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Abstrakt 
Bakgrund: Under 2000-talet har lesbiska pars möjlighet att bilda ökat familj i Sverige. 
Valet av mödrahälsovård gjordes med efterforskning och av rekommendationer. 
Barnmorskan skulle vara öppensinnad och inte fokusera på kvinnans sexuella läggning. 
Partnern upplevde ett utanförskap och hade svårt att finna sin roll på mödrahälsovården. 
Kvinnor uppskattade barnmorskan som var nyfiken och påvisade en vilja till ökade 
kunskaper om hbtq-frågor. 
Syfte: Att beskriva hur lesbiska par upplevde bemötandet av barnmorskan inom 
mödrahälsovården under en graviditet. 
Metod: En kvalitativ metod användes. Rekrytering av deltagare gjordes via 
snöbollsurvalet. Personliga intervjuer med fem lesbiska par genomfördes under veckorna 
35-44 år 2016. Intervjuerna avlyssnades och  transkriberades av författarna. Därefter 
analyserades intervjuernas innehåll med en induktiv innehållsanalys som la grunden till 
studiens resultat. 
Resultat: I studiens resultat framkom tre huvudkategorier “Förväntningar och fördomar”, 
“Neutralt språk” och “En önskan om ett inkluderande”. Deltagarna valde 
mödrahälsovårdscentral utefter placering i förhållande till hem och arbete. Det 
heteronorma perspektivet återspeglades i alla kategorier. Barnmorskan bör ha kunskaper 
om lesbisk graviditet och använda sig av neutrala ordval. Det framkom ett bristfälligt 
inkluderande av partnern. Regnbågsflaggan var viktig för känslan av gemenskap. 
Konklusion: Mödrahälsovården präglades av det heteronorma perspektivet. Barnmorskan 
bör använda sig av könsneutrala ordval. De lesbiska kvinnorna upplevde att det fanns 
brister i barnmorskans kompetens kring hbtq-frågor. Regnbågsflaggan medförde en 
gemenskap och en inkludering av de lesbiska kvinnorna på mödrahälsovården. Studiens 
resultat visade att bemötandet av lesbiska gravida par bör förbättras inom 
mödrahälsovården. 
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Abstract 
Background: During the 2000s, lesbian couple's opportunity to create family increased in 
Sweden. The choice of maternity care service was based on research and 
recommendations. The midwife should be open-minded and not focus on the woman's 
sexual orientation. The partner felt alienated and had difficulty finding their role in 
maternity care. Women appreciated the midwife who was curious and demonstrated a 
desire for increased knowledge of lgbt-issues. 
Aim: To describe how lesbian couples experienced the hospitality of the midwife in 
maternity care during pregnancy. 
Method: A qualitative method was used. Snowball selection for recruitment of 
participants. Personal interviews with five lesbian couples were carried out during weeks 
35-44, 2016. The interviews were intercepted and transcribed by the authors. The content 
of the interviewes were analyzed with an inductive approach. 
Results: The results of the study revealed three main categories' expectations and 
prejudices, "" neutral language "and" A wish for an openness ". Participants choosed 
maternity care related to  the location to home and work. The heteronormative perspective 
was reflected in all categories. The midwife should have the knowledge of lesbian 
pregnancy and the use of neutral terminology. It appeared a flawed inclusion of the 
partner. The pride flag was important for the sense of coherence. 
Conclusion: The maternity care was characterized by the heteronormative perspective. 
The midwife should use gender-neutral terminology. The lesbian women felt that 
midwifes expertise on lgbt-issues were flawed. The pride flag leads to a inclusion for 
lesbian women in the maternity care. The study results showed that treatment of pregnant 
lesbians couples should be improved in maternity care. 
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Inledning 

Att arbeta som barnmorska inom mödrahälsovården innebär bl.a. att möta de lesbiska 

gravida kvinnorna och deras partner.  Som barnmorskestudenter har vi haft 

verksamhetsförlagd utbildning inom mödrahälsovården. Vi noterade att den information 

som gavs till kvinnorna i form av broschyrer, formulär och böcker utgick ifrån det 

heteronoma perspektivet. Ämnet är aktuellt och ett ständigt förbättringsarbete bör bedrivas 

inom området hbtq. Lesbiska ingår i begreppet hbtq som är ett paraplybegrepp för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Queer står för sexuell läggning, 

relationer, sexuellt utförande, ett förhållningssätt till rådande normer med en kritisk blick 

samt är en könsidentitet (RFSL, 2015a). Kunskap om sexualitet ur ett genusperspektiv 

beskrivs som ett kunskapsområde enligt kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 
Bakgrund 
Historien 

I det forna Grekland finns det få bilder som föreställer och beskriver sexscener mellan två 

kvinnor. Under vikingatiden finns det ingen beskrivning av den kvinnliga samkönade 

sexualiteten. Varför det inte förekommer är oklart men det är antagligen kopplat till 

kvinnans underordning gentemot mannen under denna tidsepok. Under den kristna 

medeltiden, mellan 1000- 1500-talen, beskrivs i diverse litteratur att lesbisk kärlek 

förekom. En medeltida kvinna som inte haft sexuell kontakt med en man ansågs ha en 

skadad livmoder. Läkningen av livmodern gjordes med hjälp från en jordemor i form av att 

uppnå orgasm. Även om det var en medicinsk åtgärd ansågs det efter ett tag att även detta 

var en samkönad handling som stred mot kyrkans föreskrifter. Ny föreskrift infördes som 

kom att handla om att dessa kvinnor skulle ingå äktenskap med en man för att förebygga 

den samkönade sexualiteten hos kvinnor. Under 1700-talet finns kvinnliga samkönade 

relationer beskrivna. På den tiden var en kvinnlig samkönad relation inte förbjuden, men 

om de ingick äktenskap bröt de mot lagen. Kvinnors samkönade relationer väckte mindre 

uppmärksamhet än den samkönade relationen mellan två män (Norrhem, Rydström & 

Winkvist, 2008). 
 

Ordet homosexualitet myntades 1869 i Ungern men förekommer först 1874 på svenska 

efter att dåtidens läkare översatt en tysk läkarbok. Genom att namnge avvikelsen som 

homosexualitet kunde också den vanligaste sexualiteten, heterosexualiteten, namnges som 



  
 

2 

motpol. Personer som brutit mot heteronormen har alltid utsatts för förföljelser och 

diskriminering. Mellan 1880 och 1944 dömdes över 1400 personer i Sverige för 

homosexuella handlingar, tio av dem var kvinnor. Den samkönade kärleken var brottslig 

fram till 1944, då beslutade riksdagen att homosexuella handlingar inte skulle vara 

straffbart (Norrhem et al. 2008). 
 

