet, men det ville 

være dejligt at vide, at der var et sted, hvor det var samlet. Altså, sådan helt formelt. Jeg vil sige, at 

jeg oplever systemet som tilgængeligt, hvis man har problemer. Men det er bare nemmere for mig 

at søge på nettet end at ringe til min læge. Jeg vil da helst have hans råd. Hvis han sad ved 

computeren ville jeg skrive til ham, men det gør han ikke. Eller min jordemoder. Men det er jo bare 

onsdag aften, at man sidder og pludselig tænker; ”skal den ikke sparke her i 16. uge?” Og så går 
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man ind og leder efter ’hvornår skal barnet sparke første gang’, og finder ud af at det først er i uge 

20.  

Jeg har et spørgsmål, som vi har været lidt inde på, men jeg vil alligevel spørge dig: Hvordan 

har du oplevet relationen mellem dig som gravid og læge og jordmoder? 

Ved den første graviditet var jeg ikke speciel vild med hende. Det var upersonligt. Men jeg havde 

en rigtig god start her anden gang på Frederiksberg Hospital. Jeg fødte på Hvidovre første gang, 

som er lidt mere af en fødefabrik, da de har mange flere igennem. Jeg oplevede meget mere 

interesse i mig som person af denne her lidt ældre jordemoder. Det var rigtig dejligt. Og det var helt 

fint, at vi talte om mit andet barn. Det er det, der fylder. Og det er det ens anden graviditet handler 

om. Og jeg synes det var så fint, at der var plads til det, og at jeg ikke skulle sidde og opfinde en 

eller anden bekymring for babyen her inde i maven.  

Hvis du skulle sætte nogle ord på din jordemoder, som gjorde hende til en god oplevelse, hvad 

kunne det så være? 

Hun var erfaren. Og det var så sødt; undervejs så ringede hendes telefon, hvor det var en mor der 

havde veer. Og da hun havde fortalt, at hun skulle tage ind på fødeafdelingen og havde lagt røret på, 

sagde hun: ”Er det ikke dejligt. Nu er der et lille nyt menneske på vej”. Og det var bare så dejligt. 

Tænkt at hun efter 30 år kan sidde og synes, at det er fantastisk. Så føler jeg, at mit barn også er 

vigtigt. Det var en super oplevelse. Og så oplevede jeg, at hun hæfter sig ved, at det har været en 

hård første fødsel. Så da jeg skal ind til scanning er der lige booket en speciallæge tid, så jeg kan få 

snakket det igennem. Og jeg tænkte: ”Hov, hvor kom det fra?”. Så hun havde hørt nogle ting, som 

jeg ikke selv havde bedt om.  

Nu sagde du selv, at det har været sparsomt med det materiale, som du har fået udleveret. 

Men hvor aktivt har du brugt det materiale, du så har fået udleveret om graviditet? 

Altså, det jeg har fået? 

Ja. 

Jeg har læst alt de materiale, som jeg har fået Jeg satte mig og læste den der bog og læste det 

igennem. Og jeg tænkte, at det er godt, at jeg ved det. Så på den måde har jeg brugt det, jeg har fået.  

Har du også efterlevet de råd, der har været i materialet? 

Ja, det synes jeg. Jeg tror, at de fleste mennesker ved godt at bommen er sat lidt højere end det er 

nødvendigt. Så den skelnen laver jeg også.  

Hvordan laver du den skelnen? 

Når de siger, at man ikke må drikke, så ved jeg godt at det betyder ikke noget, at jeg tager et halvt 

glas rødvin de tre gange i løbet af min graviditet. Det bekymrer ikke mig. De ville jo aldrig gå med 

et råd der hedder; ”du må gerne drikke tre halve glas rødvin i løbet af din graviditet”. Det ville jo 

ikke give nogen mening. De er nød til at være lidt mere rigide end i virkelighedens verden.  

Hvordan kan det være at du godt ved, at du må drikke de tre halve glas rødvin? 

Tja… For det første er der sket en udvikling fra min første graviditet – altså over tre år. Og hele 

verden ændrer sig jo ikke over tre år. Det kan godt være, at man er blevet mere bevidst om de 
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skadelige virkninger, men nu har jeg jo født et barn og drukket tre halve glas rødvin, og det er der 

så mange andre kvinder der også har, og det går jo nok. Men ansvaret kommer i højere grad til at 

ligge på mig i forhold til de tre halve glas rødvin end når Sundhedsstyrelsen siger, at jeg må drikke 

dem. Men det har jeg det okay med. Jeg kan godt bære det ansvar, synes jeg. Og det her med 

rygning, det er jo også virkelig intensiveret de senere år. Ikke blot ens egen rygning, men også 

passiv rygning. Og der er vi jo nok alle tre opvokset med køreture til Spanien, hvor vi har siddet på 

bagsædet og der er blevet røget heftigt på forsædet. Og det har ikke været godt, men det går jo nok, 

at der bliver røget til tante Odas fødselsdag. Det er min erfaring i hvert fald.  

Nu bragte du selv alkohol på banen. Hvordan føles det, at skulle vælge nogle at de her råd 

fra?  

Jeg synes, at vi er en dobbelt kultur, hvor det på den ene side er godt at være mega sund. Men 

samtidig er vi jo stadig danskere, og lidt afslappede. Og det er vigtigt, også at kunne være en del af 

den kultur. Så jeg oplever det egentlig lidt dobbelt. Altså, på den ene side er jeg glad for min 

afslappede side der tager det, som jeg kan bruge af det. Og på den anden side er jeg fuldstændig 

opmærksom på, at vi bliver påvirkede af dårlige ting, så det er vigtigt at komme godt fra start og 

holde sig sund. Jeg synes, det er lidt dobbelt. Det er ikke altid, at jeg kan finde den rette balance. 

Jeg kan sidde den ene dag og argumentere for at, det og det kan jeg ikke. Og den næste dag, hvis 

jeg sidder sammen med nogle andre mennesker, så kan jeg har jeg mere lyst til at være den large 

mor, der ikke hænger sig i noget.  

Så der er to yderpoler du skal placere dig imellem? 

Ja, sådan oplever jeg det.  

Hvis du skal sætte ord på de kriterier, som ligger til grund for dine tilvalg og fravalg, hvad er 

det så? 

Det er noget med tilhørsforhold. Hvis du sidder sammen med andre gravide, som repræsenterer en 

large holdning, så er jeg ikke den super sunde. Så siger jeg, at jeg også godt kan drikke et lille glas. 

Og sådan er man jo. Man konstruerer sin virkelighed ud fra hvem, man lige sidder sammen med. 

Hvis jeg sidder sammen med stedfar som absolut mener, at jeg sagtens kan drikke, så får jeg lyst til 

at være ”Frk. Sund”. Så det er noget med, hvilken rolle man vil have i forhold til dem, som man er 

sammen med. Og så har det selvfølgelig også noget at gøre med, om jeg har drukket et glas vin 

dagen inde, så går der lang tid inden jeg gør det igen. Så det har noget at gøre med 

omstændighederne, og dem man er sammen med.  

Hvordan har du oplevet rådene fra dem du er sammen med; andre gravide og dine venner? 

Altså, hvad vi snakker om med graviditeten? 

Ja. 

Nu skal jeg lige tænke mig om. Om jeg overhovedet har været sammen med andre gravide. Det var 

jeg meget ved første graviditet. Men jeg ved ikke rigtig… nej.  

Hvad har du oplevet af råd ved at snakke med dine venner og veninder, der ikke er gravide? 

Hvad snakker I om? 
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Ikke særlig meget. De spørger: ” Går det godt med det?” Men det er utroligt svært for andre at 

spørge til. Første gang snakkede jeg mere om det. Der fyldte det mere for mig selv, så der havde jeg 

mere brug for at snakke. Men folk kan ikke tale om det, for de ved ikke rigtig, hvad de skal spørge 

til. Og det er helt forståeligt. Jeg har en sød veninde, der spurgte: ”Hvad er det nu jeg skal spørge 

om”. Og så sagde jeg: ”Du skal spørge om, hvor stor barnet er, hvor langt jeg er henne og om jeg 

har kvalme.” Det var meget sødt.  

I forhold til muligheden for at sige nej tak til råd og vejledning – særligt fra 

sundhedsautoriteter - hvordan oplevede du så muligheden for at sige fra? 

 Jeg oplever – også i mit liv i andre sammenhænge- at jeg kan have nogle holdninger, som jeg giver 

udtryk for, men jeg ved godt, at jeg ikke kan leve helt op til. Jeg anerkender fuldt ud, at det er rigtig 

dumt at bruge parfume, hvis man er gravid af hensyn til allergi. Men skal jeg til fest, så får den hele 

armen. Men hvis jeg blev spurgt, hvad min holdning var til at bruge parfume, ville jeg sige, at det 

synes jeg man skulle holde fra. Selvom jeg egentlig selv gør noget andet. Så på den måde tager jeg 

anbefalingerne til mig ret ukritisk, som noget jeg mener er idealer. Men jeg lever også fint med, at 

jeg ikke lever op til det, jeg anser for at være ideelt. Så jeg synes anbefalingerne er fine, det gør jeg 

faktisk.  

Hvordan ville det være at skulle efterleve alle de anbefalinger, som du har fået?   

Dyrt!  

I dine øjne, hvor mange er disse tilgængelige råd skal man leve op til, for at have en sund 

graviditet?                     

Det ved jeg ikke om jeg kan sætte tal på. Jeg tror, hvis der kom nogen og filmede min hverdag, ville 

jeg være dårligere end jeg selv opfattede mig som. Det tror jeg faktisk. Så jeg synes det er svært at 

sige noget om, hvor meget man skal leve op til. Jeg synes, det er fint at det er et ideal jeg har, men 

jeg gør det inden for mine rammer. Jeg prøver egentlig at se om jeg kan det hele. Det ved jeg så 

godt, at jeg ikke kan, og det er okay. Det er fint at bommen er der, og at jeg prøver at hoppe. Lander 

jeg på madrassen er det fint. Hvis ikke, har jeg gjort hvad jeg kunne. Nogle kommer over, og andre 

kommer slet ikke så højt som mig. Og vi har jo også forskellige forudsætninger. Folk som i forvejen 

er mega sunde, har det jo meget lettere ved det her, end folk der har skulle lægge deres liv om. Og 

det er jo også et skridt at bare lægge dele af deres liv om i forhold til den samlede befolkning. Og 

det er jo det er deres formål den samlede befokning, den ene kvinde.   

Jeg ved ikke, om du er bekendt med sundhedsstyrelsens kampagne der er rettet mod kvinder, 

der ønsker at blive gravide med råd til, hvordan man skaber de bedste forhold for at blive 

gravid, og hvordan man starter en sund graviditet?  

Jo, den kender jeg godt. 

Hvad synes du om sådan en kampagne - er det relevant information til kvinder? 

Det var bl.a. det med folsyre og det at man ikke må drikke, hvis man planlagde at blive gravid. 

Jamen, jeg havde selv rigtig svært ved at blive gravid første gang, så jeg synes det er fint, at man 

giver hjælper folk til at blive bevidste om, at der er rigtig meget man kan gøre selv. Det er et 

stigende problem, og noget der er rigtig dyrt for samfundet, at der er så mange der skal have hjælp. 

Jeg blev så naturligt gravid, men jeg har forståelse for, at man fra samfundets side er nød til at gøre 

noget. Det har jeg faktisk. Det er en god ide.  
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Så du fulgte faktisk alle disse råd? 

Ikke med min første, der vidste jeg det faktisk ikke. Det var først i foråret da jeg så den, at jeg 

tænkte, at det skulle jeg lige gøre med den her næste. 

Så det var en støtte for dig? 

Ja, sådan oplevede jeg det. 

Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende… 

Ja. 

Men lige inden kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan helt overordnet set, hvad er 

forskellen på at være gravid første og anden gang? 

Jeg er bedre rustet. Jeg har ligesom alle de ting jeg gjorde første gang er allerede en del af min 

hverdag. Rådene ligger i baghovedet, så det er ikke et helt nyt felt, jeg skal læse op på. Så på den 

måde er det en markant begivenhed, at blive mor første gang. Det ændrede mit liv og holdning til 

alting. Det er blevet nemmere nu her. Jeg starter på ingen måde forfra.  

De vaner du havde i forbindelse med din første graviditet, har du altså holdt ved? 

Ja, det synes jeg. Jeg intensiverer lidt nu her, hvor jeg er blevet gravid. Men de store ændringer har 

jeg beholdt.  

Du fortalte, at din kæreste blev tilbudt et rygestop. Nu er han her ikke til at fortælle om det, 

men kan du give os indblik i, hvordan tog han imod det? 

Jeg havde faktisk ikke regnet med at han ville tage imod det, så jeg var meget opgivende med det. 

Jeg sagde bare, at der var en folder og gjorde ikke rigtig noget for det. Han prøvede også at stoppe 

første gang og det gik ikke rigtig, og det er også noget jeg ikke vil blande mig i. Men så har han 

gået til akupunktur, og tilsyneladende har det en effekt i forhold til at mindske det. Men han er ikke 

stoppet endnu. For ham var tilbuddet en nem måde at gå til det. Så det var en motivation for ham.  

Har han ellers været aktiv i forhold til din graviditet – har han f.eks. haft en holdning til hvad 

du skulle gøre, lægge om af vaner? 

Ja, han gik med til jordemoder ved første graviditet Men vi har talt om, at her ved den anden er det 

bedre han går en tur med den datter vi har imens. Men direkte adspurgt har han altid en holdning til 

tingene. Han udlever det ikke så meget i praksis. Det var faktisk lidt hårdt første gang, hvor jeg 

tænkte meget mere på det end han gjorde. Der er det lidt mere jævnbyrdigt denne gang, at vi begge 

to pludselig tænker: ”Gud, vi skal da også have en baby!” Og så snakker vi lidt om det. Jeg tænkte 

faktisk på det i går, hvor han lagde sin hånd på maven, og så tænkte jeg: ”Det var dejligt”. Og der 

kom jeg i kontakt med mine følelser fra første gang hvor jeg savnede, at han gjorde det. Han gør det 

ikke mere denne gang, men jeg har bare ikke så meget brug for det. Og det er meget rart, at det ikke 

fylder hele ens verden, og at man derfor også synes, at det skal fylde alt for alle andre også. Det er 

faktisk meget rart.  

Ja, jeg tror der var alt, hvad vi havde af spørgsmål. Tak fordi du ville være med.  

Selv tak, det var sjovt.  
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Bilag 5: Interview med Iben 

 

Navn: Iben 

Alder: 27 år 

Baggrund: Cand.scient.adm. fra RUC  

Hvor langt henne d.d. 14. uge 

førstegangsfødende: Ja 

 

Hvordan har du indtil nu oplevet det at være gravid? 

Altså hvordan jeg har haft det? 

Ja, fortæl os hvad der falder dig ind? 

Jeg synes det har været ret ukompliceret i forhold hvad jeg havde forestillet mig. Jeg havde forstillet 

mig, at jeg nærmest ikke kunne slæbe mig rundt, og have helt vild kvalme. Jeg fandt ud af, at jeg 

var gravid den dag, hvor jeg afleverede speciale. Så jeg har haft ferie i to uger og har været 

jobsøgende, så det har været en nem periode, da det er de første uger man er træt. Jeg har jo bare 

kunne tage en lur, når jeg var træt. Så på den måde har det været ret uproblematisk. Men jeg har 

heller ikke haft det dårligt. Og har heller ikke haft mærkelige madvaner. Så jeg synes der er mange 

myter om det at være gravid, der ikke holder. Men det er selvfølgelig individuelt.  

Men er der noget i din adfærd, som du har ændret. Er der noget du gør nu, som du ikke 

gjorde før? 

Jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg spiser og hvad jeg drikker. I starten havde jeg meget med 

kaffe, om det var nu også var godt, så jeg læste 700 ting på nettet. Og der stod mange steder at man 

sagtens kunne drikke 3-4 kopper kaffe om dagen, men i starten havde jeg alligevel overhovedet 

ikke lyst til kaffe. Det er mega psykisk. Det ligger meget pres på, a la: ”Nu er du gravid, og så skal 

man gøre det bedste for at sit barn får det godt”. Og så selvfølgelig skal man gøre det, men jeg 

synes også det kan blive lidt overdrevet med de anbefalinger. Og så synes jeg også det er svært med 

nettet. Det er lidt af en jungle, fordi der er en masse netforums, hvor der sidder kloge mennesker, 

som måske ikke er det. Så derfor har vi købt nogle grundbøger, og jeg har været på biblioteket, for 

så havde vi en eller anden form for faglig viden bag. For ellers kan man sidde på alle de der forum, 

hvor der så er nogen der siger, du må ikke gøre det og det, og så får man stress, fordi lige netop det, 

gjorde jeg i går. Og så bliver man bange for at man har skadet sit foster. Og man kan tænke meget 

over sådan nogen ting. Og jeg lever da sundt, men det har fået så meget fokus. Og oveni er der det 

med at alle andre også har en holdning, til hvad jeg gør. Nu kan man heldigvis ikke se, at jeg er 

gravid endnu. Så det er kun min omgangskreds, men folk har en mening om, hvordan jeg lever mit 

liv nu. Det skal man altså lige vænne sig til. Og det med at folk rører meget ved en. Det er altså 

vildt grænseoverskridende. Jeg er lidt spændt på at se, om fremmede mennesker også gør det, når 
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man kan se, at jeg er gravid. Jeg har en veninde, hvor folk kom hen og rørte ved hende, når hun var 

ude at købe ind. Så på den måde bliver man et eller andet offentligt objekt, hvor folk kan tillade sig 

at sige ting til en, man normalt ikke ville gøre, og mange har en mening om en. Det gør det lidt 

svært.  

Nu nævnte du pres. Hvor kommer det fra? 

Det er alt det der perfekt ”mor-halløj”. Vi vil gerne give vores børn de perfekte vilkår, hvor alt er 

100 procent økologisk, vi vil gerne undgå parabener i det creme, som vi bruger. Jeg kan også 

mærke, at det er sådan noget mine veninder snakker om: ”ah okay, bruger du det der? Der er vildt 

meget parfume i”. Så det bliver lidt pres nogle gange, hvis man skal leve på den rigtige måde.  

Nu nævner du creme, er der også nogle konkrete ting i dine omgivelser du har lavet om? 

Nu er jeg rimelig allergisk overfor parfume, så det har jeg aldrig rigtig brugt. Men det der med 

parabener er jeg blevet meget opmærksom overfor. Nu her for et par dage siden fandt jeg ud af, at 

der var parabener i en blush (make up, red), og så var jeg klar til at smide den ud. Så sådan noget 

tænker jeg en del mere over. Jeg var egentlig rimelig bevidst om det før, men det bliver mere 

virkeligt nu, hvor det skal have en indvirkning på et kommende menneske, og ikke kun mig selv.  

Så helt overordnet, hvordan vil du beskrive en sund graviditet? 

Jeg tror, at man skal gøre det der føles rigtigt. Der er så vildt mange anbefalinger om motion/ikke 

motion, og der har jeg selv været ret meget i tvivl. Jeg kan godt lide at løbe meget, og spurgte min 

læge første gang, jeg var oppe hos hende, og hun sagde, at det skulle jeg ikke være bekymret over. 

Det skulle den bare kunne holde til. Men så snakkede jeg med min veninde, der havde snakket med 

sin læge, og hun havde sagt, at man ikke måtte løbe over 4 km. Og at pulsen ikke måtte komme for 

højt op. Og så var jeg inde på nettet, og der står mange forskellige ting. Så var jeg inde og læse om 

det i en bog, og der står, at man skal gøre det der føles rart og rigtigt, og så længe det ikke går ondt, 

så er det fint. Og det har jeg valgt at gøre til min leveregel generelt, for eller kunne jeg rende rundt 

og være bekymret hele tiden. Og det er også meget individuelt, hvordan man har det. Nogle tager 

ikke på, andre kan spise en masse. Så den gode graviditet må være meget op til dig selv.  

Så har jeg nogle spørgsmål, der går på dit møde med sundhedssystemet. Og jeg vil starte med 

at spørge dig, hvordan vil du beskrive de råd og den vejledning du har fået fra jordemoder, 

læge. Hvad retter de sig overordnet set imod?  

Jeg har ikke været til jordemoder endnu, så hende har jeg ikke mødt. Men min læge holder meget 

fat i sin sunde fornuft. Mig og min kæreste var til første lægebesøg, og der talte hun om 

nakkefoldsscanning, som alle får tilbudt nu. Vi havde første ikke tænkt andet, end at det ville vi 

gerne, men så tog en ret grundig snak med os om det. Hun sagde, at vi skulle vide hvad vi gik ind 

til. Og at det selvfølgelig er vildt dejligt at se det der lille foster, men at man jo også gør det for at 

det evt. Kan blive fjernet, hvis der er noget galt med et. Der havde hun en meget pragmatisk 

holdning, hvor hun mente, at vi selvfølgelig skulle gøre det, hvis vi vil, men at vi skulle tænke over 

hvad det betyder. Sammen med det nu sagde om mit løb, virker hun meget afslappet. Vi valgte så at 

gå til den her nakkefoldsscanning, og det var også rimelig afslappet.  

Hvorfor valgte du det til, nu hvor du sagde, at det var et tilbud? 

Det gjorde vi fordi min kæreste rigtig gerne ville. Jeg havde faktisk ikke så meget lyst til det, fordi 

jeg synes at jeg er blevet en lille smule sygelig gjort, bare fordi jeg er gravid. Alle de papirer på 
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hospitalet, hvor der står ’patient’ stejler jeg en lille smule over, for jeg føler mig ikke syg. Så vi 

snakkede rigtig meget om det, og besluttede faktisk, at – man får nogle tal med risiko- hvis det tal 

ikke var i risikozonen, så ville vi ikke have det at vide. For så var det sådan set lige meget om det 

var 1 ud af 500 eller 1 ud af 20.00, hvis det alligevel ikke skulle undersøges mere. For så kan man 

sammenligne med andre gravide, hvor det bliver sådan: ”Hvilket tal har du. Nåh, så er mit foster 

bedre end dit.” Og synes jeg er lidt ubehageligt, at man allerede i fosterstadiet begynder på de her 

ting. Så vi besluttede os for, at vi ikke ville have det tal at vide. Også var jeg okay med et. Med til 

historien hører også, at vi har et vennepar på samme alder, som var gravide for et år siden, og de 

havde faktisk et foster der havde downs syndrom. Og de valgte at få en abort, og det var meget 

hårdt for dem. Så det var en af grundene til at vi valgte at gøre det. For jeg har altid tænkt, at med 

mindre man er 35-40, så er der ingen grund til at være bekymret, for så er risikoen så lille. Men da 

vi kom ind og sagde, at vi ikke ville have det skide tal at vide, så sagde hun, at det kunne ikke 

undgås for det skulle skrive på min journal, som man får med hjem. Så var jeg alligevel så 

nysgerrig, så nu har jeg fået det tal at vide alligevel.  

