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Resumé 

Specialet ”Kvinders oplevelse af at leve med fødselsdepression” er en undersøgelse af hvad kvinder 

finder betydningsfuldt i livet med en fødselsdepression. Undersøgelsen er en kvalitativ 

interviewundersøgelse, som anvender semistrukturerede interviews, hvorfor specialet, 

videnskabsteoretisk, placerer sig, i en fænomenologisk-hermeneutisk kontekst. Interviewene 

analyseres, fortolkes og diskuteres med en analysemetode inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori. 

Med denne metode søges at udfolde den verden, der åbnes op for i interviewene, hvorved analysens 

resultater kan give ny nuanceret viden om oplevelsen af fødselsdepression. Analysens fund peger på 

at kvinderne lever i en ond cirkel, fordi deres forventninger om moderskabet ikke indfries. Den 

onde cirkel fortsætter med følelser som magtesløshed, skyldfølelse og dårlig samvittighed, hvilket 

medfører benægtelse og isolation for kvinderne. Specialet perspektiverer at deres oplevelser kan 

hænge sammen med samfundsmæssige forandringer, som skaber en konflikt i kvinderne vedrørende 

modstridende roller. Undersøgelsens implikationer for sygeplejen indebærer en fokusændring for at 

skabe opmærksomhed på den nybagte moders psykiske tilstand. 

 

Engelsk resumé 
 

This study ”Women’s experience of living with postpartum depression” has the purpose of 

understanding what women find significant in life with postpartum depression. To reach this it is 

designed as a qualitative interviewstudy, with the use of semistructured interviews, which places the 

study in a phenomenological-hermeneutic framework of understanding. The interviews are analysed 

and discussed, using a method inspired by Ricoeurs interpretative theory. Hereby it is possible to 

unfold the world, that has opened, through the interviews, so that the findings of the analysis can 

provide new knowledge about the lifeworld. The findings point, that the women experience life as a 

vicious circle, because their expectations of motherhood are not met. Spiraling downwards they 

experience inadequacy, futility and guilt, which brings them to denial, and consequently causes 

their isolation. The study reflects that societal changes in women’s roles, might create a conflict in 

them concerning their expectations. Further the study suggests the need of focusing on new mothers 

psychological state immediately after giving birth. 
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1 Indledning 
Dette kandidatspeciale omhandler fødselsdepression med fokus på kvinders oplevelse af at leve 

med fødselsdepression. Fødselsdepression rammer 15-20 % af alle kvinder, der lige har født, og er 

en sygdom karakteriseret af tristhed, manglende overskud, utilstrækkeligheds-følelse og udtalt 

grådlabilitet (1, 2, 3). Fødselsdepression forekommer som oftest inden for to-tre måneder efter 

fødslen, hvilket adskiller fødselsdepression fra ”Postpartum blues”, også kaldet efterfødselsreaktion, 

som karakteriseres af en kortere tidsmæssig varighed (to uger eller mindre) og af mildere 

symptomer, om end symptomerne er ens for begge (3). 

Denne kandidatafhandling baseres på en interviewundersøgelse med fem danske kvinder, som har 

gennemgået en fødselsdepression, og atter er blevet raske. Interview som metode anvendes grundet 

en patientologisk overbevisning om at patienterne (som fremefter vil blive kaldt ”kvinderne”) er 

mennesker, og at sundhedspersonalet kan få et lærerigt udbytte ud af at høre disse menneskers 

fortællinger om deres oplevelser. Patientologien lærer os at de unikke erfaringer og oplevelser, som 

beskrives af kvinderne i deres fortællinger, kan bidrage til kundskab, vidensudvikling og erkendelse 

i sygeplejen (4, 5). Rent praktisk fortæller kvinderne deres historie i semistrukturerede interviews, 

som optages på bånd, for efterfølgende at blive transskriberet til tekst. Formålet med disse 

interviews er at opnå forklaring på og forståelse for, hvordan kvinder oplever at leve med en 

fødselsdepression, samt at få indsigt i hvad der er betydningsfuldt for kvinderne i denne 

sammenhæng. Den valgte analysemetode hertil er inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur 

(1913-2005) og hans fortolkningsteori, som i høj grad omhandler narrativitet og fortællinger (6, 7). 

Af samme grund skabes denne analysemetode, kaldet den Ricoeur-inspirerede analysemetode (8), 

som er en tredelt proces bestående af naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning og 

diskussion. Ved at gennemgå denne proces forsøges frembragt ny viden ved at skabe sammenhæng 

mellem det levede liv og det fortalte liv. Det vil sige at interviewenes empiriske data, med deres 

unikke særpræg, tilsammen, via analysen heraf, vil kunne vise det meningsbærende for kvinder, 

som lever med en fødselsdepression. Netop det betydningsfulde for kvinderne vil derved kunne 

fremanalyseres, hvilket kan bidrage med ny viden med håbet om at skabe nye handlingsmuligheder 

for sygeplejen. 

2 Baggrund og formål 
På trods af den høje prævalens for fødselsdepression, har sygdommen fødselsdepression endnu ikke 

en særskilt diagnosebetegnelse i det offentlige internationale diagnosesystem ICD 10 (3). 
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Fødselsdepression er derimod et klinisk begreb, som anvendes om en depression der står i 

tidsmæssig sammenhæng med en fødsel. Derudover anvendes der, i international litteratur om 

sygdommen, til stadighed forskellige definitioner, hvilket kan indikere at der er en manglende 

begrebsafklaring (9, 10). Den manglende begrebsafklaring fordrer et nyt fokus på sygdommen, for 

at kunne generere ny viden herom, i fald sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for mødre og 

familier skal kunne lykkes. Målet om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse beskrives af den 

danske sundhedspleje netop som deres vision for sundhedsplejen (11). Den manglende diagnose-

bestemmelse og begrebsafklaring stemmer ej heller overens med at psykiske lidelser, ifølge det 

danske sundhedsprogram ”Sund hele livet”, er en af Danmarks folkesygdomme (12, 13) samt det 

faktum at Det Nationale Folkesundhedsprogram beskriver fødselsdeprimerede kvinder som en 

særligt sårbar gruppe (13, 14). På trods af disse offentlige udmeldinger om fokus på forebyggelse i 

svangreomsorgen, viser flere undersøgelser imidlertid at forebyggelsen af fødselsdepression fejler 

(15). Af denne grund forsøges i stedet tidlig opsporing af fødselsdepression og i den sammenhæng 

udgiver Sundhedsstyrelsen i 2007 ”Referenceprogram for unipolar depression hos voksne”, som 

anbefaler screening ved alle nybagte mødre ved otte-ugers-kontrollen (16, 17). Det tidsmæssige 

perspektiv heri, kan problematiseres, idet fødselsdepression som oftest opstår inden for de første to-

tre måneder post natalt, hvorfor nogle kan risikere først at blive ”opdaget” sent i sygdomsprocessen. 

Det anvendte screeningsredskab kaldes The Edinburgh Postnatal Depression Scale, og udføres af 

sundhedsplejersken i kvindens (den nybagte moders) hjem (screeningsredskabet er vedlagt som 

bilag 1). Undersøgelser viser dog at denne screening bør opfølges af yderligere undersøgelser af det 

sundhedsprofessionelle personale, idet testens prædiktive værdi blot er 50 %, hvilket viser en lav 

validitet (3). Behandlingen af fødselsdepression består som oftest af samtalegrupper i 

sundhedspleje-regi, samt i nogle tilfælde yderligere af medicinering med antidepressiv medicin 

ordineret af egen læge. Nogle kommuner har derudover psykiatriske mobile teams, som besøger 

kvinderne i deres hjem. Ud over disse offentlige tilbud, vælger nogle kvinder at få psykolog-

konsultationer, som ofte betales af egen lomme grundet den lange ventetid ved henvisning fra egen 

læge. Indlæggelse grundet fødselsdepression ses sjældent og kun i de værste tilfælde, hvorfor 

behandlingen stort set foregår i kvindens eget hjem og i sundhedsplejens lokaliteter.  

Denne indledende baggrund viser et behov for at fokusere på og generere viden om en hidtil ikke 

anerkendt og uudforsket sygdom, som cirka én femtedel af alle kvinder, trods alt, lider af. Forud for 

nærværende undersøgelse, udføres en omfattende litteratursøgning, som nedenfor beskrives. 
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3 Litteratursøgning 
Grundet en faglig interesse for sygdommen fødselsdepression, har flere tidligere opgaver på 

cand.cur. uddannelsen omhandlet netop dette emne, hvorfor de tidligere litteratursøgninger atter 

anvendes og suppleres med en nyere søgning foretaget i perioden januar-maj 2013. Specialet 

fokuserer på kvindens oplevelse og perspektiv, og for at finde litteratur med dette patientologiske 

sigte foretages en litteratursøgning på flere forskellige sygeplejefaglige og lægefaglige elektroniske 

databaser såsom Cinahl, Pubmed, Embase og PsycInfo. Alle fire databaser er engelsksprogede og 

råder over udgivelser fra internationalt anerkendte sundhedsfaglige tidsskrifter. 

Thesuarusfunktionen viser at fødselsdepression på engelsk både kaldes ”postpartum depression” og 

”postnatal depression”. I denne første søgning dannes et overblik over hvilke søgeord der henter 

flest hits, hvilket vurderes som en vigtig afgrænsning, grundet den førnævnte manglende 

begrebsafklaring. Med baggrund i denne indledende søgning vælges det engelske søgeord 

”postpartum depression” som hovedsøgeord, hvilket efterfølgende suppleres med søgeordene ”lived 

experience”. Søgeordene vælges i korrelation til specialets fokus på oplevelsen og det 

fænomenologiske aspekt. Herefter afgrænses søgningerne ved hjælp af limits, såsom køn for 

undersøgelsesgruppe, publikationstyper, undersøgelsesdesign, årstal for udgivelse og geografi. 

Årstal for udgivelse som afgrænsning fjernes dog igen, idet antallet af relevante hits svinder 

betydeligt, da mestendels er udgivet tilbage fra 1992 og fremefter. Alle disse afgrænsninger vælges 

ud fra relevans for specialet og besvarelsen af problemformuleringen. Ud over disse systematiske 

litteratursøgninger på engelsksprogede databaser efter forskningsartikler, udføres endnu en søgning 

på statsbiblioteket.dk, hvorved de anvendte bøger om sygdommen samt bøger om metodologi i 

interview og analyse, findes. I det følgende afsnit præsenteres de valgte forskningsartikler kort, 

hvorimod søgehistorien vedlægges som bilag (bilag 2). 

4 Litteraturgennemgang 
Litteratursøgningen viser gennemgående at litteraturen er af ældre dato, og at den mestendels består 

af kvantitative undersøgelser, hvorfor en stor del ekskluderes grundet irrelevans for denne 

afhandling. Herunder ekskluderes ligeledes alt det, som ikke omhandler kvindens oplevelse, alt det 

som er afgrænset til eksempelvis geografiske eller etniske grupperinger, hvor en sammenligning 

med Danmark kan betvivles, samt alle de artikler som fokuserer på behandling og biomedicinske 

årsagsforklaringer på sygdommen. Litteratursøgningen viser overordnet at forskning med blik på 

psykosociale og patientologiske perspektiver inden for fødselsdepression er mangelfuld, ligesom 
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det ses at undersøgelser i dansk kontekst er ikkeeksisterende. Der vælges i alt 11 artikler, hvoraf 

seks findes på Cinahl, én på Embase, to via PsycInfo og to artikler vælges i søgningen på Pubmed. 

Artiklerne er udgivet imellem 1992 og 2012, og er publiceret i anerkendte sundhedsfaglige 

tidsskrifter. Nedenfor beskrives artiklernes fund og metode kort, hvorfor der vedlægges en mere 

uddybende oversigt som bilag (bilag 3). 

 

Montgomery (1) undersøger hvordan kvinder med fødselsdepression vurderer gruppekonsultationer, 

med brug af feltstudie og interviews. I undersøgelsen findes at kvinderne frygter stigmatisering, 

men at gruppekonsultationerne bidrager til en oplevelse af gensidig forståelse, hvilket medfører 

accept af egen oplevelse. Kvindernes livskvalitet øges når de oplever denne validering, som giver 

dem håb og en følelse af styrke (1). I Macintosh’ interviewundersøgelse er hovedfundene at 

kvinderne oplever ensomhed, fatigue, irritabilitet, utilstrækkelighedsfølelse og panik- og 

angstanfald. McIntosh vurderer endvidere at kvindernes forventninger til moderskabet er en 

medvirkende faktor til udviklingen af fødselsdepression (18). Mason finder i en 

interviewundersøgelse, at fødselsdeprimerede kvinder, som tidligere har lidt af psykisk sygdom, 

gennemgår de samme følelser, som kvinderne uden tidligere psykisk sygdom, men med angst, en 

oplevelse af manglende kontrol og magtesløshed som hovedkomponenter (19). Beck anvender 

ligeledes interviews i sin undersøgelse, som viser at kvinderne oplever depressionen som ”a living 

nightmare”, med angst, skyld og tvangstanker. De er derudover ensomme, føler sig isolerede, og er 

bange for at deres liv aldrig vil blive ”normalt igen” (20). McCarthy og McHanon finder med deres 

interviewundersøgelse at kvinderne benægter deres oplevelse/situation, fordi de frygter 

stigmatisering. Af disse årsager undgår mange at bede om hjælp, og de få kvinder som endelig 

søger hjælp, venter til de har det allerværst. Ydermere viser undersøgelsens fund at kvinderne, på 

trods af at de føler sig magtesløse, oplever manglende kontrol og føler sig overvældede af negative 

følelser og tanker, ikke kan sætte en finger på, hvad der er galt. I interviewene beskriver kvinderne 

at de ser sig selv som fiaskoer, hvilket er en følelse der øges når de sammenligner sig med andre 

mødre eller deres egne forventninger til deres evner til moderrollen (21). Røseth anvender ligeledes 

interviews i sit studie, som finder at kvinderne føler angst samt skyld og skam, hvilket bevirker at 

de isolerer sig fra omverdenen. Derudover finder Røseth af kvinderne oplever en fremmedgørelse, 

både i forhold til dem selv, men også i forhold til deres barn. På grund af denne oplevelse, føler de 

en ændret eller forvrænget selvbevidsthed, som giver dem eksistentielle bekymringer (22). 

Buultjens finder, med interviews, at kvindernes konkrete forventninger til både fødslen og 
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hospitalsopholdet, samt den mere abstrakte forventning til moderskabet, ikke indfries. Desuden 

stiller kvinderne høje forventninger til sig selv, og føler at disse også stilles af familien og 

samfundet generelt. Sammenlagt bevirker disse forventninger, reelle eller selvskabte, at kvinderne 

oplever stress, angst og benægtelse, i forsøget på at leve op til de høje forventninger (23). Swords 

undersøgelse med interview og spørgeskemaer finder årsager til hvorfor kvinderne ikke søger 

hjælp. Hovedårsagen til dette består i at kvinderne forsøger at normalisere deres oplevelser. Dette 

gøres både på grund af tabuisering og fordomme, samt manglende viden om sygdommen, men også 

grundet manglende viden om sundhedsvæsenets muligheder for hjælp. Desuden nærer kvinderne en 

mistanke om at den eneste mulige hjælp er medicinsk behandling eller indlæggelse, hvilket de 

finder uacceptabelt og uværdigt (24). Bilszta anvender fokusgruppeinterviews, og finder 

konvergerende fund omkring barrierer for at søge hjælp, men bidrager ved at synliggøre hvorledes 

kvinderne skammer sig og har dårlig samvittighed (25). I Becks metasyntese syntetiseres atten 

studiers fund til at oplevelsen af fødselsdepression dels indebærer at kvindernes forventninger til 

moderskabet ikke indfries. Herudover opleves depressionen som en fortløbende negativ spiral med 

angst, vrede, skyldfølelse, dårlig samvittighed, skam og isolation (26). Edwards og Timmons’ 

interviewundersøgelse finder at kvinderne oplever stigmatisering, både i forhold til deres 

omgangskreds, men også i forhold til samarbejdet med de sundhedsprofessionelle. Denne 

stigmatisering bekræfter deres frygt og forstærker deres oplevelse af at være blevet stemplet som 

”dårlige mødre” (27). Samtlige artikler omhandler kvindernes oplevelse af fødselsdepression, 

hvoraf nogle fokuserer på selve sygdomsperioden, mens andre belyser barrierer og oplevelser ved at 

søge og modtage hjælp. Artiklerne anvendes udelukkende som baggrundslitteratur samt til brug i 

analysens kritiske analyse og diskussion, da data fra disse artikler allerede er fortolket af de 

respektive forskere, og denne opgave ønsker førstehånds-beretninger som grundempiri. 

5 Problemformulering 
Specialets indledende afsnit afgrænser således undersøgelsens problemformulering til at defineres 

således: 

Hvordan oplever kvinder at leve med en fødselsdepression? 

For at kunne besvare problemformuleringen anvendes semistrukturerede interviews som analyseres 

ved hjælp af Ricoeurs fortolkningsteori. De nedenstående afsnit vil beskrive specialets overordnede 

videnskabsteoretiske placering, samt beskrive og argumentere for den valgte dataindsamlings-

metode og analysemetode til at besvare problemformuleringen. 
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6 Videnskabsteoretisk referenceramme  
Specialets interesse for kvinders oplevelse af fødselsdepression, ligger i tråd med begreberne 

livsverden og levet erfaring. Disse begreber fordrer anvendelse af et kvalitativt rationale som 

overordnet position. Igennem den kvalitative tilgang søges netop viden om menneskers oplevelser, 

tanker og holdninger, med henblik på at forstå og fortolke disse (28, 29, 30), hvor de kvantitative 

metoder derimod søger deduktivt at teste hypoteser og opstille variable, med henblik på at kunne 

måle og veje disse i numeriske data (29). Grundet specialets fokus på oplevelse og forståelse, frem 

for bevisførelse, placerer dette projekt sig, overordnet set, inden for det kvalitative rationale. Som 

tidligere nævnt er det kvindernes perspektiv, som ønskes indfanget, og som ordet perspektiv 

antyder, søges det at se verden som gennem deres øjne, og derved beskrive og fortolke verden set 

ud fra et førstepersonsperspektiv
1
 (31). Kvalitative metoder, som ofte anvendes inden for human- 

og sundhedsvidenskab, har netop dette perspektiv, hvor naturvidenskabens kvantitative metoder 

derimod søger at afvise, eller at undgå at benytte, dette førstepersonsperspektiv, og derimod finde 

årsagsforklaringer som kan vejes og måles ud fra positivistiske standarder (31, 28, 29). Inden for det 

kvalitative forskningsfelt, anvendes blandt andet fænomenologien og hermeneutikken (32), som 

filosofiske traditioner, hvor dette speciale kan siges at benytte sig af begge, med et 

fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv. Følgende afsnit vil beskrive og argumentere for denne 

position. 

