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SAMMANFATTNING 

Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för homosexuella när det gäller lagar och 

förordningar. Bland annat är rätten till att bli föräldrar numera juridiskt accepterat. Flera 

homosexuella par väljer därför att skapa familj. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

lesbiska kvinnors upplevelser i samband med mödravården och förlossning. Sammanställningen 

resulterade i fem huvudkategorier, Kommunikation, Bekräftelse, Försvar , Kunskap och 

Öppenhet, vilket bearbetades utifrån Imogene Kings omvårdnadsteori. Resultatet visade på att 

flera kvinnor hade upplevelser av positiv karaktär men att det även fanns många som berättade 

om negativa upplevelser. Heteronormativitet var ett ständigt återkommande tema som 

genomsyrade samtliga kategorier. Vårdpersonalen förutsatte ofta att de lesbiska kvinnorna var 

heterosexuella utan att ta hänsyn till andra möjligheter. Denna studie visar på att vårdpersonal 

bör vara medvetna om sitt sätt att kommunicera och att se det unika i varje individ. Positiva 

upplevelser framkom när barnmorskan tydligt bekräftade de lesbiska kvinnorna som blivande 

föräldrarna. En god omvårdnad förutsätter att vårdpersonal har kunskap om heteronormativitet 

och att det skapar hinder för vården av lesbiska kvinnor. 

 

 

Nyckelord: Lesbisk, Mödravård, Upplevelser, Heteronormativitet. 



SUMMARY 

The last decade has brought great changes for homosexuals in laws and regulations. Among 

other things, the right to be parent is now legally accepted. Many gay couples have therefore 

decided to create a family. The purpose of this study was to describe lesbian women´s 

experiences in connection with prenatal care and childbirth. The compilation resulted in five 

main categories: Communication, Acknowledgment, Defense, Knowledge and Openness, which 

was worked up from Imogene King´s theory of caring. The results showed that several women 

had experiences of positive character, but that there also were many who talked about negative 

experiences. Heteronormativity was a constantly recurring theme that permeated all categories. 

Caregivers often assumed that the lesbian women were heterosexual without regard to other 

possibilities. This study shows that health professionals should be aware of their own way to 

communicate and to ensure the uniqueness of each individual. Positive experiences emerged 

when the midwife is clearly confirmed the lesbian women as prospective parents. Good care 

requires that health professionals are aware of heteronormativity, and that creates obstacles to 

the care of lesbian women. 
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1 INLEDNING 

Förutsättningarna för lesbiska kvinnor att bli gravida har förbättrats i Sverige det sista 

årtiondet med hjälp av lagstiftningar. Genom media är det lätt att få uppfattningen att 

homosexuella par i större utsträckning än tidigare väljer att bilda familj. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom mödravården noterade vi att informationen till 

blivande föräldrar oftast var riktad till det heterosexuella paret, vilket utesluter föräldrar 

som står utanför den traditionella kärnfamiljen. Vi blev intresserade av att få veta hur 

mödravården och förlossningsvården uppfattades av lesbiska kvinnor. 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Definitioner 

Enligt Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL, 2011) är homosexualitet ett 

sexuellt och känslomässigt intresse för personer av samma kön, och heterosexualitet ett 

sexuellt och känslomässigt intresse för personer av motsatt kön. RFSL beskriver att 

bisexualitet är ett sexuellt och/eller emotionellt intresse för både kvinnor och män, och 

uttrycket HBT innefattar, homo, bi och transsexuella personer. 

 

2.2 Historik 

Socialstyrelsen avskrev homosexualitet från registret över sjukdomar år 1979. Flera 

viktiga milstolpar har följt under åren och 1995 infördes partnerskapslagen (RFSL, 

2011).  För många är det en självklarhet att vilja bli förälder (Stenholm & Strömberg, 

2004) och med en ökad acceptans i samhället för homosexuella överväger nu flera 

lesbiska kvinnor föräldraskap (McManus, Hunter & Renn, 2005). År 2001 presenterade 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2001) en utredning, vars syfte var att undersöka 

förhållanden för barn i homosexuella familjer. Utredningen visade att det inte var 

någon skillnad i barnens utveckling och uppväxtvillkor jämfört med heterosexuella 

familjer (SOU, 2001). Detta medförde att lagstiftningen för anhörighetsadoption kunde 

träda i kraft 2003. Medföräldern kunde nu ansöka om föräldraskap i juridisk mening 

(Enlund & Tidman, 2010). Vidare beskriver Enlund och Tidman att tidigare har 

lesbiska kvinnor som önskat bli gravida genom inseminering på sjukhus, fått söka sig 

utomlands till exempelvis Danmark eller England. Möjligheterna att bli gravid 

förbättrades för lesbiska i Sverige när lagen om assisterad befruktning ändrades år 

2005. Lagändringen gjorde det möjligt för kvinnor som är sambo eller ingått 

registrerat partnerskap att insemineras på sjukhus (Socialstyrelsen, 2011). Enligt 

psykologstudenten A. Rozental (e-post, 10 mars 2011) har 568 behandlingar 

genomförts sedan lagen trädde i kraft och fram till december 2009. Behandlingarna är 

utförda på de olika universitetssjukhusen i Sverige. Det är de enheterna som har 

tillstånd att genomföra assisterad befruktning med donerade äggceller och spermier. 

Rozental menar att det är svårt att få en uppfattning om hur många som väljer att 

behandlas utomlands. Enlund och Tidman (2010) skildrar kvinnor som väljer att 
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inseminera hemma med en donator som för dem är känd istället för att få hjälp på 

klinik. Känslan av oberoende kan förstärkas då kontakten med sjukvården blir 

begränsad (Enlund & Tidman, 2010).  

 

Mödravårdscentralen, MVC, bedriver mödrahälsovård i Sverige med stadsbidrag sedan 

1937. Syftet med primärvården är att förebygga komplikationer under graviditet och 

efter förlossning (Nationalencyklopedin, 2005). Mödrahälsovården har i uppdrag av 

landstinget att följa olika basprogram och riktlinjer, vilka finns beskrivna i 

Uppdragsguiden (2011). Under graviditeten innebär det bland annat, undersökningar 

och hälsosamtal hos barnmorska, utbildning för föräldrar enskilt eller i grupp samt 

läkarbesök. Efter förlossningen skall uppföljning erbjudas där gynekologisk 

undersökning och preventivmedels information ges. Verksamheten skall utformas 

utifrån dessa riktlinjer, men kan dock se olika ut beroende på eventuell inriktning och 

geografiskt läge. 

 

Socialstyrelsen (2005) anger i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

att vården som utförs ska bygga på forskning och därmed vara evidensbaserad.  