 Hvordan har det været at skulle forholde sig til de anbefalinger og råd, som du har fået fra 

din læge og fra det personale du har mødt indtil videre i din graviditet?  

Det har sådan set været fint nok. Jeg synes, at det sværeste har været det med valg af fødested. Det 

skulle vi allerede tage stilling til efter første lægebesøg, og der var det lidt ukonkret at vi skulle have 

et barn. Og der var Rigshospitalets hjemmeside mega dårlig og svær at finde rundt i. Så valgte vi 

Hvidovre, men de havde ikke plads til os, så nu ender vi på Riget alligevel. OG det er fint nok, vi 

bor ved siden af. Men problemet er at faderen ikke kan blive der, hvor de på Hvidovre har 

familiestuer. Hvis man har fået kejsersnit, er det kun barnet og moderen der kan blive indlagt, der 

skal faderen gå hjem. Deres informationsmateriale er rart dårligt. Det fra jordemoderen var ret fint, 

synes jeg. Der var en masse pjecer. Nogle af dem har jeg smidt ud – dem om rygning for eksempel 

fordi Magnus og jeg ikke ryger. Hos lægen fik vi en bog, og den var rigtigt god, synes jeg.  Det var 

sådan noget med, hvordan det er at blive far. Jeg tror, at nu har vi været til scanning, og det hjælp 

lidt, men inden da har det været ret abstrakt for ham. Han kan kun se det på mig. Han kunne ikke 

mærke noget og ikke høre noget. Det var en gratis bog, der var sponsoreret af nogle, om alle får. 

OG den var altså meget god. Og så har vi selv købt Politikens graviditetsbog, hvor der står hvad der 

sker uge for uge, og der kan man læse alt mulig om fødsler.  

Hvordan bruger du den bog og de pjecer? 

Jeg har faktisk ikke brugt de der pjecer så meget. Men Politikens bog har vi brugt rigtig meget. Så 

slår vi op og ser hvad der sker i 14. Uge. Og de har en vild god oversigt over gener. I starten havde 

jeg ret mange black out, når jeg rejste mig op. Det er så fordi ens blodprocent bliver lavere, og der 

var det rart at der stod at det ikke var farligt. Det er igen det med nettet, som jeg synes er total 

vildledende.  

Det kan godt være jeg gentager mig selv lidt nu, men opsummerende; var der noget materiale, 

der gav særlig mening for dig?  

Altså det jeg har fået tilsendt fra jordemoderen? 

Ja, for eksempel? 
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Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det har været meget basic. Og det jeg mangler svar på, er mere de 

konkrete ting som, hvor meget motion må jeg dyrke og det har jeg ikke kunne bruge dem til. Nej, 

det synes jeg faktisk ikke… Jeg tror, at hvis man har spørgsmål, så skal man selv finde dem. 

Er der så plads til at man spørger, når du er til lægen og så videre?  

Ja, det synes jeg helt sikkert. Både hos lægen og da vi ar til scanning oppe på Riget. De var vildt 

søde. Bagefter da vi fik alle de der tal, tog hun sig god tid til at forklare. Det var rigtigt fint. Da vi 

fik at vide, at vi ikke kunne føde ude på Hvidovre, da ringede jeg til Riget og der var en jordemoder 

der forklarede og alt muligt.  

Nu nævnte du så, at din på en eller anden måde blev glad for at der var en folder til ham. 

Hvordan har han taget del i det her? 

Han har taget meget del i det. Men det var helt klart også ham der var mest skruk, eller hvad man 

skal sige. Det var helt klart ham, der gerne ville sætte barne-projektet i gang, og han glæder sig helt 

vildt. I starten måtte jeg sige; ”hey, jeg er her også”, for han talte til maven hele tiden. Jeg var 

helt… følte mig som en rugemaskine. Han læser også helt vildt meget om det. Lige nu hvor jeg ikke 

kan passe mine bukser mere, har jeg haft det lidt mærkeligt med, hvor skal jeg egentlig købe 

bukser. Og så kom han hjem i går og sagde, at han lige havde kørt forbi en graviditetsbutik, hvor 

der var graviditetstøj, så han er mega opmærksom. Jeg synes også at han er blevet meget beskytter-

agtigt. Han kan ikke lide, hvis han synes, at jeg gør et eller andet åndssvagt.  

Hvad kunne det for eksempel være? 

Jeg er begyndt at køre med cykelhjemmel. Eller et er faktisk et år siden, da min mor gav mig den. 

Men hvis jeg glemmer at tage den på en dag, så siger han straks; ”det skal du huske”. Så han er 

meget omsorgsfuld og går meget op i at jeg skal have det godt. Nu bærer jeg jo også rundt på hans 

barn. 

 Har der været noget til de her lægesamtaler, hvor du har sagt; ”nej tak, det behøves jeg ikke 

vide noget om” eller din kæreste har. 

Nej… 

Så I har ikke oplevet at stå i en situation, hvor I har skulle sige nej tak eller vælge fra? 

Nej 

I dine øjne, hvor mange af de tilgængelige råd/vejledninger skal man følge for at have en sund 

graviditet?  

Jeg synes man skal følge det der med ingen alkohol og ingen røg. Sundhedsstyrelsen har også noget 

med fisk, og der synes jeg det er ret svært at finde rundt i, hvad for nogle fisk man må spise og hvor 

meget. Det er lidt en gråzone. Men alkohol og røg det må være det primære. Og det synes jeg også 

er meget sundt, for jeg kan mærke at mine forældres generation, de har det meget anderledes med 

det med alkohol. Min mor og far er skilt, og da jeg var nede ved min far – og jeg har lige fortalt 

hende at jeg var gravid en time inde - så var han i gang med at hælde rødvin op. Og da jeg sagde at 

jeg ikke skulle have noget, så sagde han: ”Nåh ja, det gør man jo ikke i dag”. Og det var en meget 

sjov kommentar. For den gang kunne man da godt lige drikke et lille glas inden. Min mor har også 
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røget under nogle af hendes graviditeter. Og der er der helt sikkert sket et skred i det her totale 

sundhedsfokus. Bare man kigger på en der går og ryger ude på gaden, bliver man helt.. uhhh!    

Er du meget obs på det –har du slet ikke drukket eller er der nogle gange, hvor du har taget 

et lille glas? 

Nej, jeg har overhovedet ikke drukket.  

Hvad så når du er til fest, og der er nogle der ryger, går du så ind i et andet lokale?  

Nej, det har jeg prøvet et par gange, og der har jeg bare tænkt okay. Når jeg ikke selv ryge til 

hverdag og ikke bliver udsat for røg dagligt, så går det nok tænker jeg. Man skal også passe på, at 

alt for betænkelig omkring det, for så kunne man sidde i en osteklokke derhjemme. Jeg har det 

sådan, at selvfølgelig skal man ikke drikke og alt muligt, men hvis man bare lever sit liv 

nogenlunde fornuftigt, så skal man være ret uheldig hvis der går noget galt. Nogle gange synes jeg 

også det er lidt overdrevet alt det der. Jeg tror godt, at jeg kunne drikke en genstand om ugen. Nogle 

gange synes jeg, at hvis man sidder til en god middag og alle drikker rødvin, så er det lidt fesent. 

Men jeg troede det ville være værre. I starten troede jeg, at jeg ville blive ekskluderet rent socialt, 

nu jeg ikke kan drikke. Men det har overhovedet ikke været slemt. I starten inden vi fortalte det til 

folk, var det lidt sådan (…) hvis min kæreste var med til fest, så drak han lidt af min drink, men 

problemet var, at han blev så vanvittig fuld. Nogle gange har vi været til middag med nogle, hvor vi 

ikke har fortalt det, og så hældt jeg et halvt glas vin op, og ingen lægger mærke til, at jeg ikke drak 

det. Men i starten var jeg lidt i krise over det, over at skulle sige det til alle. Men det kan man 

sagtens.  

Nu nævnte du selv, at der var nogle råd hvor du synes det var lidt for meget. Er der nogle 

konkrete råd, hvor du tænkte nu er det for meget? 

Det er mest de der forummer, minmave.dk og de der, der synes jeg det er mega helligt nogle gange. 

Man må kun spise økologisk mad, ens børn må kun få natursutter og gå med øko-bleer, hvor jeg 

synes det bliver lidt for meget. Det kører over i en grøft hvor det bliver lidt for helligt. Børn har 

også bedst af at man lever sit liv, og at man passer dem ind i det. Hvis man indretter hele sin 

tilværelse efter dem, så tror jeg de bliver nogle forskruede unger. Så jeg tror det er ret vigtigt, at 

holde fast i sine laster på en eller anden måde. Jeg har aldrig spist særlig meget slik, men på et 

tidspunkt når jeg så gjorde det, så fik jeg lidt ondt i maven. Og det har jeg tænkt over rigtig mange 

gange, de der meget psykiske ting omkring det. Hvis jeg har hørt en sige, at man ikke må spise for 

meget sukker, så næste gang jeg har gjort det, så synes jeg nærmest at jeg har kunne mærke en 

fysisk påvirkning. Og der skal man virkelig holde fast i sig selv, og sige: ”Prøv at høre her, det gør 

ikke noget at du har spist de der 5 vingummier.” Der synes jeg nogle gange at det kammer over, 

hvis man hele tiden skal gå rundt og tænke på, at man kun må spise gulerødder.   

Hvad har du så gjort for at holde fast i tanke om, at nu skulle du lige selv være lidt ekstra? 

Så har jeg lånt bøger. Og så synes jeg heldigvis at de der bøget er ret fornuftige og pragmatiske. Og 

så har jeg tænkt: ”Ro på. Slap helt af. Du lever altså meget sundt ”. Og så har jeg spist varieret, og 

så gør det ikke så meget, at jeg spiser et stykke kage eller en pose lakridser, og forsøgt at få det ned 

på et plan, hvor det var på min måde. For ellers bliver det ved – så bliver det også, når du skal 

amme bagefter. Ja, jeg synes nogle gange, at det bliver for meget. 

Du nævnte i starten at du fik mange råd fra dine omgivelser. Er det fra dine venner, familien 

eller hvem er det og hvad siger de? 
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Jeg har en veninde, der også er gravid. Vi snakker ret meget om det a la, ”har du også mega ømme 

bryster hahaha” Vi joker meget med det. Og min mor – jeg har frygtet at hun ville sige: ”Den gang 

jeg var gravid, der…” Men hun har egentlig været meget afslappet med det. Hvis jeg spørger hende 

fortæller hun hvordan det var, men hun er ikke gået helt i selvsving. Både min kærestes mor og min 

egen mor går meget mere op i, hvad for noget tøj vil de have til barnet. Det er de allerede begyndt at 

købe. Så de taler mere om, hvem der skal købe barnevogn og hvem der skal købe seng. Det er 

dejligt, men også vildt mærkeligt nogle gange. Hun ringer og spørger, hvilken farve flyverdragt vi 

vil have. Ellers er det meget mine veninder, der fortæller historier. Og nogle gange kommer der 

nogle forfærdelige historier om en fødsel, der bare er gået helt galt. Så noget er der altså i min 

venindegruppe. Der er altid en der kender, der kender.  

Hvad tænker du, når du hører de historier?   

Jeg tænker, at jeg virkelig ikke håber, at jeg kommer til at få en forfærdelig fødsel. Men nu må vi 

se. Nej, jeg tror bare jeg tænker ”ja, ja”. Folk er altid så kloge, og det er tit mine veninder, der ikke 

selv har børn, der lige kender en der kender en, der havde en frygtelig fødsel. Så det er nok bare 

meget naturligt, at man taler om det på den der måde.  

Der har været en kampagne fra Sundhedsstyrelsen, hvor formålet har været at skabe de 

bedste forhold for at blive gravid. Har du set den?  

Ja, måske. Er det den med, at man ikke må drikke alkohol? Nej, måske ved jeg ikke helt, hvad det 

er for en.. 

Kampagnen siger helt konkret, at hvis man tænker på at blive gravid må man ikke drikke 

alkohol og man skal… 

Nåh, er det den der har hængt rundt omkring på busstopsteder og sådan noget? Den har jeg set. 

Hvad tænker du om sådan en kampagne?  

Jamen, jeg tænker, at hvis man har prøvet at blive gravid i mange år, så er det godt at tænke over de 

der ting som ikke at drikke alkohol og ryge. Men jeg tror, at hvis man ikke har prøvet så længe, så 

er det lidt lige meget. Men jeg kan da godt huske, at allerede da jeg stoppede med at spise p-piller, 

der havde jeg ikke helt vildt meget lyst til at drikke mig mega-fuld. Jeg var på Roskilde Festival, 

hvor jeg virkelig ikke håbede, at jeg var gravid. Men jeg har så fundet ud af bagefter, at på det der 

helt tidlige stadie skal der ret meget til for at skade fosteret. Der går ret lang tid, inden det begynder 

at optage ting fra ens krop, og på det tidspunkt har man tit opdaget, at man er gravid. Men det var 

helt sikkert noget jeg tænkte over - også inden. Men det var ikke sådan at jeg lod være med at 

drikke.  

Nu har du haft de her to lægesamtaler, hvor der også er blevet uddelt pjecer. Hvad tænker du 

om den information, du har fået. Er den relevant? 

Det synes jeg.  Jeg synes for eksempel, at mange af de råd der er har man hørt så mange gange. Der 

har ikke været nogle af de pjecer, jeg har fået, hvor jeg tænkte: ” Det vidste jeg ikke”. For det er så 

generelt med råd om ingen alkohol og ingen røg.   

Spurgte din læge til dine vaner omkring røg og alkohol? 

Ja, det spurgte de om, og så skulle jeg udfylde et skema. Jeg tror, at hvis jeg havde sagt ja til at jeg 

røg, havde de nok sagt, at det skulle jeg lade være med – forhåbentlig.  
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Hvordan oplever du det, at du får et skema, hvor du skal opfylde de her ting? 

Jeg synes jeg har udfyldt vanvigtigt mange skemaer om alt muligt. Jeg synes, at man bliver lidt 

patientgjort. Man bliver lidt et nummer i et system, hvor de skal have os plottet ind for at finde ud 

af, hvem vi er. Men jeg synes egentlig, at det er fint nok, for mange af dem er også de sammen ting. 

For eksempel spørger de om det er okay, at de udveksler oplysninger med din læge. Det tror jeg, at 

jeg har svaret på 3 gange.  Så meget er det samme. Jeg har fået taget helt vild mange blodprøver, 

hvor jeg tænker; kunne de ikke bare have tappet en liter, så de havde lidt. For nogle gange skal man 

på Riget og have taget den, og andre gange er det hos lægen. Jeg tror at jeg har fået taget blodprøver 

4 gange nu.  

Hvordan er oplysningerne i forbindelse med sådan noget. Fortæller de hvad de skal bruge det 

til? 

Ja, det gør de. Og det er meget ret, eller kunne man godt tænke: ”Ku’ de ikke lige”. Men det er 

sådan noget med at tjekke for børnesygdomme og ting. Det er helt fint for det er i mit eget bedste, at 

få de ting at vide.  

Føler du dig påduttet noget, eller har du haft plads til selv at kunne sige fra? Selvfølgelig er 

der obligatoriske dele, men er der noget hvor du tænker at du helst ville være fri? 

Den der nakkefoldsscanning synes jeg var en lille smule ubehagelig. Den scanning får man 

udelukkende, så man kan få en abort, hvis ens barn har mongolisme. Jeg synes, at der mangler en 

etisk diskussion, fordi der er ret mange grader af mongolisme, og det er ikke nødvendigvis givet, at 

man får et forfærdeligt liv, hvis man får en mongol. Det kan være at man gør, men jeg synes, at det 

bliver sådan lidt: ”Det foster var ikke godt nok – ud med det, så får vi et nyt”. Det synes jeg er lidt 

ubehageligt, at man så tidligt begynder at vurdere, hvor galt det er med det her barn. Og om man vil 

have det eller ikke have det. Jeg tror egentlig også, at hvis man havde fået at vide, at man havde et 

barn med Downs syndrom, og man havde valgt at få det alligevel, så ville der blive set skævt til en, 

fordi folk har den der holdning, at alle bliver tjekket, så du vidste godt, at du fik et mongol barn. Så 

det bliver lidt det store samfund, der kommer og siger, at de synes at de der mongolbørn er ret 

besværlige og de kræver en masse ressourcer af os, så vi vil egentlig godt sortere dem fra. Jeg 

synes, at det er lidt synd, at man ikke taget en diskussion om det. Når man går ind til det, synes man 

er det er lidt hyggeligt – og det er da også helt vildt at se det der foster ligge og bevæge sig - men 

man glemmer lidt, at det er fordi man skal kigge, om man gider have barnet. Og det synes jeg er ret 

ubehageligt. Der synes jeg helt sikkert, at der var et pres. Hvis jeg havde fået af vide, at vi venter et 

mongolbarn og vi havde sagt, at det ville vi gerne have alligevel, så tror jeg, at der havde været ret 

mange folk i sundhedsvæsenet, der havde sagt: ”Tror I ikke lige, at I skulle tænke over det en gang 

mere?” Så det bliver lidt det der ”big brother samfund”, som kommer og har nogle meninger om, 

hvad man skal gøre. 

I forhold til jordemodersamtalen, som du ikke har haft endnu, har du nogle forventninger til, 

hvad der skal ske til de her samtaler? 

Jeg har det sådan lidt, at selvfølgelig skal man gå til tjek, men jeg har det fint og jeg har 

overhovedet ikke haft det dårligt. Så nogle gange synes jeg, at det er en lille smule overdrevet, at 

man skal rende til alle de der tjek.  

Vil du tage til dem alligevel?  



 

Side 148 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

Ja, det vil jeg jo, for det er igen det der pres. Og så tror jeg også, at jeg ligger meget i, at hvis der nu 

er noget galt, og jeg ikke tager til det tjek, vil Det så være min egen skyld? Hvis der er noget galt 

med barnet eller sådan noget. Man jeg har en generel holdning om, at jeg synes det er en lille smule 

irriterende, at jeg skal holdes så meget øje med bare fordi jeg er gravid. Det var egentlig også sjov, 

at jeg er 27 og min kæreste er 30, og da vi var til den der nakkefoldsscaning sagde hun: ” I er jo så 

unge”. Jeg føler mig egentlig ikke så ung mere. Jeg tænker mere, at jeg er i slutningen af 20’erne, så 

jeg er ved at blive så gammel. Så lige pludselig er jeg meget ung, fordi førstegangsfødende i 

København er omkring 33, og det synes jeg er meget sjov. Og det kan jeg også godt se hos nogle i 

min omgangskreds. De tænker: ”Hvorfor vil du have et barn nu, du er jo lige blevet færdig 

uddannet, skal du ikke ud og have gang i din karriere.” Så der ligger vildt mange forventninger i det 

med, hvornår man vælger at starte.  

Er der noget du synes, at du gerne vil fortælle os, som du synes kunne være interessant? 

Det ved jeg ikke. Altså i forhold det der med, hvornår man skal have et barn, så havde vi det bare 

sådan, at nu var vi klar til at blive forældre, så prøver vi. Og det var også fordi, at vi ikke vidste om 

det ville komme til at tage et halvt år eller et helt år eller om vi skulle adopterer. Så kom det så 

egentlig bag på mig, at det gik så hurtigt. Jeg var helt i chok, da jeg fandt ud af, at det var nu.  

Men man får jo også at vide, at et tager lang tid, så jeg kan godt forstå, at man tænker, at 

man lige så godt kan starte nu. 

Jeg havde også nået at tænke, at hvis vi ikke kunne ville jeg så adoptere eller have kunstig 

befrugtning. Og hvis min kærestes sæd bare overhovedet ikke virkede, skulle vi så have en 

sæddonor og alt det der. Det var der så ingen grund til overhovedet. Men det kommer sig nok af, at 

vi får at vide, at der ikke er nok børn i det her samfund, og at vi får dem for sent og alle sådan nogle 

ting. Så det lå virkelig i baghovedet på mig. Men på den anden side, så har min mor 4 børn og har 

fået den sidste da hun var 42. Så jeg har tænkt, at bare jeg slægter hende på, så går det nok. Hvis nu 

jeg havde fundet ud af, at jeg ikke kunne få børn, så ligger der også noget i hele den der 

kvindelighed, og det synes jeg også at man kan mærke i alt det graviditet. Lige pludselig er man en 

rigtig kvinde på en eller anden måde. Og det tror jeg er vanvigtigt hårdt for kvinder, der ikke kan få 

børn, at de ikke oplever det. Og det kan jeg også se på de der netforum, at det bliver dyrket det der 

motherhood.  

Hvis man læser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så står der at graviditet er en meget 

følsom periode. Føler du det? 

Jeg synes ikke, at jeg har haft så mange humørsvingninger. Men jeg synes, at det er så psykisk det 

hele. Specielt i starten, hvor jeg - hver gang jeg følte et lille stik- tænkte, at nu var jeg ved at 

abortere og gik strakt ud og tjekkede om der var blod. Så på den måde er meget psykisk. Og det 

synes jeg også det er i forhold til mange af de råd og vejledninger. Jeg løber 3 gange om ugen, og så 

var der på et tidspunkt en veninde, der sagde til mig, at jeg ikke måtte løbe så meget for det var ikke 

sundt. Først tænke jeg ”visse vasse, jeg har det fint”. Og så alligevel, næste gang jeg var ude at løbe, 

så fik jeg lidt ondt i underlivet. Og så gik jeg strakt i panik og troede at det var fordi jeg løber for 

langt og nu skulle jeg abortere. Og straks lige så snart jeg kom hjem tjekkede jeg om det forholdt 

sig sådan, og selvfølgelig gjorde det ikke det. Det bliver jeg meget påvirket af det med, hvad andre 

hører og hvad andre siger. Det kommer til at spille ind på, hvordan jeg lever. Og det er der jeg må 

holde fast og gøre de ting, som jeg synes er rigtige. Ellers bliver man en kasteboldt, der ryger rundt 

mellem alle mulige anbefalinger. Der holder jeg fast i Sundhedsstyrelsen og alle de lidt mere 

rutinerede folk, som jordemoder og læger, som udtaler sig.  
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Tror du din kæreste får samme råd fra sine venner? 