Organisationen RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, bildades år 1950 för att 

driva rättighetsfrågor och upplysa om homosexualitet. Organisationen bildades av en 

kvinna och 35 män (RFSL, 2015b). Det homofoba samhällsklimatet gjorde att dessa 

personer fick hålla mycket låg profil och vara diskreta med sin förening. Homosexualitet 

ansågs vara en sjukdom i Sverige fram till 1978. Öppenheten ökade i Sverige under 1980-

talet. Under 1990 och 2000-talen har den homosexuella livsstilen alltmer accepterats av 

samhället. I och med den ökade öppenheten får de homosexuella som grupp utstå ett ökat 

våld (Norrhem et al. 2008). Våldet utövas av de som finns ibland oss, grannar, kollegor, 

släktingar eller myndigheter. De anmälda våldsbrotten mot de homosexuella ökat för 

varje år (Ambjörnsson, 2016). 
 

Nutid 

I Sverige har sedan 1998 den årliga prideparaden för hbtq-personer bedrivits. 

Prideparadens syfte är att homosexuella, transexuella, bisexuella och queer ska få 

möjlighet att ta plats i det offentliga rummet (Stockholmpride, 2016). Öppenheten för de 

homosexuella har genererat till ökade möjligheter att kunna bilda familj. År 2003 

ändrades adoptionslagen och samkönade par, som ingått äktenskap, fick möjlighet att 

ansöka om adoption utomlands. I samband med adoptionslagen blev det tillgängligt med 

närståendeadoption för paren. Det blev tillåtet år 2005 att få hjälp via insemination på 

olika sjukhus i Sverige. Innan 2005 tog dessa kvinnor sig över landsgränserna och 

inseminerades i t.ex. Danmark eller Finland. Ett annat alternativ var att genomföra en 

heminsemination (Fridström, 2015). Enligt lag (SFS 2006: 351) har lesbiska par 

möjlighet att bli gravida genom donerade spermier eller provrörsbefruktning. 

Inseminationen eller provrörsbefruktningen får endast utföras om man kan anta att barnet 

kommer växa upp under goda medicinska, psykologiska samt sociala förhållanden. 

Givare av spermie eller ägg måste vara myndig, ha lämnat ett skriftligt samtycke och 

samtycket får återkallas fram tills att befruktningen har skett. Det krävs även ett skriftligt 

samtycke av kvinnans partner innan befruktningen.  
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Samhället präglas av heteronormen 

Homosexuella individer möter många hinder i samhället idag. Samhällets struktur utgår 

vanligen från att alla individer tillhör gruppen heterosexuella. Med heteronormativitet 

menas att utgångspunkten är att alla lever i ett heterosexuellt förhållande (Rosenberg, 

2011). Ambjörnsson (2016) beskriver det som att samhället endast utgår ifrån 

kategorierna man och kvinna och att det är de enda två kön som existerar. Dessa två kön 

är motpoler gentemot varandra där maskulinitet skiljs från femininitet. Enligt samhällets 

förväntningar på kvinnan ska hon bete sig, gå och klä sig enligt normen. Avviker en 

person från detta perspektiv ses personen som underlig och obegriplig. Ställer personen 

sig utanför det heteronorma styret rubbas de fack och kategorier som endast utgår ifrån 

man och kvinna (ibid). Det är svårt för lesbiska kvinnor att leva upp till den rådande 

heterosexuella normen (Ryding, 2014). För den homosexuella handlar det om att befinna 

sig utanför den heterosexuella normen och därför försvårar det deras sociala tillvaro. Som 

människa behövs känslan av en tydlig gemenskap för att känna sig tillfreds med sin 

tillvaro. Vi föds in i ett samhälle där könsrollerna är starkt skildrade och där du som 

enskild individ behöver känna tillhörighet med en grupp. Att bryta trenden av det 

heteronorma styret och öppna upp för alla olika grupper skulle kunna generera till ett 

minskat utanförskap i samhället (Rosenberg, 2011).  
 

Hbtq-certifiering 

Idag finns möjlighet för mödrahälsovården att erhålla en hbtq-certifiering. Certifieringens 

syfte är en utveckling av ett långsiktigt arbetet för den likabehandling som är önskvärd. 

För att bli berättigad en hbtq-certifiering krävs en utbildning som innefattar bland annat 

att upptäcka normer och risker i verksamheten. Målet med hbtq-certifiering är att 

personal ska få en ökad kunskap om normer för hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer. 

Mödrahälsovården ska också arbeta för en öppnare verksamhet som strävar efter att 

inkludera alla besökare (RFSL, 2016). 

 
 Val av mödrahälsovård 
Att aktivt välja en specialinriktad mödrahälsovård med hbtq-certifiering var för lesbiska 

kvinnor vanligare när paret väntade sitt första barn. Kvinnor valde den hbtq-certifierade 

mödrahälsovård då de upplevde sig mindre utsatta och osäkra där. Vid en eventuell andra 

graviditet var det vanligare att gå på den vårdcentral kvinnan var listad på där det fanns 

mödrahälsovård (Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009). I Erlandsson, Linder och 

Häggström-Nordins (2010) studie beskrev en av deltagarna att en riktad mödrahälsovård 
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för homosexuella hade varit av stor betydelse för dem och givit ett ökat stöd och de hade 

därmed sluppit de heteronoma attityderna inom vården. I en norsk studie av Spidsberg 

Dahl (2007) beskrivs vikten av att känna en öppenhet utifrån vårdens perspektiv. Ofta 

gjorde paren medvetna val när de sökte efter en vårdinstans. Några par bytte stad i 

samband med sin graviditet och ringde runt för att hitta en öppensinnad doktor. Vikten av 

att göra sig hörd som lesbiskt par beskrevs, det fanns en politisk aspekt med att göra 

barnmorskor och andra yrkesgrupper införstådda med att det finns homosexuella par som 

väntar barn. En av kvinnorna i studien berättade att hon kände att hennes integritet blev 

utsatt och att hennes situation var påfrestande som gravid och lesbisk. Trots detta kände 

hon att hon ville berätta och förklara för personal inom vården om sin situation för att 

skapa ett mer tolerant samhälle i framtiden. Att kunna vara öppen i sin sexualitet i en 

miljö ansågs väldigt viktigt. Kvinnorna använde sig av vänners rekommendationer, letade 

på nätet eller läste i tidskrifter för homosexuella som gjorde reklam för instanser som 

kunde erbjuda obstetriskt stöd (ibid). 