Forskningsresultaten skall appliceras till det dagliga arbetet. Sjuksköterskan skall även 

se till den enskilda patientens och familjens önskemål. Enligt McManus, Hunter och 

Renn (2005) har vårdpersonalen en unik möjlighet, att genom en större kunskap om 

likheter och skillnader mellan kulturer, förbättra hälsoområdet för människor i 

samhället som historiskt sätt varit utfrysta. De anser att det är upp till vårdpersonalen, 

att genom kunskap, inkludera människor med olika bakgrund och sexuell läggning i 

omvårdnaden. Neville och Henrickson (2005) påpekar att vårdpersonalens attityder 

angående patientens sexuella läggning är av stor vikt. Attityderna påverkar kvalitén på 

vården och är avgörande för patienterna när de väljer vårdgivare. Vårdpersonalen gör 

ofta antaganden om att patienten är heterosexuell tills motsatsen är bevisad och att HBT 

– personer på grund av rädslan för negativa reaktioner väljer att inte berätta om sin 

sexuella läggning för vårdgivaren. Även Björkman och Malterud (2009) beskriver 

dessa antaganden från vårdgivaren, och menar att patienten då tvingas välja att aktivt 

berätta om sin sexuella läggning eller passivt passera som heterosexuell. 
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2.3 Lagstiftning 

Hälso- och sjukvårdslagen (HLS, SFS 1982:763) 

2§ Mål för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. 

 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

1§ Lagens ändamål. 

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

 

Lagen om assisterad befruktning (SOSFS 2005:17) 

År 2005 ändrades den befintliga lagen om inseminering så att även lesbiska par fick 

möjligheten att insemineras i Sverige. 

 

2.4 Normer och värderingar 

Dimbleby och Burton (1999) menar att det finns flera olika sätt att kommunicera på.  

Samspelet mellan människor sker via tal, skrift, bild och icke verbal kommunikation. 

Det kan vara med tonfall på rösten, klädsel eller variationer i kroppsspråk som den icke 

verbala kommunikationen sker och den kan tolkas på olika sätt beroende på kultur, som 

enligt Dimbleby och Burton kan ske medvetet eller omedvetet. Birkler (2007) betonar 

vikten av språket mellan vårdpersonal och patienter. Författaren skriver att 

sjuksköterskan visar sina egna värderingar genom de ordval hon gör, och att det därför 

är viktigt att sjuksköterskan har patientens livsvärld i fokus för att kunna uppnå ett bra 

samtal. Birkler påpekar även betydelsen av kunskap om kommunikation och dess 

effekter. Med kunskap blir det möjligt att medvetet välja sitt sätt att kommunicera i 

omvårdnadsrelationen. Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(2005) är väl utformad och har tyngd i helhetssynen av människan och den 

humanistiska människosynen. I detta ingår sjuksköterskans förmåga att möta patienten 

och dess närstående på ett respektfullt sätt i kommunikation och dialog.  
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Att god omvårdnad ska ges till alla förbehållslöst går att läsa i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007). Denna kod är menad att användas i det dagliga arbetet och i ett 

samhälle i ständig förändring. Röndahl, Innala och Carlsson (2006) beskriver att det är 

viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om sitt sätt att bemöta patienter från olika 

kulturer. De redogör för att vården vanligtvis använder sig av heteronormativa 

antaganden och att dessa antaganden kan leda till en bristfällig kommunikation, som 

kan inverka på vården på ett negativt sätt. 

 

Trots att utvecklingen går framåt är enligt RFSL (2011) heterosexualitet och den 

heterosexuella kärnfamiljen norm i dagens svenska samhälle. RFSL beskriver att 

heteronormativitet är att utgå från att alla är och agerar på ett sätt där män är 

intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande 

och onormalt, denna sociala norm kan vara medveten och omedveten. Enligt 

Rosenberg (2002) är heteronormativitet ett antagande om att alla är heterosexuella och 

att detta sätt att leva på är det enda naturliga. Det är strukturer, handlingar och 

relationer som håller fast vid att heterosexualitet är det korrekta. Rosenberg beskriver 

normer som sociala regler, vilka det finns outtalade krav på att följa och som ofta är att 

betrakta som osynliga. Dessa normer uppfattas inte tills någon bryter mot dem och då 

blir synliggjorda. Rosenberg beskriver att heteronormativiteten har två grundprinciper 

som är bärande, exkludera och inkludera. Det första är uteslutning av de människor 

som avviker från normen genom uppdelande av vi och dem, där den ena gruppen blir 

mer privilegierade än den andra och en sådan uppdelning skapar sociala klyftor och 

ojämlikhet. Det andra är assimilering, att få grupper som ses avvikande från normen att 

ändra på sitt beteende, önskningar och värderingar så att de uppfyller de krav som 

fastställts av de styrande grupperna i samhället. Rosenberg menar att detta ställer den 

som avviker från normen inför ett svårt val. Antingen välja att fortsätta avvika från 

normen eller inta en identitet som inte överensstämmer med den tidigare identiteten och 

på det sättet bli påmind om vilka val och beteenden som är socialt accepterat. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

King (1981) förklarar att omvårdnadssituationer sker då sjuksköterska och patient 

etablerar en relation. Det är en process av åtgärder, reaktioner och interaktioner. Genom 

målmedveten kommunikation identifierar sjuksköterska och patient tillsammans 
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problem och upprättar specifika mål. Enligt King är det en viktig uppgift för 

sjuksköterskor att etablera kontakt med patienten, samt sträva efter att uppnå de 

uppsatta målen. 

 

King (1981) bygger sin omvårdnadsteori på tre olika system, det personliga, 

interpersonella och sociala systemet. Det personliga systemet innebär att varje enskild 

individ är ett eget system. Varje person upplever verkligheten på sitt eget sätt. En 

verklighet som kan se väldigt olika ut från person till person. Människor relaterar till 

tidigare erfarenheter av mänskliga kontakter i kommunikationen med andra. 

Erfarenheter som har bearbetats genom kategorisering och organisering av möten. Då 

varje människa och dess erfarenheter ska ses som unik, kan flera personer observera 

samma händelse men uppleva den på helt skilda sätt. För att gemensamt närma sig 

målet för patientens vård beskriver King att det i interaktionen mellan sjuksköterska 

och patient är viktigt med en objektiv uppfattning om den andre. Även om hur 

kännedom om sitt eget jag, sättet en person definierar sig för sig själv och för andra, 

kan anses viktigt för att förstå mänskligt beteende. Vidare belyser King att 

sjuksköterskor bör vara medvetna om de olika faktorerna som påverkar deras 

uppfattning om patienter i vårdmiljöer. Vårdpersonal bör se till patientens eget jag, trots 

att det ej matchar stereotypa mallen för hur en patient bör vara. 