6.1 En fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme 
Fænomenologi er en filosofisk tradition, udviklet af Edmund Husserl (1859-1938), og har som mål 

at beskrive essensen af de fænomener, som mennesker oplever i deres daglige liv, og derudfra 

bestemme hvad disse fænomener betyder
2
 (33). Fænomenologien opfatter bevidstheden som 

intentionel, hvilket vil sige, at fænomenet ikke er noget i sig selv, men kun er noget i kraft af 

menneskets bevidsthed om det. Dette indebærer at man i fænomenologien skal gå til ”sagen selv”, 

og respektere at det oplevede altid er oplevelser af noget (33, 34), hvorved fænomenologisk 

forskning fordrer at forskeren er involveret i den undersøgte praksis, snarere end at forskeren 

”hæver sig” over sagen selv (33). Fænomenologiens filosofiske betragtning om at fænomener kan 

beskrives og forstås ved at reflektere og kommunikere, hvordan de fremtræder for det enkelte 

menneske (kvinden der oplever fænomenet fødselsdepression) korrelerer med specialets formål. 

Men i dette speciale søges mere end blot en fænomenologisk beskrivelse af fænomenet, hvorfor 

                                                           
1
 Perspektiv kommer fra det latinske ord perspicere, og betyder ”at se igennem”. (31 s. 49) 

2
 Ordet fænomen er græsk og betyder tilsynekomst; ”det der viser sig”.  
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denne suppleres med en hermeneutisk fortolkning, for at kunne gå fra forklaring til forståelse af 

fænomenet (35). De rent praktiske foranstaltninger for at kunne nå dette mål, beskrives i specialets 

kommende afsnit om metode til dataindsamling og analysemetode, men først følger en beskrivelse 

af hermeneutikken og filosoffen Paul Ricoeur, som har udviklet metoder til at anvende 

hermeneutikken som en måde til at fortolke symboler, diskurser og, yderst relevant i denne 

sammenhæng, fortællinger (7, 35). 

 

Den franske filosof Paul Ricoeur forener fænomenologien og hermeneutikken, og mener at 

hermeneutikken er en version af fænomenologien eller en forlængelse heraf (36). Ricoeur hævder at 

de to traditioner er dialektisk relaterede, hvilket vil sige at hermeneutikken baserer sig på 

fænomenologiens forudsætninger og vice versa, eller sagt på en anden måde, han ser fortolkning 

(hermeneutik) som forudsætning for erkendelsen (fænomenologien), hvorved forståelsen ikke er 

givet på forhånd, men derimod er et resultat af processen (34, 36, 37, 38). Ricoeurs kritiske 

hermeneutik, tager, ligesom fænomenologien, udgangspunkt i bevidsthedens intentionalitet, hvor 

Ricoeur mener at bevidsthed altid er ”bevidsthed om noget for nogen” (35, 38, 39). Husserl opfatter 

ligeledes bevidstheden som intentionel, men mener samtidig at man kan sætte parentes (epoché) om 

sin forforståelse, hvilket Ricoeur er uenig i (34). Ricoeur mener at essensbeskrivelse af objekter er 

umulig, idet den fænomenologiske beskrivelse af fænomenet er bestemt af forforståelsen, der er 

afhængig af menneskets eksistentielle situation (28, 32, 34, 39). Ricoeur videreudvikler dermed 

Husserls fænomenologi, ved at argumentere for at denne bør suppleres med en hermeneutik. Ved at 

supplere fænomenologien med hermeneutikken kan menneskets symbolske udtryk, som indeholder 

”et overskud af mening”, afdækkes ved hjælp af fortolkning, hvilket indebærer at fænomenet 

uendeligt kan fortsætte med at generere betydning (8, 34, 39). Denne tilgang vurderes som velegnet 

til dette speciale, som søger at forklare og forstå hvordan kvinder oplever at leve med en 

fødselsdepression. 

 

I det nedenstående afsnit teoretiseres over begrebet validitet, hvilket vurderes som relevant at 

beskrive i et afsnit for sig, idet den valgte forståelsesramme fordrer en anderledes vinkel på 

begrebet gyldighed i forskningsmæssige sammenhænge, end den gængse opfattelse i forskningen 

som beror på naturvidenskabelige standarder. 
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6.2 Validitet 

Validitet betyder gyldighed, og er et udtryk for sandhedsværdi af fund. I den gængse forståelse i 

forskningssammenhænge omhandler validitet altså hvorvidt en undersøgelse reelt måler det, den 

hævder at måle (29). Dette perspektiv på validitet er i høj grad baseret på naturvidenskabelig og 

positivistisk forskning, hvor de undersøgte variable, kan måles og vejes, og hvor den genererede 

viden søges at være en afspejling af virkeligheden, frem for en forståelse af oplevede fænomener 

(40). Inden for kvalitativ forskning ses en bredere definition af validitetsbegrebet, idet gyldigheden 

hér vurderes ud fra en sandsynlighedslogik snarere end en verifikationslogik (29, 33, 34, 41). Der 

findes altså en bred såvel som en mere snæver definition af validitet, men idet nærværende speciale 

funderes på et kvalitativt rationale, som beror på subjektivt-oplevede fænomener som variable, kan 

eller bør disse ikke måles positivistisk. Validiteten af denne type undersøgelse afhænger derimod af 

hvorvidt de observationer (fænomenerne som beskrives i interviews) faktisk afspejler de fænomener 

som undersøges, hvilket viser en opfattelse af viden som en konstruktion, snarere end en afspejling, 

af virkeligheden (40).  

Ricoeur skriver om valideringsprocedurer, at målet ikke er verifikation, men derimod er proceduren 

en argumentationens disciplin, forstået på den måde, at én fortolkning af en tekst kan, igennem 

kritisk diskussion og argumentation, vise sig at være mere sandsynlig end andre fortolkninger (34, 

39). Ricoeur hævder at der altid findes flere måder at konstruere og tolke en tekst på, men mener 

samtidig at ikke alle tolkninger er ligeværdige, og at en falsifikation lige såvel som en verifikation, 

kan indskrænke de mulige tolkninger, og slutteligt kan den mest sandsynlige tolkning af teksten 

findes (34). Dette argument giver belæg for gyldigheden af Ricoeurs fortolkningsteori, hvormed 

muligheden for at kunne besvare specialets problemformulering øges, idet specialet ved anvendelse 

heraf i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme vil finde den mest sandsynlige tolkning, 

af hvordan kvinder oplever at leve med en fødselsdepression.  

7 Metode 
Det er altid spørgsmålet der bestemmer metoden (28). Problemformuleringen fordrer en kvalitativ 

undersøgelse og ønsker at få kvinderne i tale, hvorfor der vælges interviews som overordnet 

dataindsamlingsmetode, med det mål at opnå en nuanceret og dybdegående besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmålet (30). Det følgende afsnit beskriver kronologisk, hvordan metoden er 

anvendt og argumenterer samtidig for valg af metode og bearbejdning af rådata. Derudover belyses 

i det følgende nogle etiske overvejelser som er foretaget igennem forløbet.  
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7.1 Dataindsamlingsmetode 

Nærværende undersøgelse søger at forstå hvordan kvinder oplever at leve med en 

fødselsdepression, hvorfor der anvendes kvalitative forskningsinterview. Ifølge den norske 

psykolog og metodeudvikler Steinar Kvale, er det kvalitative forskningsinterview i bogstaveligste 

forstand et ”inter view”, altså en udveksling af synspunkter imellem to mennesker, en patient og en 

forsker (40). Igennem et interview afdækkes informantens (herefter kaldet ”kvinden”) livsverden, 

hvorved forskeren kan opnå en forståelse af dette menneskes oplevelser. Af denne grund vælges 

interview som overordnet metode, hvilket stemmer overens med en fænomenologisk-hermeneutisk 

forståelsesramme. Interviews er samtaler som har en struktur og et formål, og adskiller sig derved 

fra normale dagligdags-samtaler, ligesom de adskiller sig fra professionelle samtaler imellem 

patient og sundhedspersonale, hvor det ofte er patienten som fremlægger et problem for at modtage 

sundhedspersonens hjælp til at afhjælpe problemet (28, 40). 

7.1.1 Det semistrukturerede interview – med de 7 stadier 

Interview som metode kan ses som et kontinuum med strukturerede, standardiserede interviews i 

den ene pol og det åbne interview i den modsatte pol (28). Herimellem ligger det semistrukturerede 

interview, som defineres som: Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (40 s. 

19).  

Forløbet fra at min interesse og nysgerrighed er vakt og til denne afrapportering af de empiriske 

data, har fulgt den metodologiske trinfølge for semistrukturerede interviews, beskrevet af Kvale i 

metodebogen ”Interview” (40). Interviewundersøgelser forløber, ifølge Kvale, over syv stadier; 

Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og afrapportering. Nedenfor 

vil beskrivelsen af dataindsamlingen følge denne rækkefølge til og med transskribering, for at øge 

stringens og transparens i metodeafsnittet, og samtidig vil de metodologiske overvejelser i hvert 

stadie blive beskrevet. De øvrige stadier; analyse, verificering og afrapportering kommer i naturlig 

forlængelse af dette afsnit, idet disse først kan udføres efter selve interviewene er udført og 

transskriberede. 

7.1.2 Tematisering og forforståelse 

Tematiseringen indebærer en formulering af undersøgelsens formål samt beskrivelse af emnet (40). 

Denne del er beskrevet i specialets første afsnit, og specialet kan beskrives som en kvalitativ 

undersøgelse af kvinders oplevelser af at leve med en fødselsdepression. Under dette første trin 

foregår en mindre begrebsafklaring, hvor jeg reflekterer over og studerer fænomenet, for at kunne 
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afgrænse og beslutte hvordan den ønskede viden kan opnås. Litteratursøgningen som er beskrevet 

ovenfor, udføres ligeledes i dette stadie. I denne fase reflekterer jeg over min forforståelse, grundet 

et ønske om at denne skal berige, frem for at begrænse, undersøgelsen (30, 40). Hermeneutikken 

som fortolkningskunst fokuserer på at forståelse af en sag altid sker ud fra en forforståelse, som er 

et almenmenneskeligt vilkår eller egenskab, som man i dagligdagen konstant påvirkes af (4, 34). I 

forskningsmæssige sammenhænge er det dog nødvendigt at være sig sin forforståelse bevidst, at 

sætte sin forforståelse i epoché, således at man kan forholde sig åben og fordomsfri, for hvad en 

given undersøgelse vil vise. Hvis undersøgelsen udføres uden denne refleksion, kan undersøgeren 

upåagtet komme til at påvirke undersøgelsens resultat (4, 28, 42). At fortolke og forstå indebærer i 

hermeneutikken en konstant vandring mellem forforståelse og forståelse, hvorved begge hver især 

er nødvendige i et dialektisk samspil. Jeg finder at min forforståelse indebærer den viden jeg har 

opnået igennem tidligere arbejder med emnet igennem kandidatuddannelsen, som har beroet på 

forskningsundersøgelser og allerede analyseret litteratur. Mestendels af min viden er derved 

funderet i teori, forskning om årsager og behandling af sygdommen, altså udelukkende 

andenhåndslitteratur, som giver en viden om sygdommen fødselsdepression, men ikke om 

oplevelsen af denne. Gennemgående konkluderes i tidligere opgaver, at der mangler viden om 

kvindernes perspektiv og oplevelse, hvorved min forforståelse frembringer en nysgerrighed om 

netop dette aspekt. Forforståelsen kan, som nævnt ifølge Ricoeur, ikke fjernes, men netop via denne 

bevidsthedsgørelse, kan den bidrage til at afklare hvorledes den søgte viden kan opnås, eksempelvis 

ved at definere interviewspørgsmål, som kan øge muligheden for et åbent og samtidig fokuseret 

interview. I tematiseringsfasen søger jeg derfor ikke at udføre en teoretisk analyse af temaet forud 

for interviewene, men derimod, med ønsket om at gå fænomenologisk til værks, at lade de data, 

som fremkommer, være determinerende for analysen. 

7.1.3 Design og interviewguide 

Dette leder videre til metodens næste trin, som omhandler undersøgelsens design. I denne fase 

besluttes hvorledes problemformuleringen, kan besvares (40). Til dette vurderes det 

semistrukturerede interview, idet denne interviewform kan give mulighed for at opnå en 

dybdegående og nuanceret viden om netop kvindernes oplevelse af fænomenet fødselsdepression 

(29, 40).  I dette stadie besluttes endvidere antallet af kvinder, som skal interviewes, samt lokation 

for afholdelse af interviews. Det der bestemmer antallet af kvinder er, groft sagt, så mange det er 

nødvendigt at interviewe for at få besvaret undersøgelsesspørgsmålet, og kan derfor ikke altid 

besluttes forud for selve undersøgelsen (40). I denne sammenhæng vælges fem kvinder som 
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informanter, dels grundet tids- og ressourcemæssige overvejelser i en kandidatafhandlingsproces. 

Antallet kan siges at være beskedent, men med den valgte type undersøgelsesdesign, vurderes det 

som tilstrækkeligt, idet der ses en mulighed for dybdegående interviews som kan give rige og 

levende data (29). Interviewene foregår med kvinderne i deres hjem, hvilket kan være med til at 

skabe et naturalistisk setting, idet fænomenet som undersøges er oplevet af kvinderne i deres hjem 

under barslen, men samtidig vælges dette for at skabe tillid og rum til informanterne, således at de 

kan føle at de er i trygge rammer og et sted, som de kender og har en vis kontrol over (29). Disse 

overvejelser er alle et led i processen for at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet så nuanceret 

og rigt som muligt (43). 

I designfasen udfærdiges ligeledes interviewguiden, som anvendes i semistrukturerede interviews. 

Som navnet antyder, er interviewet til dels struktureret på forhånd af forskeren, men samtidig 

forbeholdes muligheden for at denne struktur kan brydes og forandres løbende igennem interviewet, 

dirigeret af informantens fortælling og de veje, denne fortælling forlanger udfordret (28). Rent 

praktisk fastlægges i interviewguiden de emner, som ønskes belyst, hvilket i denne sammenhæng er 

fødselsdepressionen med de erfaringer og oplevelser, som kvinden har med sig herfra (28, 40). 

Interviewguiden vedlægges som bilag (bilag 4). Det semistrukturerede interview muliggør derved at 

samtalen ændrer retning og forfølger lige nøjagtig de emner eller temaer, som bringes op igennem 

samtalen. Altså fordrer det semistrukturerede interview en åbenhed i forskeren, således at samtalen 

ikke bliver retorisk styret af på forhånd nedskrevne spørgsmål, men derimod udvikler sig i takt med 

kvindens ytringer. På denne måde kommer det betydningsfulde for kvinden til at være det centrale, 

og nogle af de allerede nedskrevne spørgsmål kan blive besvaret naturligt uden at disse fremsiges i 

interviewet, mens andre spørgsmål ikke ville falde naturligt i samtalen, og derfor undgås. En vigtig 

refleksion i denne fase, er hvorledes det valgte emne, er defineret. Emner kan være empirisk, 

pragmatisk, abstrakt eller teoretisk defineret
3
. I dette speciale er emnet empirisk defineret grundet 

den fænomenologiske tilgang, som projektet overordnet praktiserer. Altså er specialets interesse at 

indfange betydningen af fænomenet for den, som oplever dette, og indebærer ikke en teoretisk eller 

                                                           
3 Empirisk definerede emne omfatter overordnede temaer såsom sygdom, familie, organisation, stofmisbrug osv. Her 

stilles spørgsmål som hvad er. Pragmatisk definerede emner omhandler hvordan-spørgsmål, altså med fokus på 

adfærdsændring, f. eks. Hvordan stopper et stofmisbrug, hvordan løse problemer i familien etc. Abstrakt definerede 

emner omhandler eksempelvis familiære relationer, kommunikativ interaktion mv. og spørgsmålet her er en blanding af 

hvad, hvordan og hvorfor. Teoretisk definerede emner indbefatter emner såsom forskellige typer af 

familiesammenhænge eller organisationer. Her ses en mere teoretisk vinkel på hvad-spørgsmål, som fordrer at 

informanten har en begrebslig eller teoretisk viden, og ikke blot besvarer spørgsmål ud fra egne oplevelser af det 

omtalte fænomen, som i empirisk definerede emner. 
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abstrakt forklaring på hvorfor eller hvordan fænomenet opstår. Efter disse overvejelser, hvor emnet 

for undersøgelsen er indkredset, besluttes hvorledes og med hvilke spørgsmål, dette bedst kan 

besvares. At beslutte disse spørgsmål kræver på samme tid at undersøgeren har en viden om 

fænomenet, men samtidig at denne viden ikke indskrænker evnen til at stille åbne spørgsmål, 

hvilket netop søges undgået igennem de førnævnte refleksioner over egen forforståelse. 