Bemötande av lesbiska par under graviditet 

Lesbiska par går igenom lika många farhågor och lyckostunder som ett heterosexuellt par 

när det gäller upplevelsen av en graviditet. Den kvinna som inte bär på barnet kan ibland 

ha svårt att finna sin roll (Andréasson, 2009). Som partner vill man bli sedd och ha en 

självklar plats i familjekonstellationen. Det var betydelsefullt att få fortlöpande 

information kring barnets utveckling och den gravidas hälsotillstånd under graviditeten 

menar partnern. Det fanns en oro över att inte att inte kunna glädjas under graviditeten då 

exkluderingen hade stor påverkan. Att gå till en mödrahälsovård som hade hbtq-

certifiering ansåg partnern vara betydelsefullt eftersom personalen hade förkunskaper 

kring lesbisk graviditet, och därav fanns större möjlighet till inkludering av partner under 

graviditeten (Erlandsson et al. 2010). Det kan innebära många blandade känslor att vara 

kvinnan som inte bär på barnet och det kan skapa svårigheter och prövningar i kvinnornas 

relation. Under graviditeten kan kvinnan som inte burit på barnet känna sig exkluderad. I 

storstäder finns det riktade mammagrupper där stöd går att finna (Andréasson, 2009). 
 

I kompetensbeskrivningen för barnmorskor står det att barnmorskan ska ha förmågan att 

tillämpa kunskaper om sexualitet och samlevnad utifrån ett genusperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskor från mödrahälsovården har beskrivit att de upplever 

en osäkerhet vid mötet med lesbiska blivande föräldrar. Det framkom att en del 

barnmorskor som jobbar inom mödrahälsovården aldrig mött ett lesbiskt par som väntar 
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barn. Det fanns en osäkerhet kring ordvalen som användes då barnmorskorna var oroliga 

för att kränka eller såra någon (Socialstyrelsen, 2015). I studien Spidsberg och Sørlie 

(2012) bekräftas osäkerheten kring språkbruket gällande mötet med lesbiska par. En 

barnmorska beskrev att lesbiska gravida gav uttryck för att vara ensamstående, att 

partnern inte var närvarande vid besöken på mödrahälsovården.  
 

Många lesbiska par kände en oro kring hur deras sexuella läggning skulle bemötas inom 

mödrahälsovården (Spidsberg Dahl 2007; Röndahl et al. 2009; Andréasson 2009). Paren 

beskrev situationer där de behövde dölja sin sexualitet pga. bristande kunskap från 

vårdens perspektiv samt en oro att bli nekad hjälp inför sin situation. Något par dolde sin 

sexualitet då de ansåg att doktorn inte hade med det att göra (Röndahl et al. 2009).  

Ytterligare en faktor till oron grundade sig i huruvida de skulle behöva försvara sin 

sexuella läggning (Ryding, 2014). Att behöva byta barnmorska var ett alternativ om 

fokus inte inriktade sig på graviditeten eller det kommande föräldraskapet. Om det 

centrala i mötet med barnmorskan var kvinnans sexualitet kunde det bidra till en ökad 

känsla av olust (Spidsberg Dahl, 2007).   
 

Det var uppskattat när personalen var nyfikna, intresserade samt hade en vilja att öka sin 

förståelse för det gravida paret. Okunskapen kunde ibland lysa igenom hos barnmorskan, 

kring hur lesbiskas graviditet uppstått. Det var av vikt att kunna ha en öppen dialog, då 

barnmorskorna vågade blotta sin osäkerhet eller okunskap gällande samkönad graviditet. 

En öppen dialog bidrog till ökat förtroende för barnmorskan. Kroppsspråket barnmorskan 

signalerade granskades och lästes av. Känslan av att bli bemött fördomsfullt bekräftades 

ofta genom kroppsspråket (Spidsberg Dahl, 2007:Erlandsson et al. 2010).   

 

Teoretisk referensram 

Genus 

Genusperspektivet är det område där  manligt och kvinnligt representeras utifrån det 

sociala perspektivet. Genus är konstruerat av det sociala och kulturella i vårt samhälle, 

både historiskt men också i nutid. Inom genusforskning är begreppet heteronormativitet 

en central del som står för den ram som inkluderar de personer som identifierar sig som 

heterosexuella samt deras relationer och handlingar. Heteronormativitet innefattar den 

normgivande heterosexualiteten och exkluderar allt utanför. Om en person står utanför 

den normgivande heterosexualiteten ses det som ett avvikande beteende och personen 

exkluderas det normstyrande samhället (Ambjörnsson, 2016). Homosexualitet är en 
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sexuell identitet som samhället diskriminerar mer än heterosexuella (Naidoo & Wills, 

2007). Det normstyrande samhället grundar sig i historien där tex. homosexualitet var 

straffbart för hundra år sedan (Ambjörnsson, 2016).  
 

KAB-modellen 

KAB står för Knowledge, Attitude and Behavior, eller direkt översatt på svenska för 

kunskap, attityd och beteende. Denna modell är formad för att kunna förändra beteende 

eller också praktiska handlingar med start av kunskap och attityd. För förändringar 

behövs kunskap och förståelse. Kunskapen leder till information som användaren kan 

tolka och dra slutsatser om. Attityderna gentemot kunskapen formas efter personens 

omgivning och egna värderingar. Beteendet eller handlingen är det sista som speglar en 

persons svar på kunskap och attityd. En enskild individs kunskap avgör hur attityden 

kring det ämnet sedan påverkar beteendet. Attityden kan således påverka individens 

uppfattning och bestämmelser och kan därav ha en negativ påverkan på den enskilda 

individens chans till utveckling och kunskapsvinst (Schrader & Lawless, 2004) 

 
Problemformulering 
Heteronorma styret exkluderar personer som befinner sig utanför dess ramar. På 

mödrahälsovården möter personal lesbiska par som väntar barn. Den heterosexuella 

normen behöver diskuteras och kritiskt granskas fortlöpande inom många verksamheter.  

Mer forskning krävs på området för att lesbiska kvinnor ska få ett gott bemötande inom 

mödrahäslovården. En av barnmorskans uppgift inom mödrahälsovården handlar om att 

stödja och stärka kvinnan samt hennes relation under en graviditet. Genom att granska 

lesbiska gravida kvinnors erfarenheter av bemötandet inom mödrahälsovården erhålls 

kunskap kring eventuella brister som därmed kan leda till utveckling och en förbättring 

av bemötandet.  

 
Syfte 

Att beskriva hur lesbiska par upplevde bemötandet av barnmorskor inom 

mödrahälsovården under en graviditet. 
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Metod 

Urval 
Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara lesbiska och haft kontakt med 

mödrahälsovården under sin graviditet. En av kvinnorna i paret skulle genomgått en 

graviditet och fött barn. Barnet skulle inte vara äldre än 18 månader vid intervjutillfället. 