Nej, overhovedet ikke. Da han fortalte, at han skulle være far, sagde vennerne: ”Åh, hvor vildt. Lad 

os gå ud drikke en masse øl.” Og det synes jeg er lidt svært med mine veninder. De skal snakke helt 

vildt meget om at jeg er gravid, og hvordan det går med det. Og det er også dejligt, men nogle 

gange har jeg bare lyst til at høre, hvordan de har det. Jeg gider ikke sidde i 3 timer og snakke om, 

hvordan mine bryster føles.  

Er du den første i din kreds? 

Ja. Altså, jeg har en veninde, der har et barn, men ellers er jeg den første. Og det har jeg tænkt over 

mange gange, at nu gider jeg ikke snakke om det mere. ”Lad os dog snakke om noget andet.” Det er 

lidt hårdt, at man bliver et objekt på en eller anden måde. Det er selvfølgelig helt vildt dejligt, at 

folk interessere sig og spørger. Men i forhold til min kæreste kan jeg mærke, at i forhold til 

jobsøgning er der forskel. Han er jo ikke en eneste gang blevet spurgt, om han har planer om at 

skulle have børn eller stifte familie. Og jeg er rigtig meget i dilemma  i forhold til ,om jeg skal sige 

det til en jobsamtale, at jeg er gravid. Nu har jeg lige besluttet mig for, at hvis det er et stort sted 

som et ministerium eller en kommune, så vil jeg ikke sige det. Men hvis det er et lille sted eller en 

frivillig organisation, så vil jeg sige det. For jeg ville have det dårligt med, at de skulle gå og betale 

for min barsel. Men jeg synes det er svært med min jobsøgning. Jeg går og tænker, at hvis jeg skal 

på barsel omkring 1.april, hvor måneder er det så endnu. I virkeligheden kunne jeg bedst tænke mig 

at have et vikariat. Men det er nok også en kvindeting, at jeg ikke kan lide at komme og være gravid 

i 4. måned og belaste dem, og de synes nok bare at jeg er vildt irriterende, fordi jeg er gravid. Og 

det er rigtig, rigtig svært. Jeg har ikke været til samtaler, men har i stedet brugt tid på at ansøge om 

en ph.d. Det er ret optimalt i forhold til børn. Men så har jeg også lige set et opslag for en frivillig 

organisation, som jeg helt vildt godt kunne tænke mig. Men det er også et barsel-vikariat, så.. Men 

jeg søger det helt sikkert, og hvis jeg kommer til samtale, siger jeg det til dem. Men det er ret svært 

og jeg bliver sindssygt provokeret af, at der ikke ligger samme krav til mændene. Vi har aftalt at 

dele barslen halvt over, så han har et halvt år og jeg har et halvt år, så han er jo lige så belastet som 

jeg er. I forhold til det med det psykiske, er det også en diskurs om, hvordan man er en god mor. 

Men der må man tænke: ”Okay, jeg nåede altså ikke lige at lave hjemmebagte boller i dag.” Og de 

myter kommer allerede i graviditeten.  

Du har været inde på det, men kan du uddybe hvordan det føles? 

Der er helt klar en holdning til, hvordan man skal leve sit liv. Nogen synes man skal gøre noget på 

en bestemt måde og andre synes, at man skal gøre det på en anden bestemt måde. Folk kan godt 

blive lidt forarget over en.  

Hvordan kommer det til udtryk? 

For eksempel det med at jeg løber er der nogle, der synes er fuldstændigt vanvittigt. Men jeg har det 

sådan, at jeg ikke har ondt nogle steder, og der står i alle de der mange bøger jeg efterhånden har 

lånt, at et er vigtigt at dyrke motion, når man er gravid fordi det bliver en nemmere fødsel. Men der 

tror jeg, at der i rigtig mange år har været en forestilling om, at når man er gravid skal man sætte sig 

i en stol og ikke lave så meget. Og den hænger virkelig ved. Det synes jeg er lidt svært, og jeg tror 

det bliver endnu sværere, når man kan se at jeg er gravid. For der er nogle, der bliver lidt forarget. 

Det er jo bare der, hvor man må tænke, det gider jeg ikke tage mig af. Men jeg bliver i tvivl om det, 

og tænker: ”Er det bare mig, der har en fiks ide med det løberi.” 
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Bilag 6: Interview med Ida 

 

Navn: Ida 

Alder: 27 år 

Baggrund: Studerer sociologi på KU 

Hvor langt henne d.d.: 10. uge 

Førstegangsfødende: Ja 

 

Vi kunne godt tænke os at høre her til at starte med, hvordan du indtil nu har oplevet ´det at 

være gravid´ - hvad er dine tanker? 

Altså, det er jo mange tanker. Altså, jeg tænker man kan måske dele det op i noget fysisk og noget 

psykisk. Altså fysisk der sker jo noget med ens krop og jeg opdagede det ret tidligt fordi jeg fik 

enormt ømme bryster. Min veninde kom og fortalte at hun var gravid og hun fortalte hvordan det 

føltes og så gik der en uge og så lige pludselig så gik jeg bare og tænkte ”det er bare løgn det her”. 

Jeg kunne mærke alt det hun kunne mærke sådan fysisk – altså man får sådan trækken i maven og 

sådan – og så tænkte jeg, ej det er noget pjat. Altså, det var nogle fysiske ting. Og så er der jo alt det 

psykiske. Altså, man tænker sådan over – både over hvad det er for et barn man har lavet, hvilken 

verden det bliver født ind i og kan man blive en god mor og vil vi blive gode forældre og ”gud jeg 

håber min mor hun ikke bliver syg og dårlig”. Altså der sker jo sådan enormt mange ting oppe i 

hovedet følelsesmæssigt i den der periode. 

Hvis man skulle se lidt på din adfærd – er der nogle vaner du har lagt om, har du ændret på 

nogle ting som du ikke gjorde før eller omvendt? 

Ja det er der. Jeg er super aktiv og har altid tusind jern i ilden, og især i de sidste uger, ja i 8.-9. uge 

er jeg bare blev SÅ træt og kan ikke overskue en skid. Altså, jeg er altid sådan en der lige laver mad 

og lige inviterer pigerne og lige gør... altså det kan jeg slet ikke mere, altså og jeg har gerne tre 

aftaler på en dag, og altså det kan jeg slet ikke mere… jeg har bare brug for at sove rigtig meget.. og 

kvalme.. ja så den vane er jeg blevet nødt til at lave om og ændre min livsstil, men altså så den vane 

har jeg blevet nødt til at ligge om, så det er sådan.. altså er det madvaner du tænker på? 

Er der da noget i dine madvaner du har lagt om? 

Nej – jeg har faktisk ikke så meget lyst til sukker som jeg plejer. Ellers ikke rigtig noget. Det er 

mere sådan en livsstilsændring, tænker jeg, og jeg er træt. Man tror man kan en masse ting som man 

ikke kan. 

Er der nogle ting i dine omgivelser du er blevet mere opmærksom på? Nu siger du også, at du 

tænker over, hvad det er for en verden du sætter dine børn i. Men altså er der nogle andre 

ting i dine omgivelser du har tænkt mere over efter du er blevet gravid? Altså ydre ting eller 

hvad man kan sige? 
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Altså noget som ikke er mig er min kærestes? Altså den måde vi påvirker? 

Ja, altså er der noget du er blevet mere opmærksom på, som ikke lige har med din adfærd at 

gøre, som du tænker mere over? 

Næææ, altså lige når du siger det, kan jeg ikke komme på noget. Det kan godt være der et eller 

andet. Jeg tror sådan mere generelt, hvad er det for en verden vi sætter et barn i? Er det en god 

verden og... altså jeg havde faktisk fået at vide, at jeg havde PCO, som er sådan en Polysystisk 

Uraie sygdom, altså hvor man har masser af æg, men de kommer ikke rigtig ud. Jeg har ikke haft 

menstruation meget længe, så altså jeg har fået at vide, at jeg ville have svært ved at blive gravid. 

Så der har været ret mange overvejelser inden det – altså vi var nærmest ikke gået i gang med at 

prøve, før jeg var blevet gravid. Vi havde løst snakket om, at hvis vi ikke kunne få børn, så ville vi 

adoptere. Og det kan jeg da så ikke lade være med at tænke over faktisk, når nu jeg er blevet gravid, 

okay så er det faktisk et barn vi kunne have hjulpet i verden, som vi ikke kommer til at hjælpe fordi 

vi er sådan lidt ego, og gerne vil lave vores eget. 

Hvis du skulle sætte nogle ord på hvad en sund graviditet er – sådan det begreb, hvad ville det 

være for dig? 

Det er at spise sundt og varieret og dyrke motion. 

Er det noget du også selv er opmærksom på og gør? 

Ja, rigtig meget 

Mere ende du gjorde før, eller er det noget du altid har gjort?  

Jeg har altid været fysisk aktiv og spist sundt men jeg tænker mere over det og tænker i alternative 

sportsmuligheder, når jeg bliver lidt mere tung i det.  

Vi kunne godt tænke os at spørge lidt mere ind til relationen mellem dig som gravid og så det 

sundhedsvæsen, som man møder. Jeg ved ikke - hvad har du været til af læge eller jordmoder 

eller... 

Jeg har været to lægesamtaler og så har jeg været til en sygeplejerske hos lægen, hvor jeg fik taget 

blodprøver og så har jeg faktisk været til gynækolog to gange. 

Så du har været lidt omkring ved læger. Har du fået udlevet nogen form for materialer eller 

noget? 

Jeg har fået udleveret sådan en bog – sådan en lille bitte bog - jeg ved ikke om I kender dem – det er 

sådan en jeg ved man får hos de fleste læger. 

Det er det eneste du har fået? 

Ja, og så har jeg fået fra min mor Politikens graviditetsbog 

Ja den har vi hørt lidt om også... 

Det er så de to bøger, jeg kigger i. 

Ja okay - har du så til nogle af de her samtaler fået noget råd og vejledning fra læge eller 

jordmoder, altså hvad man skal gøre og ikke skal gøre og sådan noget? 
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Ja, helt sikkert. Det synes jeg faktisk var lidt sjovt. 

Ja, hvad har de sagt for eksempel? 

Ja hun sagde – det var faktisk første samtale – at jeg skulle lade være med at ryge og helst ikke 

drikke og det kunne skade barnet og sådan noget... og det er jeg jo godt klar over. 

Du tænkte det vidste du godt de ting – eller hvordan var det? 

Altså, jeg tænkte det er jo sjovt hun kender mig jo ikke altså, jeg kan huske sygeplejersken spurgte 

også, om vi havde plads til at få et lille barn, og altså jeg tænker sådan de ved jo ikke hvad det er de 

har med at gøre, hvad det er for nogle typer. Alle mulige folk kommer op og er gravide. Og vi er 

sådan super bevidste økotyper, altså, så man sidder sådan ”ja, okay jeg ved godt, at jeg ikke skal 

drikke”, men okay det er fint nok at få det at vide, men jeg tænker det virker lidt som sådan en 

standard, de bare skal sige.  

Så hvordan synes du så, at du bliver mødt i de der situationer som gravid – de kommer med 

en masse gode råd, men føler du, at det er noget de sådan... 

Nej altså jeg føler ikke, at jeg bliver taget personligt. De kunne jo starte med at spørge, ”hvordan 

plejer du at dyrke motion?”, og så kan man så sige at jeg dyrker faktisk motion fire gange om ugen, 

så kan hun jo der tænke, ”nå okay”, så har vi nok at gøre med en person som er... et eller andet... og 

så kan man så måske tage den derfra, og sådan synes jeg ikke, at de gør. Det er mere sådan nogle 

obligatoriske.. har jeg følt.. ja, så går vi lige de der ti punkter... om kost og motion har vi også 

snakket faktisk, men altså, ja jeg synes ikke rigtig.. at det var ikke sådan personligt. Jeg prøvede 

også at sige, at jeg danser ballet, og der er nogle hop og sådan, men så blev det bare igen 

generaliseret. 

Hvordan har det været at få de her råd? Har du taget dem til dig, har de været for irrelevante 

eller hvad? 

Ikke de der sundhedsråd. Altså, der var et råd, som jeg ikke lige havde hørt før. Det var en 

sygeplejerske der sagde, at hun synes, at jeg skulle dyrke motion, men kun til den der grænse, hvor 

man stadig kan snakke... man måtte ikke få pulsen så højt op. Den havde jeg ikke lige hørt eller læst 

om. Eller synes jeg ikke rigtig, at der var noget sådan, som jeg ikke vidste i forvejen. Og som sagt, 

så var det heller ikke så personligt, så jeg kunne gøre det til mit projekt. 

Så det materiale, den pjece eller den der bog du har fået, har du brugt den, har du læst den 

eller hvordan? 

Ja jeg læser i begge de der bøger. Den lille jeg har fået fra lægen den.. ja.. aj de er egentlig meget 

gode begge to. Der er sådan nogle billeder, som jeg synes er meget sjove at kigger på, på mave og 

fostrer og se hvor langt man er henne, så jeg læser det sådan.. 

Så du har læst det? 

Ja ja helt sikkert. 

Der var noget i forhold til motionen, som du har taget til dig lidt, som du har tænkt over, men 

der er ikke sådan lige andet, som du særligt har taget til dig, som du ikke gjorde i forvejen? 
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Jeg tror det er mere, hvis man tager noget medicin eller har en eller anden sygdom, så er det måske 

noget andet. Det har jeg ikke noget af. Det er sådan meget ukompliceret på en eller anden måde, så 

bliver det måske også mere sådan nogle gode råd.. sådan nogle objektive gode råd. 

Var der nogle af de råd de kom med, som du ikke har fulgt? 

Neeeej. Det er der ikke. 

Hvordan – nu kommer de med de her råd og vejledninger – hvordan opfatter du muligheden 

for at sige ”nej tak” til nogle af de her ting – er det en mulighed føler du? 

Ja helt sikkert. Jeg studsede faktisk over det der med nakkefoldsscanning, hvor hun sagde ”hvis I 

ønsker det?” og jeg vidste egentligt godt, at det var en mulighed, at man kunne sige nej tak til 

nakkefoldsscanning, men altså det var egentligt ikke noget jeg havde tænkt over, og selvfølgelig vil 

vi gerne have en nakkefoldsscanning, men jeg tænkte først over det, da hun sagde, ”hvis I ønsker 

det?” 

Sætter det gang i nogen tanker... Det med at det bliver fremlagt, som noget man selv skal 

vælge fra eller til...? 

Ja, men det er helt sikkert en etisk diskussion. Altså hvad er det man vil vide om sit barn og bliver 

det et sundt barn, og hvad nu hvis ikke det gør, hvor langt vil man gå og alt det der. Og altså, jeg 

tænker, jeg vil egentligt gerne. Vi er begge to meget enige om, at det vil vi gerne have at vide, hvis 

vi kan finde ud af noget om vores barn, som handler om barnets helbred, jamen, så vil vi gerne det. 

Hvorfor? 

Fordi det gør en tryg, tror jeg, i graviditeten, hvis man ved at alt er som det skal være, og nu har jeg 

været så heldig, at jeg allerede er blevet scannet to gange, fordi man ikke lige vidste, hvor langt jeg 

er henne, fordi jeg ikke har haft regelmæssig ægløsning. Bare at vide, at der er noget inde i én og at 

det vokser, det er jo bare sådan helt fantastisk. Så jeg synes bare, at det er en god mulighed. Og så 

tror jeg, at jeg har sådan et meget nøgternt forhold til, hvis der er noget galt, så skal det bare ud. Jeg 

er ikke sådan... jeg føler ikke rigtig, at jeg sådan helt endnu har sådan ’connected’ med det der. Jeg 

kalder det ikke rigtig et barn... jeg er stadig kun i 10. Uge, og der kan ske en masse ting. Og som 

sagt kan der også være noget i den nakkefoldsscanning i uge 13, og der ville jeg bare synes det 

skulle væk. 

Nu siger du, at du har fået den de graviditetsbog – har du søgt oplysninger og råd andre 

steder fra? 

Ja det har jeg helt sikkert, og især, da jeg gik og lurede på, at måske kunne jeg være gravid eller 

hvad ... aj jeg synes egentligt også efterfølgende... hvad fanden var det lige jeg tjekkede i dag. Nåå 

men det var fordi, så tjekkede jeg lige om kvalme på nettet, der bruge jeg den der hedder.. altså jeg 

googler det egentligt bare., men det er sådan to hjemmesider, der bliver ved med at poppe op. En 

der hedder ’min mave’ tror jeg og ’min graviditet’. Og så faktisk Sundhedsstyrelsen. De har også en 

rigtig god en også. Det var noget med hvilken uge… det var noget med en kalender, hvilken uge 

man var i, og hvordan kroppen har det og et eller andet med fosteret og hvordan udviklingen er, 

som jeg synes var rigtig rigtig god. Og så stod der også sådan noget. Det var faktisk også 

Sundhedsstyrelsen faktisk... man kunne se hvor langt man var henne og så kunne man se, hvornår 

man kunne forvente at mærke liv og hvornår man kunne regne med at.. jeg kan ikke lige huske hvad 

det var, men sådan nogle ting, som var lidt sjovt at vide i løbet af graviditeten.. hvilke uger også. 
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Så du har søgt på nettet også. Det er sådan der du primært har søgt om vejledning. Der har 

ikke været andre steder? 

Nej, jeg har ikke været på biblioteket. 

Har der været noget specifikt, du så har søgt efter eller har det været mere generelt? 

Generelt har det været mere specifikt. 

Et eller andet specifikt, du.... 

Ja, så var der for eksempel det med kvalme eller du ved, graviditetskalender eller sådan noget med 

uge for uge og... fordi man vil gerne lige læse lidt mere, selvom der står et helt kapitel i den der 

store gravid bog der, så kunne det lige være sjovt at se om der stod noget ekstra. 

Jo, hvad med fra venner og familie – har de kommet med nogle råd eller har du opsøgt noget 

hos dem eller? 

Altså, jeg har nogle veninder, som har børn, og der har jeg sådan jo, der har jeg nogle gange klaget 

min nød, for eksempel forleden dag, da jeg havde det rigtig dårlig, og min veninde var bare sådan 

”bare vend dig til det” ”Thats life”. Men så har jeg en kusine, som er sygeplejerske med speciale i 

fødsler, altså det er også meget nærliggende. En rigtig god ven som er læge, som lige har været ti 

uger på fødeafdelingen på Riget. Så jeg har nogle, som helt sikkert ved en masse, hvor jeg også 

spørger om sådan nogen lidt mærkelig ting. 

Hvad spørger du om for eksempel? 

Altså aj, for eksempel, så havde vi en ret sjov snak om det der med at føde, hvor min veninde 

fortalte, at kvinderne kommer ind, og så er de sådan super klar. Dem hun har set, har været sådan 

meget klar til at føde, og meget sat ind i det, og så viser det sig bare, at de sådan lidt har glemt at der 

lige kommer en helt masse ting efter selve fødslen, at man lige skal føde en moderkage og man lige 

skal sys, og man lige skal et eller andet. De virker ret overskudsagtige, og de har sat sig for, ’at det 

er noget med at presse ik?’, men der er alt muligt andet efter det også, som de overhovedet ikke kan 

overskue. Det var lidt sjovt, og min kusine fortalte faktisk også noget meget sjovt om sådan nogle 

som mig, som helt sikkert kommer til at have læst alt alt alt for meget om hele sådan forløbet og 

fødslen, og det er jo rigtig fint, at vi ved en hel masse. Men min kusine sagde også, det er også 

nogle gange sådan lidt belastende, fordi folk bliver meget bekymrede eller har mange spørgsmål, 

som måske ikke lige er irrelevante. 

Når du nu har læst så meget, er du blevet mere bekymret? 

Nej ikke lige nu. Der har jeg det sådan, at jeg slet ikke kan forholde mig... jeg ved der er en masse 

ting, som man kan være bekymret for og jeg kan ikke helt.... det er nok også sådan bevist, at jeg 

ikke helt sætter mig ind i de der dårligdomme, jeg kan ikke helt overskue det. 

Hvorfor har du læst så meget som du har? 

Jeg læser så jeg... det er sådan selektivt, jeg læser jo for eksempel om maven der vokser, jeg læser 

om hvordan fostret udvikler sig, jeg sidder jo ikke og læser om graviditet uden for livmoderen eller 

blødninger eller.... Altså jeg... heldigvis har der ikke lige været noget jeg skulle læse i den dur. Det 

er helt sikkert selektivt - man vælger det positive og så fokuserer man på det. Det har jeg i hvert fald 

gjort. Det er jo ikke sikkert man er så altså... overhovedet faktisk. 
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I dine øjne, hvor mange af de her råd fra pjecer men også fra læge og jordmoder - hvor meget 

af det skal man følge, for at have en sund graviditet synes du? 

Altså, jeg synes jo ikke de kommer med så særlig mange råd andet end at man skal spise varieret, 

sundt og dyrke motion og sådan nogle her ting, så selvfølgelig skal man jo følge dem.... øh.. og så 

synes jeg bare også det handler meget om ens egen krop og hvordan man har det. Jeg føler jeg 

hviler meget i min egen krop, og jeg kender min egen krop, og så gør jeg de ting, som jeg selv 

synes er rart. Så jeg synes man skal følge de der råd, helt sikkert, og så skal man mærke efter,  

Mærke efter selv? 

Ja mærke efter… og mit tilfælde er det måske noget med ikke at dyrke for meget motion eller 

stresse for meget rundt, eller gøre sådan nogle ting man har været vant til. 

Så vil jeg lige spørge dig lidt om før graviditeten. Sundhedsstyrelsen lavede i foråret en 

kampagne omkring alkohol og folsyre som rettede sig mod gravide eller kvinder der ikke var 

blevet gravide men som tænkte på at blive gravide. Hvad tænker du om sådan en kampagne 

som retter sig særligt mod kvinder, der prøver at blive gravide, er det relevant information at 

give synes du? 