Rent praktisk begynder interviewguiden derfor med et ”nemt” spørgsmål, hvor informanten bedes 

fortælle om sig selv, for derved at få samtalen i gang med noget ”neutralt” der er nemt at fortælle 

om. Derefter stilles et mere fokuseret spørgsmål, som dog stadig er åbent, hvor jeg beder kvinden 

om at fortælle om hvordan hun havde det i tiden omkring fødslen. Dette spørgsmål er inspireret af 

Kvales beskrivelse af forskellige interviewspørgsmål (40). Ved ikke at omtale en nærmere lukket 

tidshorisont eller anvende begrebet fødselsdepression, giver spørgsmålet kvinden mulighed for selv 

at bestemme, hvor hun vil starte sin fortælling. På denne måde respekteres at fortællingen er unik og 

at informanten selv må vælge at fortælle det hun husker, som dermed vurderes som værende det 

betydningsfulde (8). Teoretisk set har de enkelte spørgsmål både en dynamisk og en tematisk 

dimension, hvilket vil sige at de tematisk set er relevante for undersøgelsestemaet og dynamisk set 

er der visse overvejelser omkring spørgsmålene, som drejer sig om det mellemmenneskelige 

forhold i interviewsituationen (40). Kvale pointerer at jo bedre spørgsmålene er, jo større er 

sandsynligheden for at opnå spontane, levende og righoldige svar, og dermed er muligheden for en 

nuanceret besvarelse af undersøgelsesspørgsmålet ligeledes øget. ”Gode spørgsmål” defineres af 

både tematik og ”dynamik” samt spontanitet, jævnfør undersøgerens evne til at forfølge samtalens 

retning. Dette står i direkte overensstemmelse med det hermeneutiske perspektiv, om at følge den 

hermeneutiske spirals dialektiske forhold mellem tradition og fornyelse, eller forståelse og 

forforståelse (4). Kvale fastholder desuden at intervieweren, i forberedelsen og udfærdigelsen af 

interviewguiden, bør tage stilling til hvilken slags analyse man vil anvende på de fremkomne data. I 

denne sammenhæng ønskes en narrativ analyse med anvendelse af Ricoeurs fortolkningsteori, 

hvorfor man, ifølge Kvale, bør give informanten tid og frihed til at udvikle deres egne historier og 

følge op på disse med fortolkende spørgsmål, som kan afklare de episoder eller emner, som 

fremkommer igennem interviewet. Desuden bør spørgsmålene, for at fremme den dynamiske 

dimension og dermed en positiv interaktion eller samtale mellem parterne, være nemme at forstå, 

enkle og på hverdagssprog (40).  
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7.1.4 Informanter og kontakt 

Forud for kontakten til kvinderne foregår flere etiske og praktiske overvejelser, såsom: hvordan 

findes kvinderne, hvilke ressourcer, muligheder og barrierer kan de have i forhold til at indgå i 

denne undersøgelse, hvor de skal fortælle om noget smertefuldt til en vidt fremmed, og under hvilke 

omstændigheder bør såvel kontakten som interviewet foregå. Ønsker kvinderne at interviewene 

foregår hjemme hos sig selv eller i mere neutrale omgivelser såsom de lokaler i sundhedsplejen, 

som de allerede kender? Disse overvejelser diskuteres med sundhedsplejersken, som kender disse 

kvinder, og det besluttes at lokation og tidspunkt for interviews aftales telefonisk mellem 

undertegnede og kvinderne. Kvinderne findes derved i samarbejde med sundhedsplejen i den 

pågældende kommune, hvorved sundhedsplejen er mellemleddet mellem undertegnede og 

kvinderne. På denne måde tages kontakten på en måde, hvorved tilliden mellem kvinden og 

sundhedsvæsen allerede er etableret. I den første samtale med kvinderne fortælles mere uddybende 

om undersøgelsen, hvorefter samtykkeerklæringen samt mødeforslag tilsendes. Samtlige kvinder 

ønsker at interviewet foregår i eget hjem, og interviewene planlægges til at foregå i perioden 

mellem den 18. og den 25. februar. 

Nedenfor følger en kort systematiseret præsentation af informanterne, for at give et overblik over 

forskelle og ligheder kvinderne imellem. På grund af etiske overvejelser omkring anonymitet er 

kvinders navne opdigtede. Kvinderne er henholdsvis førstegangsfødende, andengangsfødende og 

tredjegangsfødende, da de får fødselsdepressionen. 

Data Anna Birgitte Camilla Diana Elise 

Alder 30 36 40 30 31 

Antal børn 1 2 3 2 1 

Civil status Bor med 

faderen. Ugift. 

Bor med faderen. 

Gift. 

Bor med 

faderen. Gift. 

Bor med 

faderen. Gift. 

Bor alene.  

Fraskilt. 

Arbejde og 

uddannelse 

Kommunom. 

Kort videre-

gående 

uddannelse. 

Ergoterapeut og 

sagsbehandler. 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse. 

Pædagog. 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse. 

Ernærings-

medhjælper. 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse. 

Farmakonom. 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse. 

 

7.1.5 Interview og transskribering 

Næste stadie i undersøgelsen er selve interviewene. Disse gennemføres på grundlag af de ovenfor 

beskrevne overvejelser. Udgangspunktet for interviewet er et ønske om at høre hendes historie, 

hvilket forklares for at skabe en motivation hos kvinderne til at være så åbne som muligt, og for at 

skabe en tillidsfuld atmosfære. Interviewet indrammes yderligere ved at skabe en fælles kontekst 
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gennem en briefing, hvor formålet med undersøgelsen og anvendelse af diktafonen forklares, 

hvilket, i følge Kvale er væsentligt, for at mindske den magtsymmetri, som naturligt findes i 

interviewsammenhænge, da jeg, som interviewer, definerer emnerne og styrer interviewet (40). 

Interviewene varer mellem cirka 65 og 100 minutter, og transskriberes til at fylde mellem 16 og 24 

sider. 

Interviewene optages med diktafon, for derefter at transskriberes. Optagelsen foretages dels fordi 

jeg som interviewer da har mulighed for at være fuldt tilstede, og være aktiv og empatisk lyttende, 

samtidig med at det giver mulighed for at observere kvindens fysiske fremtoning og mimik, hvilket 

kan have betydning i fald hun anvender sarkasme, ironi eller lignende (40). Transskription fra 

mundtlig til skriftlig form omdanner tale til tekst, som er mere tilgængelig for analyse. Dette 

foretages af undertegnede uden brug af computerprogrammer, dels grundet økonomiske ressourcer 

men også fordi der sker en første analyse i processen, som kan have betydning for det videre forløb. 

En overvejelse vedrørende stil i transskriberingen er hvorvidt transskriptionen skal være ordret eller 

omformes og kondenseres, hvor irrelevante stykker udtages (40). Overordnet set transskriberes 

interviewene ordret, med den afvigelse, at der ikke medtages gentagelser eller fyldeord som; jamen, 

altså, og øh. Dette vælges grundet irrelevans for analysen samt overvejelser om, hvordan 

informanterne selv ville have ønsket at formulere sig skriftligt. Den sidstnævnte overvejelse hænger 

desuden sammen med at informanterne modtager det transskriberede interview før det anvendes til 

analyse, således at de kan give samtykke til at det nedskrevne er korrekt og at de ønsker det 

anvendt, eller eventuelt har rettelser ved misforståelser. Der er en risiko for at miste data ved at 

tilbyde informanterne at revidere eller slette deres udsagn, men grundet etiske overvejelser, gives 

dette tilbud alligevel. Der bedes dog heller ikke om større rettelser, hvorved intet relevant data går 

tabt. I transskriptionen medtages desuden pauser, latter og gråd for at gøre undersøgelsen og 

analysen mere nuanceret og levende (40). 

De følgende tre stadier i interviewundersøgelsen analyse, verificering og afrapportering vil indgå 

som selvstændige afsnit i den videre afhandling, begyndende med en beskrivelse af den valgte 

metode til at analysere interviewene, som nu er i tekstform. 

8 Analyse metode - En analyse inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori 
Som beskrevet ovenfor, placerer specialet sig i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme, 

hvorfor interviewene kan siges at være fænomenologiske beskrivelser af fødselsdepression, og for 

at kunne fortolke disse, anvendes en hermeneutisk fortolkningsmetode (5). Hertil anvendes den 
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Ricoeurinspirerede analysemetode på de transskriberede interviews, som ifølge Ricoeur, kan kaldes 

talens nedskrevne spor (33). 

Den Ricoeurinspirerede analysemetode er karakteriseret af en hermeneutisk meningsfortolkning, 

med en kontinuerlig dialektisk proces mellem forklaring og forståelse (8). Forståelsen af teksten 

afhænger af læserens evne til at følge forfatterens bevægelse fra det denne siger, til det denne taler 

om, eller sagt på en anden måde, at følge tekstens bevægelse fra mening til reference (33). Ricoeur 

selv skriver om forståelse af tekster:  

 

”Det vi ønsker at forstå er derfor ikke noget, som er skjult bag teksten, men 

noget, som åbnes foran den. Hvad der må forstås er ikke diskursens 

oprindelige situation, men det, der peger hen imod en mulig verden. Forståelse har 

mindre end nogensinde før at gøre med forfatteren og hans situation. Den 

ønsker at fatte den verden der lukkes op gennem tekstens referencer” (44 s. 169). 

 

Dette citat kan forstås således at Ricoeurs hermeneutik peger hen imod en viden/forståelse, som 

ikke på forhånd ligger i teksten, men at denne forståelse kan ske ved at følge den trefoldige 

mimesis, og derved udfolde en verden foran sig, frem for bag teksten. Hermeneutikkens formål er 

netop at opdage meningen/betydningen af et fænomen (35). 

Den førnævnte vandring mellem forklaring og forståelse, eller mellem tradition og fornyelse, som 

Ricoeur også kalder det, indebærer rent konkret tre trin. Disse kaldes metodologisk for naiv 

læsning, strukturanalyse og kritisk analyse/diskussion. I nærværende speciale sidestilles disse 

analysetrin med den trefoldige mimesis, hvilket vil blive belyst i det kommende afsnit. 

I vandringen bevæger læseren sig altså konstant mellem del og helhed, jævnfør det dialektiske 

forhold herimellem. I denne bevægelse vil der opstå spørgsmål på de svar man får fra teksten, 

hvilket igen vil give nye spørgsmål, og så fremdeles; herved videreudvikler Ricoeur den 

hermeneutiske cirkel, og kalder den i stedet ”den hermeneutiske spiral” (8, 34). At følge den 

hermeneutiske spiral fordrer en åben forforståelse, som kan og vil forandres i mødet med teksten, 

hvilket åbner for en fælles forståelse af den verden, som udfoldes, jævnfør ovenstående citat (4, 34). 

Idet forforståelsen forandres fortsættes den hermeneutiske spiral uendeligt, og herved kan det 

lykkes at teksternes ”overskud af mening” kan forstås og fortolkes, på en måde således at 

undersøgelsens validitet øges jævnfør den førnævnte sandsynlighedslogik (8, 45). 
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8.1 Tredelt analyse inspireret af Ricoeurs trefoldige mimesis 

Som analysemetodens navn antyder, er denne inspireret af Ricoeur, og han selv kalder processen 

”den trefoldige mimesis” med mimesis I: prefigurering, mimesis II: konfigurering og mimesis III: 

nyfigurering (34, 46). Mimesis I kan siges at være den oplevelse eller begivenhed, eller nærmere 

række af begivenheder, som ligger til grund for fortællingen, og som er en del af den livsverden der 

fortælles om. Med andre ord kan mimesis I, prefigureringen, siges at være den oplevelse, som 

kvinderne gennemgår, når de lever med en fødselsdepression. Mimesis II er stadiet hvor denne 

oplevelse bliver til en sammenhængende historie med et tema eller en pointe, som fortælleren 

vælger at frigøre og dele med læseren (34, 46). I dette speciale er mimesis II, konfigureringen, altså 

selve interviewsituationen, hvor kvinderne fortæller om deres oplevelser under fødselsdepressionen. 

I mimesis III sker sammensmeltningen mellem fortællingens verden og læserens verden. Ricoeur 

beskriver denne udvikling således: Altså er mimesis III skæringspunktet mellem den verden, 

fortællingen har konfigureret og den verden, hvor den virkelige række af begivenheder udfolder sig 

selv (34 s. 100). 

I denne afhandlingssammenhæng er mimesis III herved selve analysen, hvor historierne fortalt i 

mimesis II, bliver struktureret og fortolket og sammenholdt med andre undersøgelsers fund, 

hvorved der sker en nyfigurering af mimesis I. Ricoeur hævder at der er en fælles forforståelse 

mellem fortælleren (kvinden) og læseren (undertegnede), som ligger i mimesis I, og som gør det 

muligt at nå til mimesis II. Læsningen og analysen af teksten (fortællingen) muliggør efterfølgende 

at nå til mimesis III, hvor tekstens mening og den verden som den projicerer, udfoldes, hvorved 

teksten og læseren opnår en fælles horisont (34, 44). Denne måde hvorpå relationen mellem læseren 

og teksten sker, følger den fænomenologiske tradition om at gå til ”sagen selv”, og viser at der 

åbnes for mere end tekstens mening, nemlig tekstens ”overskud af mening”.  Fortolkningen bliver 

dermed en bevægelse mellem distancering og tilegnelse, og læseren kan bevæge sig ud over 

konfigurationen mod nyfigurationen (7, 44). 

8.2 Praktisk anvendelse af den Ricoeurinspirerede analysemetode 

Specialets praktiske anvendelse af Ricoeurs fortolkningsteori indebærer, at for at nå fra en 

forklaring af hvad teksten siger (meningen), til en forståelse af hvad teksten taler om (overskuddet 

af mening), foretages en naiv læsning, en strukturanalyse og en kritisk analyse og diskussion. 

Denne proces beskrives af Ricoeur også som en udvikling fra overfladefortolkning og 

dybdefortolkning. 
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8.2.1 Beskrivelse af analysens første trin - den naive læsning 

Udviklingen mellem disse fortolkninger, begynder med den naive læsning, hvorigennem der skabes 

et overblik over teksten, med en åben og modtagende tilgang, hvorved der skabes en spontan 

antagelse om hvad denne handler om. Dette trin rejser spørgsmål til teksten, og er karakteriseret af 

gætning og gisninger (8). 

8.2.2 Beskrivelse af analysens andet trin - strukturanalysen 

Efter denne første læsning, genlæses teksterne på tværs, i forsøget på at finde teksternes ”retning” 

(8). Det vil sige at strukturanalysen, har et forklarende moment, og er stadiet hvor tekstens 

strukturer afdækkes. Rent praktisk foretages en inddeling af tekstens struktur, hvilket indebærer at 

meningsenhederne (hvad der siges) relateres til de spørgsmål, som den naive læsning har givet, og 

forsøges besvaret ved hjælp af betydningsenhederne (hvad tales der om) (8). På denne måde findes 

de temaer som teksten handler om, hvilket viser den førnævnte bevægelse fra tilegnelse til 

distancering fra teksten, i vandringen fra konfiguration til nyfiguration. Strukturanalysen er altså 

stadiet mellem overfladetolkningen og dybdetolkning, som kan nås ved analysens sidste trin, kritisk 

analyse og diskussion. 

8.2.3 Beskrivelse af analysens tredje trin - kritisk analyse og diskussion 

Temaerne som er fundet i strukturanalysen følges hér, og fortolkes og diskuteres i et 

vekselvirkningsforhold mellem forklaring og forståelse (8). Dette illustrerer bevægelsen mellem 

distancering og tilegnelse, eller konfiguration mod nyfiguration. I denne fase forklares og forstås 

tekstens betydninger yderligere ved hjælp af relevant litteratur, forskning og teori, og til dette 

formål inddrages de førnævnte artikler, fundet i litteratursøgningen og valgt grundet relevans for 

besvarelse af problemformuleringen. Herved søges det at øge analysens validitet, ud fra den 

betragtning at argumenterne giver belæg for de fremanalyserede betydningers gyldighed, grundet 

sandsynlighedslogikken i valideringsproceduren som bekræftes af andres fund (8). Dette ligger i 

tråd med specialets grad af overførbarhed, idet livsverdenen som undersøges med den kvalitative 

metode, altid vil have noget universelt i sig, som kan give en generel viden, og idet anden litteratur 

inddrages, øges denne overførbarhed (4).  

9 Analysen 
Ricoeur ser forklaring og forståelse som en dialektisk proces, frem for som en dualisme mellem 

helhed og del, hvilket er essentielt at have in mente, i anvendelsen af denne analysemetode (47). 

Ricoeur skriver om sin sprogfilosofi, at han vil foretage en ”indpodning af det hermeneutiske 
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problem på den fænomenologiske metode” (48 s. 13), hvorfor fænomenologien suppleres med en 

hermeneutik. I denne undersøgelse indebærer det at undertegnede er bevidst om at fortællingen, hér 

det transskriberede interview, ikke er en kopi af virkeligheden, men også en fortolkning af den 

levede verden (33), og for at kunne besvare problemformuleringen fordres altså en dialektisk 

vandring mellem del og helhed, og mellem forklaring og forståelse. 

9.1 Den naive læsning 

Dette trin i analysemetoden består rent praktisk af to gennemlæsninger af de fem transskriberede 

interviews; den første læsning foretages uden ophold og giver et overblik over teksten og en 

antagelse om hvad teksten handler om, hvor der i den næste læsning markeres de passager, som 

vurderes at handle om kvindernes oplevelser med fødselsdepressionen, herunder tanker, følelser og 

holdninger. Disse læsninger giver et overordnet billede af kvindernes oplevelse, som nedenfor 

sammenfattes samlet for de fem tekster. 

Kvinderne starter deres fortællinger kronologisk ved graviditeten, som for alle kvinderne var 

planlagte, men som de, på trods heraf, har det ambivalent med, idet de ikke glæder sig så meget som 

de havde forestillet sig at de ville. Kvinderne har forskellige bekymringer under graviditeten, som 

gør at de ikke oplever den glæde og forventning, som de ønsker og som de føler, omverdenen 

forventer af dem. Kvinderne oplever fødslen som hård og smertefuld, og oplever ikke den lykke og 

moderkærlighed, de havde forventet, ville opstå spontant. Det første møde med barnet giver 

derimod kvinderne følelser som væmmelse, ubehag og vrede. Efter fødslen føler kvinderne at de 

bliver sendt hjem fra hospitalet, før de er klar, hvilket giver dem en følelse af stress og 

magtesløshed. Tiden efter fødslen, hvor de er på barsel og dermed går alene hjemme med barnet, 

opleves som hård, belastende og uoverskuelig. De forskellige negative tanker og følelser, som de 

oplever, beskrives som at de hænger sammen, og at de påvirker og forstærker hinanden. Kvinderne 

fortæller om en konstant træthed, både på grund af manglende søvn og på grund af de store 

udfordringer, de bliver stillet over for, som de føler de ikke kan magte. Dette bevirker en følelse af 

magtesløshed og utilstrækkelighed, hvilket får kvinderne til at tvivle på sig selv og deres evner som 

mor. Kvinderne fortæller om barnets skrigeri, og hvordan de ikke kan få børnene til ro. De er 

skuffede over sig selv, og oplever det som et nederlag at de ikke kan skelne barnets gråd og tyde 

barnets signaler. Kvinderne fortæller om en altoverskyggende håbløshed, modløshed og 

opgivenhed, fordi deres bestræbelser på at få barnet til ro, hjemmet til at skinne og sig selv til at 

hænge sammen, simpelthen ikke nytter noget. De beskriver en nærmest manisk trang til at holde 
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hjemmet rent og fylde det med hygge og hjemmebag, på en måde, hvorpå alle i deres 

omgangskreds, vil få et billede af at de gennemgår en fuldstændig idyllisk barsel. Den barsel, som 

de selv havde forventet, men som de føler sig snydt for. Kvinderne er vant til at have kontrol over 

sig selv og deres liv, og denne kontrol opleves som værende taget fra dem af på grund af barnet. 