Både kvinnan som varit gravid samt hennes partner inkluderades i studien. Deltagarna 

skulle kunna förstå och göra sig förstådda på fullgod svenska. Författarna hade kontakt 

med ett par som är lesbiska och fått barn. Genom snöbollsurvalet rekryterades fler 

kvinnor till studien. Alla lesbiska par tilldelades ett informationsbrev, se bilaga 1. av 

författarna, där det fanns information och kontaktuppgifter som var relevanta för studien. 

I informationsbrevet framkom studiens syfte samt att genomförandet av studien skulle 

ske genom intervjuer där konfidentialitetskravet samt frivillighetskravet belystes. Alla 

kvinnor blev informerade om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien 

utan att ha någon anledning. 
 

Datainsamling 

Det var totalt fem par som rekryterades till att delta i studien. En av författarna hade 

kontakt med ett lesbiskt par sedan tidigare. Via det tidigare bekanta paret kunde 

resterande deltagare rekryteras. Vid intresse erhöll författarna kontaktuppgifter till de par 

som ville delta varpå ett informationsbrev tilldelades. De kvinnor som tackade ja till att 

delta fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Alla intervjupersoner önskade att 

vara i sin hemmiljö. Intervjuerna genomfördes i södra Sverige i olika städer under 

veckorna 35-44 år 2016. Vid alla intervjuerna har båda kvinnorna medverkat samt båda 

författarna till studien. Deltagarna hade olika åldrar. Paritet varierade, två av paren hade 

barn som var äldre än 18 månader. Kvinnorna hade olika sysselsättningar.  En 

intervjuguide för kvalitativ forskning användes, där öppna frågor ställdes för att 

åstadkomma en öppenhet, se bilaga 2 (Kvale & Brinkman, 2009). Frågorna utformades 

för att besvara studiens syfte. Intervjuguidens frågor var: “Hur valde ni er 

mödrahälsovård?”, “Kan ni berätta om era erfarenheter av bemötande på er 

mödrahälsovård?”, “Positiva som negativa erfarenheter?”, “Hur upplevde du din 

delaktighet som partner under träffarna på mödrahälsovården?”, “Som blivande 

barnmorskor, vad ska vi tänka på gällande bemötande av ett samkönat par?”. Intervjuerna 

utformades som en dialog där forskningspersonerna fick prata fritt men med stöd utifrån 

intervjuguidens intervjufrågor. Följdfrågor kunde ställas utefter informanternas svar. 

Intervjuerna tog mellan 25 till 45 minuter och spelades in på författarnas mobiltelefoner. 
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Författarna lyssnade igenom det inspelade materialet flera gånger. Därefter 

transkriberades innehållet tillsammans av författarna till studien och därefter raderades 

materialet från telefonerna. Intervjuerna tilldelades ett nummer, för att de skulle 

avidentifieras utifrån personens medverkan. 
 

Analysmetod 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004) 

analysmetod med induktiv ansats. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal 

gånger. Intervjuernas innehåll tolkades utifrån det latenta innehållet i materialet. 

Författarna identifierades meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna formades utefter uttalanden eller specifika ord som relaterades 

till samma betydelse. Därefter kondenserades texten för att få fram det väsentliga och 

bevara kärnan för att innehållet skulle bli mer hanterbart. Den kondenserade texten 

kodades därefter för att skapa en förståelse för innehållet. Underkategorier och kategorier 

skapades för en bas av det uppenbara i intervjuerna, se ex i tabell 1 (Graneheim & 

Lundman,  2004). De kategorier som framkommit presenteras i resultatdelen. 
 

Tabell 1. Exempel på analysmetodens tillvägagångssätt. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det var mycket kring 
pappan, pappan kan 
göra si pappan kan 
göra så. Det var liksom 
inga andra 
familjebilder. Det är 
generellt tråkigt att 
man hela tiden utgår 
ifrån en man och en 
kvinna. 

Mycket kring 
pappa. Det var 
inga andra 
familjebilder. Det 
är tråkigt att man 
utgår ifrån en man 
och en kvinna. 

Heteronorma 
styret 

Heteronormt 
styre 
 

Neutralt 
språk 

 

Etiska övervägandet 

Att forska innebär att forskarna ska förhålla sig till föreskrifter och regler. Grunden i 

forskningsetik bygger på att forskaren innehar ett eget etiskt ansvar. Forskarna står för 

det yttersta ansvaret över att forskningen är moralisk acceptabel och håller en god 

kvalitet. Forskarna utgick ifrån individskyddskravet som preciseras i fyra 

huvudområden och lämpar sig till den humanistiska forskningen. Huvudområdena 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (Codex, 2015). Etisk ansökan genomfördes och godkändes av 

forskningsetiska rådet, dnr EPK 357-2016, Sydost se bilaga 3. Intervjuerna bidrog till 

att forskningspersonerna delade med sig mycket av sig själva. Det fanns en risk att 

kvinnorna kunde ta skada av deltagandet i studien då det är en utsatt grupp och delger 

mycket information. Författarna ansåg dock att nyttan med studien övervägde riskerna. 

Författarna har utifrån bästa förmåga försökt undvika att någon av deltagarna kommit 

till skada. Det var av vikt att författarna förklarade att intervjuerna avidentifierades och 

att all data behandlades konfidentiellt. Information gavs skriftligt samt muntligt innan 

intervjun påbörjades (Codex, 2015).  

 
Resultat 
Fem par deltog i studien. Deltagarnas ålder varierade mellan 27 – 40år. Det fanns en 

skillnad i paritet, två av paren hade ett gemensamt barn sedan tidigare. Deltagarnas 

sysselsättningar varierade.  

 

Tre kategorier med tillhörande underkategorier presenteras i resultatet. Kategorierna 

som framkom var “Förväntningar och fördomar”, “Neutralt språk” samt “En önskan om 

ett inkluderande”.   
 

Förväntningar och fördomar 

Mödrahälsovårdens placering 
Det fanns ingen större diskussion i samband med valet av mödrahälsovården. Att välja 

mödrahälsovård för paren handlade inte om att den skulle vara specialinriktad eller 

inneha en hbtq-certifiering. Det fanns istället en gemensam tanke hos paren att 

mödrahälsovården skulle vara belägen nära hemmet eller arbetet för att underlätta för 

dem praktiskt och tidsmässigt. Studiens deltagare ansåg att det var enkelt att gå till 

mödrahälsovården på den vårdcentral där de var listade sedan tidigare. 