 

Samspel mellan människor menar King (1981), från små till större grupper, bildar olika 

interpersonella system. Desto större grupper, desto mer ökar komplexiteten på 

interaktionerna mellan människor. En och samma person ingår i många olika system. 

Det finns enligt King flera faktorer som påverkar interaktionen mellan människor, och 

en central del i interpersonella system är kommunikation. Det är kommunikation som 

gör att relationen mellan vårdare och patient utvecklas och bevaras. King påpekar 

vikten av kunskap hos sjuksköterskor om verbal och icke verbal kommunikation. Med 

verbal kommunikation menas ord som sägs och skrivs. Det gäller för sjuksköterskan att 

hitta ett gemensamt språk med patienten, och att aktivt lyssna i kommunikationen. Om 

detta görs kan det skapa ett utrymme för patienten att öppna sig och dela med sig av 

information. Att kunna förstå beteende och kroppsspråk hos patienten är av stor vikt, 

men även vara medveten om vilka signaler sjuksköterskan själv sänder ut och som 

tolkas av patienten. 
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Grupper som ingår i interpersonella system och har samma intressen samt mål bildar 

ytterligare erfarenheter inom ett samhälle eller gemenskap, och detta kallar King för ett 

socialt system. Olika sociala grupper existerar i ett flertal sociala system, som inom 

exempelvis skola, arbetsplatser och religion. Vårdsektorn beskrivs som ett stort socialt 

system. I de sociala systemen är de sociala krafterna i ständig rörelse, samspelet mellan 

dessa krafter påverkar den sociala interaktionen, uppfattningen, hälsan och beteendet.  

Något som karakteriserar ett socialt system och är relevant när det gäller vård är enligt 

King olika roller, makt och beslutstagande. Sjuksköterskor träffar i arbetet på 

människor med olika erfarenheter från olika sociala grupper. King beskriver hur sociala 

system påverkar individers beteende och hur kunskap om detta är viktigt för 

sjuksköterskor. För att sjuksköterskor ska kunna ge en bra vård bör de ha en förståelse 

om patienternas olika bakgrund och hur interaktionen mellan patient och sjuksköterska 

påverkas av tidigare erfarenheter. 

 

En viktig poäng med Kings (1981) teori är förståelsen om att sjuksköterskan kan 

uppfatta en situation helt annorlunda än vad patienten gör. Det är en viktig kunskap 

inom vården. Denna kunskap skapar en stabil grund för att en bra kommunikation och 

en god vårdrelation mellan vårdare och patient ska kunna uppstå. Tillsammans med 

patienten ska sjuksköterskan sätta upp mål för vården och arbeta aktivt för att målen 

ska uppnås, och möjligheterna för det ökar med en bra kommunikation. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Personal inom mödravården möter många olika familjekonstellationer som inte enbart 

består av en mamma och en pappa. Möjligheten för lesbiska kvinnor att bilda familj har 

på senare år förbättrats tack vare ny lagstiftning. En av förutsättningarna för god 

omvårdnad är att vård till blivande föräldrar från olika kulturer ges utifrån deras unika 

behov. Tidigare forskning pekar på att heteronormativa attityder finns inom vården 

generellt, vilket har visats kan leda till bristfällig kommunikation och ha en negativ 

inverkan på vården av lesbiska kvinnor. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva lesbiska kvinnors upplevelser av vården i samband med graviditet, 

förlossning och eftervård. 
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5 METOD 

5.1 Metod 

Studien är en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes för analys och 

sammanställning. 

 

5.2 Urval 

Arbetet startades med en övergripande litteratursökning för att få en första inblick i 

ämnet. Efter den första sökningen av vetenskapliga artiklar valdes de som var lämpliga 

ut, enligt Friberg (2006) är det ett vedertaget tillvägagångssätt. Artiklarna som 

inkluderades för litteraturöversikten handlade om lesbiska kvinnors upplevelser av 

vården i samband med graviditet och förlossning. Friberg (2006) betonar vikten med en 

utförlig redovisning av hur sökningen gått till. Databaser som användes var Cinahl, 

Academic Search Elite, Medline och Amed på Röda Korsets Högskola. Då vissa 

artiklar hämtades på annan högskola för att få tillgång till full-text hittades ytterligare 

en artikel i Pubmed på Karolinska Institutet. Sökningen inleddes med att söka artiklar 

från år 2001 men fick sedan utöka årtalen till 1990 på grund av för lite material. 

Artiklarna som valdes var peer-reviewed. Olika sökord och kombinationer prövades, 

men antingen passade inte artiklarna syftet eller så återkom artiklar som redan valts ut. 

Första valet av artiklar gjordes utifrån artiklarnas titel. Sedan lästes artiklarnas 

sammanfattning för att kontrollera att artikeln passade syftet, därefter lästes hela 

artikeln grundligt ett flertal gånger. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Sökord som användes var experience, lesbian, pregnancy, nurse, care, communication, 

childbirth och maternitycare. Sökord och antal träffar redovisas i tabell1. 

 

Tabell 1: Litteratursökning med antal träffar och sökord. 

 

5.4 Dataanalys 

Nio utvalda artiklar lästes noggrant igenom och granskades med hjälp av Willman et al. 

(2006) granskningsmall för kvalitativa studier. Svaren som framkom utifrån 

granskningsmallen poängsattes och omvandlades till procent. Procenten bestämde 

vilken kvalité studien hade. Under 60 procent bedömdes som låg kvalité, 60-69 procent 

som medel och 70-100 procent som hög kvalité. Resultatet av artikelgranskningen 

redovisas i bilaga 1, som påvisade att alla nio artiklarna höll god kvalité och 

inkluderades i studien. Polit och Beck (2009) belyser vikten av att få en grundlig 

uppfattning av materialet. Båda författarna läste igenom artiklarna för att få en 

helhetsbild av innehållet. När alla artiklarna var lästa gjordes en sammanfattning på 

svenska av vad som framkommit, som dokumenterades i bilaga 1. Därefter lästes 

artiklarna om igen av båda författarna, för att se om flera artiklar berörde samma sak. 

Fokus lades på likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll det belyser Friberg 

(2006) är viktigt i analysarbetet. Vid den gemensamma analysen av texten framkom 

fem huvudkategorier (Tabell 2). Under arbetets gång delades resultatet in i ett flertal 

underkategorier, det var nödvändigt när texten berörde likheter men utifrån olika 

aspekter. Underkategorierna framkom när författarna oberoende av varandra 

analyserade artiklarnas innehåll för att sedan diskutera och jämföra vad som 

framkommit. 