Alle disse følelser medvirker til et stadig ringere selvbillede, og udvikler sig gradvist til et had mod 

dem selv. De beskriver at de oplever barnet som årsagen til denne udvikling, og til sidst ses barnet 

udelukkende som en belastning og kilde til frustration. På grund af barnet er deres gamle 

personlighed og velkendte liv frarøvet dem. Nogle af kvinderne beskriver konkrete tanker om at 

skade barnet, og disse tanker giver kvinderne en enorm skyldfølelse og dårlig samvittighed, hvilket 

yderligere dementerer deres negative selvopfattelse. Kvinderne fortæller at de ikke kan genkende 

sig selv, og at de savner deres ”gamle jeg” og deres ”gamle liv”. De beskriver at de føler at de har 

mistet deres tidligere frihed, og at det at gå hjemme på barsel, opleves som at være i fængsel eller 

have fodlænke på. De føler sig isolerede og ensomme, og isolerer yderligere sig selv, fordi de 

frygter hvad familien, og omverdenen generelt, vil tænke om dem, hvis de fortæller om deres 

følelser og tanker. De tror ikke selv at de har en fødselsdepression, for det ville, for dem, betyde at 

de er sindssyge og at de skader deres barn. De forstår ikke hvad der sker med dem, og har ikke tillid 

til at andre vil kunne forstå hvad der sker, hvis de ellers fortalte om det.  Kvinderne oplever angst 

og panikanfald, hvilket beskrives til at hænge sammen med den manglende kontrol de oplever. 

Kvinderne er bange for sig selv og deres tanker, og frygter at blive stemplet som sindssyge og som 

dårlige mødre, hvis de indvier andre i deres tanker. Overordnet frygter de at deres barn vil blive 

tvangsfjernet, hvorfor det er dem magtpåliggende at holde facaden. Alle disse følelser og tanker 

opleves som en ond spiral, som de ikke kan slippe ud af. De fortæller at de ikke har tillid til de 

sundhedsprofessionelle, og at de ikke oplever sundhedsplejersken som en støtte eller guide, men 

derimod, føler de at sundhedsplejersken bekræfter dem i deres utilstrækkelighed som mødre. Da 

kvinderne endelig søger hjælp, føler de sig overhørt og stigmatiserede, og de beskriver hvordan de 

mister tillid til hele systemet. Hjælpen som består i gruppekonsultationer, hvor de føler sig 

malplacerede, fordi de benægter at lide af fødselsdepression, opleves alligevel som en hjælp, idet 

det giver dem en oplevelse af gensidig forståelse og accept, og det er befriende for dem at fortælle 

deres historie til andre, som forstår dem, fordi de selv har været det samme igennem.  

9.2 Strukturanalyse 
Efter den naive læsning følger strukturanalysen, hvor tekstens strukturer inddeles med 

meningsenheder, betydningsenheder og temaer, hvilket illustreres som eksempel i et skema (bilag 
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5). Igennem denne proces udvælges fire temaer, som vurderes at kunne indfange det 

betydningsfulde i kvindernes oplevelser ved at leve med en fødselsdepression. Temaerne hænger 

uløseligt sammen, hvilket besværliggør en adskilt analyse heraf, hvorfor temaerne naturligt vil 

overlappe hinanden i den kommende analyse. 

De fire temaer er: 

 Moderskabets virkelighed lever ikke op til forventningen 

 Magtesløshed i relation til eget barn 

 Skyldfølelse og dårlig samvittighed 

 Benægtelse og isolation 

9.2.1 Moderskabets virkelighed lever ikke op til forventningen 

Kvindernes forventninger til moderskabet er en abstrakt størrelse, som indebærer idylliske 

forestillinger omkring graviditeten og barslen. Forventningerne indebærer først og fremmest en 

følelse af lykke og spontan kærlighed ved det første møde med det nyfødte barn – en forventning 

som beskrives at være skabt både af medierne og af kvindernes omgangskreds. En af kvinderne 

starter sin fortælling med dette udsagn:  

”Jeg tror at noget af det, der var med til at gøre at jeg blev så ked af det i tiden efter min 

datter var blevet født, det var sådan en forventning om at man bliver helt vildt lykkelig. 

Du ved godt, det er jo det man ser på tv og det hører man måske ens veninder tale om, 

men det fik jeg ikke.” 

 

Når følelsen af lykke udebliver kan moderen opleve en skuffelse, over såvel barnet som over sig 

selv. Dette første møde kan derimod opleves som en ubehagelig overraskelse over barnets udseende 

og en manglende forståelse af egne følelser, hvilket berettes om i dette udsagn: ”Jeg havde slet ikke 

den der ”Ih, hvor jeg elsker dig, lille barn, hvor er jeg overlykkelig”. Jeg kan huske, at jeg kiggede 

på hende, og så tænkte jeg, hvor ser hun underlig ud”. Ud fra dette citat, kan det tolkes at 

oplevelsen ikke lever op til hendes forestilling, som indebærer ”den der” lykkefølelse. Andre citater 

afspejler ligeledes denne forventning: 

”Med det samme jeg fik hende op, tænkte jeg ”Hold kæft, mand, hvor er hun bare blå i 

hovedet. Hvad skal hun nu være det for, altså? Og hun var bare fyldt med blod og alt 

muligt, og det var bare puha altså”. Det var slet ikke sådan ”Naj, nu har jeg fået min 

prinsesse, hvor er det bare fantastisk” … Der var ikke noget kærlighed ved første blik… 

Altså lige fra hun kom ud, var jeg ikke glad for hende. Jeg var sur på hende”. 

 

Med dette udsagn udtrykker kvinden at det både er den manglende glæde, men også en manglende 

viden om nyfødtes udseende, der medfører skuffelsen, som også kan frembringe væmmelse og 
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vrede mod barnet. Skuffelsen kan hænge sammen med en manglende forståelse af deres 

sindstilstand, som en af kvinderne beskriver: 

”Jeg kunne simpelthen mærke, sådan dybt inde i min mave, at jeg kunne i hvert fald 

overhovedet ikke mærke nogen glæde, overhovedet. Og det undrede mig egentlig, fordi 

der var da ikke noget at være trist over, der var ikke noget at være ked af det over.” 

 

Kvindens undring udspringer af at hendes reelle sindstilstand ikke stemmer overens med hendes 

forventning. Allerede her oplever kvinderne at der er ”noget galt”, som de selv beskriver det. Denne 

første tid med barnet, efterlader kvinderne med en følelse af at være blevet snydt, som det fortælles: 

”Men det var helt forfærdeligt og jeg tænker også, jamen, både dengang, men også nu, at 

jeg føler mig en lille smule snydt. Jeg føler mig snydt. For alt det dér, der skulle være så 

godt… Og sådan helt en panik, over at jeg ikke bare kunne være glad og nyde det, for det 

kommer jo ikke igen.”  

 

Dette citat giver et indtryk af at kvinderne har en romantiseret forestilling om barslen. Når denne 

oplevelse ikke forefindes, kan det medføre panik og en følelse af at mangle kontrol over egen 

sindstilstand. Denne forestilling forstærkes gennem det sociale netværk, hvor kvinderne 

sammenligner sig selv med veninder, hvor disse forventninger indfries. En af kvinderne siger: ”Det 

handlede rigtig meget om, hvordan man troede omverdenens forventninger var til én. Og så kunne 

man jo selv lige smøre ekstra tykt på i forhold til det.” Forventningerne skabes altså både af deres 

sociale netværk og samfundet generelt, og det er magtpåliggende for kvinderne at ingen opdager, at 

deres situation ikke lever op til ”standarden” for en barsel. Følgende citat fortæller om dette: 

”Jeg havde det sådan inde i mit hoved, at der skulle være ryddet op over det hele i huset, 

sengene skulle være redt, opvaskemaskinen skulle være i gang, vasketøjet skulle være 

hængt op, og der skulle være sat en ny vask over, før jeg kunne gå herfra med ham. Og 

jeg skulle jo også gå, fordi der jo skulle ose af ”overskudsmor”, der jo spadserede hen til 

børnehaven og tilbage igen, med den nye baby i barnevognen og det eskalerede 

simpelthen så meget, så at jeg næsten ikke kunne gå herfra. Og det mønster kunne jeg slet 

ikke bryde. Jeg piskede rundt.” 

 

Citatet beretter dels om kvindens kamp for at leve op til de høje krav, hun har sat for sig selv, og 

som hun føler at omverdenen også stiller til hende, og dels kan udsagnet forklare kvindens behov 

for at skjule sit egentligt manglende overskud, ved at ”ose af overskud”. Det er magtpåliggende for 

kvinderne at skjule det rod de oplever inde i sig selv, ved at overkompensere med at rydde op 

omkring sig. Kvinderne fortæller også om deres behov for at have kontrol over deres omgivelser, 

fordi de oplever en manglende kontrol over sig selv. Den store omvæltning, det kan være at blive 

mor, stiller kvinderne i en situation med store udfordringer, som de ikke føler sig i stand til at 
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håndtere. Alle kvinderne beskriver sig selv som værende strukturerede, kontrollerede kvinder med 

fod på tingene, og pludselig oplever de at denne identitet krakelerer. 

Forventningerne til moderskabet indebærer desuden en forventning om at kunne amme, at kunne 

tolke barnets signaler og at kunne afhjælpe barnets gråd. Kvinderne oplever en 

utilstrækkelighedsfølelse, når dette ikke lykkes for dem. De fortæller: 

”Jeg var ked af at jeg ikke kunne amme 100 %. Men det er jo igen sådan én man føler 

man bliver prikket med, ej, du er heller ikke god nok. Det er der jo så mange andre der 

kan. Du er ikke god nok, jeg slog ikke til, altså, min krop kunne ikke levere det den 

skulle.”Og:  

”Jeg kan huske, vi krummede tæer over at stikke noget unaturligt i munden på hende, når 

jeg nu burde kunne amme. Det var et nederlag for mig.” 

 

Kvindernes følelse af utilstrækkelighed indebærer at de ser sig selv som fejlslagne i moderrollen, 

hvilket, sammenholdt med deres uindfriede forventninger i øvrigt, medfører en hel palet af negative 

tanker og følelser. Utilstrækkelighedsfølelsen hænger for kvinderne stærkt sammen med det næste 

tema: magtesløshed i relation til eget barn. 

 

9.2.2 Magtesløshed i relation til eget barn 

Kvinderne fortæller at de oplever magtesløshed som en altoverskyggende følelse, hvilket kædes 

sammen med at deres forestilling og forventning om hvordan det er at blive mor, ikke stemmer 

overens med den virkelighed de reelt oplever. Kvinderne føler ikke glæden og lykken, men 

udelukkende belastningen og udfordringerne ved at blive mor. Kvinderne fortæller: 

”Det var jo gætværk det hele altså, når hun skreg. Med sådan nogle små børn er det 

udelukkelsesmetoden. Prøv et sted og slut et andet. For hun kan jo ikke fortælle hvad der 

er galt. Så ”Er bleen ren, er hun mæt, har hun sovet?”. Men altså, det var en ond cirkel, 

for hun fik jo ikke sovet, og hun blev træt, og jeg blev træt, og jeg producerede ikke nok 

mælk, jamen altså, så blev hun sulten, og så blev hun mere ked af det, det var bare 

helvede.” Og: 

 

”Jamen, jeg tror, sådan det altoverskyggende var den der opgivenhed, altså, man kunne 

ikke se det nyttede noget, uanset hvad man nærmest gjorde. Det blev bare ikke bedre, og 

man kunne ikke sætte fingeren på, at hvis jeg ændrer det her eller hvis jeg ændrer det her, 

jamen, så bliver det bedre. Altså, frustration og opgivenhed, fordi man bare syntes at det 

kan jo ikke være rigtigt. Hvorfor kan alle andre have børn og være glade og have styr på 

deres liv, når jeg knap kan hænge sammen?” 

 

Citaterne beskriver både hvordan kvinderne oplever situationen som en ond cirkel, fordi alle tiltag 

for at få barnet til ro synes nyttesløse, men de fortæller også atter om denne sammenligning med 

andre mødre, som får kvindernes følelse af magtesløshed til at synes endnu større. Kvinderne føler 
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sig utilstrækkelige som mødre, når de ikke kan afhjælpe barnets gråd, hvilket kan medføre skuffelse 

og vrede mod barnet og dem selv. 

”Jeg følte magtesløshed. For jeg kunne ikke gøre noget. Det var lige meget hvad jeg 

gjorde, så stoppede hun jo ikke med at skrige. Og til dels en skuffelse over at jeg ikke 

kunne, en skuffelse over mig selv. Og at jeg ikke kunne gøre noget for hende. Og øhm, 

en... Det er ikke sikkert at jeg kan forklare det... Jeg fortrød næsten at jeg havde fået 

hende. Fordi at det var et helvede altså.” 

 

Magtesløsheden kan altså medføre fortrydelse over at have fået barnet, hvilket forstærker deres 

selvbillede som dårlige mødre. I takt med at kvinderne oplever gentagne situationer hvor de føler 

sig utilstrækkelige og magtesløse, mindskes deres selvværd og selvtillid samtidig med at vreden 

mod barnet øges. Kvinderne associerer deres situation med at være i helvede eller i fængsel, fordi 

de oplever at deres frihed er taget fra dem, som de beretter: 

”Jeg tænker at oplevelsen af næsten at være på randen af at give op, at sige, jeg vil ikke 

mere. Og føle sig som i et fængsel... Altså, jeg følte, at mit liv var taget fra mig… Det er 

det bedste ord for det. Jeg havde fodlænke på.” 

 

Magtesløsheden tærer på deres kræfter, og deres manglende overskud falder atter, hvilket eskalerer 

med kvindernes begyndende negative tanker om barnet og sig selv. Disse tanker giver kvinderne 

skyldfølelse og dårlig samvittighed, hvilket vil blive belyst i næste afsnit. 

 

9.2.3 Skyldfølelse og dårlig samvittighed 

Kvinderne opfatter barnet som en belastning, som har berøvet dem deres ”gamle jeg” og deres 

frihed. De beskriver en oplevelse af at være i fængsel, helvede eller leve i et mareridt, og oplever 

deres situation som uoverskuelig og håbløs. For kvinderne ses barnet som årsagen til at de 

gennemlever dette helvede, hvorfor de bliver vrede på barnet. Disse tanker udvikler sig til en trang, 

eller tanker om, at skade barnet, hvorfor kvinderne skræmmes af sig selv, og oplever skam, 

skyldfølelse og dårlig samvittighed. Kvinderne fortæller:  

 

”Da jeg var allermest udmattet, så kunne jeg næsten sådan blive gal på hende. Arrig på 

hende. Og jeg kan huske at jeg måtte gå ind i et andet rum mange gange, og trampe i 

jorden og rive mig selv i håret og kaste med nogle ting, for at undgå at gøre noget ved 

hende. Og jeg måtte virkelig sige til mig selv ”Nu lægger du hende i den her vugge, og så 

går du ind ved siden af og hamrer og slår og skriger, eller hvad der skal til, og så komme 

ind til hende igen”. Fordi at jeg kunne godt mærke at havde jeg haft hende i mine arme 

hele tiden, så ved jeg ikke hvad jeg, altså. Jeg havde sådan, jeg havde lyst til at ryste 

hende. Og det ved jeg jo godt, at det kan være vildt farligt for sådan nogle børn. Men jeg 

havde virkelig lyst til det.” Og: 
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”Det der sker, som jo skræmte mig helt utroligt, det var at jeg fik nogle rigtig, rigtig 

grimme tanker om ham, og jeg fik også sådan nogle visuelle billeder af det. Jeg fik sådan 

en tanke, at jeg kunne da også bare lægge ham over i svømmepølen, og hvor jeg fik sådan 

et billede af at jeg gjorde det. Og det blev jeg simpelthen så forskrækket over. Jeg tænkte 

”Hvad sker der lige?! Det var dog en sindssyg tanke at tænke. Det er da helt, helt galt. 

Hvad sker der lige her?!”. Fordi det føltes virkelig som sådan en mulighed, som jeg jo 

selvfølgelig dybt inde ved 100 %, jeg aldrig, aldrig nogensinde ville gøre. Men bare dét at 

jeg tænkte muligheden, det fik mig virkelig til at, ja, tænke, hvad fanden sker der lige?”. 

 

Disse udsagn vidner om kvindernes tanker om barnet, når de har det allerværst. På trods af at de 

oplever denne trang og har disse forestillinger, er kvinderne bevidste om risikoen og faren, hvorfor 

de ikke udlever tanken. Men blot dét at have tænkt tanken giver dem voldsom skyldfølelse og dårlig 

samvittighed. Vreden og afmagten får kvinderne til at blive bange for sig selv, også fordi det 

skræmmer dem, at de ikke kan kende sig selv eller forstå hvad der sker med dem. En af kvinderne 

siger: ”Så følte jeg mig, hvordan skal jeg sige det, enormt, næsten bange for mig selv. Over at jeg 

kan have sådan en fornemmelse af at jeg næsten fortrød”. Disse tanker holder kvinderne for sig 

selv, fordi de skammer sig, og fordi de frygter at deres nærmeste ikke vil kunne forstå dem, men 

derimod også blive skræmt, netop som de selv bliver. En af kvinderne fortæller at hun frygter at hun 

er ved at blive sindssyg fordi hun føler at hun kæmper en indre kamp mod en ond dæmon, som 

forsøger at øge hendes dårlige samvittighed. Hun beskriver: 

”Jeg kunne simpelthen sidde og føre en så grim samtale med mig selv, så du tror det er 

løgn. Nogle gange, så tænkte jeg faktisk, gad vide om jeg er ved at få sådan en 

personlighedsspaltning. At man kunne sådan diskutere med sig selv, hvor jeg kunne være 

så ond overfor mig selv. ”Du kan jo ikke engang finde ud af at amme dit barn, hvor er det 

bare frygteligt. Sikken dårlig mor du er”. ”Ej, der ligger jo en nullermand derovre, hvor 

er det simpelthen for ringe at du ikke engang formår at få dit hjem gjort ordentlig rent”. 

Det var frygteligt.” 

 

Kvinderne oplever at de negative tanker om barnet stiger i takt med at deres træthedsniveau øges, 

på grund af manglende søvn. En af kvinderne fortæller:  

”Jeg havde tit et had imod hende, da hun var lille. At hun bare skulle skrige. Altså, nu 

kom hun bare og skulle ødelægge det hele. Til sidst rendte vi jo rundt med høreværn på, 

for vi kunne ikke magte det… Og jeg har bare gået rundt om det her bord i flere timer og 

til sidst råbte jeg ”For helvede, nu kyler jeg hende krafteddermame snart hen ad gulvet, 

jeg gider fandme ikke det her pis mere og jeg skal bare i seng nu altså!”.  