Ja, det synes jeg egentlig, at det er. Det er sådan lidt sjovt, jeg fik jo også at vide at jeg skulle tage 

det der folinsyre, da jeg havde fundet ud, at jeg var blevet gravid og jeg anede ikke, at man kunne 

tage det før man blev gravid. Det var noget jeg først så, da jeg købte de der piller, og det var faktisk 

ikke klar over... så egentlig ... det kunne da måske være meget god information, ja det kunne 

egentlig være meget fint. Og især fordi jeg jo var i den situation, hvor vi ikke skulle have børn lige 

nu. Men jeg havde lige fået det her PCO halløj at vide og så havde vi besluttet, at der skulle gå det 

her halve år, og så til vinter engang og så skulle vi se om jeg skulle i hormonbehandling eller hvad, 

og der var jeg faktisk allerede gået i gang med at finde en tid til sådan noget akupunktur og noget 

lidt alternativ behandling for at se om jeg kunne få en ægløsning. Det er jo… det var ikke fordi vi 

skulle have et barn, men det er jo faktisk det samme som gerne at ville have et barn. Og der var ikke 

særlig meget på nettet synes jeg af informationer om det. Altså ja, det var sådan lidt besværlig på en 

eller anden måde at finde det der ikke direkte er hormonbehandling eller fertilitetsklinikker. De der 

alternative måder til måske at blive gravid på. Ej det passer faktisk ikke. Så købte jeg faktisk den 

der bog, der hedder ’Spis dig gravid’ fordi de syntes vi skulle prøve at gå på en diæt, sådan en 

kulhydratfattig, fordi det er noget med at insulinniveauet påvirker østrogenniveauet, og når jeg ikke 

har østrogen nok så kunne jeg få de der æg ud, og så kunne det være, hvis jeg spise mindre insulin 

og insulin er kulhydrat, øh så kunne det være at det hjalp mig til at... Men altså igen jeg synes ikke 

det var noget… Det var ikke en bog, som jeg vidste fandtes. Der var nogle af mine veninder, der 

måske også snakkede om børn, som så sagde ”prøv lige at læse denne her bog”, for der er faktisk 

nogle ting man kan gøre selv. 

Så det er relevant, at der kommer nogle råd i forhold til hvad man kan gøre inden man er 

blevet gravid? 

Ja det synes jeg helt sikkert. Især hvis man har svært ved det. 

Ja, I gjorde så også noget aktivt for at... 

Ja, det nåede vi så ikke rigtigt (alle griner) ja, jeg prøvede ikke i forhold til min graviditet, men jeg 

troede jo var i gang med at få en ægløsning - jeg prøvede at se om jeg kunne gøre et eller andet i 

forhold til min krop for at få den i gang på en eller anden måde uden de der hormoner... sådan selv. 
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Var der andre ting du tænkte over, andre vaner, andre ting du tænkte du kunne gøre 

anderledes? 

Ida: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg ryger ikke og jeg kunne godt drikke mig en ordentlig 

brandert på, det kan jeg jo godt lige, men altså normalt er det ikke sådan at jeg sidder og drikker vin 

hver aften alligevel, men jeg tænkte faktisk ikke over det. Med det med vinen, jeg tænkte jo at jeg 

var i gang med at få en ægløsning, så jeg var sådan, at jeg ikke gad give afkald på at gå i byen... 

men jeg gad måske godt prøve at tænkte lidt mere over at i stedet for at spise lyst brød, så prøve 

ikke at spise for meget brød og alt sådan nogle ting.  

Hvordan har din kæreste taget del i det her, har han været aktiv, har han været med til ting? 

Hvordan har hans rolle været? 

Han har været vildt aktiv. Altså, han har været med til faktisk næsten alle, han har været med til 

begge de der scanninger og han har været med til det andet lægemøde. Fordi den første 

lægekonsultation, det var bare en blodprøve faktisk, og der havde jeg så også samtale med 

sygeplejersken, men det vidste jeg ikke. Men det var egentlig ikke noget, som jeg ikke kunne 

forklare Magnus. Han har været vildt deltagende og han er sød, han er sådan…. Jeg tror nok det er 

mig også, fordi jeg sidder foran en computer hele dagen, det gør han ikke. Men altså så viste jeg 

ham den der ’Min graviditet’ hjemmeside og så bogmærkede han den lige, og så kunne han lige gå 

ind og kigge på den og gøre et eller andet. Jo, han er ikke sådan en der sætter sig ned og læser de 

der bøger, det tror jeg ikke, der er så mange mænd, der gør. Men han lytter rigtig meget, når jeg 

fortæller noget. 

Har han ændret nogen vaner også? 

Ja, (griner), jo... det er lidt sjovt. Han er blevet sådan mere forsigtig med mig sådan seksuelt. Øhm... 

hvor jeg synes ligesom han er blevet meget beskytteragtig. Det er altid mig, der har afvist ham; 

sådan ej jeg gider ikke, jeg har været træt og det er ikke fordi altså…, jeg synes altid han har haft en 

utrolig stor sexlyst, men det handler meget mere for ham om faktisk at holde om mig og vide at jeg 

har det godt og at jeg er tryg. Og det står der også i de der bøger, at man kan reagere sådan – så det 

er fuldstændig efter bogen det han gør. Så det er lidt sjovt. Der står sådan noget med at mænd kan 

blive sådan lidt... ej, jeg tror først det er lidt senere når de kan se det fysiske, at de kan tænde af eller 

tænde endnu mere på, at man er gravid. Men der i starten - han kan jo ikke rigtig se noget, det er 

svært at forholde sig til det på en eller anden måde. Bortset fra at jeg har fået lidt større bryster - det 

synes han er herligt. Men det der med at beskytte, det tror jeg er sådan - fordi det er hans skyld, det 

siger han i hvert fald. For leden dag da jeg var dårlig sagde han; jamen det er jo mig, der har gjort 

det. Og så ligger du bare der og kan ikke… det der med, at man ikke kan stille noget op. 

Man hører også, at det er en meget sårbar periode, at man bliver følsom og sårbar - er det 

noget du kan mærke til? 

Ja, jeg græd over ’Sporløs’ forleden dag. (alle griner), men jo helt sikkert mere følsom og igen også 

det der vi startede med at snakke om. Der er noget psykisk med, at det er i forhold til min kæreste, 

mine forældre og hans forældre, min familie sådan især....øh, det er det helt sikker. Jeg kan også 

helt sikkert mærke, at Magnus er blevet mere sådan følsom på en eller anden måde. Man er helt 

sikkert blevet mere følelsesmæssigt involveret i det. 
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Jeg tænkte på, på et tidspunkt nævnte vi tilbuddet om fosterdiagnostik, hvor du sagde at 

selvfølgelig ville du sige ja til tilbuddet. Kan du prøve at uddybe hvorfor du selvfølgelig vil 

tage imod et tilbud? 

Ja. øh... altså det gør jeg fordi jeg ikke har lyst til at have et handikappet barn. Jeg tror det er 

sindssygt hårdt for forældrene og barnet selv. Jeg ved det ikke. Jeg tror det er noget andet, hvis jeg 

får at vide at.... jeg tror det er nemmere at sidde og sige inden scanningen end hvis jeg nu 

faktisk...fx. var midt i at have fået scanningen og fået at vide, at der var en risiko og så måske skulle 

have taget sådan en fostervandsprøve, så ville jeg måske sige noget helt andet. Jeg ved det ikke. 

Men lige umiddelbart så tænker jeg, at hvis der er noget galt, en hjerneskade eller sådan noget, det 

er der ikke nogen, der er tjent med. Jeg ville ikke bringe sådan et barn til verden. Det har jeg 

simpelthen ikke lyst til. 

Har i snakket om hvordan I vil forholde jer til, hvis der var en forhøjet risiko? 

Næ det har vi faktisk ikke snakket om. Jeg har først lige fået en tid til nakkefoldscanning, og det 

ligger først i slutningen af november, så der er ret lang tid til føler jeg. Vi har ikke rigtig snakket om 

det - jeg ved ikke, hvordan han har det med det. Om han har det anderledes end mig. Det tror jeg 

ikke. Også det der med at jeg tror... jeg kan høre på nogle andre, at de bliver sådan meget, at det er 

babyen, det er barnet og... og jeg tror jeg prøver at forholde mig sådan lidt mere kynisk til det på en 

eller anden måde. Jeg tror jeg prøver ikke at knytte for meget, for så tror jeg det er nemmere at tage 

sådan en beslutning, hvis det skulle opstå. Jeg tror på en eller anden måde, at det hænger sammen. 

Jeg ved ikke om det er svar nok? 

Jo det er det. Så var vi inde på hjemmesider og så var der en god side inde på 

Sundhedsstyrelsen, synes du der er nogen forskel på den information du finder på fx ’Min 

graviditet’ og den information du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside? 

Ja det er der selvfølgelig for den ene er nærmest en blog, ’Min mave’ er jo hvor kvinderne skriver 

og det er egentlig også tit ikke til at holde ud. Det er fordi, jeg tror ikke jeg er til det der sådan 

rigtig. Jeg kan jo også mærke - min veninde - vi er rigtig gode veninder men gud hvor gør vi det 

forskelligt. Jeg har ikke lyst til at kigge på barnevogn og jeg har ikke lyst til at købe ventetøj og alt 

muligt, sådan gør jeg det ikke. Og sådan gør Magnus det heller ikke. Og ja alt det der 

ammestuesnak, det er også sådan… - måske kommer det på et tidspunkt og jeg kan jo godt mærke, 

at jeg har behov for at snakke med nogle jeg kender som er gravide om hvordan det er at være 

gravid. Men sådan noget med at gå ind på nettet - jeg krummer helt tæer når de der piger sådan 

lægger billeder op af deres maver, men alligevel sidder jeg jo og kigger på dem.... det er nok lidt 

dobbelt måske. Men det er jo ikke sådan at jeg selv sidder og blogger. Det synes jeg er for privat. 

Jeg ville heller aldrig lægge billeder og ... selvom vi tager billeder hver uge. (griner). Men altså, det 

ville jeg aldrig gøre, det er også bare alt for privat. Ja, og så mener jeg selvfølgelig at 

Sundhedsstyrelsen har sådan mere ’plain’ og ... det er jo ikke sådan noget med personlige 

oplysninger. Men så må jeg alligevel sige, at hvis man så har et eller andet problem, for eksempel 

syntes jeg at jeg havde smerter i den ene side og det googlede jeg også på et tidspunkt, og der syntes 

jeg så alligevel, at hvis man så går ind på de der ammestue-hjemmesider så alligevel, så får du altså 

en hel liste over forskellige samtaler om hvordan det nu kan være, at man nærmest har sidestik eller 

hvad det nu kan være. Det står der så måske en linje om på Sundhedsstyrelsen.  

Så der er alligevel noget information du kan hente der? 
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Ja det er der, selvom jeg i udgangspunkt ikke bryder mig så meget om det. Hvis jeg skal være sådan 

bund ærlig. Det er lidt med krummede tæer, at jeg sidder og kigger på de der billeder med maverne, 

det var Camilla, 27 år.... nej nej nej. 

Tidligere sagde du, at det var dig der henvendte dig til din kusine eller din veninde der var 

læge, har du oplevet, at der er nogen i dine omgivelser, der henvender sig til dig med gode råd 

uden du har bedt om det? 

Neej, 

Har du fortalt det til folk endnu? 

Jeg har fortalt det til mine tætte veninder og til min familie. Altså de to som er fagpersoner, som jeg 

kender, de har ikke henvendt sig til mig. Det er mere måske... nej det er ikke... 

Det er ikke noget du oplever? 

Nej det er når jeg siger et eller andet....der går jo ikke mange sekunder før min veninde, som har 

barn siger noget. ”Jamen det er fordi” eller ”du skal bare gøre”, men hun siger det ikke selv. Det 

synes jeg faktisk ikke, jeg har oplevet. 

Jeg kom til at tænkte på det du sagde, at det var meget objektive råd og at det var meget 

upersonligt, kunne du have ønsket dig at det var mere personligt og i givet fald hvordan? 

Ja helt sikkert. Det kunne jeg virkelig, både med sygeplejerske og læge. Jeg kunne ønske mig, at de 

havde taget lidt mere udgangspunkt i mig. Jeg ved jo også som sociolog, at man ikke skal gøre 

forskel på folk i lægebranchen, vi skal jo have de råd vi skal have, og selvfølgelig skal vi 

have....men jeg mener på en eller anden måde, at det er fint nok, at vi får de der råd, som er sådan 

lidt upersonlige, for selvfølgelig skal de ud og sådan. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at de 

havde spurgt mere ind til for eksempel mine motionsvaner og så taget udgangspunkt i, jamen i 

forhold til det motion du dyrker, hvordan kan du så fortsætte med det eller gøre det på en måde så 

det ikke skader fosteret. Ja, lige præcis med motion faktisk, så synes jeg det var sådan.... 

Hvordan oplevede du det, tænkte du at du ligeså godt kunne have ladet været med at være 

der, eller hvad tænkte du i forhold til den der samtale? 

Nej, jeg synes det er fint nok, og jeg kan også huske Magnus, han syntes det var rigtig fint. Det er 

ligesom at få en eller anden uvildig til ligesom at sige; ok, prøv lige at høre, du er gravid nu,.... for 

Magnus tror jeg faktisk det betød meget at være til den der samtale hos lægen især. 

Du havde ikke været til jordmodersamtale vel? 

Jeg har været til gynækolog, men der snakkede vi ikke rigtig. Det var mere for at se, hvor stor den 

var. 

Er det normal procedure man kommer til gynækolog? 

Nej det var fordi jeg ikke vidste, hvor langt jeg var henne. Jeg synes det er fint nok, og jeg ville 

selvfølgelig gerne have været der. Jeg tror også mange gravide har det sådan, at jo mere 

ekspertviden man kan få jo bedre er det. Helt sikkert. Jeg vil hellere have for meget end for lidt. 

Hvad giver det? 
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Det giver igen en tryghed tror jeg. En tryghed i graviditeten om at man er på rette spor og at man 

ligesom bliver taget alvorligt og bliver taget seriøst. Og jeg kan jo også godt mærke, at jeg har jo 

aldrig været en del af læge eller sådan, jeg har aldrig været hospitaliseret på nogen måde og jeg 

føler virkelig, at jeg nærmest er syg nogle gange i forhold til alt det, jeg har været til. Jeg har jo 

været hos læge fire gange inden for de sidste fem uger. Det er jo helt vildt, jeg skal have taget 

blodprøver, altså, jeg føler det sådan.... det er sådan, der er næsten, ej det kan godt være der næsten 

er for meget fokus, det er lidt svært at sige. For på den ene side vil jeg rigtig gerne have, at der er 

fokus på det og at man bliver taget seriøst og at man skal have de her råd. Og man vil også hellere 

have for mange end for få. Men på den anden side, så er det altså også lidt sådan ’overload’ at man 

føler virkelig, at der er sådan øjne på én. Nu er man gravid, så skal man ditten og dutten og datten.... 

Det er en eller anden gylden balance du leder efter eller hvad? 

Jeg tror gerne jeg vil have det. Men jeg tror helt sikkert, at jeg heller til det der med, at jeg hellere 

vil have mere information. Jeg synes vi er sindssygt privilegerede i Danmark, at vi kan få alle de 

her samtaler, og vi får gratis råd og vi får vejledning. Det er jo fantastisk altså. Men jeg kan heller 

ikke lade være med at tænkte sådan, at en sund og rask person... det er da sådan lidt voldsomt at 

blive... at skulle til jordmoder og gynækolog og alt muligt. Og især også i starten, så syntes hun den 

var lidt lille i forhold til, hvornår jeg blev testet positiv, og så skulle jeg have en ny tid igen og... jeg 

tror måske på sigt, nu er jeg igen ikke så langt henne, men måske på sigt, kan det godt være jeg 

bliver lidt bekymret, måske netop fordi, der er så meget fokus på mit helbred og barnets helbred og 

fosterets. 

Er der et eller andet du har lyst til at fortælle i forhold til alt det her? 

Nej jeg synes I har spurgt om alt. 

I forhold til den der balancegang med, at det er rigtig fedt at der er rigtig meget viden og 

information, men at det også nogle gange kan blive lidt for meget. Hvordan føles muligheden 

for at sige ja og nej og vælge noget til og fra? 

Ja, det sagde du også godt før. Jeg har det sådan, at jeg føler sku ikke rigtig, at jeg kan sige nej. Jeg 

føler ikke, at man kan sige nej til nakkefoldsscanning. Altså nu har der jo lige været nogle artikler i 

avisen med alt muligt andet man kan blive scannet for. Det er jeg helt sikkert imod, men de der 

helbredsmæssige ting - jeg føler ikke, jeg kan sige nej til det. Jeg føler, at man er nødt til at tage den 

teknologi, der er og som bliver tilbudt og så bare sige ja tak og tage det som et privilegium. Det gør 

jeg helt sikkert. Jeg føler ikke, at jeg kan sige; ”ej det har jeg faktisk ikke lyst til”.   
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Bilag 7: Interview med Mette 

 

Navn: Mette  

Alder: 28 

Baggrund: læreruddannet 

Hvor langt henne d.d.: 37. uge 

Førstegangsfødende: Ja 

 

Jeg vil starte med at spørge dig, meget bredt, hvordan har du indtil nu oplevet det at være 

gravid indtil videre? 

Jamen, det har været spændende synes jeg. Når det er første gang ved man jo ikke rigtig, hvad man 

gå ind til. Så alt er jo nyt, og man læser alle mulige steder og finder information og snakker med 

andre. Så jeg synes, at det har været super spændende, det har det. Det har været en sjov proces, 

fordi det starter bare med, at man ved at man er gravid, men man kan ikke mærke det. Altså, jeg har 

i hvert fald haft det godt, så jeg har ikke kunnet mærke noget, og så lige pludselig begynde man at 

kunne mærke liv - det er helt fantastisk. Så det er en rigtig sjovt proces synes jeg – spændende. 

Hvis du nu skulle beskrive, hvordan du - og om du overhovedet - har ændret dine vaner efter, 

at du blev gravid, er der så noget særligt du vil pege på? 

Jeg har prøvet at tænke på, at jeg skulle spise lidt mere frugt og grønt, men ellers.. Jo, jeg stoppede 

med at gå med make-up, og bruger ikke parfume. Ja altså, sådan noget har jeg prøvet at lægge på 

hylden. 

Hvordan kan det være, at du er stoppet med det? 

Det er også igen, fordi man læser og høre så meget om parabener, pthalater og hormonforstyrrende 

stoffer, og jeg ved ikke hvad. Så jeg har tænkt, at de ting jeg i hvert fald selv kunne gøre noget ved, 

kunne jeg jo lige så godt gøre noget ved. Så det har jeg prøvet på. Så er der jo så også 117 andre 

ting, som der også er noget i, som jeg ikke lige tænker over, men sådan er det. Men i hvert fald de 

ting, jeg selv har kunnet styre, har jeg prøvet at styre. 

Nu siger du, at du har læst og hørt om parabener og make-up – hvor har du primært fået den 

information fra? 

Mest fra nettet. Så har der været nogle enkelte fjernsynsudsendelser, hvor jeg lige har slået hen på 

noget, men det har været sådan mere tilfældigt. Men det jeg sådan selv har søgt, har jeg fundet på 

nettet. 

Er der noget andet i din hverdag, som du er blevet særlig opmærksom på? Nu snakker du om 

make-up og parabener – er der andet? 
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Næh, det ved jeg ikke. Nej, det synes jeg egentligt ikke. Nej. 

Det har været meget sådan et sundhedsfokus for dig eller..? 

Ja, det har mest været sådan et sundhedsfokus, tror jeg. 

Igen lidt bredt, hvis du nu skulle beskrive den sunde graviditet, hvilke pejlemærke vil du så 

sætte op? 

Jeg tror, at det er vigtigt, at man prøver at følge de der kostråd og gør det, som man selv kan gøre 

for, at barnet også har det godt. Og at man får rørt sig. Det er nok en af de ting, jeg har haft lidt 

svært ved. Jeg har altid været den, der har lavet sådan nogle lidt vilde ting, spillet håndbold og 

sådan noget, men det har jeg ikke kunnet – det har jeg jo ikke måttet. Så jeg har ligesom måttet gå 

ud og finde nogle andre ting, som har givet mig følelsen af, at røre mig lidt. Der har jeg bl.a.  gået 

på sådan et hold for gravide hos en fysioterapeut, hvor vi har lavet alle mulige øvelser. Bare 

ligesom for at holde sig lidt i gang på en eller anden måde. Men også lavet de der øvelser, som man 

ikke lige tænker på. Knibeøvelser og alt det som jo ligesom skal holdes ved lige. 

Nu sagde du, at du ikke måtte dyrke håndbold – hvordan har du fået det at vide? 

Ja, hvornår fik jeg det at vide. Det har jeg nok ligesom bare vidst, fordi hver gang, der har været en 

eller anden på holdet der har været gravid, så er de jo også stoppet. Men ellers så siger lægen det 

også en af de første gange, man er deroppe, at man må ikke dyrke kontaktsport. Men det vidste jeg 

godt, ja. 

I forhold til det med lægen, så har vi nogle spørgsmål om relationen mellem dig, din læge og 

dem du ellers har mødt. Kan du starte med at beskrive dit graviditetsforløb og de personer, 

du har mødt? 

Lægen var jo egentlig den første, som jeg har mødt og var hos. Ham har jeg haft i mange år, så ham 

kender jeg, og har et godt forhold til. Men der var han lidt i tvivl om , hvor langt jeg var. Derfor 

blev jeg sendt til en gynækolog for at fastslå, hvor langt jeg var og han var super kompetent. Ja, så 

gik der noget tid, inden man kommer til jordemoder. Men altså, når man ikke har nogen problemer, 

så er det ikke noget problem. Men hvis man har haft det dårligt, så kunne jeg forestille mig, at så 

gik man der; ”åh, hører jeg ikke snart noget”. Men så kom jeg jo til jordemoder ,og der kom jeg 

med i sådan en ordning som er et forsøg på Næstved Sygehus, hvor de kører noget, der hedder 

’kendt jordemoder’. Her har man to jordemødre, så det er dem, man går til konsultation hos, og så 

er man stort set sikker på, at det er en af dem, der er der, når man skal føde. Jeg har så ikke mødt 

hende den anden endnu, for det har faldet lidt uheldigt sammen med tiderne, men jeg håber da på at 

det bliver en af de to, jeg skal have. Jeg synes, at hun har været smadder sød, men jeg vil sige, at 

hvis man havde haft flere problemer, kunne man nok sagtens få mere ud af hende. Men man skal 

ligesom selv komme med tingene før, at hun sådan... Ellers føler man nok lidt, at man er et nummer 

i rækken af alle de gravide. Men fordi jeg ikke lige har haft noget, og har haft ham der 

fysioterapeuten, så har jeg ikke haft sådan et behov for at stille spørgsmål. 

Hvad er du kommet med til hende? 