 

Sökord med AND Antal träffar Utvalda artiklar 

Experience, lesbian, pregnancy 13 2 

Experience, nurse*, lesbian 28 1 

Childbirth, lesbian 21 4 

Maternitycare, lesbian, 

experiences 

7 2 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Samtliga artiklar i litteraturstudien hade etiska aspekter i beaktning. Detta genom att 

deltagarna i artiklarna gett sitt medgivande efter att ha fått muntlig och skriftlig 

information. Några av artiklarna var även godkända av en etisk kommitté. De 

analyserade artiklarna var uteslutande vetenskapliga och peer-reviewed vilket innebär 

att de blivit förhandsgranskade och godkända (Willman et al.2006). Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) ska resultatetsammanställas och redovisas på ett objektivt sätt 

utan att förvränga eller undanhålla viktiga delar från litteraturen. Litteraturstudien är 

utförd med respekt för det. 
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7 RESULTAT 

 Under analysen av artiklarna framkom fem huvudkategorier, kommunikation, 

bekräftelse, försvar, kunskap och öppenhet. Tabell 2 visar vilka artiklar som 

representerar de olika kategorierna. Huvudkategorierna följs av underkategorier som 

redovisas i löpande text. 

 

Tabell 2: Resultatöversikt med huvudkategorier. 

 

7.1 Kommunikation 

”It always says `father´on all the papers, so we cross it out and write `mother´ instead, 

but we do note it, we do” (Röndahl et al., 2009, s.2341). 

                Huvudkategori: 

Artikel: 

Kommunikation Bekräftelse Försvar Kunskap Öppenhet 

1. 

Röndahl, Bruhner & 

Lindhe. (2009) 

x x x x x 

2. 

Wilton & Kaufmann. 

(2001) 

x x x x x 

3. 

Buchholz. (2000) 

x x x   

4. 

Erlandsson, Linder & 

Häggström-Nordin. 

(2010) 

x x x x  

5. 

Lee, Taylor & Raitt. 

(2010) 

  x x  

6. 

Spidsberg. (2007) 

x x x x x 

7. 

Larsson & Dykes. (2009) 

x x   x 

8. 

Renaud. (2007) 

x x x x  

9. 

Stewart. (1998) 

x x x x  
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7.1.1 Föräldrautbildning 

Ett ämne som var återkommande i flera av artiklarna var den bristfälliga 

kommunikationen i föräldrautbildningen. Erlandsson, Linder och Häggström-Nordin 

(2010) beskriver att utbildningen dominerades av heterosexuella attityder. 

Vårdpersonalens attityder visade sig genom den icke-verbala kommunikationen som 

förmedlas via kroppsspråk. Erlandsson et al. (2010) förklarar även att mödrarna 

upplevde att de hade andra frågor än fäderna i klassen. De blev uppdelade i mamma 

och pappa grupper vilket gjorde att de kände sig obekväma. Wilton och Kaufmann 

(2001) redogör även de att det kvinnorna var mest missnöjda med var 

föräldrautbildningen. Flera kände sig exkluderade för att utbildningens inriktning 

endast var mot heterosexuella par. Även Larsson och Dykes (2007) belyser att 

utbildningen hade fokus på de blivande föräldrarna som mamma och pappa. Röndahl, 

Bruhner och Lindhe (2009) berättar hur kvinnorna i deras studie inte blivit erbjudna 

någon föräldrautbildning alls vilket är något som erbjuds till heterosexuella föräldrar. 

Att inte bli presenterade som ett par inför gruppen klargör Spidsberg (2007) som ett 

problem. Vissa kvinnor valde att medverka på föräldraklasser som de visste andra hade 

bra erfarenheter från, där de blev accepterade som lesbiska mödrar, för att upplevelsen 

skulle bli så bra som möjligt (Renaud, 2007). 

 

7.1.2 Information 

Heteronormativ information, både muntlig och skriftlig, var något som framkom i ett 

flertal av artiklarna. Röndahl et al. (2009) beskriver att kvinnor blev förolämpade av 

standardiserade formulär som utgick från att alla var heterosexuella, och att formulären 

upplevdes som stereotypa. Kvinnornas känsla av osäkerhet ökade när vårdpersonalen 

använde sig av heteronormativ kommunikation vilket var vanligt förekommande under 

hela graviditeten. Även Renaud (2006) framhäver den negativa upplevelsen som ett 

resultat av formulär som exkluderade partnern. Stewart (1998) beskriver både bra och 

dåliga upplevelser av sättet att få information. De dåliga upplevelserna berodde på att 

kvinnorna känt sig utsatta för verbal homofobi från vårdpersonalen. Buchholz (2000) 

skildrar upplevelser från förlossningen som odelat positiva. Vårdpersonalen var i de här 

fallen informerad om att paren var lesbiska och det medförde att kommunikationen 
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upplevdes som fri och enkel. Information åt båda hållen kändes viktigt för samspelet 

och det var den bidragande orsaken till deras positiva upplevelser. 

7.2 Bekräftelse 

”And they put up a little sign, and just wrote `mother X´ and `mother Y´ on it” 

(Röndahl et al., 2009, s.2341). 

 

7.2.1 Att bli bekräftad 

Vikten av att bli bekräftad och synlig för den individ man är framkommer i artiklarna 

som ett viktigt tema. Stewart (1998) skriver att alla, utan undantag, kommenterade att 

de kände sig accepterade när deras sexuella läggning blev erkänd och bekräftad. 

Positiva upplevelser uttrycktes framförallt i samband med att vårdpersonalen visade att 

de sett och accepterat deras situation och förhållande. Känslan av att vårdpersonalen 

såg deras sexuella läggning som något negativt, gav starka upplevelser av att bli 

förminskad och förbisedd. Möten upplevdes som bekväma och avslappnade då 

vårdpersonalen bekräftade kvinnorna (Wilton & Kaufmann, 2001). Larsson och Dykes 

(2007) konstaterar att flera kvinnor hade positiva upplevelser av vården då 

vårdpersonalen fick dem att känna sig välkomna och omhändertagna. 

 

7.2.2 Fokus på sexuell läggning 

Betydelsen av att ha fokus på graviditeten istället för sexualiteten var det flera artiklar 

som berörde. Röndahl et al. (2009) beskriver att vårdpersonalens fokus varit mer på 

kvinnornas sexuella läggning än på deras graviditet. Spidsberg (2007) tar på liknande 

sätt upp att graviditeten kommit i andra hand. Den sexuella läggningen har då blivit det 

stora ämnet för både barnmorskor och läkare. Exempel på detta är att man efter ett 

besök på MVC kände att graviditeten hade stått i skuggan av den sexuella läggningen. 