 

“Tänkte bara på vart den var belägen, att den låg ganska centralt så att 

det skulle vara lättsamt att ta sig dit och så” 

 

Det framkom under intervjuerna att paren inte hade gjort någon direkt efterforskning 

eller fått rekommendationer av vänner inför beslutet. De hade en inställning att de alltid 

kunde byta mödrahälsovård om de var missnöjda. Däremot berättade ett av paren att de 
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inte reflekterat kring andra möjliga mödrahälsovårdscentraler, då de trodde att de inte 

hade något val.   
 

“Nä vi hade väl liksom ingen erfarenhet alls, vi hade inte frågat någon, 

tänkte väl att vi får byta om det inte känns bra” 

 

Att få träffa samma barnmorska genom graviditeten var av betydelse för majoriteten av 

paren. Kontinuiteten bidrog till en god och trygg miljö för de blivande föräldrarna. Ett 

par berättade att de träffade olika barnmorskor under sin graviditet på grund av 

semestertider och sjukskrivningar. Detta sågs som både positivt och negativt. Det 

positiva beskrevs av paret handla om att de inte blev uppmärksammade som ett 

samkönat par. Det negativa var att möta olika barnmorskor vilket resulterade i en känsla 

av otrygghet samt att de vid varje möte måste förklara sin situation och vilka de var. Ett 

par berättade att de valde att byta mödrahälsovård efter inskrivningen då de fick 

information om att de skulle få träffa olika barnmorskor.  
 

Ses som vem som helst 
De föreställningar paren hade på sin mödrahälsovård var att bemötandet skulle vara 

präglat av vänlighet och öppenhet. Det var viktigt för de intervjuade paren att få stöd 

och vägledning i sin graviditet på mödrahälsovården. De ville bli sedda, hörda och 

behandlade som alla andra. En återkommande beskrivning hur kvinnorna vill bli 

bemötta handlade om att få vara som vem som helst i den patientgrupp som får vård 

inom mödrahälsovården. 
 

“Jag tänker bara, att man skulle få ett bra bemötande som man vill ha vart 

man än går. Men man är ändå alltid lite så, hur ska de ta det utifrån att vi 

är två tjejer” 

 

Förväntningarna på mödrahälsovården grundades i en förhoppning om att den sexuella 

läggningen inte skulle stå i fokus. Att vara två kvinnor i ett förhållande beskrevs som att 

stå utanför den heterosexuella ramen. Det var en känslig situation och de upplevde en 

rädsla att behöva vända sig till mödrahälsovården. Det fanns en oro hur de skulle bli 

bemötta utifrån ett samkönat par. Egna fördomar bidrog till en ovisshet kring hur 

personalen skulle hantera att de var två kvinnor. 
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“Den första vi hade var en äldre kvinna och hur ens egna fördomar är: 

vad tänker hon nu? Den andra kvinnan vi fick hade någonstans ett 

arabiskt klingande namn och då blir man direkt - men gud - hur kommer 

hon att acceptera att vi är lesbiska? att man hade den fördomen, fast hon 

var hur bra som helst” 

 

Det var betydelsefullt för kvinnorna att barnmorskan skulle vara professionell och 

neutral i sitt bemötande. Att barnmorskan inte skulle göra skillnad på vilken sexuell 

läggning hon mötte. Det var viktigt att barnmorskan inte ifrågasatte de samkönade paren 

och gjorde skillnad på de blivande föräldrarna. 
 

“Att inte bli ifrågasatt som alltså på något sätt, jag är ju lika mycket 

mamma fast jag inte är biologisk förälder” 

 

Neutralt språk 

Heteronormt styre 
Det heteronorma perspektivet återspeglades i språket barnmorskorna använde vid 

träffarna. Paren belyste hur barnmorskorna med enkla medel och ord kunde få paren att 

känna sig inkluderade. Deltagarna i studien framförde ett missnöje då barnmorskan 

utgick ifrån den heterosexuella relationen under graviditeten. Det fanns en förhoppning 

om att barnmorskan inte skulle “etikettera”. 
 

“Det var mycket kring pappan bara. Pappan kan göra si och pappan kan 

göra så. Det var liksom inga andra familjebilder. Det är generellt tråkigt 

att man hela tiden utgår från en man och en kvinna” 

 

“Sen var det väl sånt som de inte tänker ibland. Minns att de pratade om 

gener och det kändes inte så relevant, alltså jag har ju inga gener i det här 

fick jag informera dem om. Några gånger blev det missförstånd liksom. 

Och att de frågar på inskrivningssamtalet vad du har för allergier och 

sjukdomar. Sådana grejer, det är väldigt konstigt” 

 

Alla paren tog upp att den skriftliga informationen som lämnades ut var formad och 

utgick utifrån en kärnfamilj bestående av en mamma, en pappa och ett barn. Ett par lade 

även märke till att den skriftliga informationen som skulle återlämnas till 
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barnmorskorna även utgick ifrån en man och en kvinna som väntar barn. Två av paren 

poängterade en frånvaro av alternativa familjebilder. 
 

“Titta över och ändra i material och sånt, neutralisera det liksom. Och 

annars om man inte kan det så kan man ju till att säga det, så när man ger 

fram broschyrerna, ja denna är ganska heteronorm eller denna är väldigt 

heteronorm men vi har bara det här materialet”   

  

Barnmorskans kompetens om hbtq-frågor 
Gemensamt var att paren belyste barnmorskans okunnighet gällande processen för en 

lesbisk kvinna att bli gravid. Kvinnorna beskrev att okunskapen hade en negativ 

inverkan på bemötandet. Ett par berättade att de tyckte det var tråkigt att barnmorskan 

inte hade kunskap om de juridiska möjligheterna till en graviditet. Däremot uppskattade 

två par att barnmorskan vågade blotta sin okunnighet vilket påvisade en nyfikenhet och 

en vilja att utvecklas. 
 

“Och att de inte riktigt hänger med att vi gjort det här i Sverige heller. Att 

de inte vet. att de inte riktigt kan juridiken bakom det. De skulle kanske 

behöva lite mer kunskap om från början” 

 

Okunskapen handlade om att barnmorskorna inte var uppdaterade gällande de regler 

och föreskrifter som de samkönade paren har idag. Det sker ständigt förändringar och då 

är det viktigt att barnmorskan håller sig uppdaterad kring denna information för att de 

lesbiska kvinnorna ska få en positiv upplevelse av barnmorskans kunskap kring 

samkönad graviditet. 
 