 

De vrede tanker om at skade barnet gør kvinderne enormt kede af det, og skyldfølelsen tynger dem 

stadig længere ned. En af kvinderne siger: ”Jamen, det er også min skyld, at børnene er så 

vanskelige og krævende, og at hun græd sådan, fordi jeg ikke kunne overskue hende og fordi hun 
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kunne mærke at jeg havde det dårligt.” En anden beretter at hun er meget opmærksom på at barnet 

ikke lider overlast fordi hun har det svært, og siger:  

 

”Jeg har nok også haft det lidt sådan, at det er jo ikke hans valg at skulle være født af 

mig. Så når han var vågen, så var jeg glad og så legede vi, og så måtte jeg ligesom være 

ked af det når han var gået i seng… Så dårlig samvittighed og også i store mængder. 

Fordi man ligesom ikke synes man slog til, til det man gerne ville.” 

 

Dette citat fortæller om hvordan den dårlige samvittighed hænger sammen med kvindernes følelse 

af utilstrækkelighed og magtesløshed, hvilket igen er et billede på den onde cirkel, som kvinderne 

oplever at være fanget i. 

Nedenstående udsagn udtrykker hvordan skyldfølelsen bidrager til at deres selvværd mindskes, og 

håbløsheden og modløsheden sætter ind: ”Og så hver eneste gang jeg havde haft bare tanken, så 

blev jeg jo vildt ked af det. Fordi at så er jeg jo en dårlig mor… ”Jeg er verdens dårligste mor. Jeg 

kan ikke finde ud af det. Jeg giver op, jeg vil ikke mere””. 

Skyldfølelsen og den dårlige samvittighed er kvindernes tro følgesvend igennem deres barsel, som 

de ellers havde drømt om som værende lykkelig og fyldt med glæde. På trods af, eller måske på 

grund af, deres negative oplevelser, er det magtpåliggende for kvinderne at ingen involveres i deres 

tanker, både grundet frygt for stigmatisering, men også fordi de er fanget af deres egne fordomme, 

hvilket det følgende afsnit vil belyse. 

 

9.2.4 Benægtelse og isolation 

Kvinderne har svært ved at forlige sig med tanken om at de kan lide af en fødselsdepression, også 

nu hvor de er ”raske” igen. Da de lever med depressionen er de i benægtelse omkring hvordan de 

egentlig har det, dels fordi de frygter stigmatisering og tvangsfjernelse af barnet, men også på grund 

af deres egne personlige fordomme om sygdommen. Efterfølgende, under interviewene, forsøger de 

stadig at finde årsagen eller beskrive deres oplevelse, som en reaktion på et eller andet, frem for 

som en fødselsdepression.  

Under depressionen holder de deres tanker for sig selv, og isolerer sig hjemme, for at skjule deres 

situation for omverdenen. Isolationen øger imidlertid deres følelse af ensomhed og tristhed, og 

deres situation bedres ikke, før de åbner sig og får hjælp. Kvinderne fortæller om deres grunde til 

ikke at indvie nogle i deres tanker: 

”Jeg var jo meget sådan i fornægtelse, i det hele… Og jeg tror egentlig også at jeg havde 

svært ved at fortælle min mand det, og ville helst at han ikke så at jeg var ked af det. For 

jeg er stærk og sej, og det der med at vise den del af sig selv, og at man er sårbar.” Og: 
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”Altså, jeg fik godt fortalt til mine forældre og min mand, at jeg ikke havde det godt. Men 

de her tanker omkring min søn, det kunne jeg simpelthen ikke få over mit hjerte at fortælle 

nogen. Min tanke var meget, hvor må de synes jeg er et frygteligt menneske, hvis de får at 

vide at jeg tænkte sådan… Så der gik egentlig noget tid, hvor jeg bare gik med det inde i 

mig selv”. 

 

Disse udsagn omhandler kvindernes forsøg på at holde facaden, selv for deres ægtemænd, hvilket 

hænger sammen med at de ikke kan forlige sig med den forandrede kvinde de nu opfatter sig selv 

som, og som ikke stemmer overens med deres ellers velkendte personlighed, men også fordi de er 

bange for de mulige konsekvenser. De frygter manglende forståelse og accept fra deres nærmeste, 

men også stigmatisering og tvangsfjernelse af deres barn. Denne frygt afspejler det negative 

selvbillede de har fået af sig selv, som værende utilstrækkelige og ”dårlige” mødre. De fortæller: 

”Første gang jeg sad og udfyldte det der skema, sad jeg bare og tænkte ”Det kan du 

glemme. Du skal ikke putte et eller andet label på mig, der så hænger ved resten af livet. 

Altså så kommer det til at stå i min journal. Nix.”Og: 

 

”Frygten for at de så ville komme og sige ”Jamen, du er ikke en god mor”… Så hvis de 

lige pludselig fandt ud af ”Du har en fødselsdepression, så du kan ikke få lov til at være 

mor”. Altså de der katastrofetanker… Så oveni blev der sendt det der program om unge 

mødre, hvor man ser hende der får fjernet sit barn og røg i fængsel, for at have rystet sit 

barn, og så viste det sig at det havde hun slet ikke alligevel, og så var hendes børn blevet 

tvangsfjernet. Og det havde jeg jo set, og jeg var bare helt sikker på at ”Jamen, så 

kommer de jo og henter min søn lige om lidt”. 

 

Disse udsagn beskriver kvindernes frygt, som er baseret på deres fordomme, som kan være skabt af 

samfundet i form af medierne, og som fylder utrolig meget i deres tanker, og i fornægtelsen heraf. 

I forsøget på at forstå deres sindstilstand, som de ikke anerkender som værende en 

fødselsdepression, søger kvinderne andre mulige årsager til deres oplevelse, hvilket kan vidne om 

deres fornægtelse. Årsagerne spænder fra stofskiftelidelser til sorg og reaktioner på andre hændelser 

i deres liv. De fortæller: 

”Hvis ikke det havde været for den her rådne graviditet og sygdom på grund af 

graviditeten, jamen, var jeg så endt der, hvor jeg ligesom er nu? At det er ligesom den der 

er skyld i alt det, i alle de dårlige ting” Og: 

 

”Det var et rent held, at de fandt ud af, at det var mit stofskifte… For det var det, der var 

galt med mig… Og så samtidig med at jeg havde en pige, der skreg så meget. Men altså et 

eller andet sted, så synes jeg ikke rigtig, jeg kan sammenligne mig. For jeg vil jo ikke 

kalde det jeg havde, for en klassisk fødselsdepression.” 
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I forsøget på at skjule deres situation, har kvinderne et behov for at holde det ydre/facaden 

upåklageligt rent, hvilket også kan bunde i den følelse af kontrol der kan være forbundet hermed. 

De fortæller: 

”Det der med at det hele skulle være så ordentligt omkring mig, handlede jo rigtig meget 

om at det var så rodet inde i mig selv. At hvis jeg skabte orden omkring mig, så kunne jeg 

bedre kapere det rod der var inden i mig selv… Altså, jeg støvsugede jo hver dag, nogle 

gange to gange om dagen, og bagte! Slog jeg ved ikke hvor meget dej op, for nu skulle 

der bare være hjemmebag på programmet… Det er jo det der med at man skal vise at 

”Ork, det klarer jeg da nemt”... Det var næsten sådan en konkurrence. Og det var sådan i 

alle mulige sammenhænge.”Og: 

”Jeg har troet at jeg bare hele tiden skulle lave noget... Dengang begravede jeg mig jo i 

alle de huslige pligter, for så så det hele godt ud, og så kan jeg jo ikke mærke hvordan jeg 

har det det. For så kan jeg jo ikke se at jeg har det skidt, så ser det jo ud som om jeg har 

det godt.”  

 

Disse citater giver et billede af hvordan kvinderne forsøger at holde facaden overfor omverdenen, 

hvilket fortsætter, selv efter at de er blevet diagnosticeret og modtager hjælp. En af kvinderne 

fortæller: ”Jeg kan også huske at jeg spurgte de to fra det mobile team (psykologer): ”Kører I i en 

firmabil? For jeg havde ikke lyst til at naboerne skulle se at jeg fik akut hjælp fra psykiatrisk team.”  

Dette udsagn kan forklare hvordan kvinderne kan være fanget af deres egne fordomme, hvilket 

yderligere beskrives med nedenstående citater: 

”Man bliver fanget af sine egne fordomme, tror jeg. At jeg selv altid har tænkt at 

fødselsdepression, det er sådan noget hvor man bliver indlagt på den lukkede afdeling.. 

Og når man så står i det selv, så passer jeg jo ikke ind i det… Man har ikke lyst til at have 

den label siddende på sig. For det er bare ikke noget der er særlig velset i Danmark, 

overhovedet. Altså depression, det har vi sådan lært at leve med, det er okay man går til 

psykolog, og det har ligesom sådan flyttet sig, men fødselsdepression har bare stadigvæk 

den der grimme klang, hvor folk bare tænker ”Nå, så kan du ikke tage dig af dit barn og 

du lever i et hjem der ligner en slagmark, fordi du ingenting kan”. Og: 

 

”Der er endnu flere der har det, end man ved af, tror jeg… For du kan, når du sidder 

med de der screenings-spørgsmål, udmærket se hvad vej skalaen tipper, så du tænker ”Ej, 

jeg retter det lige lidt til venstre, for så lyder det ikke så slemt”. 

 

Hjælpen til kvinderne består hovedsageligt af tilbud om gruppekonsultationer, hvilket de alle 

indvilliger i, til trods for deres fornægtelse. De fortæller alle sammen at de føler sig malplacerede i 

gruppen, men at de på samme tid, oplever et forum hvor de bliver accepteret og får gensidig 

forståelse. De fortæller om deres oplevelser med gruppen: 
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”Det var rigtig godt for mig at komme der, faktisk. Ikke fordi jeg nødvendigvis synes at 

jeg havde så meget tilfælles med de andre, men alligevel godt at høre nogle historier som 

heller ikke var ønskværdige. Og komme et sted, hvor det er okay, at sige at man synes at 

det er rigtig svært at have fået et barn, og der faktisk var nogen der godt kunne forstå at 

du er ked af det.” Og: 

 

”Der var ikke nogen af os der havde samme historie, men alligevel så vidste vi udmærket 

hvor hinanden var… Og det var okay at sige ”Jamen, jeg hader livet” – alle de der ting, 

man ligesom går med selv, som man ikke kan sige til nogen, fordi det bare lyder grimt. 

Også bare at høre på de andre, at jamen, du er ikke den eneste, der render rundt og 

måske synes det hele er lidt sværere end normalt.” 

 

Disse citater fortæller om kvindernes oplevelser med at møde andre ligesindede, hvilket, på trods af 

deres benægtelse af fødselsdepression, er en positiv erfaring. De oplever en gensidig forståelse, som 

giver dem en form for accept af egen situation. 

9.3 Kritisk analyse og diskussion 
I strukturanalysen findes temaerne; moderskabets virkelighed lever ikke op til forventningen, 

magtesløshed i relation til eget barn, skyldfølelse og dårlig samvittighed, samt benægtelse og 

isolation. Kvinderne oplever at de befinder sig i en ond cirkel, hvor hvert ”tema” fører det næste 

”tema” med sig og så fremdeles. I den følgende kritiske analyse og diskussion inddrages relevant 

litteratur i relation til temaerne, for at bringe analysens dialektik mellem forklaring og forståelse ”i 

spil”. Til dette formål inddrages både de artikler, som er fundet igennem litteratursøgningsprocessen 

og beskrevet i litteraturgennemgangen, samt flere artikler fundet undervejs i processen. Derudover 

anskues temaerne med forskellige teorier og begreber, som vurderes at kunne bidrage til at nuancere 

disse, og derved løfte analysens tredje del til en dybdefortolkning. Disse er fundet igennem en ny 

litteratursøgning, foretaget efter strukturanalysen, idet temaerne først udfoldes i netop det stadie. 

Dette gøres jævnfør den fænomenologiske tradition som fordrer en åben og induktiv tilgang til 

datamaterialet, men også fordi den valgte litteratur kan øge analysens validitet jævnfør Ricoeurs 

sandsynlighedslogik (30). Dette analysetrin kan ses som selve fortolkningsprocessen fra 

overfladefortolkning til dybdefortolkning (8). 

9.3.1 Moderskabets virkelighed lever ikke op til forventningen 

Strukturanalysen finder dette tema som kan siges at være hovedtemaet, eller sagt på en anden måde, 

at den mest betydningsfulde oplevelse for kvinderne netop er den manglende opfyldelse af 

forventningerne, hvorefter de øvrige temaer, eller følelser, katalyseres heraf. I strukturanalysen 

belyses forventningen og dens følgevirkninger med kvindernes egne ord, med beskrivelser af 
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hvordan deres forventninger til graviditeten og fødslen indebærer lykke og overskud, og hvordan 

deres reelle situation derimod er smertefuld, udmattende og belastende. Kvinderne fortæller om 

forventningerne til såvel graviditeten, fødslen og tiden efter fødslen. De beskriver hvordan de føler 

sig velforberedte, og de opfatter deres forventninger som realistiske. Men allerede i det første møde 

med barnet umiddelbart efter fødslen, oplever kvinderne at deres forventninger ikke indfries. De 

havde forventet en spontan moderkærlighed og en lykke og eufori, men oplever derimod skuffelse, 

væmmelse og vrede. Denne oplevelse gør kvinderne kede af det og de begynder at tvivle på deres 

egnethed til moderskabet. I hjemmet efter fødslen oplever kvinderne manglende overskud og de 

begynder at opfatte situationen som et helvede eller et mareridt. De forsøger at berolige sig selv ved 

at bagatellisere deres tanker som værende grundet efterveer ovenpå smerten ved fødslen, 

hormonelle forandringer og manglende søvn. På samme tid fornemmer kvinderne at der er ”noget 

galt”, men ønsket om at leve op til deres egne, og omverdenens, forventninger, får kvinderne til at 

negligere og forsøge at normalisere deres oplevelser.  

I nærværende undersøgelse fortæller kvinderne at deres egne forventninger ligger tæt op ad, hvad 

de tror, at omverdenen forventer af dem. Dette fund stemmer overens med Masons studie, som 

beskriver hvorledes nybagte mødre påvirkes af deres omgivende samfunds forventninger. Masons 

undersøgelse finder at de vestlige sociokulturelle normer indebærer en forventning om at nybagte 

mødre naturligt tilpasser sig moderskabet som en automatisk udvikling (19). Når kvinderne 

påvirkes af denne opsatte norm, opstår den romantiserede forventning, som Mason beskriver 

således: “A fantasy that women will give birth to perfect infants, bond immediately to them 

emotionally, and demonstrate perfection in regard to the maternal role” (19 s. 52). Når 

virkeligheden ikke lever op til forventningen, begynder den nedadgående spiral, som både 

kvinderne i nærværende undersøgelse fortæller om, men som også ses som et hovedtema i 

metasyntesen. I metasyntesen finder Beck at netop misforholdet mellem forventningen og 

realiteten, medfører en konflikt i kvinderne, som efterlader dem desillusionerede og skuffede, 

hvilket ses som begyndelsen på den onde cirkel, som kvinderne beskriver at leve i (26). Beck 

syntetiserer at dette tema, de uindfriede forventninger, kan ses som katalysatoren for udviklingen og 

vedligeholdelsen af fødselsdepressionen. I hendes studie kaldes kvindernes overordnede oplevelse 

ved at leve med en fødselsdepression for ”Spiraling downward”, og billedliggøres som en 

kamæleon, som gør at kvindernes følelsesregister skifter mellem følelser som fortrydelse, 

skyldfølelse, magtesløshed, angst og ensomhed (26). Dette fund konvergerer med nærværende 

undersøgelse, hvor kvinderne beskriver at de oplever situationen netop som en ond cirkel. 
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I nærværende studie beskrives den nedadgående spiral, som begyndende med at barnets krav 

opleves som uhåndterbare, fordi de ikke kan tolke barnets signaler og skelne barnets gråd, hvilket 

bidrager til en følelse af magtesløshed, som medfører skam og utilstrækkelighedsfølelse. Denne 

utilstrækkelighedsfølelse bevirker at kvindernes selvværd mindskes, og i takt med at deres 

selvbillede krakelerer, oplever de vrede såvel mod dem selv som mod barnet. Vreden øges 

imidlertid af den stadige følelse af magtesløshed og utilstrækkelighed, hvorved skammen og 

skyldfølelsen fylder kvinderne. Efterhånden som de bevæger sig ned ad den negative spiral, bliver 

det dem magtpåliggende at skjule deres sindstilstand og situation, fordi den opsatte norm indebærer 

at kvindernes oplevelser er ”forkerte”, hvilket gør dem til ”dårlige mødre”. De frygter derved 

manglende forståelse og i sidste ende stigmatisering og tvangsfjernelse af barnet. Frygten medfører 

at kvinderne isolerer sig, hvilket gør kvinderne ensomme, og efterlader dem i en situation som 

opleves som et fængsel.  

Krakeleringen af kvindernes forventninger, vurderes altså at være af stor betydning for såvel 

udviklingen af fødselsdepression, som for oplevelsen af at leve med en fødselsdepression, både i 

nærværende undersøgelse, af kvinderne selv, men også i artiklerne (23, 26). Buultjens finder, 

ligesom dette studie, at kvinderne forud for fødslen føler sig velforberedte, på den måde at de 

anerkender at moderskabet vil medføre nye udfordringer, men at de oplever at de reelle krav og 

belastninger, langt overgår deres fantasi (23). I McIntosh’s studie vurderes det at kvinderne oplever 

et ”virkeligheds chok”, som divergerer stærkt fra deres forventninger om moderskabet (18). 

Virkelighedschokket opstår, når de reelt oplevede udfordringer bliver uoverkommelige, og kravene 

ikke kan imødekommes, hvorved hele situationen opleves som fuldstændig uoverskuelig. I 

nærværende undersøgelse opfatter kvinderne barnet udelukkende som en belastning, på grund af 

deres magtesløshed over for kravene. 

Kvinderne fortæller at de ikke kan kende sig selv og at de føler deres gamle personlighed frarøvet. 