Så har det mest været sådan noget praktisk noget og blodtryk, og hun har undersøgt urin og vægt og 

hjertelyd. Altså, det har været meget praktisk. Vi har ikke snakket så meget. Hun har selvfølgelig 

spurgt, hvordan jeg havde det med fødslen, men igen... Jeg har det sådan, at jeg vil ikke male et 
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eller andet skræmmebillede. Jeg ved jo ikke, hvordan det bliver. Det kan jo ligeså godt gå godt, så 

det er lidt svært at sige. 

Har du så haft nogle emner med til hende? 

Nej, det har jeg faktisk ikke rigtig fordi, at det der hold, som jeg har gået på til fysioterapeuten, det 

har både været noget teoretisk og noget praktisk. Så i den teoretiske del har vi snakket meget om 

smertelindring, som jeg nok ellers ville have spurgt hende om. Så jeg har egentligt brugt nogle 

andre også. 

Har det noget at gøre med det lange forløb, der gik inden du mødtes med jordemoderen? 

Nej, det tror jeg egentligt ikke, fordi jeg startede nogenlunde samtidig ved jordemoderen og 

fysioterapeuten. Det jeg mere tror har indflydelse er, at vi er flere på det her hold. Vi er en 7-8 

stykker, og så er vi kommet en gang om ugen, og så lærer man bare hinanden at kende på en anden 

måde, ikke. Så lige pludselig er der bare ikke noget, der hedder dumme spørgsmål og jeg har følt, at 

det var mere sådan et åbent forum, hvor man kan spørge. Så det har jeg været enormt glad for. 

Virkelig. 

Både i forhold til jordemoderen og lægen samt det her fysioterapeuthold, du har gået på, 

hvilken form for sundhedsoplysning har du mødt der? 

Jeg har igen mødt meget med de der kostråd. Ellers, så har det mest været forskellige pjecer, man 

har fået stukket i hånden. Så har de lige spurgt, om man tog alle de der vitaminer og jern og... ja, alt 

det der, som man skal huske. Og når man så har sagt ’ja’ til det, så har der ikke været så meget mere 

snak om det, altså. Så det er ikke sådan, at de har været sådan meget udpenslende, nu skal du gøre 

det og det. Altså, hvis man ligesom har givet udtryk for at man vidste en lille smule om, hvad det 

handlede om – forhåbentligt – så har de ikke gjort, så meget mere ved det. 

Hvordan var det at få vendt rådene med din jordemoder? 

Engang imellem er det lidt mærkeligt, at man skal sidde og snakke med en jordemoder om ens kost. 

Det kan man måske bare selv læse sig til, og mange gange ved man jo også godt, hvad man skal 

gøre og ikke gøre. Så det er ikke fordi at det er helt fremmed. 

Hvis du nu skulle beskrive de her råd alligevel, er der så nogle særlige ord du kan sætte på 

den vejledning, som du har modtaget?  

De har været sådan meget almindelige. Der har ikke været sådan noget helt nyt, som er sådan gået 

op for mig, så det har været ganske almindelige råd og information. 

Når du siger almindelig, hvad mener du så? 

Altså de der almindelige kostråd, som man altid hører og gode vaner som ’husk at dyrke motion’ og 

sådan. Så der har ikke været noget nyt for mig.  

Det har været velkendt? 

Ja. 

I forhold til det møde mellem dig og læge og jordemødre, hvordan har du oplevet, at de har 

taget imod dig som gravid? 
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De har været rigtig søde, synes jeg. Altså selvom man måske nogle gange har følt, at man lige sådan 

bare var et nummer i rækken, som jeg har snakket om tidligere, så synes jeg, at hun er enormt sød 

og meget imødekommende. Der var på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde mærket liv i et døgn, hvor 

vi ringede, og hun sagde, at vi selvfølgelig skulle komme med det samme. Så der var hun meget 

sød. 

Hvordan tror du, at hun ser din rolle i det her forløb? 

Jeg tror da, at hun synes, at jeg er rimelig vigtig. Jeg kan mærke, at hun vil gerne gøre det bedste. 

Så det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, nogle af de ting vi har snakket om, kan jeg også mærke, 

”jamen selvfølgelig, vi prøver at gøre det, som du vil have det. Som du ønsker og tænker det skal 

være”. 

Lige en lille afstikker: Du sagde, at du havde følt, at der gik meget langt tid, før du mødte 

jordemoderen. Hvad gjorde du i den tid og hvilke behov havde du? 

Jeg gjorde ikke rigtig noget. Men det er sjovt, fordi jeg har snakket med andre gravide om det, og 

de synes også, at tiden i starten går rigtig langsomt. Man finder måske ud af, at man er gravid, når 

man er de der måneder henne, og så indtil man er i 12. uge, hvor det er sådan nogenlunde sikkert, at 

det forhåbentligt bliver, hvor det skal være, der synes man simpelthen tiden går så langsomt. Så jeg 

tror mest, at det er det, der ligger i baghovedet; ”åh, kan det ikke snart bliver nu”, så man føler sig 

mere sikker. Jeg tror mere, at det er derfor, man har følelsen af, at der ikke sker noget. Fordi lige 

pludselig, så når man kommer op over uge 20, og så er tiden bare fløjet af sted, og gået virkelig, 

virkelig stærkt. Og det har jeg snakket med nogle andre om, som er lidt kortere henne end mig, hvor 

de sagde; ”åh du siger, at tiden går så hurtigt”. Så siger jeg; ”bare vent – det kommer”. Og nu har 

jeg så snakket med dem igen, hvor de siger, at de godt kan se, hvad du mener. Så jeg tror mere, at 

det er denne der følelse af, at man har brug for at mærke, at der er noget og at det er rigtigt, fordi det 

hele er sådan lidt surrealistisk der i starten. 

Har du haft brug for at få mere input i den første periode, hvor du ikke har haft 

jordemoderen? 

Altså, det ved jeg ikke. Jo, det kan da godt være. Men så har man snakket med sin egen moder og 

med veninder, så det er mest dem man sådan har snakket med der i starten, når man så lige har 

fortalt det og det. Selvom man måske havde været til jordemoder eller læge tidligere, så ved jeg 

ikke, om man havde følt det var mere virkeligt. Jeg tror bare, at sådan er det. 

Vi har været lidt omkring det, men nu spørger jeg alligevel en ekstra gang: Hvilken form for 

viden har du eftersøgt i denne her periode indtil nu i din graviditet?  

Det som jeg er gået mest lidt op, har været noget med alle de her hormonforstyrrende stoffer. Jeg 

synes, det er forfærdeligt, at når man hænger nogle nye gardiner op, så er de bare fyldt med alt 

muligt, som man ikke aner en dyt om. Det påvirker mig da et eller andet sted, for det kan da ikke 

være rigtig, at det skal være sådan. Så det har jeg tænkt meget over, når vi har været ude at købe 

lagen og babyolie og sådan noget ikke. Så det har mest været sådan noget viden, som jeg har søgt. 

Så har jeg sådan en super god bog. Og den har jeg brugt rigtig meget og læst i. 

Så den viden, du har søgt, har været hentet fra nettet og i bøger frem for egentligt 

sundhedsautoriteter? 
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Ja, for man måske ikke lige hos dem, når spørgsmål opstår i ens hoved. Og så er det nemmere bare 

at finde det selv. Selvfølgelig hvis der har været mere sådan dybdegående spørgsmål, så har jeg 

ventet til, at jeg har været hos dem. Nu har jeg fx været hos lægen sidste gang, og han sagde; ”du 

må have en god fødsel”. Men nogle gange er det jo sådan, at når man lige har et spørgsmål, når det 

popper op i mit hoved, så vil jeg egentligt bare gerne have et svar. 

Hvordan har det været at skulle sortere i alle de svar, som du får i bøget og på nettet og nu 

nævnte du også dine veninder og din mor? 

Det ved jeg ikke. Mange af de råd jeg har fået, har jo været sådan nogenlunde ligetil. De har mindet 

meget om hinanden, så der har ikke været så meget, som jeg skulle sorterer i. Jeg synes, jeg har 

kunnet bruge råd og vejledning. 

Hvis vi så kigger omvendt på de råd, som du så har fået fra fysioterapeut, læge og 

jordemoder, hvordan har det så været at skulle forholde sig til? 

Jamen, det har jo mest været hårdt arbejde. De kan jo sagtens stå og piske en og sige; ”nu skal du 

huske at lave knibeøvelser”, men i virkeligheden er det jo en selv, der i sidste ende skal gøre det. Så 

jeg vil sige, at i sidste ende, så har det været rigtig brugbart og jeg har prøvet at huske det, men 

nogle ganger er der også bare så mange ting, som man glemmer fx at lave de åndssvage 

knibeøvelser. Det eneste jeg sådan har haft problemer med, det er, at jeg har haft noget vand i 

benene. Det skulle der være øget chance for, når man står og går meget, og det gør jeg jo som lærer. 

Nu gør jeg det så ikke lige nu, hvor jeg er på barsel, men der har de sagt, at jeg skal gå 

svømmehallen, men det har jeg altså ikke været så god til. Så det har ikke været alt sammen, som 

jeg har fulgt selvom intentionerne inde i ens hoved har været der. Men der er jo så mange andre 

ting. 

Hvordan føles det ikke helt at kunne leve op til alle de ting, som du gerne ville? 

Det har man det jo nok lidt dårligt med. Det har jeg. Men så gør jeg nogle gange nogle andre ting, 

som jeg ikke har planlagt. En dag tog jeg cyklen og cyklede ti kilometer. Altså, det er meget sådan 

lige, når jeg får lyst, så gør jeg det. Så må man have lidt god samvittighed.  

Er der omvendt nogle råd du har fået fra læge eller andre i sundhedsvæsenet, som du føler 

har været lidt overflødige, eller som du ikke har kunnet anvende? 

Nej, det synes jeg faktisk ikke.  

Du synes det har givet mening? 

Ja, det synes jeg.  

Du har nævnt nogle få ting for os for eksempel det her ’tilbudsforsøg’ de havde kørt med to 

jordemødre men også tilbud om scanninger undervejs? Hvordan har du oplevet muligheden 

for at sige nej til nogle af de her tilbud? 

Jamen, der er jo flere af tingene, som jeg har kunnet sige nej til. Nogle af de der scanninger, 

misdannelsesscanninger. Der vil jeg tro, at hvis jeg havde sagt nej, så ville de ikke gøre så meget 

ved det, tror jeg. Men jeg har jo bare taget imod alt, hvad der har været. Der kommer også noget 

hørescreening og alt muligt, og det har jeg også tænkt mig at sige ja til. Men jeg tror, at de lader det 
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være meget op til en selv, hvad man vælger. Der var nogle af forældrene på det hold jeg gik på hos 

fysioterapeuten, der sagde nej til den der misdannelsesscanning og det er jo bare, som man føler. 

Hvordan kan det være at I sagde ja til den scanning? 

Ja, selvfølgelig vil man gerne vide, hvis der overhovedet er noget galt, ikke fordi jeg vil overveje en 

abort eller noget, men bare så man kunne forberede sig på det rent psykisk. Men det er bare lige så 

meget det med at komme til at se den der lille baby, fordi det er fantastisk. Men nogle af dem, der 

svarer ’nej’ har faktisk været nogle af dem, der har været andengangsfødende. Det kan godt være 

noget med, at de måske har fået stillet det der behov; den første nysgerrighed. Det ved jeg ikke. 

Men jeg tror, at hvis jeg havde sagt nej, så havde der ikke været nogen problemer i det. Det tror jeg 

ikke. 

I forhold til dem, der har sagt nej - hvad tænker du egentlig om det? 

Jeg tænker, at det er lidt sjovt. For jeg ville bare tage imod alt, hvad man kan. Men jeg ved ikke 

deres tanker eller begrundelser for at sige nej. Det har vi ikke sådan uddybet mere. Men jeg ville 

bare sige ja. Hver chance for ligesom at få et lille indblik, det betyder rigtig meget, synes jeg.  

Hvad giver det dig? 

Jamen det gør nok igen, at det bliver mere virkeligt. O.K. der er altså et eller andet inde i den der 

mave. Jeg tror den der misdannelsesscanning, det er i uge 17, tror jeg. Det er lige der, hvor man 

begynder at mærke de første livstegn. Det er jo mærkeligt, at der er sådan nogle bobler inde i ens 

mave. Hvad er det for noget? Så at få lov til at se det. Det bliver levende på en anden måde. Det har 

været vigtigt for mig - eller for os - fordi min kæreste har også været med. Så også lige så meget for 

hans skyld. Vi har også været inde og få lavet sådan en køns-scanning, som vi selv betalte for. Også 

bare for at han kunne se. Jeg tror, at det er endnu mere uvirkeligt for ham, fordi han mærker ikke 

alle de forandringer med sin krop, så mange af de undersøgelser med billeder har også gjort det 

mere virkeligt for ham. 

I forhold til alle de tilbud du har fået gennem forløbet, har der været for mange eller for lidt? 

Altså man kan jo aldrig få for meget af de der scanninger. Jeg vil sige, at fra den sidste scanning, 

som var den der misdannelsesscanning i uge 17 eller 18 deromkring, og så til nu, der synes jeg, at 

der er gået lang tid. Der er gået rigtig lang tid. Men det er nok... Det hjælper lidt, at man så kan 

mærke liv. Man kan mærke, at der er noget derinde. Men alligevel, man bliver lidt nysgerrig efter, 

hvad der lige er sket. Også fordi de der billeder fra allerførste gang, ja til uge 12, hvor vi fik lavet 

den der anden scanning, der var jo sket sindssygt meget. Så nu tænker man, at der må være sket 

endnu mere. Så man er da lidt nysgerrig. Og vi har da også snakket om, om vi skulle købe sådan en 

3D scanning, men det var også bare mange penge. Og der er så mange andre ting man skal bruge 

penge på. Så det er ikke bare sådan lige. Det er dyrt. 

Vi har været lidt inde over det, men vi har nogle spørgsmål til valg og fravalg i forhold til det 

materiale du har fået. Jeg vil lige prøve at dykke ned i det. Hvor aktivt har du brugt det 

materiale du har fået primært fra sundhedsvæsenet? 

Jamen det har jeg læst. Jeg har læst det hele igennem. Og noget af det har jeg fået at vide, at; ”den 

der skal du læse godt - den er rigtig god”. Der har jeg også siddet og streget i, fordi det var sådan 

noget med ammeråd, men der tænkte jeg, at det kan jeg nok alligevel ikke huske, så der måtte jeg 

lige lave nogle markeringer, så det var nemt at finde. Så jeg har læst det hele igennem, det har jeg. 
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Hvor meget er det hele? 

Ja, der er jo nogle stykker om amning, stykker om fødsel, nogle om kostråd... Jeg har måske fået 

10-15 pjecer i hånden, tror jeg.  

Og de havde kigget dem igennem for dig? 

Ja, de havde i hvert fald sagt, at den der er rigtig god og så var der også en som vi skulle snakke om 

hos jordmoderen, som jeg så skulle have læst til næste gang. Så jo, de har sådan vejledt lidt. 

Hvordan har du oplevet den viden, som de har valgt ud for dig? 

Jo, det kan jeg godt forstå, fordi de får jo også alle de her pjecer, som de skal uddele og i mange af 

dem står der det samme i. Så det har egentlig været fint nok ligesom at få deres råd og vejledning til 

at den der skal du måske lige læse lidt bedre. Så det har været rigtig godt. Ikke at det er spild af tid, 

men altså mange af informationerne var det samme.  

Er der en tryghed i at blive forsikret eller hvordan? Eller er det mere lidt overflødigt? 

Ja, men det er nok også fordi, det er jo noget helt nyt. Så jeg tænker, at jeg må vide noget om det. 

Og jeg har prøvet at forberede mig bedst muligt.  

Var der noget materiale, der gav særlig mening? 

Jeg vil sige, at det allermeste dybdegående er nok den der bog jeg selv har investeret i, fordi den er 

så omfattende og fordi den omhandler alt lige fra barselsorlov til dagpenge til selve fødslen. Jamen 

alt virkelig. Så den er egentlig den, der har været den mest dybdegående. Så det andet jeg har fået 

hos jordemoder og læge har nok været meget udpenslende inden for nogle helt bestemt områder. 

Men i en pjece, det står jo gerne i punkter, der er jo ikke skrevet helt vildt meget om det. Så det har 

mere været sådan lidt supplerende.  

Hvordan er forskellen mellem de pjecer og de bøger du har fået, og de samtaler du har haft? 

Jamen jeg tror, at fordi at jeg ikke har haft så mange spørgsmål om alt det der, så har vi jo bare fået 

de der, som man skal læse. Der har ikke været så meget. Så jeg har nok selv bare været mest sådan 

dybdegående. Selv valgt ud hvad jeg ville læse.  

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der har været bedst? Hvor har du fået mest svar? 

Hvad har været den største hjælp? Læge, din mor.... (Respondents telefon ringer) 

Jamen det har... Altså selvfølgelig har mine veninder og min mor været rigtig gode, synes jeg, fordi 

dem har man jo et forhold til, som også gør, at dem kan man stole på og spørge om hvad som helst. 

Men udover det så synes jeg faktisk, at det der hold, som jeg har gået på hos den der fysioterapeut 

har været rigtig godt, og det er nok egentlig der, at jeg har hentet allermest viden faktisk. Udover 

det man så har kunne læse sig til. Og som sagt tror jeg, det er det, der har gjort, at jeg ikke har haft 

så mange spørgsmål, når jeg har været til jordmoder og læge. Så det har været super godt. Jeg er 

rigtig glad for, at jeg har meldt mig til. 

Du sagde det der med svømmehallen, som du ikke havde tid til. Er der andre ting du bevidst 

har valgt fra på grund af tidspres, fordi man ikke kan nå det hele? 

Nej... 
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Noget i din kost eller noget? 

Nej, jeg har heldigvis været forskånet for at få sådan nogle særlige vaner, hvor jeg bare har skulle 

have et eller andet. Så det har nok hjulpet lidt. Men nej, ellers synes jeg ikke. Jamen man spiser jo 

kage og slik en gang imellem. Sådan er det jo. Det kan man jo ikke - det har jeg jo ikke fuldstændigt 

tænkt mig at stoppe med, bare fordi man er gravid. Man skal jo trods alt også leve. Man skal jo ikke 

være på slankekur, når man er gravid. Så hvis man bare spiser det, frugt og grønt, man skal, så... så 

har jeg det fint med det. 

Hvordan føler du det så, når du spiser kager? 

Jamen, det ved jeg ikke. Nu har det selvfølgelig lige været jul, ik’. Så skulle jeg til lægen og vejes 

den 28. december (griner). Men altså jeg har ikke tænkt så meget over det. Det har jeg ikke. Nej, det 

har nok mest været det der med, at jeg ikke har kunne dyrke den motion, som jeg plejer at kunne. 

Det tror jeg, er det, der har været hårdest for mig. At det har jeg måttet stoppe med. 

Igen lidt overordnet, i forhold til alle de her råd og vejledninger som du har taget til dig: 

Hvor meget af det skal man opfylde, for at man har en sund graviditet? 

Jeg tror nok man skal opfylde så meget man overhovedet kan og kan overskue og kan overkomme. 

Det tror jeg da. Jo mere man gør jo sundere udgangspunkt tror jeg da også på at barnet får. Så altså 

det man overhovedet kan overkomme, det skal man da gøre. Og så kan man sige at det så måske er 

lidt lettere når det er første barn, fordi man har ikke andre man skal rende og tage hensyn til. Hvor 

jeg kunne tænke mig, at når det var andet eller tredje barn, så var der nok lidt mere travlt. Og her 

hvor jeg har gået hjemme, så har jeg jo haft godt tid til at tænke over at gøre tingene, som, jeg 

synes, de skal gøres. 

Har du nået alt det du gerne ville? 

Ja, men altså, man har jo også stadig et liv og nogle ting der skal passes, en hund der skal ud og gå 

tur, så jo altså, men det er nok også bare fordi, at jeg sådan er typen, der tænker at man aldrig kan 

blive sund nok. Og så får man måske sådan lidt dårlig samvittighed. Men nej, men jeg tror jeg har 

klaret det meget fint. 

Hvad er det særligt, at du tænker at du har gjort det meget godt med? Er der nogle 

pejlemærker? 

Jeg kan da se, at i forhold til nogle af de andre på det hold, jeg har gået på, der har jeg kunnet røre 

mig lidt mere, fordi jeg ikke har haft så mange skavanker, eller haft ondt i ryggen eller lænden... så 

har man jo ikke mod på at lave så meget. Så i og med at jeg har haft det godt så føler jeg, at det har 

været nogenlunde normalt. Det er først inden for de sidste par uger, at jeg synes det har været 

enormt besværligt at tage støvler på. Men ellers har jeg ikke haft noget. Det ville nok have været 

sværere, og jeg tror man ville have fået endnu mere dårlig samvittighed, hvis ikke man kunne gøre 

noget. 

Så har vi lige nogle sidste spørgsmål, som går på tiden før du blev gravid. Jeg kunne godt 

tænke mig at høre om du har gjort noget særligt for at optimere dine muligheder for at blive 

gravid? 

Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Det er altid spændende at se, hvor lang tid der går. Det ved man jo 

ikke. Men det skete faktisk ret hurtigt, så nej det har vi ikke. 
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Så du opsøgte ikke noget viden eller gjorde noget særligt? 

Jeg begyndte at tage sådan nogle vitaminpiller til før og under graviditeten, dem begyndte jeg at 

tage. Men ellers ikke. 

Jeg har et spørgsmål til det hold du gik på. Var det et hold du selv opsøgte eller var det noget 

information du fik fra sundhedsvæsenet? 

Jamen det var helt tilfældigt, at jeg så det i avisen. I den lokale avis. Og så ringede jeg og meldte 

mig til. Og da vi så mødtes den første gang, så sagde hun at hvis man havde en henvisning fra 

lægen var det billigere. Så ringede jeg selvfølgelig til lægen og sagde om han ikke syntes, at det var 

en godt idé. Og det syntes han da. Og så fik jeg en henvisning og så var det næsten halv pris. Så det 

var helt tilfældigt. Jeg har så efterfølgende set, at de der sedler og brochurer med det, de hænger 

deroppe hvor man går til jordmoder, så de hænger de der steder hvor de skal være. 

Det lyder meget godt. 

Ja, det var super godt. Vi kom også ind på nogle af de der ting man måske ikke lige kommer ind på. 