“Kunna lagstiftningen i Sverige, det är inte jättemycket fakta och det är 

bra för dem att kunna” 

 

En önskan om ett inkluderande 

Den gravida i fokus 
I alla intervjuer framkom brister i att inkludera partnern och flera av deltagarna hade 

förslag på förbättringar. Alla partners uppgav att det var förståeligt att fokus låg på den 

gravida, just för att hon var gravid. Däremot uttryckte partnern att hon inte upplevde sig 

lika delaktig i graviditeten. Detta kunde bidra till känslor av oviktighet, utanförskap och 

maktlöshet. Gemensamt för alla partners var att det borde vara en enkel åtgärd att 
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inkludera dem. Paren poängterade att om barnmorskan inte utgått ifrån den klassiska 

bilden av en kärnfamilj skulle det resulterat i en positiv upplevelse.  
 

“Man hade kunnat göra mer saker för att känna sig inkluderad, förbereda 

sig inför förlossningen var ju det allt handlade om - och hålla koll på 

fostret. De har nog inte så mycket fokus på andra förberedelser, tyvärr. Att 

det är två som blir föräldrar. Så att den som inte råkar vara gravid blir 

exkluderad” 

 

Under intervjuerna framkom att den gravida kvinnan i de flesta fall inte reflekterat kring 

sin partners delaktighet under träffarna på mödrahälsovården. Det var partnern själv 

som satte ord på sina känslor om sitt utanförskap. Om en diskussion hade uppstått 

inträffade den efter förlossningen. Endast en av de gravida reflekterade och 

uppmärksammade hur hennes partner inte blev inkluderad på träffarna hos barnmorskan 

på mödrahälsovården. 
 

“Hon tittade knappt på dig. Och jag vet ju att det var vissa gånger jag gick 

dit själv. Det spelade inte så stor roll om hon är där. Hon bjuds ju inte in” 

 

Missnöje över föräldrautbildningen uttrycktes av alla par som deltog i studien. En 

gemensam faktor var att inkluderandet att partnern under föräldragruppsträffarna var 

bristfällig. Informationen som gavs både muntligt, skriftligt och visuellt utgick ifrån den 

heteronoma bilden av en relation och familj. Barnmorskan hade vid samtliga träffar 

delat upp gruppen i ”mammor” och ”pappor”. Partnern beskrev det som obekvämt och 

onaturligt. 
 

“Det var när vi skulle dela upp oss i mammor och pappor. Och prata om 

våra erfarenheter och liknande. Och då blev jag lite såhär, jaha, då 

funderade jag. Jag testade dem lite och ser. Jag frågade - vart ska jag ta 

vägen då? Man kanske kan välja att säga de blivande mammorna och 

partners” 

 

Partnern uttryckte ett generellt missnöje och en brist kring de samtal som handlade om 

det blivande föräldraskapet under föräldragruppsträffarna. Rollen som partner och 

vikten av anknytning till det väntade barnet är områden som kunde berörts mer. 
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Göra sig inkluderade 
För majoriteten av partners fanns en acceptans och förståelse kring att inte vara den 

person som stod i fokus. Nästan alla intervjuade partners drog paralleller till blivande 

fäder och att de inte heller kan känna sig speciellt inkluderade och att inkluderandet 

förmodligen inte påverkades av den sexuella läggningen. I två av intervjuerna framkom 

att det var partnerns ansvar att bli inkluderad då det är två stycken blivande föräldrar, 

oavsett kön.  
 

“Det kanske inte var så att jag blev inbjuden men det struntade jag lite i, 

det kanske är lite mitt sätt. Man måste nog våga ta lite plats och vara lite 

obekväm” 

 

Regnbågsfärgad mödrahälsovård   

Det belystes under intervjuerna att inkluderandet av de lesbiska paren i allmänhet kunde 

ökas genom att ha en accepterande miljö på mödrahälsovården. Genom att exempelvis 

synliggöra acceptans med en regnbågsflagga var något tre av paren poängterade. Det 

var viktigt att den tillit som regnbågsflaggan signalerade var synlig för de blivande 

föräldrarna. Regnbågsflaggan symboliserar en inkludering av den minoritet de tillhör 

och flaggan gjorde att de kände sig välkomna. Regnbågsflaggan beskrevs stå för en 

öppenhet och en stark trygghet för de blivande föräldrarna 

 

“Och de hade ju en regnbågsflagga på sin dörr också, vilket ju också 

kändes tryggt och inkluderande” 

 

Några av de intervjuade paren ansåg att det borde vara en självklarhet för 

mödrahälsovården i Sverige att inneha en öppenhet för de homosexuella, att se deras 

graviditet som lika naturlig som den heterosexuella.  
 

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte, att beskriva lesbiska pars upplevelse av bemötandet inom 

mödrahälsovården, valdes en kvalitativ metod som ger svar på människors subjektiva 

upplevelser. Genom personliga intervjuer har resultatet växt fram. Enligt Polit och Beck 

(2009) är personliga intervjuer den metod som ger mest kvalitet i jämförelse med andra 

intervjumetoder, exempelvis intervju via telefon. Totalt rekryterades fem par genom 
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snöbollsurval. Snöbollsurval är ett bekvämlighetsurval och därav rekryterades likartade 

personer med liknande erfarenheter. Med snöbollsurval fanns risk för att deltagarna var 

partiska då deltagarna kan ha delat sina erfarenheter med varandra. Att informationen de 

delgav inte var informationsrik då det var ett riktad område som undersöktes och det 

kan ses som en svaghet i studien (Polit & Beck, 2009). Ett annat alternativ till 

datainsamlingsmetod hade varit att använda sig av en riktad datainsamlingsgrupp där 

författarna strävar efter att hitta bästa tänkbara informanter för ett specifikt område 

(ibid).  
 

Intervjuerna utspelade sig i parens hemmiljö efter deltagarnas egna önskemål. Genom 

att ha en medvetenhet inför mötet med paren kunde det ge en ökad trygghet för 

intervjupersonen. En risk med intervjuer var att informanterna inte vill delge hela 

sanningen då de befann sig i en utsatt situation och kunde uppleva sig pressade av 

intervjufrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna har försökt etablera en tillit i 

kontakten med deltagarna genom att avsätta rikligt med tid för intervjutillfället varav 

möjlighet till inledande dialog kunde föras innan intervjun påbörjades. Genom att 

etablera en tillit i kontakten hoppades författarna på att hjälpa deltagarna att uttrycka 

sina erfarenheter i ord. I den första intervjun var deltagarna och en av författarna 

bekanta vilket kan ha påverkat intervjutillfället. Intervjuerna har varit avslappnande utan 

störande teknik. Vid några tillfällen har kvinnornas barn varit närvarande men de har 

inte varit ett störande moment under tiden intervjun pågick.   
 