At blive mor kan indebære et identitetsskifte eller rolleskifte, som af disse kvinder opleves som en 

negativ omvæltning. Denne identitetsændring eller livsstilsændring belyses i forskning om 

fødselsdepression, med divergerende påstande om årsagerne og oplevelserne herom. For eksempel 

finder Buultjens i sin undersøgelse at kvinder der udvikler en fødselsdepression ofte har en høj 

socioøkonomisk status, hvilket foranlediger studiet til at påstå at disse kvinder oplever et betydeligt 

identitetsskift eller rolleskift under barslen, som opleves som et trættende job med en meget lille 

portion goder/anerkendelse (23). Dette fund stemmer dog ikke overens med sundhedsstyrelsens 
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anbefalinger for svangreomsorg, som henviser sundhedspersonalet til at være særligt opmærksom 

på risikoen for at udvikle fødselsdepression hos kvinder med sociale problemer og kvinder som 

lever isoleret (16), hvilket kan siges at divergere fra Buultjens fund. I nærværende studie fortæller 

kvinderne, som alle er erhvervsaktive, om en oplevelse af en negativ forandring i livsstil og 

identitet/rolle, idet de oplever barslen som en udskiftning af et socialt og karrieremæssigt 

velfungerende liv, med en ensom tilværelse med et skrigende barn. Herved konvergerer 

nærværende undersøgelse med Buultjens fund, hvilket leder til den betragtning at, i fald kvinderne 

på forhånd lever isoleret, kan det derimod indikere at omvæltningen, rent identitets- og 

rollemæssigt, ikke synes ligeså omstændelig, som ved udearbejdende kvinder med karrierer. Denne 

uoverensstemmelse mellem fundene kan tolkes til at det at udpege specifikke befolkningsgrupper 

eller mennesketyper, som værende mere sårbare for udviklingen af fødselsdepression, kan være en 

betænkelig og kritisk tendens eller fokus. Som nævnt rammer lidelsen mellem 15-20 % af alle 

kvinder, hvilket tolkes til at betyde at alle kvinder kan opleve fødslen og tiden herefter som en 

kæmpe omvæltning, uanset forhåndenværende livssituation. Kvinderne i dette studie beskriver at de 

oplever situationen som et fængsel, og fortæller om deres sociale og karrieremæssige liv før 

fødslen, som nu er sat på standby. Kvindernes oplevelse af at være fanget i et fængsel på grund af 

deres tab af frihed og selvstændighed, ligger i tråd med flere af artiklernes fund, som hævder at 

fødselsdepression kan anskues som en sorgproces, frem for som en sygdom. Det vil sige at 

kvinderne oplever sorg grundet diverse tab under depressionen; tab af frihed, tab af selvstændighed, 

tab af identitet og karriere, og vigtigst af alt, det tab de oplever ved at moderskabets virkelighed 

ikke forenelig med deres forventninger – deres drøm om at blive en lykkelig mor med et fantastisk 

og livsbekræftende barn (23, 26). 

Kvindernes oplevelse af at moderskabets virkelighed ikke lever op til forventningen kan anskues 

med K. E. Løgstrups (1905-1981) tanker om de suveræne livsytringer (49). Kvinderne beskriver 

hvorledes de forventer en spontan kærlighed ved første blik med deres nyfødte barn, og da denne 

forventning ikke indfries, sås det frø, som spirer til at blive en fødselsdepression. Som teolog og 

filosof filosoferer Løgstrup over emner som etik, moral, kærlighed og tillid. Han hævder at 

mennesket er født med nogle grundlæggende livsmuligheder, som han kalder de suveræne 

livsytringer. Disse livsytringer er tillid, åben tale, medlidenhed, barmhjertighed, håb og kærlighed. 

Han hævder at de er fordringsløse, og dermed spontane, som fundamentale for vores eksistens (49). 

Kvindernes forventning indebærer en tillid til at kærligheden til deres barn vil opstå spontant, på 

samme måde som barnet, ifølge Løgstrup, har en spontan tillid til moderens kærlighed. 
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Som kvinderne fortæller, kan de derfor ikke forstå deres følelser, eller mangel på samme, fordi de er 

så modsat hvordan de havde forventet de ville føle. Løgstrup beskriver at kærligheden er spontan i 

sig selv, men også at den er spontant rettet mod den anden, ud over sig selv. Når opfyldelsen af 

livsytringer ikke sker spontant, som i mødrenes tilfælde, bliver livsytringen i stedet en reflekteret, 

og ikke spontan, pligt. Sygeplejeforskeren Kari Martinsen tolker ud fra Løgstrup at der er tale om 

en ”krykkemoral” i så tilfælde (49). Krykkemoralen kan forstås som en falsk moral, som ikke 

bunder i naturlig godhed og velvilje, men derimod i et behov for at leve op til de moralske og etiske 

normer, der er gældende i den pågældende situation. Herved mister kærligheden sin spontanitet, og 

bliver derimod fordret (49). Den fordres af netop de normer, som kvinderne er underlagt, hvad 

enten det er reelle samfundsskabte normer eller kvindernes egne forventninger, som er 

uforholdsmæssigt høje.  

Denne vinkel på nærværende tema viser hvilken indre konflikt kvinderne oplever, som medfører 

følelser som skuffelse, vrede og magtesløshed i relation til eget barn. 

9.3.2 Magtesløshed i relation til eget barn 

Når forventningerne til moderskabet og moderens evner herfor, ikke indfries, opleves barslen som 

et helvede eller et fængsel, med en ond cirkel af negative tanker og ubehagelige følelser. Følelsen af 

magtesløshed er en af kvindernes mest altoverskyggende følelser. I strukturanalysen beskriver 

kvinderne hvordan de ikke kan skelne barnets gråd, og derved ikke ser sig i stand til at afhjælpe den 

og berolige barnet, hvilket får dem til at føle sig magtesløse og utilstrækkelige. Magtesløsheden 

indebærer også følelsen af ikke at kunne kontrollere hverken barnet, sig selv eller deres tanker, 

hvorved hele situationen opleves uoverskuelig og uoverkommelig. Disse oplevelser findes desuden 

i flere af artiklerne, som en betydningsfuld oplevelse for kvinder med fødselsdepression. Bilsztas 

undersøgelse identificerer magtesløsheden i relation til eget barn som manglende 

”babymanagement” og frygt for at fejle. Med babymanagement forstås kompetence til at passe 

barnet (25). Ifølge dette studie, oplever kvinderne at de kæmper med de praktiske plejeopgaver, 

som de havde troet og forventet, ville lykkes fuldstændig naturligt for dem, men som tværtimod 

opleves som uoverskuelige og uoverkommelige. Røseth finder desuden at kvindernes frugtesløse 

tiltag for dels at berolige barnet, dels at amme, dels at holde styr på deres hjem og dem selv, får dem 

til at føle sig ubrugelige, utilstrækkelige og magtesløse (22). Denne følelse deles af kvinderne i 

nærværende undersøgelse, som også fortæller at deres magtesløshed forstærkes af sammenligningen 

med andre mødre, både fra mødregruppen, veninderne og mediernes eksempler, som magter deres 

barn og deres situation, på den måde som de også havde forventet de selv ville kunne. 
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I nærværende undersøgelse fortæller kvinderne om hvordan de dog får klaret alle de praktiske 

gøremål, men med en følelse af ikke at være til stede. De beskriver en fornemmelse af at være 

ligesom en robot, fordi deres tanker er andetsteds mens de udfører de praktiske handlinger, som 

forbindes med at have barn og holde hjem. Dette stemmer overens med Becks studie, som finder at 

magtesløsheden får kvinderne til at føle sig som følelsesløse, umenneskelige robotter, som udfører 

de praktiske gøremål uden refleksion eller indlevelse, simpelthen fordi de ikke kan magte andet 

(20). Denne måde at håndtere barnet og hele situationen på, kan også anskues med Løgstrups og 

Martinsens tanker om en ”krykkemoral”. Kvindernes ”sørgen for det hele” bunder ikke i en spontan 

omsorg, men derimod i en pligtfølelse (49). Løgstrup beskriver at i komplicerede situationer, når 

spontaniteten svigter, er dette hvad der automatisk sker – det bliver derved handlinger der ”bør” 

gøres ud fra samfundsskabte normer frem for handlinger fordret af en spontan lyst.  

Ifølge McIntosh hænger det førnævnte ”virkelighedschok”, som kvinderne oplever, når 

virkeligheden ikke afspejler deres forventninger, stærkt sammen med deres oplevelse af 

magtesløshed (18). Når kvinderne føler at kravene overstiger deres ressourcer til at opfylde disse, 

øges deres følelse af utilstrækkelighed og magtesløshed. McIntosh påpeger at den øgede træthed på 

grund af manglende søvn, øger kvindernes følelse af uoverskuelighed og manglende kontrol, hvilket 

atter konvergerer med kvindernes beskrivelser i nærværende undersøgelse. Magtesløsheden tærer 

på kvinderne, og deres manglende evner til at magte eller rumme barnet og situationen som helhed, 

fortsætter den onde cirkel med skyldfølelse og dårlig samvittighed. 

9.3.3 Skyldfølelse og dårlig samvittighed 

I strukturanalysen beskriver kvinderne at de ikke kan magte eller rumme barnet, som opfattes som 

en belastning med sine evindelige krav. Når de så ser sig utilstrækkelige til at besvare kravene, øges 

deres negative opfattelse af og tanker om barnet, til ikke blot frustration, men ligefrem til had og 

vrede mod barnet. Dette medfører øjeblikkeligt skyldfølelse og dårlig samvittighed. Altså hænger 

magtesløsheden sammen med dette tema, idet de hver især påvirker og forstærker hinanden. De 

negative tanker omfatter tanken om barnet som årsagen, til deres manglende kontrol og manglende 

frihed, og berøvelsen af deres velkendte personlighed. Kvinderne beskriver hvordan de får tanker 

om, visuelle billeder af og oplever en trang til at skade barnet, hvilket øjeblikkeligt giver dem dårlig 

samvittighed og får dem til at føle sig som ”dårlige” og ”onde” mødre. De fortæller hvordan de 

oplever at de kæmper mellem deres fornuft og deres trang, fordi de er bevidste om faren ved at 

reagere voldeligt eller hårdhændet ved deres børn. Førend de overhovedet har tænkt tanken færdig, 

overvældes kvinderne af dårlig samvittighed og af en frygt for sig selv og deres sindstilstand. 
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De fortæller hvordan de skræmmes over deres tanker, og beskriver hvordan de mangler forståelse, 

genkendelighed og kontrol over dem selv. Denne manglende selverkendelse, konvergerer med flere 

af de inddragne studiers fund, som finder at kvindernes samvittighedskvaler og skyldfølelse netop 

grunder heri, med det resultat at de udvikler en ny selvopfattelse som ”onde” og ”dårlige” mødre 

(20, 22).  

Røseths studie finder desuden at kvindernes skyldfølelse og dårlige samvittighed, også bygger på en 

fortrydelse over ikke at kunne være den mor hun ønsker, og havde forventet, at være. Kvinderne er 

overbevist om at barnet både har krav på og behov for at have en glad og omsorgsfuld mor, hvilket 

de ikke opfatter sig selv som. De er desuden smerteligt bevidste om at de selv mister en dyrebar tid 

med barnet, fordi de ikke har overskud til at glæde sig over noget som helst eller nyde den første tid 

med barnet. Disse erfaringer ligger i tråd med beskrivelser i nærværende studie, hvor kvinderne 

fortæller at de føler sig snydt. De føler sig snydt for deres forventede idylliske barsel, som de 

opfatter at andre mødre har, og som de havde forventet at de også selv ville få.  

Kvinderne fortæller at de ”næsten” fortryder at have fået barnet, fordi barnet ses som den eneste 

årsag til deres oplevelse af at være i helvede eller i fængsel. Netop denne tanke, fortrydelsen, giver 

kvinderne en enorm skyldfølelse og dårlig samvittighed, hvilket fortsætter den negative spiral idet 

kvindernes selvværd falder i takt med at deres skyldfølelse stiger. Tanken om at fortryde er en 

væsentlig katalysator for kvindernes skyldfølelse, hvilket stemmer overens med fund delt af flere 

artikler (18, 19, 20, 50). Kvinderne fortæller om deres negative selvbillede og dårlige selvværd, som 

forværres for hver gang de oplever magtesløshed, frustration, negative tanker om barnet eller vrede. 

De beskriver hvordan de oplever at kæmpe en indre kamp mod onde stemmer eller dæmoner, som 

forsøger at give dem dårlig samvittighed, hvilket også lykkes. Bilsztas studie finder ligeledes at 

kvindernes skyldfølelse stammer fra følelsen af magtesløshed og uduelighed som forstærkes på 

grund af deres sammenligning med den romantiserede forventning (25). Derudover viser flere 

studier at skyldfølelsen og den dårlige samvittighed også hænger sammen med kvindernes 

konstante bebrejdelse mod sig selv om at hun er en dårlig mor, hvilket igen vidner om den lave 

selvværdsfølelse (25, 26).  

Desuden påpeger metasyntese at skyldfølelsen også hænger sammen med kvindernes ensomhed og 

deres opfattelse af at være de eneste der har det som de har (26). Skyldfølelsen fylder så meget for 

kvinderne, at de først benægter deres situation for sig selv, men derefter at de også undlader at 
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indvie andre eller bede om hjælp på anden vis, hvilket leder videre til næste tema om benægtelse og 

isolation. 

9.3.4 Benægtelse og isolation 

Kvinderne i denne undersøgelse beskriver hvordan de ikke kan genkende sig selv og hvordan de 

skræmmes over deres ubehagelige tanker og oplevelser. De forsøger at bagatellisere og normalisere 

deres tanker og deres situation som helhed, af flere årsager. Først og fremmest fordi de ikke forstår 

hvad der sker med dem, og fordi de skræmmes over denne manglende selvforståelse, men også 

fordi de oplever at omverdenen negligerer deres oplevelser. Kvinderne fortæller om, hvordan de 

forsøger at bede om hjælp i begyndelsen, hvor deres symptomer endnu opleves som værende 

acceptable at indvie andre i. Ved dette første spæde råb om hjælp, føler kvinderne sig ikke hørt. 

Denne oplevelse kan anskues med Løgstrups tanker om tillid. Tilliden er en livsytring, som for 

kvinderne på dette første forsøg på åbenhed, endnu ikke er brudt. At tilliden er en livsytring fordrer 

at den er primær før mistilliden, men så snart tilliden bliver brudt, overtager mistilliden (51). Når 

familien og de sundhedsprofessionelle ikke hører kvindens råb om hjælp, men derimod 

bagatelliserer hendes behov herfor, svigter tilliden øjeblikkeligt. Og i takt med at deres oplevelser 

og følelser forværres, bliver det tilsvarende sværere for dem at indvie andre, både på grund af den 

brudte tillid, men også grundet deres frygt for, at hvad der tidligere negligeredes, nu i stedet vil 

blive misforstået og aggraveret. Kvinderne fornemmer fra starten at der er noget galt med dem, men 

de kan ikke sætte fingeren på, hvad der er reelt er problemet. Som de selv siger: ”Jeg har ikke noget 

at være ked af”. McCarthys studie har som hovedfund ”Something is wrong… But what?”, hvilket 

omhandler kvindernes fornemmelse af at der er noget galt, uden at kunne sætte fingeren på hvad 

dette indebærer. I hendes studie fortæller kvinderne at de har svært ved at definere hvorvidt deres 

oplevelse er en ”normal” konsekvens grundet udmattelse og stress, eller om de faktisk kan have 

brug for hjælp, eller overhovedet retfærdiggøre en anmodning om hjælp (21). Disse tanker deles af 

kvinderne i nærværende undersøgelse, hvor de, ved deres forsøg på at få hjælp, besvares med 

standardsvar som ”det er meget normalt”, ”det går over” eller ”hvad havde du regnet med?”, når 

de forsøger at indvie nogen. Disse svar giver kvinderne en følelse af at deres oplevelser 

bagatelliseres og at de selv overdriver, samt en skuffelse over den manglende forståelse, hjælp eller 

blot validering. I takt med at kvinderne får det værre, og overvældes af alle disse ubehagelige 

følelser som magtesløshed, utilstrækkelighed, vrede og had mod barnet, går de fra at forsøge at 

normalisere tilstanden til i stedet at benægte deres oplevelser. Kvinderne benægter af flere årsager; 

dels grundet den beskrevne negligering, dels motiveret af en manglende forståelse af egen 
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sindstilstand og en frygt opstået heraf, og dels grundet en spirende frygt for stigmatisering og en 

angst for tvangsfjernelse af deres barn. Disse bevæggrunde findes ligeledes som årsag til 

benægtelsen i flere studier, med angsten for stigmatisering som hovedårsag (9, 20, 21). 

Stigma defineres af sociologen Erving Goffman (1922-1982) som en attribut som opfattes som 

afvigende fra de samfundsmæssige normer, igennem hvilken én person er mærket som afvigende, 

og en anden person anses som normal og acceptabel (52, 53). 

Stigmatisering er en social proces, som foregår mellemmenneskeligt i vores konstante fortolkning 

af os selv og af omverdenen. På den måde kan stigmatiseringsprocesser ikke forstås uafhængigt af 

et relationelt magtforhold, hvilket indebærer at stigma defineres af det samfund vi lever i og 

påvirkes af. Kvinderne fortæller om deres overbevisning om, at de er alene om deres tanker og 

oplevelser, at ingen nogensinde har haft det som de, og de begynder at frygte for deres sindstilstand, 

fordi de ikke kan forstå hvad der sker med dem og fordi de begynder at frygte at de er ved at blive 

”sindssyge”. Dette fund konvergerer med metaanalysen, som finder at kvinderne af denne grund vil 

undgå omverdenens kritiske blik (26), hvilket i nærværende studie, ses i kvindernes forsøg på at få 

alting til at ”se godt ud”, for at holde facaden.  

Frygten for at blive sindssyg øges i takt med deres følelse af manglende kontrol, især i forhold til 

deres negative tanker om og visuelle billeder af at skade deres børn, men også fordi kvinderne 

begynder at tvivle på hvorvidt de nogensinde bliver ”normale” igen, når de nu ikke engang kan 

kontrollere deres tanker. Denne oplevelse beskrives ligeledes i Bilsztas undersøgelse, hvor fundet 

kaldes ”stigma and denial”. Hun finder at kvinderne føler sig som værende på afgrunden af 

sindssyge, og at den tanke skræmmer dem i høj grad (25). Kvinderne i nærværende studie beskriver 

at denne frygt bygger på en fordom om fødselsdepression, som de ikke kan forlige sig med. De 

fortæller at de ser fødselsdeprimerede som sindssyge kvinder, som skader deres barn, og bliver 

indlagt på ”den lukkede afdeling”, mens barnet bliver tvangsfjernet. Denne fordom får kvinderne til 

at frygte stigmatisering, hvilket viser en tabuisering af sygdommen, grundet manglende viden 

herom, hvilket ligeledes findes i samtlige studier (18-27). Jo værre de får det, desto mere 

magtpåliggende bliver det derfor for dem at ingen finder ud af, hvordan de har det, fordi dette vil 

indebære det ovenstående skrækscenarie. Stigma, som er bestandige, kan fremkalde mere negative 

reaktioner, altså en større grad af stigmatisering, end stigma, som er forbigående (52, 53). Når 

kvinderne frygter at de er ved at blive sindssyge indebærer det for dem en angst for en varig 

tilstand, hvilket kan ses som værende medvirkende til at bestyrke deres frygt for stigmatisering. 