Der er mange, der havde problemer med at holde på vandet, eller hæmorider og så var der nogle af 

dem, der havde prøvet det fordi de fleste var anden eller tredje gangs fødende og det var rart at høre 

på deres erfaringer, fordi det er ikke noget af det første man lige tænker på at man kan tisse i 

bukserne. Det tænker man jo bare ikke lige på vel. Så fordi vi har snakket om nogle af de der ting, 

så har jeg nok også været lidt mere flittig med de der knibeøvelser. Jeg har kunne se en mening med 

det. Det er nok også vigtigt, når man gør noget at få et billede af, at der er mening med det. 

Så det har givet noget at være sammen med andre gravide? 

Ja, fordi vi var i samme situation. Jeg har snakket mere med dem om nogle af de ting, end jeg har 

snakket med mine veninder. Så derfor er det mere nemmere at snakke med nogen som er i samme 

situation. Og det er også det der med, at der ikke har været nogle dumme spørgsmål. 

Har du følt, at der kunne være det hos jordmoderen? 

Neej, men man var måske bare ikke kommet på de spørgsmål, hvis ikke man lige havde siddet og 

fået den viden, så... 

Man kan høre, at du har fået viden fra nettet, bøger og fra dine private kontakter. Hvis du 

kigger på det, kunne det så være mere optimalt at få det fra sundhedsvæsenet?  

Det ved jeg ikke. Det kommer nok meget an på, hvem man er. Hvis man selv er typen som prøver at 

opsøge viden og snakker med dem omkring én, så tror jeg ikke.... hvis man ikke gjorde det, så ville 

man nok være mere afhængig af den viden, man fik der. Og som sagt, hvis jeg havde haft flere 

problemer, så tror jeg også jeg havde spurgt om flere ting og brugt dem mere. Men fordi det ikke 

har været så relevant, så tænker jeg... Hvis der opstår noget, så må jeg jo spørge. 

Hvis nu du havde været gravid for 70 år siden, og der ikke havde været alle de her tilbud, 

hvad ville du så - hvis du har den viden du har i dag - hvad ville du have savnet allermest? 

Hvis der ikke var scanninger og lægesamtaler.... 

Jeg tror, at man ville have savnet information. Det kan jeg jo høre når jeg har snakket med min mor, 

hun har været med til en af de der scanninger, og så mange år siden er det jo ikke, men hun synes; 

”jo, hold da op!” Mange af de der ting du ved, det anede jeg jo ikke noget om. Det er jo ikke fordi 
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min mormor ikke har ville fortælle hende det, men det vidste man bare ikke. Og jeg kan også høre 

på min mormor, at det er helt vildt, hvad man kan og kan få at vide. Og bare det der med den der 

bog med de der billeder hvor man kan se fra uge til uge, hvad der sker.... som hun sagde: ”Det 

anede vi jo ikke noget om. Det var jo bare erfaring fra andre som man høstede på dengang”. Så jeg 

tror jeg ville have savnet information. Det tror jeg. 

Ville du også kunne tage endnu mere information end du har fået i dag? Kunne du tænke dig 

noget mere kontakt? 

Nej, det ved jeg ikke. Men uanset hvad så er fødslen jo en individuel oplevelse, så selvom man 

prøver at forberede sig på det, så ved man jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Så på et eller andet 

tidspunkt har jeg nok også bare tænkt på i mit hoved, at nu kan jeg ikke forberede mig mere. Det er 

sådan, jeg har det med fødslen. Nu læser jeg ikke mere på det. Nu må jeg tage det, som det kommer. 

Nu ved vi de der forskellige former for smertestillende, og akupunktur, men om det bliver eller ikke 

bliver, det ved man jo ikke. Så det må vi tage til den tid. 
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Bilag 8: Interview med Matilde 

 

Navn: Matilde 

Alder: 27 

Baggrund: Arkitektstuderende 

Hvor langt henne d.d.: 28. uge 

Førstegangsfødende: Ja 

 

Vi vil gerne starte med et åbent spørgsmål, hvordan har du indtil ny oplevet det at være 

gravid, sådan hvad falder dig ind, når jeg spørger dig om det? 

Altså, det har været lettere end jeg havde forventet. Jeg synes ikke, 7,9,13, har jeg ikke haft så 

mange komplikationer. Jeg synes også i forhold til alt det man skal igennem, så har det været meget 

let. Det har ikke krævet så meget af mig at skulle søge en masse information synes jeg egentlig. Ja 

det er dejligt. Men også lidt hårdt nu. Jo længere man kommer hen. Men jeg synes at det er let og 

rart. Jeg tror at nogen gange at man forestiller sig en masse ting omkring det men så når det sker så 

er man jo stadig sig selv. Man tror jeg man ændre sig helt vild og hele ens krop - ens krop ændrer 

sig selvfølgelig og det er også lidt svært. Men så er det heller ikke vildere. Man er jo stadig den 

samme person.  

Du sagde noget med at det ikke krævede så meget af dig at skulle søge information. Kan du 

prøve at uddybe det? 

Jeg fandt ud af det i sommers og så ringede jeg til min læge fordi jeg var i tvivl. Der var to streger 

men den ene var meget utydelig. Så det var sådan lidt: hvad betyder det? Så jeg var til lægen og der 

får man sådan en graviditetsfolder og det er sådan sat i system hvad man skal igennem. Så det var 

meget let synes jeg faktisk. Så skulle jeg finde ud af hvilket hospital jeg ville føde på og så skulle 

jeg komme tilbage et nogle uger efter. Der er jo sådan nogle uger med hvornår man skal ting. Og 

der skulle jeg så have taget en masse blodprøver og alt det der. Og så kører det ligesom bare. Og så 

skulle jeg vælge det hospital hvor jeg gerne ville føde. Så det har ikke krævet noget af mig andet 

end at jeg skulle ringe ud og bestille tid til nakkefold og de der scanninger. Det er jo til at finde ud 

af.  

Så det har du oplevet som positivt? 

Ja det har været meget rart at tingene ligesom kører, og at man ikke selv skal søge alle de der 

informationer. På den måde synes jeg det har været rigtig let. 

Er der nogle af dine vaner som du har ændret nu, som du har ændret efter du er blevet 

gravid? Ellers noget i dine omgivelser, noget du ikke spiser.... 
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Ja jeg har tænkt meget over det der med at spise, jeg har tænkt over at der er ting man helst skal 

holde sig fra. Og noget med at tage de rigtige piller. Og ikke bruge make-up der har alt muligt i sig. 

Og cremer. Det har jeg egentlig gjort lang tid, men jeg er er da blevet endnu mere opmærksom på, 

at jeg ikke fylder mig med et eller andet. Og jeg har også virkelig undgået alkohol. Sådan nogle ting 

det har jo ændret noget at man ikke kan tage et glas vin. Så på den måde har det jo ændret sig en del 

vil jeg sige. Men ikke sådan.... 

Er der noget du er specielt opmærksom på som du ikke var før? 

Bare det der med at give sit barn den bedste start. Det med ikke at fylde sig med alt muligt som ikke 

er godt. Jeg synes det har været svært, det har måske ikke så meget med det at gøre, men det der 

med hvad man må og ikke må. Der er sådan nogle ting - må man godt spise sushi? eller tun? Jeg 

synes der har været nogle ting hvor jeg har været mere i tvivl om, hvordan og hvorledes. Og hvor 

man måske også, når man er 1. gangs fødende, er meget sensibel overfor: tænkt nu hvis jeg kom til 

at.... jeg kom til at spise parmesan og det var ikke pasteuseret og der tænkte jeg åh nej... så der har 

det ændret sig. Man er blevet sådan mere pernitten. 

Hvem er det der har givet dig de råd med fisk fx? 

Jeg har fået sådan brochure fra lægen hvor der står en masse ting og så har jeg selv... min søster var 

gravid og fødte for over et år siden så hun har sådan en Politikens bog som jeg har lån hvor jeg har 

siddet og læst. Og så er det på nettet og ved at ringe til min søster og folk man kender. Det har ikke 

været igennem lægen, jeg har ikke ringet til lægen og spurgt... jo jeg har måske lige spurgt til en 

konsultation, men det har ikke været... 

Andre af vores interviewpersoner har også nævnt det med fisk - så jeg tænkte om det var fra 

Sundhedsstyrelsens side at det er forvirrende eller hvordan er det forvirrende... er det de råd 

der bliver givet der ikke er helt klare? 

Der er nogle meget klare råd om, at man kun må spise laks en gang om ugen, at der er tungmetaller 

i tun og at man godt må spise sushi, men det skal være nedkølet. Men der har jeg haft det sådan, at 

jeg ikke ved om jeg tør. Men så var jeg i tvivl, om man godt må spise sild og rogn – og alle sådan 

nogle ting. Der står jo ikke alle de fisk, man må spise. På den måde tror jeg bare... 

Det bliver forvirrende? 

Ja. 

Hvordan håndterer du så det? Hvordan finder du ud af, hvad du vælger at gøre? 

Der tror jeg at jeg bruger min søster rigtig meget fordi hun undersøger alt ting. Eller også har jeg 

gået på nettet og skrevet 'fisk, gravid' og så kommer der en masse ting. Og så er det vel også bare 

ens... jeg har måtte sige til mig selv ’slap af’. Selvfølgelig kan du godt spise en sildemad. Det sker 

der ikke noget ved. Man bliver sådan lidt overfor meget. Der har jeg også bare måtte sige ok. Og så 

har jeg forhørt mig... vi var til nytår hvor fisken ikke var frosset ordentligt og det ville jeg ikke spise 

for det ville jeg ikke risikere. Så det er noget med lige at forhøre sig hos dem man er hos. 

Hvordan vil du definere en sund graviditet for dig? 

Jamen det er vel egentlig at man har det godt med sig selv, at man føler sig veltilpas og at man ikke 

har så mange gener. Selvfølgelig vil der være gener, og jo større man bliver, kommer der flere 
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gener... der sker bare nogle ting. Det bliver selvfølgelig hårdere, men det er at undgå så mange 

komplikationer og stoffer og passe på sig selv. At sørge for at gøre nogle gode ting for sig selv. 

Nu vil vi spørge dig om relationen mellem dig og de sundhedsautoriteter de har mødt på din 

vej; læge, jordemødre og andre du måtte have mødt. Kan du prøve at beskrive dit 

graviditetsforløb indtil nu. Hvilke repræsentanter har du mødt? Hvilke samtaler har du 

været til? 

Ja, altså jeg var til lægen lige hvor jeg var blevet gravid. Og så skulle jeg til læge, tror det var uge 9, 

der er jo de der uger der allerede er bestil. Der er allerede sådan et forløb man skal igennem. SÅ var 

jeg til lægen og få lavet blodprøver. Og så skulle jeg på Hvidovre hospital og få taget blodprøver og 

få lavet nakkefoldsscanning. Og det var også bare noget med at ringe og bestille og så får man et 

brev om at man skal møde op på tirsdage eller torsdage mellem 8 og 14 eller hvad det er og så skal 

man bare dukke op og så får man taget en blodprøve. Og så var jeg til nakkefoldsscanning i uge 

12... 13 tror jeg det blev, hvor de så også har den der blodprøvetest. Og der får man så et samlet 

svar på hvor stor risikoen er for at man får et barn med down-syndrom. Og så ser man jo også om 

alt er ok. Det handler om nakkefolden og ikke så meget om resten af barnet. Og så var jeg, tror jeg 

nok, til lægen igen hvor hun tjekker puls og hun spørger hvordan det går. Og så var jeg til anden 

scanning.... misdannelser. Den scanning var jeg til også. Og så har jeg været til lægen siden hen 

hvor hun mærker også og man igen skal have taget urinprøve g blodtryk og alt det der. Og så har 

jeg været til jordmoder en enkelt gang. Der følte jeg i hvert fald... der skulle man åbenbart have 

taget en urinprøve, men det vidste jeg ikke. Det havde jeg ikke fået at vide. Sekretæren havde ikke 

sagt noget. Og det var så en jordmoder, som bare var vikar - det er ikke hende jeg kommer til at 

skulle have. Hun sagde at de ville prøve at følge at man fik den samme. Men det er ikke sikkert. 

Hun var sød og det var fint nok. Og der fik jeg også... hun mærkede også hjerteslags-lyd osv. og 

snakkede.... 

Så det er faktisk mange gange du har været i kontakt med sundhedsvæsenet. Hvordan 

oplever du det? 

Jeg synes alt ude på Hvidovre hospital har været rigtig godt. De har virket rigtig professionelle og 

der har ikke været noget ventetid. Jeg synes de virkede rigtig professionelle. Og min egen læge er 

jeg også glad nok for. Nu har der været rigtig meget med den der influenza A vaccine, som jeg har 

været vildt meget i tvivl om jeg skulle tage. Informationerne har været virkelig dårlige. De springer 

hele tiden mellem, hvad man skal og ikke skal. Jeg ved ikke om jeg tør risikere, at om nogle år 

finder de ud af noget andet alligevel... og når jeg har snakket med dem, har de givet meget usikre 

svar. De er jo egentlig forpligtet at sige havde Sundhedsstyrelsen siger, men hun sagde sådan: 

mellem os to, at hun ikke var sikker på at hun synes jeg skulle tage den. Og så da jeg kom igen så 

syntes hun alligevel.... det synes jeg har været rigtig svært. Der følte jeg ikke, at man fik særlig god 

vejledning, heller ikke af min egen læge. 

Hvordan finder du så ud af hvad du så skal gøre? 

Ved at læse om det. Jeg ringede også til Sundhedsstyrelsen. Jeg ringede til en for at spørge og det 

gjorde mig ikke mere sikker. Det er jo fordi de ikke kan garantere noget. Og det er jo også fair nok. 

Men det gør jo bare at man bliver lidt forbeholden og nu har det også vist sig at den ikke har været 

så voldsom som man skulle tro. Så tror jeg også bare jeg har snakket med min kæreste og min 

familie og vi har diskuteret frem og tilbage. Og så prøve at holde sig lidt væk fra folk... 



 

Side 173 af 189 

 

 Styr din graviditet! – En analyse af en (u)mulig form for styring 

Hvordan vil du beskrive de råd og den vejledning, som du har fået fra lægen og fra 

jordmoderen. Kan du sætte nogle ord på dem? 

Jeg synes ikke, at jeg har fået så meget vejledning fra lægen. Jeg har fået den folder, men det er 

sådan mere noget med at tag din puls, tjek din urin. Hun har ikke siddet og fortalt mig en mase ting 

om det at være gravid. Overhovedet. Så på den måde har jeg slet ikke hentet noget der. Så har jeg 

læst den der folder. Selvfølgelig har jeg kunne spørge hende om noget, men jeg har ikke følt at det 

var - det er også fordi.... det var ikke hende jeg ville have råd hos. Der er måske nogle andre jeg 

hellere vil have råd fra. Fx. en jordmoder - folk som er mere..... jeg har nogle gange følt hos lægen 

at man nogle gange er i tvivl om, hvor meget viden der ligger bag. Det er måske ikke så specifikt. 

Og da jeg spurgte om nogle ting så har hun svaret, men jeg har ikke rigtig brugt hende selv. Hvis 

man havde gjort det kunne det da godt være hun havde givet nogle bedre svar. 

Har du så prøvet at søge viden nogle andre steder fra som ikke var hos lægen? 

Ja, det er meget gennem nettet, at jeg har prøvet at læse lidt. Og så har jeg købt nogle bøger som jeg 

synes har været rigtig gode til at læse om alle de der komplikationer, og hvis man har ondt et sted, 

kan man læse at det måske bare var lændesmerter. Dem har jeg brugt meget. Selvfølgelig har jeg 

brugt min søster og min omgangskreds til at tale om at; ”nu har jeg ondt der, har du også haft det?”. 

Det har jeg egentlig brugt rigtig meget. Og så har jeg brugt – det ved jeg ikke om jeg skal sige 

nu…? 

Bare skyd løs. 

I forhold til jordemoderen, der har de åbenbart en daglig tid, en time om dagen, hvor man kan ringe. 

Det har jeg ikke fået noget information om, og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt, at jeg ikke 

har fået brugt. Jeg brugt det en gang, hvor jeg var rigtig nervøs og synes ikke at jeg kunne mærke 

liv i maven, og jeg synes min fornemmelse i maven havde ændret sig. Jeg blev lidt: Ej, nu vil jeg 

gerne lige vide..” Og der havde jeg lyst til at ringe til min læge, men jeg ville bare vide, at hun ville 

sige, at det ikke var noget. Og så ringede jeg så til jordemoderen, fordi jeg skulle bestille tid til 

noget fødselsforberedelse, og der spurgte jeg: ”Kan man egentlig ringe til jer og spørge om alle 

mulige ting? Og det kunne man så godt. Og det er noget jeg synes er ret mærkelig er noget man 

ikke har fået information om. For det er ret essentielt, at man kan ringe og bare snakke med en 

jordemoder. Det ville jeg nok godt have gjort flere gange og bare lige spørge. Og så kan det godt 

være at man bare havde fået at vide, at det bare er et eller andet. Men så ved man at det er en kyndig 

person, der sidder der.  

Kan du prøve at beskrive en situation, hvor du har slået op i bogen og hvor den på en eller 

anden måde har hjulpet dig? 

Jamen det har den egentlig i mange forbindelser. For eksempel har den der Politikens bog var meget 

med at, alle de der gener som kvalme og ondt, hvad det betyder. Der har været rigtig mange ting, 

syns jeg. Også i forhold til de forskellige uger, som i forhold til, hvornår man skal kunne mærke liv. 

Også i forhold informationer om at, når livmoderkagen sidder yderst, hvad betyder det? Jamen, det 

betyder at jeg først kan mærke liv senere. Så mange af de informationer har jeg fået fra bøgerne. 

Hvad tænker du om de informationer? Tænker du at du hellere ville have haft dem fra din læge og 

jordemoder, eller synes du det er fint at jeg selv kan opsøge den viden, du har brug for? Jeg tænker 

også, at hvis man ikke har gået op i det – og nu synes jeg faktisk ikke at jeg er gået helt vildt op i 

det, nu har jeg så haft den bog – så synes jeg der var mange informationer, jeg kunne have manglet. 

På den måde vil jeg sige, at der ikke er sikkert at alle mennesker er lige så opsøgende i forhold til 
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sådan noget. Og så ville man måske gå og misse nogle ting, som man skal være mere opmærksom 

på. For eksempel, at man fra den uge skal kunne mærke liv. Det har jeg ikke fået at vide, ud over at 

jeg har læst mig til det, Så på den måde kan man sige, at det godt kunne have været bedre. Men i og 

med at man ikke får den information, så søger man den jo også selv – det er der i hvert fald mange 

der gør. 

Nu har der ikke været så mange råd fra din læge, men hvordan har det været at forholde sig 

til de her råd, som du har fået fra lægen, fra nettet og fra bøger?   

Forholde sig, hvad mener du? 

Når du får nogle råd, tænker du så: Det er noget jeg kan bruge. Eller sorterer du i dem eller 

hvordan?  

Man sorterer lidt i dem for det er måske ikke alle, som man kan mærke passer ind. Så er der måske 

nogle områder, hvor man har flere problemer, og nogle andre hvor man ikke rigtig har. Der er jo 

nogle ting man aldrig ligger mærke til, og så er der andre, hvor det kommer hen ad vejen, stille og 

roligt.  

Så der er ting, hvor du tænker: Det har ikke relevans for mig, så jeg læser videre? 

Ja, det synes jeg egentlig. Men jeg har heller ikke fået nogle råd og noget vejledning, hvor jeg synes 

at det har været helt ude i hampen. 

Har der så været noget, hvor du har tænkt, det gad jeg godt vide noget mere om?   

Åh, det er lidt svært..  

Det går også langt tilbage.. 

Ja, det er svært idet man selv opsøger informationer, hvis man ikke får det. Altså, jeg synes det jeg 

gerne har ville vide noget mere om, har jeg selv kunne søge informationer om. Jo, så er det det med 

Influenza A. Men det er bare lige nu. Og det med hvordan man skal spise og sådan noget. Men 

ellers nej, ikke lige umiddelbart. Det kan jeg lige skal tænke lidt over den.  

Ja, men du er velkommen til at vende tilbage til det, hvis du kommer i tanke om noget.  

Men så kan jeg gå videre og spørge dig, om der har været nogle situationer, hvor du har sagt 

til en læge: ” Det her behøves jeg ikke høre mere om”.  

Jeg blev lidt paf, da min jordemoder sagde: ” Ja, her er der noget om sex og samfund. Det er meget 

vigtigt at du dyrker sex med din partner” Og der blev jeg lidt: ”Hold da op, skal jeg vide noget om 

det”. Men det var altså noget om, at der er mange par der går fra hinanden de to første år, og derfor 

er det vigtigt at man dyrker sex. Og det er jo fint nok, at hun siger det.  

Hvad tænker du når hun siger sådan noget? 

Jamen, jeg tænker at det er meget fedt at hun siger det, fordi det ikke var noget jeg selv ville bringe 

på banen. Så var det ligesom ude, og så kan man selv om, om man har lyst til at indvie hende i ens 

seksualliv. Og så fik jeg en folder om, at det var vigtigt at have sex. Og jeg synes egentlig det var 

meget fint, og hun var god til at sige det. Jeg vil egentlig også hellere havde det at vide af hende end 

af lægen. Jeg synes, det var meget fint. Det er nok noget jeg selv ville have svært at komme med. 
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Det er lidt svært at sige: ”Nu skal du høre, vi har lidt problemer”. Og man ved heller ikke, om det er 

noget man kan bruge en jordemoder til.  

Du nævnte i starten at du fik nogle materialer uddelt første gang. Var det noget du brugte 

aktivt? Nu lyder det som om du har brugt nettet og Politikens bog meget, men har du brugt 

sundhedsvæsenets materiale aktivt? 

Ja, man får en lille folder fra lægen, og den har jeg brugt. Og så fik jeg en bog som min søster 

havde. OG den har jeg brugt mere fordi den er større og mere uddybende. Men jeg brugt også den 

der fra starten til at læse om ugerne og maden, og hvad der sker med ens krop og al det der. Fra 

Hvidovre Hospital har jeg fået noget om ultralydsscanning. Når der er gået de der tre måneder, så 

tror man at så er det bare det. Nu skal jeg gå.. Men så læste jeg den brochure, inden vi tog til den 

ultralydsscanning og fandt ud af at det handler om misdannelser. Altså, hvis de opdager noget, så er 

det jo ikke sikkert, og der kan stadig godt være nogle ting, og det tror jeg var rigtig rart, at jeg havde 

læst inden. For hvis jeg kom ud på Hvidovre, og der havde været noget, så tror jeg ikke jeg havde 

været forberedt på det, for så havde jeg bare tænkt, at det var sådan en rutine, hvor de skal se, at der 

ligger sådan en og spræller. Jeg havde slet ikke sådan overvejet... Fordi, jeg havde bare ligesom 

tænkt, at det er de der 3 måneder, og det havde jeg ligesom overstået. Så på den måde… Det læste 

jeg. Så det var rigtig godt, at de sendte den med. Også for ens kæreste, tror jeg. Altså, at de aner 

heller ikke, hvad der foregår altså, så jeg tror, at det er meget rart. For så kunne vi ligesom sige, at 

det er altså ikke bare for sjov. Og så kan vi ligesom forberede os på, at der måske godt kan være et 

eller andet, så det var meget rart. 