 

7.2.3 Involvera partner 

Att bli bekräftad som förälder och sedd som blivande familj är viktigt. Vårdpersonalen 

borde visa tydlig öppenhet och inkludera partnern i vården, skriver Larsson och Dykes 

(2009). Även Röndahl et al. (2009) påpekar att kvinnorna upplevde sig väl 

omhändertagna när barnmorskan inkluderade partnern från början och därigenom 

bekräftade dem som blivande föräldrar. När medmamman inkluderades i samtalet på ett 
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naturligt sätt upplevdes detta som ett accepterande. Wilton och Kaufmann (2001) 

menar att det räcker med små tecken på acceptans för att förvissa paret om att deras 

relation är bekräftad. Majoriteten av deltagarna i deras studie tog upp partnerns roll och 

medverkan som en speciellt viktig del vid berättandet om upplevelserna av vården. De 

upplevde mötena mer avslappnade när deras relation var synliggjord. Erlandsson et al. 

(2010) resonerar att som blivande förälder känns det viktigt att vara delaktig och att få 

vara involverad i allt som rör graviditeten. När vårdpersonal aktivt engagerar 

medmamman känns det fantastiskt. I de fall vårdpersonalen visade att det var viktigt att 

båda var med, blev upplevelsen av att vara accepterad och synlig stark. I möten där den 

biologiska mammans roll inte togs upp eller ignorerades, upplevdes det som att deras 

situation inte blev accepterad. Buchholz (2000) beskriver att medmammorna kände sig 

inkluderade och förstådda under förlossningen och att de upplevde det väldigt positivt 

att bli sedda som en blivande familj. Personalens sätt att involvera och göra föräldrarna 

delaktiga i vården skapar förtroende, och genom att båda mammorna är medräknade 

och sedda kan svåra situationer ändå upplevas positivt (Renaud, 2007). 

 

7.3 Försvar 

” I think she was like that with everyone. I think that`s just how she was” (Lee, Taylor 

& Raitt, 2010, s.4). 

 

7.3.1 Bevara positiv upplevelse 

Kvinnor har en önskan att berätta sina upplevelser i samband med graviditeten i 

positiva ordalag (Lee et alt., 2010). Upplevelser som kan handla om homofobi och 

fördomar förklaras ofta bort, till exempel med att personalen var stressad. Wilton och 

Kaufmann (2001) beskriver övergripande positiva omdömen av mödravården, men kan 

dock se negativa attityder och okänsliga undersökningar i de annars positiva 

berättelserna. En kvinna beskrev sin upplevelse som positiv trots att hon känt sig 

tvungen att byta vårdgivare under graviditeten. Lee et al. (2010) påpekar att negativa 

incidenter ofta tas upp i ett sammanhang där de kan vara relaterade till deras sexuella 

läggning. I berättelser framkom homofobi tydligt, men detta var dock inget kvinnorna 

själva var medvetna om. Anledningen menar Lee et al. (2010) beror på att kvinnorna 

vill försvara sina positiva upplevelser. Det i sig kan vara stärkande för den individuella 

kvinnan men visar även hur svårt det är att förändra situationen. 
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7.3.2 Förklaringar 

Buchholz (2000) framhåller att vid situationer där vårdpersonalen betedde sig 

annorlunda, stressigt eller tydligt obekvämt hade kvinnorna ofta en ursäkt för deras 

beteende. Röndahl et al. (2009) tar på samma sätt upp negativa situationer som 

förklarades till att bero på dålig personkemi. Både Erlandsson et al. (2010) och Stewart 

(1998) beskriver situationer när kvinnorna efterfrågat stöd och hjälp men att denna 

uteblivit. Renaud (2007) skildrar på liknande sätt situationer som kvinnorna upplevde 

att personalen betedde sig spänt och övertydligt i deras sällskap. Tvivlet om det handlar 

om deras sexuella läggning eller inte är återkommande. Lee et al. (2010) återger hur 

flera par tar upp möten som påvisar negativa attityder från vårdgivaren, där de upplevde 

att deras relation inte var accepterad och att de inte kände sig inkluderade. Om 

attityderna och de speciella situationerna är relaterade till den sexuella läggningen eller 

till något annat, var svårt för kvinnorna att veta. Flera situationer där personalen varit 

otrevlig eller haft en negativ inställning försvarades ofta av kvinnorna med att 

personalen hade fel attityd till jobbet, eller kanske var så mot alla. Viljan att förklara 

negativa upplevelser till något annat än att det beror på deras sexuella läggning var 

genomgående. Lee et al. (2010) hänvisar till lagen som ger skydd till jämställdhet och 

mångfald. Lagen kan både skydda men också gömma attityder, men den förändrar dock 

inte attityderna. 

 

7.4 Kunskap 

“Part of it is good because she needed to learn, and she seemed open. But then there`s 

another part that gets mad because I`m not there to be interviewed, I`m not there to 

…educate their staff” (Röndahl et al. 2009, s.2341). 

 

7.4.1 Personalens kunskap 

Vikten av kunskap hos personalen framkom i nästan alla artiklar. Röndahl et al. (2009) 

menar att barnmorskornas kunskap om lesbiska mödrar upplevdes som viktigt på grund 

av att det troligtvis skulle ge ett mer neutralt språk. Lee et al. (2010) beskriver att de 

positiva upplevelserna ökade då kvinnorna blev vårdade av personal med tidigare 

erfarenheter av att vårda lesbiska mödrar. Valet av en stödjande vårdgivare är något 
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som Renaud (2006) framför som mycket viktigt för kvinnorna. Stewart (1998) 

beskriver att vissa kvinnor uttryckte en specifik önskan om att bli vårdade av lesbiska 

barnmorskor och att själva kunna välja sin vårdgivare. Erlansson et al. (2010) framför 

behovet av en vård som är utformad för lesbiska kvinnor, detta för att de ska känna sig 

accepterade och trygga, samt att de blir vårdade av personal med kunskap om hur det 

kan vara att bli förälder som lesbisk. Men också möjligheten att träffa andra i samma 

situation var något som efterfrågades och skulle göra att vården upplevdes mer positiv. 