Desuden er ansvaret for stigmaet af betydning, forstået på den måde at opfattes stigmaet som 
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værende selvforskyldt, kan stigmatiseringsprocessen forværres (52). Eftersom kvinderne opfatter 

sig selv som ”dårlige” og ”onde” mødre, og oplever skyldfølelse som en altoverskyggende følelse, 

kan det tolkes at de føler sig skyldige i deres situation. Dette faktum kan yderligere bidrage til at 

forstærke deres angst, og derved forlænge deres benægtelse og isolation.  Strukturanalysen belyser 

hvordan kvinderne til stadighed forsøger at tilskrive deres oplevelser en anden årsag end 

fødselsdepression, hvilket er et fund der deles af McCarthys studie, hvor det vurderes at være et 

forsøg på at mindske risikoen for stigmatisering, fordi deres egne årsagsforklaringer, giver dem en 

følelse af at deres oplevelser er mindre selvforskyldte (21). 

Fire af kvinderne i nærværende studie ”opdages” ved screeningen otte uger post natalt, hvor én af 

kvinderne ikke opdages hér, men selv tager kontakt til læge og sundhedsplejerske ca. tre måneder 

efter fødslen. Alle kvinderne indvilliger i at deltage i gruppekonsultationer, til trods for deres 

benægtelse og deres selvoverbevisning, eller forsøg på samme, om at de ikke lider af 

fødselsdepression. Gruppekonsultationerne opleves ambivalent, og samtlige kvinder meddeler, at de 

føler sig malplacerede i gruppen, netop grundet deres manglende sygdomserkendelse. 

Ambivalensen tilskrives at, på trods af at de ikke vurderer at de lider af fødselsdepression, opleves 

det alligevel som en enorm lettelse, at møde andre med lignende ikke ønskværdige historier. Dette 

giver dem en validering af egne oplevelser, og mindsker deres følelse af ensomhed, fordi de 

opdager, at de ikke er alene om deres situation, hvilket de førhen var overbevist om. Flere studier 

undersøger kvinders oplevelse af netop sådanne grupper, og finder, konvergerende til dette studie, 

at den gensidige forståelse medfører en validering og accept af deres oplevelser (1, 21, 24). 

Derudover ses det at sådanne gruppekonsultationer kan indgyde kvinderne håb og mod, fordi de 

oplever et fællesskab, hvor de, på trods af deres værste anelser, ikke stigmatiseres som værende 

”dårlige mødre”. Oplevelsen af at fortælle og høre deres historier, medvirker endvidere til at 

mindske stigmaet, hvilket er det første skridt på vejen til at nedbryde tabuet om fødselsdepression 

(21). 

10 Diskussion af metode 
Det er altid spørgsmålet der bestemmer metoden (28). Nærværende undersøgelsesspørgsmål fordrer 

brug af en kvalitativ metode, og grundet ønsket om at høre kvindernes historie, vælges det 

semistrukturerede interview som dataindsamlingsmetode (30). Herefter analyseres disse med den 

Ricoeurinspirerede analysemetode, hvilket placerer specialet i en fænomenologisk-hermeneutisk 

videnskabsteoretisk referenceramme (29-33, 40). I det følgende vil metoderne kritisk blive 
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diskuteret med validitet, transparens, refleksivitet og intersubjektivitet som fokusområder. 

Diskussionen tager udgangspunkt i litteratur af Kvale (40) samt af Malterud (30) og Polit & Beck 

(29).  

10.1 Diskussion af dataindsamlingsmetode 

Interviews som dataindsamlingsmetode kan diskuteres med blik på følgende kriterier: 

10.1.1 Validitet 

Kvale opstiller i metodebogen ”Interview” nogle kvalitetskriterier for kvalitative 

forskningsinterview, som anvendes i nærværende speciale til vurdering af metodemæssige styrker 

og svagheder. Det semistrukturerede interview indebærer brugen af en interviewguide, hvorfor der 

forud for interviewene foregår en tematisering (40, 47). Tematiseringen fordrer at undersøgeren har 

en foreliggende teoretisk viden om emnet, hvilket specialets baggrundsafsnit vidner om, er indfriet 

(47). På samme tid har jeg, i designfasen med udfærdigelsen af interviewguiden, overvejelser 

omkring hvorledes jeg kan undgå at denne viden afgrænser min evne til at stille åbne spørgsmål, 

med mulighed for at opnå nuancerede, rige og fyldige svar (4, 34). 

10.1.2 Refleksivitet 

Denne proces kaldes, af Malterud, for refleksivitet, og med disse overvejelser respekteres det 

fænomenologiske perspektiv. På denne vis søger jeg en bevidstgørelse af egen forforståelse, for 

herefter at sætte denne i parentes (6, 28, 30, 40). Af denne grund stilles blot ét hovedspørgsmål: 

”Vil du fortælle mig om, hvordan du havde det i tiden omkring fødslen?”, hvor begrebet 

”fødselsdepression”, bevidst er undladt, hvilket ligger i tråd med den fænomenologiske tilgang. 

Kvindernes svar er righoldige og fyldige, hvilket er et indtryk der forstærkes, når det tages i 

betragtning hvordan kvinderne benægter at lide af fødselsdepression, men alligevel fortæller om de 

tanker og oplevelser, som har været svære at gennemgå. Når kvinderne fortæller at de under 

depressionen ikke kan nænne at få det over deres hjerter, at fortælle nogen om deres inderste tanker, 

vurderes det som betydningsfuldt, at kvinderne åbner sig og fortæller undertegnede, en vidt 

fremmed, om disse tanker. Af disse grunde vurderes validiteten i forhold til tematisering og design 

sikret.  

10.1.3 Etiske overvejelser 

De etiske overvejelser i forbindelse med dataindsamlingen indebærer en korrespondance mellem 

kvindernes sundhedsplejerske og undertegnede, forud for undersøgelsen, for at informanterne kan 

melde sig frivilligt til undersøgelsen til en kendt person, som de har tillid til. Herefter giver 
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informanterne deres samtykke i en samtykkeerklæring med information om undersøgelsen, samt 

løfte om overholdelse af anonymitet og information om retten til at trække sig fra projektet til 

enhver tid uden begrundelse (30, 42).  

10.1.4 Udførelse 

I forhold til validering af selve interviewenes udførelse kan det ses som en svaghed at undertegnede 

har begrænset erfaring udi kunsten ”at interviewe”, idet evnen til at stille fortolkende spørgsmål og 

forfølge interessante emner, bedres af erfaring. Kvale beskriver dog at et tegn på styrke ved 

interviewerens evner til at interviewe, kan ses hvor korte spørgsmål giver lange svar (40, 47), 

hvilket i denne undersøgelse gør sig gældende med transskriberede interviews på mellem 16 og 24 

sider. Det vurderes at afholdelse af interviewene i kvindens eget hjem kan have haft en betydning, 

således at kvinderne har følt sig trygge, hvorfor det magtforhold der kan være i en sådan situation, 

ikke har påvirket informanternes lyst til at svare righoldigt og åbent (29, 42, 47). Angående 

udskriftens validitet, kunne det eventuelt have været en fordel med flere uafhængige udskrifter, men 

grundet ressourcemæssige aspekter var dette ikke muligt (40, 47). Det kan dog også være en fordel 

at undertegnede foretog transskriptionen selv, idet der sker en første fortolkningsproces heri, som 

kan sammenholdes af de indtryk og overvejelser som jeg har haft under selve interviewet. 

10.1.5 Overførbarhed 

Undersøgelsen anvender fem informanter, grundet tids- og ressourcemæssige overvejelser i en 

kandidatafhandlingsproces. Polit og Beck hævder at antallet er passende i en sådan undersøgelse, 

idet det giver mulighed for dybdegående interviews som kan give rige og levende data (29). Flere 

informanter kunne eventuelt have øget dataenes righoldighed og nuancering, men det vurderes at 

være blevet opnået via analysens tredje trin, med de konsistente fund fra andre undersøgelser. 

Derved vurderes fundenes overførbarhed ligeledes til at være høj.  

10.1.6 Transparens 

Et af de essentielle kvalitetskrav ved kvalitativ forskning, beror på undersøgerens evne til at være 

stringent og transparent omkring hele undersøgelsesprocessen (28-29, 32). I nærværende speciale 

søges dette opnået ved udførligt at beskrive og argumentere for hvorledes undersøgelsen er udført, 

eksempelvis ved at opbygge metodeafsnittet efter Kvales syv stadier. 

Alt i alt vurderes undersøgelsens design med semistrukturerede interviews som velegnet til at forstå 

og forklare kvinders oplevelse af at leve med en fødselsdepression, og udførelsen af såvel 

interviewene som af afrapporteringen er søgt stringent fulgt, og transparent beskrevet. 
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10.2 Diskussion af analysemetode 

Til vurdering af analysemetoden diskuteres undersøgelsen med følgende målsætninger: 

10.2.1 Intersubjektivitet 

Malterud anvender begrebet intersubjektivitet, til at diskutere hvorvidt fundene kan vurderes som 

meningsfulde og forståelige, idet kvalitative undersøgelser ikke bør vurderes ud fra reliabilitet, men 

derimod ud fra en sandsynlighedslogik, som Ricoeur ligeledes er fortaler for (30, 41).  I 

nærværende undersøgelse vurderes intersubjektiviteten høj, da det lykkes at definere oplevelsen af 

at leve med en fødselsdepression til fire temaer, ud fra samtlige informanters fortællinger. 

10.2.2 Kohærens og argumentation som validering 

Den Ricoeurinspirerede analyse er anerkendt i sygeplejeforskning som en velegnet metode til at 

opnå forståelse om det levede liv, eller sagt med andre ord, opnå hermeneutisk fortolkning af et 

oplevet fænomen (8, 54). Den fænomenologisk-hermeneutiske tradition, som specialet opererer i, 

stiller krav om netop denne søgen efter meninger og betydninger i forhold til forståelse af 

mennesker og fænomener i menneskers livsverden (41, 55), hvilket den Ricoeur-inspirerede 

analysemetode med sit dialektiske samspil mellem forklaring og forståelse, del og helhed, vurderes 

at have bidraget til at indfange både noget specifikt og noget generelt om kvinders oplevelse af 

fødselsdepression (41, 55).  I nærværende speciale søges dette opnået ved dels at inddrage 

kvindernes egne citater, i strukturanalysen, for at øge transparensen mellem meningsenheder og 

betydningsenheder, og dels ved at inddrage yderligere litteratur og teori i analysens sidste trin, 

hvormed argumenternes gyldighed for fundenes troværdighed øges, jævnfør 

sandsynlighedslogikken (7, 41). På denne måde kan den generelle viden, fundet herigennem, siges 

at indfange det betydningsfulde for kvinder som lever med en fødselsdepression.  

Specialet kunne have anvendt andre analysemetoder, som for eksempel meningskondensering eller 

meningskategorisering, hvor målet er at kondensere eller kode informanternes mening på en 

reduktionistisk facon (47). Grundet specialets ønske om en dybdegående fortolkning, hvor tekstens 

”overskud af mening” kan udfoldes, altså både forklares og forstås, vurderes den valgte metode som 

velvalgt. 

De tre analysefaser er inspireret af Ricoeurs trefoldige mimesis. I denne undersøgelse kan det siges 

at nyfigureringen altså er den nye forståelse og nye viden om oplevelsen af at leve med en 

fødselsdepression, som udfoldes foran teksten. Altså ”Mimesis III markerer skæringspunktet 

mellem tekstens verden og tilhørerens eller læserens verden.” (34 s. 100). Idet analysens sidste trin 
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viser kohærens og konvergens med andre studiers fund og øvrig litteratur, vurderes fundenes 

validitet som høj (40, 47), ud fra Kvales kohærenskriterium for kvalitative undersøgelser. 

11 Konklusion 
Undersøgelsens formål er at besvare problemformuleringen: Hvordan oplever kvinder at leve med 

en fødselsdepression? Dette spørgsmål vurderes at blive besvaret idet undersøgelsen indfanger det 

betydningsfulde for kvinder i oplevelsen af fødselsdepression, hvilket defineres til at omfatte fire 

temaer: 

 Moderskabets virkelighed lever ikke op til forventningen 

 Magtesløshed i relation til eget barn 

 Skyldfølelse og dårlig samvittighed 

 Benægtelse og isolation 

Disse temaer er tæt sammenhængende, og opleves som en ond cirkel. Temaet om forventningen kan 

på sin vis siges at være hovedtemaet og den overskyggende oplevelse, som frembringer de tre 

øvrige temaer. Forventningen om moderskabet indebærer en romantiseret forestilling om spontan 

moderkærlighed og naturlige evner som mor, i forhold til dels at amme, at tilfredsstille barnets 

øvrige behov og dels at klare de praktiske og huslige pligter upåklageligt. Denne forventning er 

skabt både af samfundet, med medierne som samlingspunkt, men også af kvindernes sociale 

netværk og omgangskreds. Den øvrige litteratur, som er anvendt i den kritiske analyse, hævder at 

forventningen, eller den manglende opfyldelse heraf, ligefrem er katalysatoren for udviklingen af 

fødselsdepression. Det kan derfor tænkes at gravide kvinder mangler viden om det svære, 

ubehagelige eller ”grimme” ved fødslen, hvilket bidrager til en urealistisk og uopnåelig forventning.  

Under barslen oplever kvinderne magtesløshed i relation til deres barn, idet de ikke kan tolke 

barnets signaler, som forventes at være en naturlig kompetence som mor. Magtesløsheden bidrager 

til en oplevelse af at mangle kontrol og af at være fængslet. Magtesløshedens konsekvens er vrede 

og negative tanker om barnet, hvilket både medfører en frygt for at komme til at skade barnet, men 

også en tyngende skyldfølelse og dårlig samvittighed  

Kvinderne har en fornemmelse af at der er ”noget galt”, men kan ikke definere hvad. Ved deres 

første råb om hjælp, oplever de bagatellisering af deres oplevelser, hvilket ses som et tillidsbrud for 

kvinderne. Negligeringen af deres oplevelser, får initialt kvinderne til at forsøge at normalisere 

deres ”symptomer”, hvilket ender ud i benægtelse, i takt med at tilstanden forværres. Benægtelsen 
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hænger således sammen med en manglende viden om fødselsdepression, både hos kvinderne selv, 

men også i deres netværk. Den forstærkes desuden af kvindernes fordomme, som medfører en frygt 

for stigmatisering og tvangsfjernelse af deres barn. Det kan tolkes af dette fund at den manglende 

viden om sygdommen, holder såvel kvinderne fast i den onde cirkel, som det holder samfundet fast 

i en tabuisering af fødselsdepression.  

Kvinderne opdages ved screening, og deltager herefter i sundhedsplejens tilbud om 

gruppekonsultationer, hvilket de oplever med en vis ambivalens. Ambivalensen består i en stadig 

benægtelse, som retfærdiggør deres manglende behov for hjælp, men på trods heraf opleves hjælpen 

som gavnlig for kvinderne. De oplever et forum med gensidig forståelse og accept, hvilket giver 

dem en validering af egne oplevelser og deres følelse af ensomhed mindskes.  

12 Perspektivering med implikationer for sygeplejen 
Undersøgelsen belyser hvordan kvinders liv under fødselsdepressionen gennemsyres af negative og 

ubehagelige følelser, tanker og symptomer, og opleves som en ond cirkel. De oplever deres 

situation som værende fanget i et mareridt eller i fængsel. Denne virkelighed stemmer ikke overens 

med deres forventninger, og i forsøget på at skjule dette nederlag, benægter kvinderne deres 

oplevelser, både for sig selv, men også for omverdenen. 

Nogle af kvindernes oplevelser kan anskues med henblik på den samfundsmæssige udvikling, som 

Danmark og den øvrige vestlige verden, har gennemgået siden etableringen af det moderne 

industrisamfund der indebærer kvinders optagelse i erhvervslivet (56, 57). I dag er det normalt og 

forventet at kvinder er erhvervsaktive, hvilket kvinderne i nærværende studie også er. Samtidig er 

det forventet at hun opfylder sin rolle som kvinde og moder upåklageligt, hvilket kan opleves som 

værende to modstridende, eller i al fald svært forenelige, krav og roller (56, 57). Hvorom alting er, 

ses dette som en medvirkende årsag til udviklingen af fødselsdepression. 

Derudover kan kvindernes beskrivelse af fødslen og udskrivelsen, bidrage til kritiske refleksioner 

omkring den hidtidige udvikling indenfor svangreomsorgen, og sundhedsvæsenet som helhed, med 

fokus på effektivitet og accelererede patientforløb (16, 58). Denne udvikling indebærer blandt andet 

at varigheden af barselsindlæggelsen efter fødslen er faldet betydeligt (16). I dag er de fleste 

kvinder udskrevet allerede få dage efter fødslen, hvilket ligeledes er gældende for kvinderne i 

nærværende undersøgelse. Den hurtige udskrivelse indebærer for kvinderne, at de oplever stress og 

angst i forhold til at kunne klare udfordringer i hjemmet med en nyfødt. Desuden fortæller 
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kvinderne om deres kamp med amningen, hvilket kan hænge sammen med det faktum at mælken 

endnu ikke er løbet til, førend de udskrives (16). Det kan virke overraskende at screening for 

fødselsdepression først foretages otte uger efter fødslen, når såvel nærværende undersøgelse som 

andre forskningsundersøgelser viser at symptomerne ofte indtræder langt tidligere (1, 2, 3). Det kan 

ligeledes undre, at sundhedspersonalet ikke bemærker kvindens psykiske tilstand efter fødslen, men 

derimod udskriver hende førend amningen fungerer tilfredsstillende for kvinderne. Disse 

overvejelser giver anledning til kritisk at reflektere over sundhedsvæsenets fokus på effektivitet, 

idet det lader til at kvaliteten upåagtet forringes i målet om hurtig udskrivelse.  