Var det så nogle af pjecerne som du bare har lagt i et hjørne? 

Altså den sex og samfund har jeg ikke rigtig læst, men den fik jeg med og jeg fik en masse fra 

sundhedsplejersken – nej jordemoderen – men dem har jeg ligesom ikke... der er nogle hvor jeg har 

tænkt at, ja... og sådan noget med rygestop, jeg har ikke røget, så der er nogle ting som bare ikke er, 

og alkohol og alt muligt. 

Men de bliver så sendt hjem til dig? Det er ikke nogen lægen har givet dig i hånden eller 

hvordan? 

Nej altså hos lægen fik jeg den ene bog, og der og der står selvfølgelig også noget med rygning og 

alkohol. Men så hos jordmoderen der fik jeg både noget om sex og samfund og noget med rygning 

og alkohol. Det tror jeg også at jeg fik fra Hvidovre. Jeg synes jeg har fået en del af det sendt ud. 

Sådan nogle små pjecer. 

Hvordan oplever du forskellen når du får råd gennem en samtale fx. en samtale med en 

jordemoder og så når du får tilsendt en pjece. Hvad tager du mest til dig? 

Øh... det er lidt forskelligt. Jordmoderen kan nogle mere forskellige ting, fordi hun har en viden. 

Hun spørger mere specifikt ind til ting, der kun lige omhandler mig og mit barn. Hvis jeg går og 

siger, at jeg har haft ondt hernede... det kan jeg ikke læse i en pjece. Men den der ultralydspjece, 

den kan jeg ligeså godt læse. Der har jeg ikke behov... den synes jeg fungerede godt. Så jeg synes 

det er lidt forskelligt. 

Det afhænger måske af hvilken viden, der er i? 

Ja, for hos jordmoderen snakker man måske om nogle ting, som måske ikke er så almen gyldige 

eller noget som alle ikke mærker. Nogle ting man har gået og tænkt, det var da mærkeligt.... 
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Sådan mere personlige, om ens egen graviditet? 

Ja, det andet har jeg ligesom bedre kunne læse mig til. I de der pjecer eller noget. 

Du nævnte også på et tidspunkt, at du nogle gange fik råd fra venner og bekendte. Har det 

nogen gange været råd der er kommet fra deres side, uden du selv har søgt det? Kan du prøve 

at beskrive relationen til omgangskredsen, når man er gravid? 

Der er ikke så mange af mine veninder, der er gravide så på den måde har jeg ikke... så har jeg ikke 

kunne snakke med dem. Men de har så kunne fortælle om nogle af deres andre veninder eller søstre 

der var gravide. Men på den måde har jeg ikke kunne bruge dem så meget. Men jeg har kunne 

bruge min søster, hun er sådan en der læser vildt meget. Så har jeg kunne ringe til hende. Hende har 

jeg brugt meget. Så har jeg snakket med min mor, hvis der var noget. Min kæreste har jeg mere 

kunne snakke om; hvad tror du det betyder? men han har jo ligesom ikke så mange svar kan man 

sige.  

Det er fordi vi har haft andre interviewpersoner, hvor der har været mange råd at hente i 

omgangskredsen. Men det er måske fordi du ikke har så mange veninder, der selv er gravide? 

Ja på den måde tror jeg da at der er en helt klar forskel. Selvfølgelig har de spurgt, hvordan det går 

og alt det der. Men fx har jeg ikke kunne ringe at sige…. Der er ikke nogen af dem, der er gravide 

så der er ikke nogen af dem, som ved hvordan det er. Derfor har det mest været min søster fordi hun 

jo har været det.  

I dine øjne hvor mange råd skal man så følge for at have en sund graviditet, i forhold til de 

råd du har fået eller selv søgt? 

Altså egentlig så tror jeg nogle gange man hidser sig op, når man er gravid. Egentlig så skal man jo 

bare spise fornuftigt og passe lidt mere på sig selv. Selvfølgelig skal man jo... jo større maven bliver 

så er der flere ting der komplicerer, man kan ikke gå så hurtigt osv. Men et eller andet sted har man 

nok ikke så skide meget brug for så mange råd. Jo det har man hvis der er nogle problemer, men 

altså jeg har oplevet min meget let. Men det er nok også rent nysgerrighed. Og så er der selvfølgelig 

ske en masse ting med ens krop. Selvfølgelig er der sket nogle ting med min krop, hvor det er rart at 

kunne tage op og de så siger, det er det der.... Men ellers tror jeg ikke man behøver. 

Men kan du prøve at beskrive, hvad det er der gør at du søger noget viden nogle gange 

selvom du ikke får det præsenteret? 

Det tror jeg har været de gange mht. mad og smerter, at jeg har søgt. Men jeg er heller ikke sådan 

en der har læst hver uge hvad sker der. Det er nok meget hvordan man går ind i det. Der er nogen 

der går helt vildt meget op i det. Det har selvfølgelig været interessant men så har det heller ikke 

betydet meget for mig. Hvis jeg kan mærke at noget er anderledes så kan man godt blive sådan 

lidt... Og så har jeg oplevet noget med nogle bekendte, som har haft nogle sværere graviditeter hvor 

jeg godt nu kan mærke, at det har påvirket mig. Der var en af min kærestes venner der fødte for 

tidligt, fordi hun ikke havde mærket liv. Så der kan jeg godt tænke; mærker jeg nok liv? Men det 

tror jeg er fordi det er noget, der er sket lige i min omgangskreds. Jeg tror ikke, jeg ville have tænkt 

så meget over det hvis ikke det var noget jeg... ja. 

Er det så i sådan nogle situationer at du slår op på nettet, eller bøger? 
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Ja jeg ringede også til den der jordmoderlinje. Jeg havde den der dag, hvor jeg synes, det var lidt 

mærkeligt, jeg havde pludselig plukveer og jeg havde en mærkelig fornemmelse. Og det tror jeg 

nok kom meget af, at jeg ligesom havde haft nogle historier, hvor det ikke var så rart. Og man vil 

hellere være på forkant end at stå og... ja. At man ikke havde opdaget det. Jeg tror jeg har været 

meget bange for ikke at opdage det, der skulle opdages. At tænke at det hele er fint, og så finder 

man ud af at det hele ikke er så fint. 

Har du tænkt over om der er forskel når du søger viden på Internettet og når du søger i 

Politikens bog fx. eller den pjece for sex og samfund? 

Ja internettet er meget sådan nogle mødre, der.... altså det er virkelig for meget. ’Min mave’ og alt 

muligt, hvor det bare går helt amok. Jeg synes jeg har helt vildt svært ved det. Jeg har prøvet nogle 

gange og så synes jeg tit jeg ender i et eller andet blog-forum, hvor folk er helt absurde. Hvor jeg 

bare ikke føler mig hjemme. Så på den måde har internettet mere været... ikke hvis det har gjort 

ondt men mere med fisk og mad osv. Er den ost pasteuseret eller et eller andet. For jeg synes tit de 

der forummer er ret forfærdelige. Jeg synes det bliver kørt op til noget helt vildt at man nu er 

gravid. 

Hvad gør det ved dig når du læser sådan et blogindlæg? 

Jamen jeg synes bare det sådan er lidt overdrevet. Jeg har også gået til sådan noget graviditets-yoga 

og jeg tror, jeg har det sådan, at bare fordi man er gravid, så har man et eller andet sammen. Men 

det har vi jo ikke.  

Graviditetsyoga var det i et træningscenter eller er det noget du har....? 

Nej det er noget der hedder yoga-kompagniet, som ligger her på Vesterbro og som jeg har fået 

anbefalet af flere gravide. Det er også rigtig godt. Det var rigtig rart men også det der med at man 

skulle sidde og føle alt muligt. Det synes jeg godt kan være lidt... jeg har egentlig ikke behov for at 

sidde og føle noget sammen med 20 kvinder. Så det var mere noget med, at man fik nogle råd til 

hvordan man skulle føde, vejrtrækning og øvelser man kunne lave. Det var mest det. 

Har du oplevet, hvis der har været noget konkret du har været usikker, at der har været 

modstridende information?  

Ja det tror jeg, at jeg har. Nu tænker jeg lige... det er jeg ret sikker på. 

Hvordan har du så håndteret det, hvad har så været bestemmende for hvad du så har? 

Det har nok været sund fornuft, at tænke hvad der giver mest mening for mig af de to ting. Og hvad 

tror jeg mest på selv. Jeg har snakket med min kæreste eller søster. Jeg kan ikke lige komme på.... 

når du siger det, så tænker jeg ja jeg har oplevet det nogen gange. Sikkert mest små ting. Jeg tror 

bare, at det er meget ens fornuft. Nu skal jeg heller ikke hidse mig op over det. 

Jeg ved ikke om det var en planlagt graviditet, men der er nogle ting man kan gøre for at 

optimere muligheden for at blive gravid. Har I gjort det? 

Nej altså det var sådan planlagt. Jeg havde ikke taget p-piller i lang tid og hvis det sker så sker det. 

Og så er vi begge indforstået med det. Men da jeg så blev gravid, så vidste jeg at jeg havde 

ægløsning og så havde vi ligesom sex og så skete det så. Det er første gang, at jeg vidste at jeg 

havde den ægløsning sådan helt præcis. Det har vi med vilje ikke... Det skulle ikke været sådan et 
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projekt, havde vi hele tiden tænkt. Men så syntes vi alligevel, at der var gået lidt lang tid. Men så 

nåede vi kun at have et projekt en måned. Så altså jeg har da undersøgt og også været inde på de der 

tabeller med hvornår man har ægløsning. 

Der har været sådan en kampagne, hvor man skulle tage folsyre og ikke drikke... 

Ja det har jeg så også taget det der folsyre og jeg prøvede også at starte med ikke at drikke, men så 

synes jeg alligevel at man ikke vidste hvor lang tid.... (griner) Ikke at drikke et glas vin i to år. 

Er der noget du tænker som du synes vi skal vide i forhold til råd og vejledning? 

Ja noget jeg har tænkt. Den der ultralydsscanning, den har man i uge 20 tror jeg, og det synes jeg er 

ret tidligt, fordi så har man ikke mere. Mig og min kæreste har tænkt os at få sådan en 3D scanning, 

nu her snart. Fordi altså det er nok også fordi jeg er helt vildt nysgerrig, men jeg synes også bare at 

det er lang tid at man går. Jordmoderen mærker lidt på ens mave, men der har jeg bare hørt sådan 

nogle historier med at jordmødrene ikke mærker alting. De mærker jo, men de kan ikke se noget. 

Der kunne jeg egentlig godt tænke mig, det er selvfølgelig mega dyrt, men der kunne jeg godt 

tænke mig.... 

Hvad giver det dig at få foretaget de der scanninger og undersøgelser? 

Det giver mig en tryghed at ting er det, som det skal være. Og at nu har vi også været lidt i tvivl om 

hvad det bliver for et køn. Og det vil vi faktisk rigtig gerne vide og derfor... Men det er også fordi 

jeg synes, at der går rigtig lang tid. Og så har jeg haft den her dårlige historie om en jordmoder der 

ikke opdagede at barnet ikke tog på. Så jeg vil egentlig gerne... det er en sikkerhed, jeg gerne vil 

give lidt penge for at have. Og det kan man sige, så er det bare det man må gøre. På den måde er 

man meget de første måneder på hospitalet og få taget blodprøver og sådan. Men så de sidste 

måneder, der får du at vide hvornår du skal føde... 

Hvad tænker du... du sagde det der med at jordmoderen lige skal mærke på en... er det stadig 

relevant at komme til jordmoderen? 

Ja det er det. Men jeg må indrømme, og det er lidt tarveligt overfor jordmødre, men jeg kan godt 

være sådan lidt... jeg er ikke sikker. Kan du mærke noget. At der er nok fostervand. Selvfølgelig 

ved jeg godt, at de kan måle hvor langt ens livmoder går op og man får også den der hjertelyd. Jeg 

må indrømme, men det er måske fordi jeg ikke ved nok om jordmødre og deres job. Men jeg tænker 

bare, at der må være en del fejl, der må være nogle gange hvor de ikke kan mærke ting. Og det gør 

mig usikker.  

Og det er der at de der scanninger så kan....? 

Ja det kan give en eller anden sikkerhed. Helt sikkert. Men det kan også være, at det handler om, at 

det er første gang jeg er gravid. Når man så får det andet barn så kan det være at... det er fordi det 

hele er så nyt. Man aner ikke om... man er måske obs på en helt masse ting. 

Men lægen er helt ude af billedet nu for dig så langt som du er - der har man ikke kontakt 

med lægen? 

Nej jeg skal til lægen her, jeg har kun været til jordemoder en gang og jeg skal snart igen. Og så 

kommer der nogle lægebesøg men nu optrapper jordemoderen, nu skal man meget mere til 

jordemoder, og så er der en gang imellem en læge med. Men jeg synes det der læge... jeg synes det 
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er fint nok på mange måder, men jeg tror ikke jeg får så meget ud af det andet end at de kan 

undersøge ens urin og sådan nogle ting. Men ikke ellers. 

Men fortæller jordemoderen sådan formålet med, når de mærker på maven? 

Nu har jeg kun været der en gang. Nej det gjorde hun i hvert fald ikke. Der skulle man bare lige 

lægge sig op og så mærkede hun og tog den der hjertelyd og sådan. Det tror jeg da måske.... altså 

min læge, hun mærkede og fortalte at nu gik min livmoder overnavlen og så er der sådan en kurve, 

hvor man helst skal ligge. Og så lå jeg på godt sted. Så der er sådan nogle ting. Og det er jo meget 

rart at vide.  

Alle de her samtaler og besøg, det er jo egentlig tilbud. Kunne du finde på at lade være med at 

komme? 

Nej det tror jeg altså ikke at jeg kunne. Men det tror jeg også har noget at gøre med, at det er første 

gang. Det kunne godt være at jeg kunne vælge det fra hvis.... altså nu har vi også valgt at vi skal til 

fødselsforberedelse, det ved jeg også, at der er nogen der slet ikke gør. Det har jeg bare syntes var 

vigtigt både for min kæreste men også for mig. Jeg har egentlig bare været åben overfor at tage 

imod så meget så muligt. Og så ligesom... så kan man så sortere bagefter. Havde man så synes... om 

det var helt irrelevant at sidde der i tre dage. Men jeg har det også sådan, at jeg ville heller ikke gå 

glip af at der måske kunne komme en masse godt information fx. i forhold til fødsel. Det ved man 

jo ikke så meget om, for man har jo ikke prøvet det. Og det er lige meget hvem man snakker med så 

er alle fødsler forskellige. Så på den måde tror jeg at det kan hjælpe med... hvad gør man? hvad 

betyder det?   

Så du har det sådan, hellere for meget end for lidt? 

Ja sådan har jeg haft det. Jeg vil hellere gå til det og så bagefter sige; ej det var måske ikke lige. End 

ikke at gå til det.  

Hvad er det du tænker, er det fordi du tænker at der er noget information du ikke får? 

Ja jeg vil hellere ligesom viden for meget end for lidt. Jeg vil hellere tage det der 

fødselsforberedelse og så kan det godt være, man godt ved halvdelen af det jordmoderen siger eller 

man har læst det, men samtidig tænker jeg, at det godt kan være hun siger nogle ting, som jeg ikke 

har læst, som kunne være meget rart. Fx hvilke stillinger kan man bruge, når man har veer, og hvad 

kan ens kæreste gøre... jeg ved jo ikke hvad han kan gøre. Det er svært for mig at sige; så kan du 

gøre sådan. Så på den måde. Men jeg kunne godt forstille mig at hvis man var anden gangs fødende 

så ville man nok ikke have lige så meget behov. Så ville man nok ikke gå til fødselsforberedelse 

igen. Det er måske ikke så relevant. 

Jeg tænkte også på tilbuddet om fosterdiagnostik, da I fik det, hvilke overvejelser havde I i 

den forbindelse? 

Vi ville rigtig gerne vide det. Men nej vi havde ikke så mange overvejelser. Det ville vi gerne vide.  

Kan du prøve at beskrive hvorfor I ikke havde så mange overvejelser omkring det? 

Jeg tror bare at vi begge to er meget nysgerrige mennesker. For mig er det ikke sådan noget med at 

jeg synes det er enormt vigtigt at vide, hvad det bliver, men jeg synes bare... Det var vi bare meget 

enige om at det ville vi gerne. Men til gengæld har hospitalet været meget tilbageholdne med at sige 
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så meget. Det oplevede jeg i hvert fald på Hvidovre. Vi tror vi får en pige, men så sagde hun, at der 

er en stor sandsynlighed for at det er en pige, men hvad betyder det? På Hvidovre er det meget 

tilbageholdne med det, fordi de har oplevet at folk har været ude og købe lyserødt tøj og så får de en 

dreng. Og så er de blevet helt vildt sure over det. 

Men man kan også vende spørgsmålet om, hvis I havde sagt nej, hvad tænker du om det? 

Altså, vi har sagt ja fordi jeg synes det ville være helt absurd at sige nej til at få tjekket ens barn. 

Ikke at ville have tjekket at alt er som det skal være. Det ville slet ikke give mening for mig. Så 

skulle det være fordi man syntes det skulle være så naturligt, at det bare skal ske selv... men som 

sagt jeg synes, der skulle være flere scanninger tror jeg.  Og jeg savner det mere, end jeg sådan 

synes at det er et problem at det er der. Og jeg synes at de var helt vildt kompetente. Det var en 

rigtig god... 

Var i nervøse da I skulle have lavet den der nakkefoldsscanning? 

Ja det var vi da. Men nu er jeg rimelig ung i forhold til at være førstegangsfødende, så det gør også 

at ens tal er højere eller det er det ofte. Men er da sådan lidt når man får et tal så tænker man; hvad 

betyder det? Men vi var nervøse. Også til den der sidste ultralydsscanning. 

Hvad gør man med sådan et tal der? 

Jeg ærgrede mig faktisk lidt over hvorfor jeg ikke fik spurgt. Tallet skal være over 300 og vi fik 

17.000 så... men man ved det jo ikke. Så kom jeg til at tænke på om det egentlig var højt. For hvad 

er egentlig normalen? Hvad er gennemsnittet af folk der kommer ind? Det glemte jeg at spørge dem 

om, og det irriterede mig lidt at jeg ikke fik spurgt om det. Det vil så sige at en ud af 17.000 kvinder 

på min alder har en sandsynlighed for, at få et barn med Down-syndrom. 

Så man får at vide den der underlægger, at hvis det er under 300? 

Ja så vil de anbefale, at man får lavet alle de der undersøgelser. Men så sagde de også, at det var op 

til os selv... at vi godt kunne få lavet sådan en fostervandsprøve, men der var bare en sandsynlighed 

for at abortere, og så var det ligesom at vi blev enige om, at når vores tal var så stort, så ville vi ikke 

risikere at abortere. Men man kan jo sige, at der jo stadig er en usikkerhed. Vi er jo ikke hundrede 

procent sikre på det. Og det kunne man selvfølgelig være, hvis man havde fået taget sådan en 

fostervandsprøve.  

Havde I på forhånd gjort jer nogle tanker om, vis tallet var under 300, så ville I få foretaget 

en abort eller? 

Vi viste faktisk ikke det der med de der tal. Men så da vi var derude, så sagde de at vi godt kunne 

ringe hvis vi syntes, at det stadig var lidt usikkert. Så kunne vi få sådan en fostervandsprøve. 

Er der noget af den viden du har fået, hvor du tænker at det bare var den ultimative viden 

eller den kunne du slet ikke have undværet? 

Jeg er ret glad for, at jeg har gået til det der yoga. Jeg er også meget spændt på det der 

fødselsforberedelse, at få nogle gode råd til vejrtrækning og stilliner... en masse råd man kan gøre, 

hvis man har bækkenbundssmerter. Der er en masse ting, som jeg synes har været rigtig rare som 

førstegangsfødende. Og det kan jo godt være, jeg får det til det der fødselsforberedelse men det går 

måske ikke så meget i dybden. Så det er jeg rigtig glad for at jeg gjorde. 
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Er det hospitalet, der tilbyder fødselsforberedelse? 

Ja det er jordmoderen, de sidder der og gør det. Ja også de der scanninger har været rigtig rare, at 

man får undersøgt og går hele barnet igennem og ser at alt er... tæller fingre og ser at maven er som 

den skal være. Det ville jeg ikke have været foruden. Det er virkelig rart. Men ellers så tror jeg ikke 

sådan der er noget. 

Det er vores indtryk at denne her graviditet er lidt to-delt. Der er en del af den, hvor det er 

sådan meget fastlagt at man skal igennem de her møder med jordmoder og der sådan nogle 

meget obligatoriske undersøgelser.  Selvfølgelig kan man vælge det fra men det er sådan 

tilrettelagt. Og så er der en anden stor del af graviditeten hvor det er meget op til en selv at 

søge information og mærke efter. Hvad tænker du om det? Kunne du tænke at det var mere 

fastlagt eller mere op til dig selv? 

Ja det er meget rigtigt. Det er rigtigt, som du siger. Jeg synes i starten så er det meget sådan at man 

føler at man bare er kommet ind i sådan et tog og så kører man bare derudaf. Og i starten synes jeg 

bare at jeg rendte til alt muligt. Hvor jeg synes nu her, efter den der ultralydsscanning, så er det ikke 

særlig tilrettelagt. Jo selvfølgelig er der de der jordmoderbesøg. Men det har da været et ret stort 

skift at gå fra at blive kontrolleret meget til at gå til ikke at blive kontrolleret så meget, hvor man 

selv skal mærke efter. 

Hvordan oplever du det? 

Jeg kunne måske godt have tænkt mig at der var mere. Fx en ekstra scanning. Men jeg ved jo ikke 

hvor meget jeg vil få ud af det. Men det er klart, at man jo altid er glad når man kommer derhen og 

så  kan man høre hjertelyd og så.... Det er klart men. Men det er rigtig at det er meget opdelt. Men 

jeg kunne måske godt tænke mig, at det var lidt mere tilrettelagt - at der var lidt mere i den sidste 

del af graviditeten. Der er det ligesom at det er meget en selv, der skal ud og søge. Det er jo der man 

selv mest kan mærke. De første mange måneder ligger man jo ikke selv mærke til at man er gravid. 