Författarna till studien upplevde inget nytt innehåll efter den femte intervjun och 

rekryteringen fortsatte inte. Hade fler intervjuer genomförts kunde det eventuellt 

genererat till djupare kunskap och förståelse. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

om urvalet är för stort är det svårt att få en djupare tolkning av intervjuerna. Är urvalet 

för litet blir innehållet inte överförbart till ett annat perspektiv. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar vidare att det kan vara en svaghet i den kvalitativa forskningen om de som 

intervjuar är ovana. Då författarna var ovana i rollen som intervjuare kan det ha 

påverkat objektiviteten. Däremot så har varje intervju lett till en ökad erfarenhet och 

gjort att författarna ställt mer riktade och utvecklande frågor i de senare intervjuerna. 

Intervjuguidens utformning med öppna frågor syftade till att de intervjuade skulle 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Utrymme för att ställa följdfrågor fanns. 

Viktigt med följdfrågorna var att de inte skulle ställas på ett sätt som ledde till ett 

störningsmoment i berättelsen. Utifrån informanternas svar har intervjuernas följdfrågor 
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försökt att anpassats individuellt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är fördelen med 

följdfrågor att få en utökad förståelse av informanternas erfarenheter. En nackdel med 

att ställa följdfrågor var att författarna tillsammans med informanterna kunde konstruera 

fram en berättelse.   
 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att inga generella regler finns gällande intervjuns 

utformning angående tidsintervallet. Behärskar intervjuaren intervjutekniken kan fokus 

läggas på innehållet i intervjun. I efterhand går det att spekulera om en pilotstudie hade 

givit ökad kvalitet på intervjuerna. En pilotstudie kan vara ett verktyg för att kontrollera 

upplägget av intervjun (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). Ännu en svaghet i 

studien var att två av de intervjuade paren hade barn som var äldre än 18 månader vilket 

kan har påverkat deras minne av mödrahälsovården. Deras barn var 23 respektive 24 

månader gamla. Av etiska skäl inkluderades paren med äldre barn då de var tillfrågade 

och hade förberett sig för att bli intervjuade. Detta är en svaghet med snöbollsurval då 

författarna inte hade full kontroll över att rekryteringen som genomfördes enligt 

inklusionskriterierna. 
 

Materialet har analyserats utifrån Graneheim och Lundmans analysmetod (2004). En 

svaghet med den valda analysmetoden var att viktig information kunde missas om för 

små eller för stora meningsbärande enheter valdes ur texten (ibid). Trovärdigheten i en 

studie handlar bland annat om författarnas egna förförståelse och hur den präglat 

analysen. Förförståelsen inkluderar den teoretiska kunskapen, förutfattade meningar 

samt tidigare erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2012). Författarna valde att studera 

ämnet då det fanns en förförståelse. Brister i form av ett heteronormativt synsätt har 

uppmärksammats inom mödrahälsovården under den verksamhetsförlagda utbildningen 

vilket kan ha präglat analysen. Författarna har utifrån bästa förmåga haft ett objektivt 

synsätt och inte låtit förförståelsen medvetet påverkat resultatet. Författarna bestod av 

två personer som tillsammans har intervjuat paren, genomlyssnat datamaterialet 

upprepade gånger, transkriberat samt läst intervjuerna vid flertalet tillfällen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2012) anses tillförlitligheten vara god då det är två personer 

som tillsammans tolkat och analyserat materialet. Det går att spekulera hur materialet 

hade tolkats om det gjordes enskilt då författarna omedvetet kan haft inflytande och 

påverkat varandra under analysprocessen. Polit och Beck (2009) menar att 

överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kvalitativ metod 
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inte generaliserbar men med en väl utförligt beskriven metod, urval, datainsamling och 

analys är det möjligt att genomföra liknande forskning på en annan grupp. 

Författarna anser att det är upp till läsaren att bestämma om överförbarheten är 

relevant.  

 
Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att valet av mödrahälsovård inte grundades i ett specifikt val utan 

för kvinnorna var mödrahälsovårdens placering av betydelse. Tidigare forskning visar 

att majoriteten av lesbiska par väljer att gå till en specialinriktad mödrahälsovård för att 

bemötas av en öppenhet och ökat stöd. (Röndahl et al. 2009; Spidsberg Dahl, 2007; 

Erlandsson et al. 2010). Författarna till denna studie har reflekterat över varför 

kvinnorna inte gjorde ett aktivt val.  Det kan ha handlat om bristande vetskap kring 

olika alternativ och riktade mödrahälsovårdcentraler. En annan aspekt är att på de orter 

kvinnorna var bosatta fanns ingen specialinriktad mödrahälsovård eller inom rimligt 

avstånd. Kvinnorna i studien har inte tagit del av vänners rekommendationer, sökt på 

internet eller blivit påverkade av andra medier. Detta står i motsats till tidigare forskning 

där det har visat sig att bland annat sökning på internet gjordes och rekommendationer 

från vänner var avgörande för valet av mödrahälsovård (Spidsberg Dahl, 2007; 

Erlandsson et al. 2010). Då den tidigare forskningen är publicerad för sex respektive nio 

år sedan kan det ha betydelse. I dag har eventuellt de lesbiska kvinnorna en mer naturlig 

inställning och syn på mödrahälsovården varför inte någon sökning på exempelvis 

internet gjordes.  
 

Kvinnorna i studien hade önskemål om att deras sexuella läggning inte skulle stå i fokus 

vid kontakt med mödrahälsovården. Det fanns en förhoppning om att bli bemötta på 

samma sätt som heteropar. Samma resultat framkom i Spidsberg Dahls (2007) studie 

som beskriver att det var viktigt att barnmorskans perspektiv utgick ifrån en öppenhet 

gentemot alla som sökte vård på mödrahälsovården. Samtidigt ville de intervjuade 

kvinnorna i denna studie understryka vikten av deras sexuella läggning och göra den 

synlig för att på så sätt neutralisera eventuella fördomar och implementera en 

naturlighet i att vara lesbisk. En fundering väcktes kring om det fanns ett politiskt 

bakomliggande perspektiv hos kvinnorna med att få synliggöra de lesbiskas möjligheter 

att bilda familj. Författarnas uppfattning är att synliggöra lesbiskas rättigheter genom att 

neutralisera den sexuella läggningen så kan det öka acceptansen i samhället och 
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förhoppningsvis på lång sikt generera i en ökad global acceptans. För att åstadkomma 

en positiv spridning och förändring kan politiken vara ett avgörande verktyg. Liknande 

skäl bekräftas av Spidsberg Dahl (2007). 
 