 

7.4.2 Källa till kunskap 

Röndahl et al. (2009) förklarar att vid kunskapsbrist hos vårdpersonal upplevde 

kvinnorna att det var dem som fick undervisa personalen om lesbiska förhållanden och 

föräldraskap. Vissa tyckte det kändes jobbigt och andra upplevde det som att 

personalen var intresserade och öppensinnade. Att upplevas som källan till kunskap 

framför även Wilton och Kaufmann (2001). De förklarar att vissa frågor uppfattades 

som ren nyfikenhet från personalen och hade ingen relevans till vården. Ett par 

barnmorskor undvek att ställa frågor av rädsla för att upplevas som påträngande även 

när frågorna skulle ha varit relevanta. Spidsberg (2007) beskriver att de flesta 

uppfattade vårdpersonalens frågor som positiva och vänliga. Det kunde dock kännas 

som en skyldighet att svara på frågor som inte fyllde någon funktion för vården för att 

hjälpa till att skapa ett mer tolerant samhälle. 

 

7.5 Öppenhet 

”…feeling a little bit hesitant to make contact, and all that with explaining ourselves all 

the time can be hard, Ithink … It`s so hard if you feel like that on every visit…like it`s 

unpleasant” (Röndahl et al. 2009, 2340). 

 

7.5.1 Värdet av öppenhet 

Wilton och Kaufmann (2001) förklarar att de flesta valde att vara öppna med sin 

sexualitet och tyckte det var viktig information till barnmorskan. Kvinnorna upplevde 

det jobbigt att behöva förklara sig upprepade gånger då det var mycket personal 

involverad i deras vård och valde därför att berätta för några få. Viljan att berätta om 

sin sexualitet fanns hos alla kvinnor, men vissa upplevde att tillfälle för detta inte gavs. 
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Att inte ha berättat upplevdes som problem i flera situationer, deras partner kunde inte 

bli inkluderade och samtalen med barnmorskan blev ofta svåra på grund av känslan att 

undanhålla något infann sig. Vara öppen med sin sexuella läggning var en självklarhet i 

Spidsberg (2007) studie, även om de ställdes inför vissa dilemman. Situationer uppstod 

där kvinnorna menade att de fick ta ett större ansvar än vårdpersonalen när det gällde 

att ha passande attityd. Trots att kvinnorna ansåg det självklart att vara öppna med sin 

sexuella läggning infann sig tillfällen då stämningen gjorde dem osäkra på om det var 

okej eller inte och denna balansgång upplevdes som svår. Osäkerhet skapade olust 

känslor det var väldigt viktigt att känna trygghet för att kunna berätta om sin sexuella 

läggning. Larsson och Dykes (2009) skriver att de flesta kvinnorna valde att vara öppna 

med sin sexuella läggning från början och önskade att det skrevs i journalen för att 

undvika onödiga frågor. Det upplevdes skönt och tryggt att alla visste och att de inte 

behövde upprepa samma information flera gånger. 

 

7.5.2 Rädsla för negativa reaktioner 

Att vara öppen med sin sexualitet som lesbisk togs frekvent upp. Röndahl et al. (2009) 

belyser att flera kände sig osäkra på hur de skulle bli bemötta och mottagna när de 

berättade att de var lesbiska. I första mötet med mödravården var kvinnorna osäkra på 

hur de skulle tas emot på grund av sin sexuella läggning. Denna oro släppte dock då de 

mottogs med öppenhet och i vissa fall nyfikenhet från barnmorskan. Wilton och 

Kaufmann (2001) berättar att några var rädda för konsekvenser, som att få sämre vård, 

fördömande åsikter eller att deras sexuella läggning skulle bli offentlig. Larsson och 

Dykes (2009) förklarar att de som valde att inte berätta ansåg det inte viktigt eller var 

rädda för personalens reaktioner. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes forskning som tidigare gjorts rörande lesbiska kvinnors 

upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Vid artikelsökningen 

visade det sig att detta område var relativt lite utforskat. Olika sökord och 

kombinationer prövades för att få ett så brett utbud som möjligt. Artiklarna som 

analyserades var av kvalitativ ansats vilket är det som rekommenderas vid forskning 

kring upplevelser (Friberg, 2006). 

 

Vid granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalité valdes Willman et al. (2006) mall 

med frågor. Som novis upplevdes den färdiga mallen som en trygghet. För att få ett 

opartiskt intryck av artiklarna analyserades dessa av oss båda var för sig och de 

huvudkategorier som framkom i samband med analysen jämfördes sedan med 

varandra. Detta sätt menar Willman et al. (2006) är ett bra kritiskt sätt och ger stor 

trovärdighet. Under arbetets gång växte sedan ett antal underkategorier fram. De 

kategorier som var genomgående i de flesta artiklarna har tagits upp i resultatet. Vid 

sammanställningen av resultatet märktes dock att flera underkategorier överlappade 

varandra. Ett gemensamt huvudtema, heteronormativitet, tycktes genomsyra samtliga 

kategorierna. Vidare diskuterades vilka underkategorier som var relevanta och på bästa 

sätt tar fram resultatet utan att varken upprepa eller undanhålla något. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att detta är författarnas subjektiva tolkning av materialet. Även 

om avsikten har varit att i möjligaste mån vara objektiva. Artiklarna var av kvalitativ 

ansats vilket förenklade arbetet vid sammanställningen, men var dock inte något som 

eftersträvades från början.  

 

Friberg (2006) påpekar vikten av att ta olika aspekter i beaktning vid läsningen av 

artiklarna, för att vara medveten om skillnader i resultaten. En aspekt var att endast fyra 

länder var representerade i artiklarna varav tre var från Europa och en var från USA. I 

dessa länder är vården och mödravården uppbyggda på olika sätt. Lagar och 

förordningar ser olika ut i alla länder. Det hade varit intressant med en större variation 

på länder för att få en bredare överblick. En ytterligare aspekt var att forskningen 

sträcker sig över tolv år vilket gör att vissa förändringar och resultat kan bero på 

skillnader i tiden. Rätten att bli förälder ser annorlunda ut i Sverige år 2011 jämfört 
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med år 1998, förutsättningarna i andra länder har också förändrats vilket var viktigt att 

ha i beaktning vid sammanställningen. Vilket visar att resultatet inte är generaliserbart 

men kan ge en överblick på hur forskningen i området ser ut. De analyserade artiklarna 

var av kvalitativ ansats. Det är inte en metod som används för att generalisera, utan 

med syfte att förklara något eller öka förståelsen för studiens syfte (Forsberg et al., 

2008). Första artikelsökningen begränsades till tio år tillbaka i tiden, i försök att få fram 

fler träffar ökades tidsgränsen till år 1990. Det resulterade dock endast med en 

nytillkommen vetenskaplig artikel. De nio artiklarna som analyserades känndes 

relevanta och innehållsrika men det vore intressant att veta om resultatet skulle se 

annorlunda ut om flera artiklar hade ingått i studien.  