Men så lige pludselig når man selv ligger mærke til det, så er der ikke særlig meget omkring en, der 

egentlig sådan.... så er det meget med selv at søge den der information. Og det er måske sådan lidt 

mærkeligt at det er sådan. 

Har du mere? 

Noget jeg måske.... noget jeg synes jeg mangler information om det er sådan noget med, jeg ved 

ikke om det er helt åndssvagt, men noget hvordan ens barn sparker. Det skal sparke hver dag, men 

jeg kan godt fx. tænke at jeg godt kunne tænke mig at vide, og det har jeg tænkt mig at spørge min 

jordmoder om, er det ok at det kun sparker om natten eller skal man kunne mærke... sådan nogle 

ting synes jeg at jeg mangler meget information om. Hele det der, hvad der egentlig sker inde i en. 

For som jeg sagde før, så begynder man også nu at kunne mærke mere selv at der sker ting. Så det 

der med om det er det rigtige man mærker, også sådan noget som plukveer. Jeg vidste ikke, hvordan 

det skulle mærkes så jeg anede ikke om jeg havde en plukve. Og det kan man måske ikke skrive sig 

ud af. Men det er sådan noget, hvor jeg godt kunne tænke mig at vide; er det en plukve? hvordan 

skal den mærkes?... sådan nogle ting har jeg manglet. Der har jeg selv skulle ringe eller spørge.      

Der ville du gerne have at vide om det var normalt? 

Ja jeg tror det er fordi der er gået lang tid fra den første jordmoder til nu. Så har jeg været hos lægen 

nogle gange. Men jeg synes den periode er ret lang fra den første jordmoder og til den næste. Og 

der sker bare ret meget. Men det er oplagt at spørge jordmoderen om det der med at sparke. Det har 
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jeg ligesom savnet. Det har jeg skulle læse mig til eller spørge nogen om. Og så har I hørt den der 

historie, hvor de ikke havde opdaget.... Du siger at du gerne vil vide mere, men de kan jo ikke give 

nogen garanti.  

Hvordan forholder du dig til det? 

Ja. Men der står i de der bøger, at man skal mærke liv hver dag. Men hvad er liv? Er det flere gange 

om dagen, er det... og hvad betyder det så om jeg mærker mest liv om aftenen, når jeg skal sove. Og 

de dage hvor man ikke har kunnet mærke særlig meget, der tænker man, ok nu kan jeg ikke mærke 

noget når jeg skal sove. Det var da mærkeligt. Der har jeg savnet nogen at gå til. Nu har jeg så 

kunne ringe til den der jordmoder, men jeg tænker alligevel at jeg kunne have brugt en jordmoder 

lidt før, så man kunne snakke om de der ting, så den der frygt måske ikke var så stor. Så man var 

lidt mere klædt på til... Men så står der også at man ikke behøver at mærke liv hver dag. Det synes 

jeg var lidt svært fordi jeg er blevet vildt bekymret når jeg ikke synes at jeg kan mærke nok liv. 

Altså nogle dage er der vildt gang i den og andre dage så tænker man, hvad betyder det? Er det nu 

jeg skal tænke; det er da mærkeligt? Eller hvad. Sådan noget synes jeg har været svært. Og det er 

svært at læse sig til for det er sikkert også meget forskelligt. Så der kunne man godt bruge en 

jordmodersnak eller sådan noget.           
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Bilag 9: Opfølgende interview med Matilde 
 

 

Navn: Matilde 

 

Alder: 27 

 

Baggrund: Arkitektstuderende 

 

Hvor langt henne d.d. 34. uge 

 

Førstegangsfødende: Ja 

 

 

Kan du fortælle lidt mere uddybende om jordemodermødet?                         

Siden sidst har jeg været til jordemoder to gange siden, og fået lavet denne der 3D scanning, som vi 

betalte for. Det var vildt fedt, og der fik man en masse at vide, så jeg var lidt skuffet over 

jordemoderen, og det har måske lidt at sige. Jeg følte mig meget hurtigt ind og ud igen. Til 3D 

scanningen gennemgik hun hele barnet og kunne sige meget mere. Og det kan jordemoderen jo 

selvfølgelig ikke. Hun spurgte, ”hvordan har du det”? Altså det var en anden jordemoder end vi 

havde først gang, og hun var sådan lidt mere... Hun snakkede om det der med sex og gav os en 

masse brochurer og sådan, hvor hende her var sådan lidt mere... 

Havde du nogle spørgsmål med til hende?         

Jeg havde nogle spørgsmål med plukveer og barnet der bevæger sig…fordi fra sidste jordemoder og 

til denne her jordemoder var der sket helt vildt meget, den var begyndt at bevæge sig helt vildt 

meget…. Når man ikke har været gravid før, så ved man jo ikke så meget. Er det almindeligt at det 

gør sådan og sådan? Så det spurgte jeg lidt ind til. Det er nok bare, når man er gravid så vil man 

gerne være sikker på, at det er normalt. Jeg ved ikke, det var vel egentligt fint nok. Jeg havde lidt en 

fornemmelse af, at det gik lidt hurtigt. Jeg synes ikke at samtalen var vildt givende. 

Spurgte hun om noget?          

Altså hun spurgte om jeg havde det godt. Jeg sagde, at der er lidt langt imellem de der 

jordemoderbesøg. Altså jeg har en masse spørgsmål, som jeg ikke rigtig ved, hvor jeg skal gøre af. 

Et er at man kan læse, men det er jo ikke alt man kan læse sig til. For eksempel at dit barn skal 

bevæge sig. Men hvad er bevæge sig? Så sagde hun bare noget med, at det skulle bevæge sig lidt. 

Jeg fik ikke så meget ud af lige hende. Men det var lidt bedre anden gang jeg var ved hende. Jeg 

havde ellers overvejet, om jeg skulle skifte, men så synes jeg det var ok, og så var det også lidt 

bedre. 

På hvilken måde?           

Jamen jeg fik bare mere sådan... Det er lidt mærkelig at skulle sidde og snakke med en fremmed 

kvinde om sig selv og sin graviditet. Men man kommer ind og så spørger hun, hvordan det går og så 
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havde jeg nogle spørgsmål, om jeg måtte male og sådan. Ikke noget vildt. Jeg har heller ikke haft,  

7– 9- 13, nogle store komplikationer, så ved jeg ikke, hvordan de ville reagere. 

Udgangspunktet for samtalen, hvad er det?       

Man kommer sådan ind og så skal man sidde og så spørger hun; hvordan går det, har du nogle 

spørgsmål? Og så havde jeg… vi er i gang med at lave om ovre i vores lejlighed, og så skulle jeg 

male nogle låger, og så spurgte jeg, om jeg måtte det, fordi jeg havde været oppe hos 

farvehandleren, og hun sagde, at det måtte jeg godt. Og jeg havde læst alle vegne, at det måtte man 

overhovedet ikke. Hun sagde så, at det kunne jeg godt, fordi det var vandbaseret. Det syntes hun var 

fint nok. Jeg havde også nogle andre spørgsmål... 

Hvad var det for nogle spørgsmål?         

Det var noget med mine brystvorter. Altså nogle kropslige spørgsmål. 

Var hendes svar så fyldestgørende?           

Ja, da jeg gik derfra tænkte jeg, at jeg godt kunne male de der låger. Jeg betvivlede ikke, at hun 

havde ret. Det var ikke sådan, at jeg tænkte ”ej det tror jeg ikke på”. På den måde fik hun mig… 

ikke beroliget… men jeg tænkte, at jeg godt kunne gøre det så. Men jeg går også til 

fødselsforberedelse hos en jordemoder, og der har jeg været tre gange. Og der gennemgår hun alt 

det vi skal igennem. 

Hvordan var det så?        

Jamen det var rigtig godt synes jeg. Men altså jeg har så også min kæreste med og så mødes man, 

og så er der en jordemoder og en jordemoderstuderende, som snart er færdig. Og det synes jeg var 

rigtig godt, og man fik rigtig mange informationer. Og i og med at der også er en masse andre par, 

så spørger de måske om noget, som man ikke selv har tænkt over. Så det synes jeg var rigtig godt. 

Det er noget de tilbyder. Så det er helt frivilligt. 

Den jordemoder du har nu, er det så hende, der skal være med til fødslen eller hvordan? 

Det ved man ikke. Det kan man ikke regne ud, det er noget med, hvornår man kommer ind, og 

hvem der er på vagt. Men hvis hun var på vagt, ville jeg få hende, tror jer. 

Kan du prøve at fortælle os lidt om dit allerførste møde med jordemoderen? 

Jo, hun var helt anderledes. Hende den anden er meget ung, men jeg er bare mere tryg ved hende 

her, hun er ældre. Der er et eller andet sikkerhed i, at hun er en ældre dame, hun må vide… Nej, 

men hun var sådan lidt ældre og rigtig sød. Jeg tror måske også at den første samtale er er en rigtig 

samtale. Altså hun tog mit blodtryk, men det var mere sådan... vi snakkede mere, og det var mere 

sådan en samtale om, hvordan det gik. Og jeg fik sådan noget sex og samfund og hun snakkede 

mere dybdeborende om, hvordan det gik og sådan. 

Kan du huske, hvad hun spurgte om?        

Hun snakkede meget om sex. Det er sikkert en procedure de skal igennem, så spurgte hun også hvor 

meget jeg har taget på og med mad og sådan. Og piller. Hvad jeg tog af piller. Og det har de ikke 

gjort siden. Jeg tror også hun spurgte ind til min kæreste, hvad han lavede og sådan…. Det var mere 

sådan en samtale. Hun spurgte mere ind til hvordan og hvorledes. Jeg tror hun spurgte, hvad jeg 
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lavede.. ja, det gjorde hun helt sikkert. Men det er også noget, der står på journalen, hvor man selv 

skal skrive ind og sådan.  

Hvad synes du forskellen mellem at være til lægesamtale og jordemodersamtale er? 

Jeg synes forskellen er at… Jeg har meget mere tiltro til, at hun rent faktisk kan mærke noget, og 

hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan hun også bedre svare på dem. Jeg har ikke rigtig lyst til at 

ringe til min læge og stille spørgsmål. Jeg har meget mere tiltro til at en jordemoder, hun kan… Jeg 

tror det er fordi, hun har det erhverv hun har og sådan har uddannet sig inden for det. Hun ved noget 

om det… min læge skal jo vide så mange ting. Hun har en mere snæver viden og til gengæld ved 

hun også, hvis man kommer og siger at man har ondt, så kan hun måske bedre forklare en, hvorfor 

man har det. Det er det, jeg tænker. Så jeg har helt sikkert en større tiltro og respekt for 

jordemoderen i den forbindelse.  

Hvis du skulle sætte nogle ord på jordemoderens rolle i dit graviditetsforløb, hvad skulle de så 

være?              

Hun har givet en sikkerhed, og det er selvfølgelig rart at man kan komme til jordemoder og få 

tjekket barnet med hjertelyd og sådan, men også med spørgsmål og sådan noget. Så hun tilbyder en 

tryghed. Jeg synes, det ville være helt forfærdeligt, hvis ikke man skulle det. Jeg tror også, at hvis 

jeg ligesom selv.. nu havde jeg ikke så mange spørgsmål, men hvis jeg selv havde spurgt om noget, 

så tror jeg... man glemmer tit, hvad man vil spørge om, når man endeligt sidder der... Jeg tror bare 

generelt, at man føler som gravid, man har jo helt vildt lyst til at spørge selv, men nu kører det bare, 

og de har gjort det så mange gange før. Så jeg er jo slet ikke så speciel. De bekymringer man selv 

går med, hvis hun syntes det lød underligt, så ville hun jo reagere. Det er jo lidt mere usikkert når 

det hele er nyt og man ikke har prøvet det før, og man synes at alt er nyt og sådan. 

Nu sagde du selv, at du ikke ville undvære jordemoderen for alt i verden, og at det var helt 

vildt rart at komme derind, og samtidig kan jeg også høre, at man lidt er et nummer i 

rækken. Hvad kunne hun gøre for at du følte, at det var endnu mere brugbart i dit forløb og 

skabte endnu mere sikkerhed?         

Når man som gravid kommer med nogle spørgsmål, så synes man jo, det er helt vildt vigtigt og man 

har måske gået og tænkt på dem længe og måske også gået og samlet op til at man nu skulle til 

denne her jordemoder. (…) så tror jeg lidt, at de har sikkert fået de her spørgsmål en milliard gange 

og ved, at det ikke betyder noget, når man har ondt der. Jeg gad godt, at hun spurgte lidt mere ind 

til, ”nå’ hvad med denne uge, hvad har du mærket?”. Hvad nu hvis man ikke er så opsøgende, så 

ville der være nogle signaler, som man ikke så, og så gad jeg godt, at hun fortalte lidt mere om, 

hvad der sker med barnet. Det kunne være rart, hvis hun sagde lidt mere omkring barnet. Det er der 

slet ikke nogen, der har fortalt mig. Men det er så noget man må læse ud fra de der bøger. Hvis hun 

ligesom kunne komme med mere, for hun ved jo en masse, så hvis hun kunne give lidt viden, som 

man ikke selv har nogen anelse om, og som man kun kan læse sig til. For eksempel hvad jeg kunne 

forvente, at der skete til næste gang. Altså noget oplysning, som man ikke får. Det ville gøre, at jeg 

følte, at det blev mere rart. 

Hvis du tænker tilbage på dit forløb – hvordan vil du beskrive din måde at være gravid på og 

håndtere din graviditet på?                          

Sådan noget med alle de råd, det synes jeg har været svært. Man læser alle steder at man må 

overhovedet ikke noget. Man må ikke sippe til noget rødvin og man må overhovedet ikke snuse til 
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noget maling. Man må ingen ting. Jeg har nærmest været bange for at gå op i min venindes 

nymalede lejlighed, fordi jeg tænkte, at jeg kom til at skade mit barn.  Altså sådan virkelig 

overdrevet. Der er ret meget hysteri med det med at være gravid, og nu ved jeg også godt, at 

Sundhedsstyrelsen, det er jo bare nogle anbefalinger, og at man ikke skal stå og male hele 

lejligheden. Det bliver jo bare meget hysterisk sådan nogle ting. Så er jeg gået i svømmehallen og 

gået i boblebad og sauna, og nu er jeg så kommet til at læse, at det ikke var særlig godt. Men der er 

jo ikke sket noget.  

Ville du gå i sauna igen?           

Nej. Nej det ville jeg faktisk ikke. Selvom der står, at det må man godt, at det er ok. Det er bare ikke 

super godt. Så bliver jeg da sådan lidt…  

Hvordan har du håndteret det?          

Jeg har prøvet netop at tænke, nu må jeg også lige slappe af. Men det med alkohol, det kan jeg ikke 

have. Selvom jeg godt ved, at et enkelt glas ikke skader, så ville jeg slet ikke kunne nyde det. Så det 

kan ligesom være lidt ligegyldigt at gøre så. Men også det her med den ene fisk og den anden fisk, 

der har jeg virkelig også prøvet at sige til mig selv, at jeg skulle slappe af. Jeg havde tænkt tanken, 

da jeg var i boblebad, fordi der er helt vildt mange bakterier, og det er helt vildt varmt og sådan, 

men samtidig havde jeg det også sådan lidt, aj nu må man også lige. Så det har været sådan lidt, at 

jeg har sagt til mig selv. ”Nu må du slappe af”. Det går ikke, at jeg bare skal sidde hjemme på min 

sofa. Men jeg må indrømme, at jeg synes, at det er svært. Aj shit har jeg nu gjort et eller andet... 

Man ville jo være helt vildt ærgerlig, hvis man kom til at gøre et eller andet. Det ville jo være helt 

forfærdeligt, hvis man var kommet til at gøre et eller andet man ikke skulle, og der så skete noget 

med ens barn. Det er den tanke, man ikke kan få ud af hovedet. Derfor vil man hellere være sådan 

helt vildt påpasselig med alt. Men jeg har også prøvet at sige til mig selv, at jeg skulle slappe lidt af, 

for ellers kan man jo heller ikke leve. 

Ville det have været bedre, at der ikke var information?      

Nej. Det er måden det kommunikeres på: ”Aj, det er virkelig farligt”. Fordi når man er gravid, så er 

man jo bange for at gøre noget forkert, fordi det må man ikke, og det er ikke så godt, og så når der 

står ”det er ikke så godt”, så bliver man sådan helt ”åh nej, det må jeg så ikke”. Og der synes jeg, at 

jordemoderen har været sådan meget god til, for eksempel det med maling. De er måske gode til at 

be- elle afkræfte myter for eksempel.  
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Bilag 10: Opfølgende interview med Signe 

 

Navn: Signe 

Alder: 28 

Baggrund: Konservatorieuddannet  

Hvor langt henne d.d. 19. uge 

Førstegangsfødende: Ja 

 

Nu har du været til foreløbigt en jordemodersamtale. Kan du prøve at beskrive hvordan den 

forløb? 

Hun sagde, at den først jordemodersamtale handlede i høj grad om, at hun havde en masse papirer, 

som jeg skulle udfylde. Hvem var faderen og sådan noget. Og så spurgte hun også om sådan nogle 

helt faktuelle ting. Så sagde hun også, at de var holdt op med at undersøge blodtryk, altså jeg skulle 

ikke have målt blodtryk og sådan noget. Jeg troede ellers, at jeg skulle vejes og have målt blodtryk 

og sådan nogle forskellige ting, men det var kun en snak, hvor hun spurgte ind til kost og 

livsstilsspørgmål. 

Kan du huske nogle af de spørgsmål? 

Hun spurgte for eksempel, hvor meget fisk jeg spiser. Og så sagde jeg, at jeg spiser nok ikke nok... 

Hvad sagde hun så? 

Så sagde hun, at der er undersøgelser der viser, at hos mødre, der har spist meget fisk under 

graviditeten, der sover deres børn bedre, så jeg skulle se at komme i gang. Og så lavede hun også et 

notat, om at jeg ville forsøge at spise mere fisk, så jeg ligesom kunne blive holdt op på, at nu skulle 

jeg til at spise noget mere fisk 

Hvor skriver man det notat? 

Hun skrev det i min journal simpelthen. 

Den du får med hjem? 

Nej, jeg tror der er en jordemoderjournal. Og så spurgte hun også meget til om jeg spiste 

grøntsager, og om jeg spiste nok grønt, og så svarede jeg, at det tror jeg, ikke at jeg gør. Og så 

spurgte hun Jon: ”Kan du ikke hjælpe hende med at spise noget mere grønt. Sådan noget med at 

skrælle nogle gulerødder, så de står i køleskabet, og peberfrugter og sådan noget”. Og så senere har 

jeg sådan tænkt, om jeg nu spiser jeg nu nok grønt. Grønt, så tænkte jeg broccoli og pore, og det 

spiser jeg ikke så meget. 

Hvad tænker du, når du får sådan nogle råd? 
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Jeg blev sådan lidt stresset over det. Jeg blev faktisk helt vildt stresset over det, så nu skulle jeg 

simpelthen også til at tage mig sammen. Altså hun var sådan set ikke dum, men jeg blev mega 

stresset over at være der. Alle de ting hun sagde om, at det er godt for barnet, og så kan dit barn 

sove, og så kan du gøre sådan og sådan. Jeg blev vildt stresset og var vildt ked af det bagefter og fik 

helt nedtur. 

Følte du at det var noget du skulle handle på, eller hvordan tacklede du det?             

Altså jeg har prøvet at spise noget mere af de der ting, hun sagde jeg skulle, og Jon har da også 

skrællet nogle gulerødder til mig. Altså ikke sådan totalt, jeg tænker stadigt væk over at spise 

grøntsager, men jeg var mere stressede over det, da hun lige sagde det. Jeg tænkte lidt mere over 

det, da hun sagde det. Jeg tror, at det er lidt ligesom sådan et nytårsforsæt, at det aftager lidt... Jeg 

tæller ikke, om jeg spiser fisk to gange om ugen nu 

Men det gjorde du før? 

ja. 

Du sagde, at jordemoderen havde sagt, at de ikke længere lavede deciderede undersøgelser. 

Sagde hun hvorfor? 

Hun sagde, at det ikke hjalp noget – der var ikke nogen grund til det. Det er bare noget, man ikke 

gør længere, sagde hun. Det var det samme, da vi var til den første lægesamtale. Vi havde fået 

sådan en bog fra lægen, hvor der også stod, at jeg skulle have alle mulige undersøgelser. At min 

livmoder skulle være blå og sådan noget. Vi er ligesom ikke blevet sådan rigtig undersøgt, kun 

scanninger, det er det eneste. 

Hvad er forskellen så på jordemoderen og lægen? 

Det var det med, at der blev spurgt til min livsstil hos jordemoderen. Altså begge steder har de 

spurgt til om jeg røg og motion, men alligevel.... 

Har du haft spørgsmål med selv? 

Nej. Altså, jeg har egentligt ikke.. Jeg tror, at den eneste uvished, jeg har haft, har været om babyen 

stadig var der.Ellers har jeg bare været sådan afventende. Så lidt; ”hvad er det her egentligt for 

noget”. 

Hvordan sorterer du i den information, som du får? 

Jeg har læst i den ene bog, som vi har fået udleveret. Den er sponsoreret af Libero. Og så har jeg 

købt en, der hedder ’Baby på vej’. Og så i starten, der kiggede jeg lidt på nettet, på et eller andet, 

der hed ’minnavlestreng.dk’ eller sådan noget. Men der var rimelig mange historier, det var sådan 

noget liveblogs, hvor jeg følte mig som en lurer. Det var helt forfærdeligt. De skrev ting ind til det 

her community, so; ”aj, jeg bløder nu og går jeg ind og lægger mig for at adoptere”. Det var bare for 

meget, så egentligt søger jeg ikke så meget information. Men jeg har heller ikke rigtig nogle 

problemer. 

Er der andre ting, du fandt interessant ved dit jordemoderbesøg? 

Nåh jo, så snakkede jordemoderen også en del om fødselsreaktion, og hvor mange gange man 

egentligt får sådan nogle psykiske reaktioner. Hun anbefalede, at vi sagde ’ja tak’ til at få et for-
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besøg af sundhedsplejerske, som kommer hjem og snakker med os i en hel time. Så kommer hun 

igen, når jeg har født, hvor hun kan se, om der ligesom er noget der har ændret sig 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 