Gemensamt för alla intervjuade kvinnor var att det fanns en önskan om att barnmorskan 

använde ett neutralt språk på mödrahälsovården. Barnmorskans okunskap angående 

hbtq-frågor var tydligt beskrivet av kvinnorna i de olika intervjuerna. I likhet med 

Spidsberg Dahl (2007) menade  kvinnorna att om barnmorskan visat på nyfikenhet och 

frågat om deras situation hade det öppnat upp för ett större förtroende. KAB-modellen 

(Schrader & Lawless, 2004) är en modell som skulle kunna implementeras i 

barnmorskans kompetensutveckling. KAB-modellen menar att attitydförändring kan ske 

utifrån kunskap. Vågade barnmorskan blotta sin okunskap och visa på nyfikenhet kring 

kvinnornas situation kunde hon skapa ett ökat förtroende hos de lesbiska paren. 

Kunskap skulle också kunna leda till att barnmorskorna hade en större möjlighet att 

förändra sitt språkval. I Sverige finns mottagningar som är hbtq-certifierade. 

Barnmorskans profession innefattar kunskapen om olika sexuella läggningar. Under 

studiens utformning har utrymme för reflektion gällande behovet av en hbtq-certifiering 

på mödrahälsovården uppstått. En förhoppning finns om att en certifiering inte ska 

behövas i framtiden och att lesbiska kvinnor ska få ett gott bemötande överallt. Att 

neutraliseringen och acceptansen av samkönades rättigheter kommer att ses som en 

självklarhet inom hälso-och sjukvården utan en certifiering. Kanske hade resultatet sett 

annorlunda ut om kvinnorna hade valt en hbtq-certifierad mödrahälsovård. 
 

Material och broschyrer som delades ut inom mödrahälsovården kritiserades av 

kvinnorna i studien. De menade att den text som presenterades enbart utgick från det 

heteronorma perspektivet. Det blev tydligt för de lesbiska paren att de inte tillhörde den 

grupp som förväntades läsa dessa broschyrer. Att få ett material som är mer neutralt i 

hur en familj ser ut skulle betyda mycket för kvinnorna. Från ett genusperspektiv är 

samhällets normer reglerade utifrån manligt och kvinnligt sedan lång tid tillbaka. Att stå 

utanför den heteronorma ramen kan ses som ett avvikande beteende (Ambjörnsson, 

2016). Dagens informationsmaterial är skildrade utifrån den  heteronorma ramen och 

kvinnorna upplevde sig inte inkluderade. Författarna kan se nyttan med att 

könsneutralisera det material som är framtaget för att inkludera alla. Dessutom borde 

neutrala ordval som t.ex. “förälder” och “partner” användas för att inte kränka någon 

oavsett kön eller sexuell läggning.  
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I alla intervjuer framkom det att på mödrahälsovården förekom ett bristfälligt 

inkluderande av partnern vilket upplevdes negativt. Betydelsen av ett gott inkluderande 

hade medfört en bättre upplevelse av att det är två som skall bli föräldrar. Det fanns en 

förståelse för att det skulle vara den gravida i fokus men exkluderandet påverkade 

partnerns upplevelse. I artikeln av Cherguit, Burns, Pettle och Tasker (2013) genomförd 

i Storbritannien styrks detta utanförskap om att partnern inte kände sig inkluderad i 

mötet på mödrahälsovården. Känslan av utanförskap hos partnern tror författarna kan 

vara av olika skäl. Ett kan handla om den tidspress barnmorskan kan uppleva inför de 

inbokade mötet med patienten. Det är styrdokument som skall ska följas och 

information ska tilldelas kvinnan under besöket. Barnmorskans huvuduppgift är att 

övervaka graviditeten. Ett annat skäl kan vara att barnmorskan som kvinnorna träffat 

inte hade tillräckligt av erfarenhet av möten med homosexuella par, vilket kunde 

resultera i en osäkerhet och rädsla vid träffarna. Denna reflektion bekräftas även i 

kunskapsstöd för barnmorskor (Socialstyrelsen, 2015). Exkluderingen av partnern och 

det negativa som det medför kan eventuellt generera i en minskad tilltro och ökad 

känslighet till framtida vårdtillfällen för homosexuella kvinnor.   
 

Under föräldragruppsträffarna blev det tydligt enligt kvinnorna att det heteronorma 

perspektivet fick styra. En känsla av osynlighet uppstod då grupperna skulle indelas 

utefter kön. Det var svårt att finna en naturlig plats i sammanhanget för partnern. Att 

dela upp grupper i “mamma” och “pappa” anser författarna vara förlegat och bör ändras 

med tanke på den positiva utveckling som skett i Sverige gällande samkönades 

rättigheter. I artikeln av Spidsberg och Sørlie (2012) beskrev en barnmorska att hon 

upplevde svårigheter i mötet med partnern och att se partnerns roll i familjen. En annan 

barnmorska beskrev att hon inte gjorde någon skillnad på vilket kön partnern hade, 

vilket är ett synsätt att föredra enligt författarna. Föräldragruppsträffarna bör utvärderas 

för att inte exkludera någon samt lägga mer fokus på det kommande föräldraskapet. Ett 

av mödrahälsovårdens mål är att stärka paret inför det kommande föräldraskapet 

(Collberg & Ellis, 2014). Därför behöver föräldragruppsträffarna eftersträva att leva upp 

till det målet. 
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Konklusion 

Studiens resultat visar att de lesbiska kvinnorna valde mödrahälsovård utifrån dess 

placering relaterat till arbete eller hem. Bemötandet av barnmorskan skulle vara präglat 

av en vänlighet och en öppenhet. Språkbruket hos barnmorskan bör vara neutralt med 

ordval som är könsneutrala. Tilliten minskade när barnmorskan påvisade en okunskap 

gällande samkönades graviditet. Inkluderandet av partnern var sparsam vid mötet med 

barnmorskan och medförde en negativ upplevelse. Föräldragruppsträffarna var 

genomsyrade av det heteronorma perspektivet och informationen angående 

föräldraskapet var bristfällig. Mödrahälsovården som synliggjorde regnbågsflaggan 

medförde en känsla av sammanhang och öppenhet. Studiens resultat visar att 

bemötandet av lesbiska gravida par bör förbättras inom mödrahälsovården. 

Förbättringen kan vidtas genom enkla åtgärder så som att synliggöra regnbågsflaggan, 

att tala med neutrala termer samt ändra det visuella och skriftliga material som delas ut i 

form av broschyrer och enkäter. 

 
Förslag på vidare forskning 

Utifrån studiens resultat har det framkommit att barnmorskans bemötande har brustit. 

Ett intressant perspektiv hade varit att få ta del av barnmorskans upplevelse av att 

bemöta ett samkönat par på mödrahälsovården. En annan vinkel som skulle vara 

intressant är att få inblick i den ensamstående mammans upplevelse av 

mödrahälsovården. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att få ta del av två 

homosexuella mäns tillgång till information och vägledning gällande föräldraskapet.  
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