 

De flesta artiklarna är från 2005 och framåt, vilket kan tyda på att intresset för denna 

fråga ökar och är högst aktuell. Resultatet i artiklarna hade kanske sett annorlunda ut 

om det var mer spridning på urvalet av kvinnor dels demografiskt men även från olika 

kulturer och samhällsklasser. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur lesbiska kvinnor upplevde vården under 

graviditet, förlossning och eftervård. En generell likhet artiklarna emellan kan sägas 

vara att de lesbiska kvinnorna i dessa studier haft flera positiva upplevelser av 

mödravården, även om det också förekommer många negativa upplevelser. 

 

I resultatet framkommer situationer när det unika hos människor inte har tagits i 

beaktning och patienter upplevde att de inte blivit bekräftade av vårdpersonalen, varken 

individuellt eller som par. Vanligt förekommande var att vårdpersonal refererat till 

föräldrarna som ett heterosexuellt par och inte tagit hänsyn till andra möjliga 

familjekonstellationer, vilket hos föräldrarna resulterat i negativa upplevelser rörande 

vården. Enligt Kings (1981) förklaring av personliga system, bör sjuksköterskor se 

varje människa som unik, vilket i de beskrivna fallen brustit. I situationer då 

vårdpersonal istället bemötte föräldrarna på ett sätt som inte förutsatte att de var 

heterosexuella blev upplevelserna kring vården mer positiv. King lägger stor vikt vid 

att sjuksköterskor ska vara medvetna om vilka attityder de förmedlar. I dessa 

situationer fanns denna medvetenhet, och sjuksköterskorna agerade på ett professionellt 
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sätt i bemötandet. Att se det unika hos varje patient är något som Gustafsson (2004) 

skriver om i sin bok om bekräftande omvårdnad. Gustafsson beskriver en modell för 

omvårdnad som hon kallar SAUK-modellen. Modellens fyra faser involverar sympati, 

accepterande, upplevelse och kompetens. I denna modell bygger omvårdnaden på 

bekräftande kompetens hos sjuksköterskor. Vidare förklaras att om omvårdnaden sker 

på ett bekräftande sätt och det unika hos patienten tas i beaktning, kan det förstärka 

patientens känsla av att känna sig värdefull. Genom bekräftandet får då patienten 

evidens för att denna känsla är riktig, men det kan även bidra till att en negativ självbild 

hos patienten försvagas. En sådan omvårdnad skulle kunna bidra till fler positiva 

upplevelser av vården. I en studie av Gustafsson och Willman (2003) förklaras att 

sjuksköterskor har en vilja att utvecklas i sin yrkesroll och göra skillnad för patienter. 

Med införande av SAUK-modellen skapade det en bra möjlighet till en sådan 

utveckling genom ett teoretiskt tänkande och en gemensam grund för sjuksköterskor att 

arbeta emot. Gustafsson och Willman menar att självförtroendet hos sjuksköterskor kan 

stärkas av att ha en teoretisk kompetens. Sjuksköterskor som är bekväma i sin 

profession och som har ett gemensamt mål med vården skulle kunna vara av vikt i 

skapandet av en god relation med patienten. 

 

Många av artiklarna påpekar att språket, både det verbala och kroppsliga som 

vårdpersonal använde sig av ofta upplevdes som exkluderande för kvinnorna. King 

(1981) beskriver vikten av en medveten kommunikation i interaktionen mellan 

människor och menar att det är det interpersonella systemet. En medveten 

kommunikation är inte att utgå från heteronormativa antaganden, utan att istället utgå 

från det unika hos den andre. Antaganden är en bidragande orsak till en bristfällig 

kommunikation och en stor anledning till att kvinnorna kände sig exkluderade. 

Kommunikation kan enligt King (1981) ses som en viktig del för att skapa en bra 

relation mellan vårdare och patient. Detta är även något som går i linje med Röndahl 

(2005), som beskriver att vården använder sig av heteronormativ kommunikation, och 

att vårdpersonal bör vara medvetna om vilka normer de förmedlar. Med utgångspunkt 

från Kings (1981) förklaringar om vikten av att veta vilka signaler sjuksköterskan själv 

sänder ut, skulle en sådan bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar 

eventuellt kunna förhindras. Många kvinnor uttryckte positiva upplevelser av vården då 

barnmorskor visade intresse för dem som föräldrar. Vissa tyckte dock att en del frågor 

som ställdes till dem inte var relevanta till deras vård och upplevdes mer som 



 

22 

nyfikenhet från vårdpersonalens håll. Sådana frågor skulle möjligtvis ha kunnat 

undvikas med en ökad kunskap och om sjuksköterskorna hittat ett som King lägger vikt 

vid gemensamt språk med patienterna. Vilket hade kunnat leda till att kvinnorna velat 

dela med sig av information utan att det behövdes kännas påträngande. Små 

förändringar i den skriftliga informationen som delas ut till blivande föräldrar skulle 

göra stora skillnader i upplevelsen av att vara accepterad som förälder. Som att till 

exempel skriva partner istället för pappa, är något som flera kvinnor påpekade. Det är 

ett tydligt exempel på de normer som idag styr vården. Även genom sina ordval skulle 

vårdpersonal kunna underlätta för kvinnorna att vara öppna med sin situation och våga 

berätta information av vikt.  

 

Resultatet visar på att kvinnorna upplevde att vårdpersonal gjorde antaganden om deras 

sexuella läggning. En ökad kunskap om lesbiska mödrar och deras förhållande torde 

förbättra kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, det skulle kunna skapa en 

större förståelse för denna patientgrupp. Resultatet tyder på att efterfrågan efter sådan 

kunskap finns. Ryan-Flood (2009) beskriver att kvinnor som föder barn både i Sverige 

och Irland förväntas vara heterosexuella och detta gör att kvinnorna blir medvetna om 

att de är marginaliserade och där av sårbara i samhället. Enligt King (1981) bör 

sjuksköterskor vara medvetna om patienters bakgrund och ha kunskap om hur 

interaktionen med patienter påverkas av tidigare erfarenheter. Om kunskapen finns 

borde risken minska för att sådana antaganden görs. Det finns numera verksamheter 

som riktar sig till lesbiska kvinnor som vill bli gravida eller redan väntar barn. 