Fødselsdepression er en lidelse som rammer 15-20 % af alle kvinder (1, 2, 3). På baggrund af denne 

undersøgelse, som finder benægtelse som en betydelig oplevelse for kvinder med fødselsdepression, 

kan det frygtes at det reelle antal er højere endnu. Hvorvidt det at lide af fødselsdepression virkelig 

er et tabu og et stigma i Danmark, kan denne kvalitative undersøgelse ikke bevise, men den kan 

med sit patientologiske fokus være med til at belyse kvindernes subjektive opleves, hvor netop 

denne frygt udpensles. Målet med denne undersøgelse er ej heller at bevise hvordan eller hvad 

fødselsdepression er, men derimod at forstå kvindernes oplevelse af fødselsdepression. Med 

sandsynlighedslogikken som valideringsredskab kan det påstås at fundenes validitet øges ved 

konvergensen med andre internationale forskningsundersøgelsers fund. Ud fra disse argumenter 

fastholdes påstanden om at der mangler viden om sygdommen, både i samfundet som helhed, men 

også i sundhedsplejens og svangreomsorgens fokus. Hermed vil specialet ydmygt formulere at 

nærværende undersøgelsesfund kan belyse nye mulige synspunkter på såvel betydningen af 

patientens oplevelse som på fødselsdepression, opsporing og behandling heraf, med et 

patientologisk sigte. I et større perspektiv kan vidensudvikling og erkendelse om kvinders oplevelse 

af fødselsdepression, muligvis kunne bidrage til en holdningsændring om sygdommen som et 

stigma og et tabu, hvilket eventuelt vil bidrage til at fremtidens mødre vil turde være åbne og bede 

om hjælp, før de fanges i den onde cirkel. 
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14 Bilag 

14.1 Screeningsredskabet 
The Edinburgh Postnatal Depression Scale 

Med de følgende 10 spørgsmål vil vi gerne vide, hvordan du har haft det inden for de sidste 7 dage. 

Vær venlig at sætte kryds ud for det svar, som du synes bedst beskriver, hvordan du har haft det i 

løbet af de sidste 7 dage - og altså ikke blot i dag.  

 

1. Jeg har været i stand til at le og se tingene fra den humoristiske side  

(0) Lige så meget som jeg altid har kunnet  

(1) Ikke helt så meget som tidligere  

(2) Afgjort ikke så meget som tidligere  

(3) Overhovedet ikke  

 

2. Jeg har med glæde set frem til forskellige ting  

(0) Lige så meget som jeg tidligere har gjort  

(1) En del mindre end jeg tidligere har gjort  

(2) Afgjort mindre end jeg tidligere har gjort  

(3) Næsten ikke  

 

3. Jeg har unødvendigt bebrejdet mig selv, hvis noget er gået galt  

(3) Ja, det meste af tiden  

(2) Ja, af og til  

(1) Nej, sjældent  

(0) Nej, aldrig  

 

4. Jeg har været nervøs og bekymret uden god grund  

(0) Nej, overhovedet ikke  

(1) Meget sjældent  

(2) Ja, nogle gange  

(3) Ja, meget ofte  

 

5. Jeg har været angst og panikslagen uden god grund  

(3) Ja, en hel del  

(2) Ja, nogle gange  

(1) Nej, ikke meget  

(0) Nej, overhovedet ikke  

 

6. Jeg har haft svært ved at overskue min situation  

(3) Ja, det meste af tiden  

(2) Ja, nogle gange  

(1) Nej, det meste af tiden har jeg kunnet overskue min situation  

(0) Nej, jeg har kunnet overskue min situation lige så godt, som jeg plejer 

  

7. Jeg har været så ulykkelig, at jeg har haft svært ved at sove  

(3) Ja, det meste af tiden  

(2) Ja, nogle gange  
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(1) Nej, sjældent  

(0) Nej, aldrig  

 

8. Jeg har været ked af det og ulykkelig  

 (3) Ja, det meste af tiden  

(2) Ja, ret tit  

(1) Nej, sjældent  

(0) Nej, aldrig  

 

9. Jeg har været så ulykkelig, at jeg har grædt  

(3) Ja, det meste af tiden Forskningstræning almen medicin 12 

(2) Ja, ret tit  

(1) Nej, kun ved enkelte lejligheder  

(0) Nej, aldrig  

 

10. Tanken om at gøre skade på mig selv har strejfet mig  

(3) Ja, ganske ofte  

(2) Nogle gange  

(1) Meget sjældent  

(0) Aldrig  

 

Kilde 3, med henvisning til http://videbech.com/fdep 
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14.2 Litteratursøgning 
Bilag 2 Illustration af søgehistorien, som finder de 11 udvalgte artikler. 

Søgeord: Engelsk: Postpartum depression AND lived experience Dansk: Fødselsdepression OG oplevelse 
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Cinahl 

186 hits 

Embase 

36 hits 

PsycInfo 

90 hits 

Pubmed 

66 hits 

Ekskluderer 
gengangere ud fra 
titler 

378 hits i 

alt 

214 hits 

Ekskluderer med limits: 
Årstal: udgivet før 1990 
Køn: mænd ekskluderes 
Type: Kvantitative 
studier 
 

47 hits 

Ekskluderes: 
Specificerede til 
religiøse, kulturelle 
og/eller geografiske 
grupper 
 

 

22 artikler 
læses 

Ekskluderes: 
Uden fokus på 
kvindens 
oplevelse 

11 kilder vælges:  
6 fra Cinahl 
1 fra Embase 
2 fra PsycInfo 
2 fra Pubmed 
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14.3 Litteraturgennemgang 
Bilag 3 Tabel over anvendte forskningsartikler som litteratur 

Forfatter og 

titel 

 

Publicering 

(tidsskrift og 

årstal) 

Design Fund 

Montgomery, 

P. et al 

 

Stories of 

women involved 

in a postpartum 

depression peer 

support group 

 

International 

Journal of 

Mental 

Health 

Nursing 

(2012). 

Via Cinahl 

Feltobservationer 

og interviews 

Tillidsfuld relation ml. kvinderne, som giver: håb, 

validering/accept, styrke og hjælp til at blive raske igen.  

Kvinderne har større lyst til at indvie hinanden, fordi de 

frygter stigmatisering som ”dårlige mødre” af 

sundhedspersonalet samt fjernelse af deres børn. 

McIntosh, J 

 

The experience 

of motherhood 

and the 

development of 

depression in 

the postnatal 

period 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

(1993) 

Via Cinahl 

Artiklen baseres på en 

prospektiv under-

søgelse og foretager 

selv interviews 

Kvinderne oplever blandt andet ensomhed, fatigue, 

irritabilitet, utilstrækkelighedsfølelse og panik- og 

angstanfald. Undersøgelsen finder slutteligt at kvindernes 

forventninger til moderskabet er en medvirkende faktor til 

udviklingen af fødselsdepression. 

Mason, WA. et 

al 

 

The Lived 

Experience of 

Postpartum 

Depression in a 

Psychiatric 

Population 

 

Perspectives 

in Psychiatric 

Care (2005) 

Via Cinahl 

En fænomenologisk 

interviewundersøgelse 

Finder at fødselsdeprimerede kvinder, som har erfaringer 

med tidligere psykisk sygdom, ofte oplever at selve 

graviditeten og fødslen fremkalder følelser som angst, 

mangel på kontrol og magtesløshed. Undersøgelsen 

beskriver derudover at kvinderne oplever de tanker og 

følelser, som de øvrige anvendte artikler ligeledes finder, 

selvom de øvrige undersøgelser ikke medtager informanter 

med kendte psykiske symptomer. 

Beck, CT 

 

The lived 

experience of 

postpartum 

depression: a 

phenomenologi-

cal study 

 

Nursing 

Research 

(1992) 

Via Cinahl 

Interviews Fundene viser at de oplever depressionen som ”a living 

nightmare”, med angst, skyld og tvangstanker. De er 

ensomme, isolerede, og de er bange for at deres liv aldrig 

vil blive ”normalt igen” 

McCarthy, M. 

McHanon, C. 

 

Acceptance and 

Experience of 

Treatment for 

Postnatal De-

pression in a 

Community 

Mental Health 

Setting 

 

Health Care 

for Women 

International 

(2008) 

Via Cinahl 

Interviews Hovedfundet viser at kvinderne frygter stigmatisering, og 

derfor venter med at søge hjælp til de har det allerværst, og 

at mange kvinder end ikke søger hjælp, af selvsamme 

årsager. Yderligere finder undersøgelsen at kvinderne, på 

trods af at føler sig magtesløse, oplever manglende kontrol 

og føler sig overvældede af negative følelser og tanker, 

ikke kan sætte en finger på, hvad der er galt. Kvinderne 

beskriver at de ser sig selv som fiaskoer, hvilket øges idet 

de sammenligner sig med andre mødre samt egne 

forventninger til deres evner til moderrollen  

http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
http://web.ebscohost.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46fJ58ungRuvX54as2%2baH8eq%2bS62otkewpq9Lnq64TLGwrlCet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTa6ut0mzqq9PpOLfhuWz44ak2uBV4a7mPvLX5VW%2fxKR57LOvUbeor0yzqbBRpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=26
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Røseth, I. et al  

 

Two ways of 

living through 

postpartum 

depression 

 

Journal of 

Phenomeno-

logical 

Psychology 

(2011) 

Via PsycInfo 

Interviews Fundene viser at kvinderne føler angst samt skyld og skam, 

hvilket bevirker at de isolerer sig selv fra omverdenen. 

Derudover finder undersøgelsen af kvinderne oplever sig 

fremmedgjort fra sig selv, deres barn og den sociale og 

materielle verden, og på grund af denne forvrængede selv-

bevidsthed føler de at deres eksistensgrundlag forsvinder 

Buultjens, M. et 

al 

 

When giving 

life starts to 

take the life out 

of you: 

women’s 

experiences of 

depression after 

childbirth  

 

Midwifery 

(2007) 

Via Pubmed 

Interviews Hovedfund; kvindernes konkrete forventninger til både 

fødslen og hospitalsopholdet, samt den mere abstrakte for-

ventning til moderskabet ikke indfries. Desuden stiller 

kvinderne høje forventninger til sig selv, og føler at 

familien og samfundet generelt ligeledes stiller høje 

forventninger, som de føler at de ikke kan leve op til. 

Sammenlagt bevirker disse forventninger, reelle eller 

selvoplevede, at kvinderne oplever stress og angst 

Sword, W. 

 

Women’s Care-

Seeking Experi-

ences After 

Referral for 

Postpartum 

Depression 

 

Health Re-

search (2011) 

Via PsycInfo 

Interviews og spørge-

skemaer 

Finder tre temaer (årsager) til at kvinderne ikke søger 

hjælp. Disse temaer er; individuelle, det sociale netværk 

samt sundhedsvæsenet. De første to temaer hindrer kvinden 

i at søge hjælp på grund af et forsøg på at normalisere de 

oplevede symptomer, på grund af dels tabuisering og 

manglende viden om sygdommen. Sundhedsvæsenets 

medvirken til den manglende henvendelse består i at kvin-

derne ikke kender til de reelle tilbud om hjælp, men der-

imod tror at disse tilbud udelukkende består af medicine-

ring, hvilket kvinderne finder uacceptabelt 

Bilszta, J. et al 

et al 

Women’s expe-

rience of post-

natal depres-

sion – beliefs 

and attitudes as 

barriers to care 

 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

(2010) 

Via Pubmed 

Fokusgruppe-inter-

views 

Fundene viser at kvinderne og deres omgivelser mangler 

viden om sygdommen og behandlingsmuligheder, samtidig 

med at kvinderne skammer sig og frygter stigmatisering, 

hvilket holder dem fra at søge hjælp. 

Beck, CT. 

 

Postpartum 

Depression: A 

Metasynthesis  

 

Qualitative 

Health 

Rsearch 

(2002) 

Via Cinahl 

Metasyntese af 18 

kvalitative studier 

Finder at kvinderne føler at de ikke lever op til en utopisk 

forventning om moderskabet, og at de oplever depressio-

nen som en fortløbende negativ spiral med bl.a. angst, 

vrede og skam. 

Edwards, E. og 

Timmons, S 

 

.A qualitative 

study of stigma 

among women 

suffering post-

natal illness 

 

Journal of 

Mental 

Health 

(2005)  

Via Embase 

Interviews Finder at kvinderne oplever stigmatisering, både i forhold 

til deres omgangskreds, men også i forhold til samarbejdet 

med de sundhedsprofessionelle. Denne stigmatisering for-

stærker deres oplevelse af ”at være blevet stemplet som 

dårlige mødre” 
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14.4 Interviewguide 
Bilag 4 Interviewguiden 

Indledende spørgsmål Uddybende spørgsmål 

Vil du fortælle mig lidt om dig selv? Din alder, job, familiære forhold 

eller lignende 

Vil du fortælle mig om hvordan du havde det i tiden omkring 

fødslen? 

Er der noget særligt du kommer til 

at tænke på? 

Kan du fortælle om hvad du følte? Hvad gjorde det ved dig? 

Kan du huske hvilke stemninger eller følelser, du havde mest 

eller gjorde størst indtryk på dig? 

Hvordan var det for dig? 

Hvad gjorde du, når du havde det sådan? Og hvad skete der/oplevede du, når 

du gjorde det? 

Inddrog du andre?  Havde du nogle overvejelser om 

det? 

Hvad tænker du om det i dag? Hvordan har du det, når du 

fortæller om det? 

 

Det semistrukturerede interview giver mig mulighed for at stille andre spørgsmål end disse, men 

samtidig også at undlade at stille andre spørgsmål end de første, alt efter situationen og samtalens 

udvikling. Derved er det en ”guide”, og ikke en fastlagt procedure.  
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14.5 Strukturanalyse 
Eksempel fra strukturanalysen 

Meningsenheder 

Hvad siges der? 

Betydningsenheder 

Hvad tales der om? 

Temaer 

 
Jeg har altid vidst at jeg gerne ville have børn, 

men det var ikke sådan at jeg hoppede og dansede, 

og skreg af lykke, da jeg fandt ud af det. Jeg var 

sådan lidt mere, det var sådan lidt skræmmende. 

Selvom jeg var helt sikker på at det var det jeg 

ville. 

 

Men jeg syntes det var underligt, og jeg tror at det 

var noget af det, der var med til at gøre at jeg blev 

så ked af det i tiden efter, lige da min datter var 

blevet født. Der havde jeg sådan en forventning 

om, det er også sådan noget førstegangs-noget, at 

man bliver helt vildt lykkelig. Du ved godt, det er 

jo det man ser på tv og det hører man måske ens 

veninder tale om, og sådan noget, men det fik jeg 

ikke. 

 

Men altså, jeg ved ikke hvad man forestiller sig, 

når man er gravid. Men man ved jo godt at det 

bliver hårdt, og en prøvelse. At man har en 

indskrænket frihed i en periode, og sådan noget, 

men. Men jeg tror jeg fik, ikke for at lyde kliché-

agtig, men jeg tror jeg fik en af de hårdere start… 

For det var godt nok, godt nok, hårdt ved alle… I 

starten der ville jeg gerne kunne klare det selv. Det 

var fuldstændig uoverskueligt.  

 

Jeg havde slet ikke den der: ”ih hvor jeg elsker 

dig, lille barn, hvor er jeg overlykkelig”. Jeg kan 

huske, at jeg kiggede på hende, og så tænkte jeg, 

hvor ser hun underlig ud.  

 

Og jeg tror, at jeg var meget skuffet over mig selv, 

de første dage, over at jeg ikke havde den. Og jeg 

talte med en veninde om det, og hun sagde: ”bare 

rolig, det kommer. Ved mig der tog det en 3 dage”. 

Og det kom bare ikke ved mig. Jeg havde ikke den 

der lykkefølelse. Tværtimod, så var jeg enormt træt 

og slidt og jeg havde ondt, helt ud i 

fingerspidserne, på grund af den her fødsel, og det 

var anstrengende. 

En tanke/forventning om at det at 

få børn, indebærer lykke og 

glæde. 

 

 

 

 

 

 

Skuffelse over at virkeligheden 

ikke lever op til forventningen. 

En forventning skabt af medier 

og det sociale netværk.  

Sammenligner sig selv med 

veninder, og bliver skuffet.  

 

 

 

 

 

 

Realiteten af moderskabet lever 

ikke op til forventningen, som 

hun ellers ikke syntes var 

urealistisk. 

 

 

Oplever hendes situation som 

uoverskuelig. 

 

Moderkærligheden udebliver og 

barnet fremmedgøres. Barnet ser 

anderledes/forkert ud, ud fra 

kvindens forestilling om hvordan 

barnet skal se ud. 

 

Situationen afspejler ikke den 

oplevelse at af holde sit nyfødte 

barn, som kvinden havde 

forventet.  

 

Kvinden oplever det modsatte af 

hvad hun havde forventet - En 

fysisk og psykisk smerte og 

skuffelse frem for lykkefølelse og 

moderkærlighed.  

Forventningen til 

moderskabet lever 

ikke op til 

virkeligheden 
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14.6 Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring for medvirken i interview til specialeafhandling 

 

Kære deltager 

 

Med denne samtykkeerklæring laver vi en aftale for vores samarbejde i forbindelse med min 

afsluttende kandidatafhandling på Sektion for Sygeplejevidenskab på Århus Universitet i foråret 

2013. 

Specialet omhandler fødselsdepression, og består af interviews.  

 

Deltagelse i undersøgelsen indebærer at jeg interviewer dig, med det formål at høre din historie. 

Interviewet optages på bånd, for derefter at blive nedskrevet. Du må gerne læse det nedskrevne 

interview, før det anvendes, og du er også velkommen til at se specialeafhandlingen når denne er 

færdig. Efter jeg har forsvaret specialet, vil interview-materialet blive destrueret. 

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og du kan til enhver tid trække dit udsagn tilbage, uden 

begrundelse og uden at det på nogen måde kommer til at påvirke din senere kontakt til 

sundhedsplejen eller lignende.   

Du bliver holdt anonym igennem hele forløbet, men måske vil du kunne kende din historie, i fald du 

læser det færdige materiale. 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Lundholm Rasmussen 

Grøfthøjparken 166, 3. sal, 8260 Viby J 

Tlf.: 24 22 44 42 

Mail: pernillelundholm@hotmail.com eller pernille.lundholm.rasmussen@studcur.au.dk  

 

Undertegnede bekræfter hermed, at have modtaget skriftlig information om projektet og indvilliger 

i at deltage i undersøgelsen. 

Undertegnede er informeret om, at deltagelse i undersøgelsen er frivilligt, og at udmeldelse af 

projektet er muligt til enhver tid og uden konsekvenser.  

 

Dato:____________ 

Underskrift:________________________________ 
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