Stenholm och Strömberg (2004) skriver att i Stockholm finns det en 

Regnbågsverksamhet som började som ett projekt år 2003. Verksamheten riktar sig mot 

kvinnor i samkönade relationer. Det är ett samarbete mellan mödravårdscentralen 

Mama Mia Söder och Danderyds förlossning. Verksamhet gör det möjligt för gravida 

lesbiska par att träffas och utbyta erfarenheter utan att behöva förklara sig eller bli 

missförstådda, verksamheten är den enda av sitt slag i Sverige. Där finns HBT-kunskap 

och erfarenheter, det var också vad många av de lesbiska kvinnorna efterfrågade och 

lade vikt vid. I Anters (2009, 29 mars) tidningsartikel framkommer det att i Skåne har 

man valt att inte inrikta sig specifikt till homosexuella på grund av risken att 

särbehandla någon, men att barnmorskor dock erbjuds möjligheten till utbildning i 

sexologi på arbetstid. Deras mål är att ge samma bemötande till alla oavsett vilken 

partner patienten har. Med utgångspunkt från studiens resultat kan dock denna 
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inställning eventuellt innebära att särbehandling är något som sker då kunskapen om 

lesbiska kvinnors behov inte finns, åt det mer negativa hållet. Organisationen kring 

vården som helhet kan enligt King (1981) vara exempel på ett socialt system. Inom 

vårdsektorn finns det flera olika faktorer som påverkar vilken vård som ges till 

patienter. Sjuksköterskor spelar där en viktig roll när det gäller att påverka de beslut 

som tas rörande hur vården till patienter ska utformas, och hur denna vård bidrar till en 

ökad hälsa hos patienter. Stärkandet av patienters välbefinnande och hälsa är enligt 

King ett av sjuksköterskors grundläggande mål. Det kan därför vara av stor vikt att 

sjuksköterskor uppmärksammar de behov som finns hos familjer som inte definierar sig 

med den traditionella kärnfamiljen, i detta fall lesbiska kvinnor, då det är av vikt att inte 

osynliggöra denna grupp inom mödravården. 

 

Om negativa situationer och möten med vårdpersonal berodde på dålig personkemi, 

eller rent av homofobi var svårt att veta. Trots att rättigheterna till föräldraskap för 

lesbiska kvinnor har förbättrats, behöver det inte innebära att attityderna hos 

vårdpersonalen gjort samma framsteg. Detta är kanske något som med tiden kan 

komma att förändras då utvecklingen för HBT -personers rättigheter går framåt och 

intresset för dessa frågor ökar. Resultatet pekar på att mödravården i stort utgår från en 

heteronormativ grund, både när det gäller attityder och kommunikation. 

Heteronormativa attityder är något som stämmer överens med Röndahl et al. (2006) 

belysande av hur vårdpersonal utgår från heteronormativa antaganden. Ett 

heteronormativt klimat inom vården är något som Goldberg, Ryan och Sawchyn (2008) 

förklarar som en reflektion av tveksamhet från samhället att ge stöd åt människor som 

väljer att gå en annan väg en den förväntade heteronormativa. Vilket enligt Goldberg et 

al. kan leda till missförstånd, rädsla och diskriminering mot människor i samkönade 

relationer. 

 

8.3 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva lesbiska kvinnors upplevelser av 

mödravård, vilket genom analys av artiklar uppnåtts. Litteraturstudien visar på många 

likheter i artiklarna. Som helhet framhålls vissa positiva upplevelser av vården i 

samband med graviditet och förlossning, men det framkommer tydliga situationer som 

upplevts negativt. De huvudkategorier som presenterats i resultatet kan sammanfattas 
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handla om en gemensam sak, nämligen heteronormativitet. Denna norm förefaller vara 

ett stort hinder för att lesbiska kvinnor ska kunna känna sig helt involverade i den vård 

som ges. Heteronormativa attityder och antaganden är något som vårdpersonal bör 

medvetandegöra. Både studiens resultat och lagstiftning pekar på att det är av största 

vikt att bedriva vård som inkluderar istället för exkluderar någon. Barnmorskor och 

övrig vårdpersonal kan genom tydlig öppenhet och en positiv inställning mot lesbiska 

kvinnor, öka de lesbiskas känsla av acceptans. Önskan att bli bemött som en unik 

individ och utifrån sina individuella behov är övergripande. En tydlig känsla av 

bekräftelse upplevdes då partnern på ett naturligt sätt involverades i samtal och vård. 

Föräldrautbildningen är ett forum som många fått negativa upplevelser av. Språket på 

kurserna uppfattades som endast riktat till de heterosexuella paren. Det framkommer att 

information till kvinnorna föll bort, exempelvis var det ett stort antal kvinnor som inte 

blev erbjudna någon föräldrautbildning. Kunskap om hur kommunikation ges och tas 

emot, och medvetenhet om vilka normer som vårdpersonal förmedlar, förefaller som 

viktigt. Även kunskap om lesbiska mödrar och deras förhållanden skulle kunna bidra 

till att upplevelserna av mödravården förbättras. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studiens resultat visar på behov av ökad kunskap och medvetenhet om hur normer och 

kommunikation påverkar patienter i vården. Resultatet kan bidra till förändringar i 

föräldrautbildningen vad det gäller språk, attityder och normer. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Området var relativt lite utforskat och mer forskning inom detta område kan tänkas 

behövas. Utifrån denna studie rekommenderas att göra en liknande studie med fokus på 

heterosexuella kvinnors upplevelser av mödravården, det för att göra jämförelser av 

upplevelserna. Något som även vore intressant att studera är upplevelser av vården för 

andra familjekonstellationer, eller kvinnor från olika kulturer. Det vore även av stort 

intresse att ta reda på hur sjuksköterskor upplever mötet med homosexuella personer i 

vården, och om de är medvetna om vilka attityder de förmedlar.  
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BILAGA 1 

Artikelmatris över analyserade artiklar. 

 

Titel 

Land 

Årtal 

Syfte Metod 

Urval 

Resultat Kvalitets 

bedömning 

1. 

Heteronormativ 

communication with 

lesbian families in 

antenatal care, 

childbirth and 

postnatal care. 

Sverige, 

2009 

Beskriva lesbiska 

föräldrars upplevelser av 

vård i samband med 

graviditet, förlossning 

och efter vård. 

Kvalitativ studie, med 

intervjuer.  

10 mödrar, var av 8 par. 

Snöbolls metod. 

Mest positiva erfarenheter. Men deltagarna i 

studien var besvikna på att fokuset inte alltid 

var riktat mot graviditeten, utan mer mot dem 

som ett lesbiskt par. Och att ingen 

föräldrautbildning erbjöds.  

Heteronormativ kommunikation. 

Hög. 

2. 

Lesbian mothers’ 

experiences of 

maternity care in the 

UK. 

England, 

2001 

Utvärdera mödravården i 

UK genom att utforska 

lesbiska kvinnors 

erfarenheter av vården.  

Deskriptiv studie, kvalitativ 

och kvantitativ data. 

50 kvinnor deltog i studien. 

Formulär gavs ut på 2 lokala 

internet nätverk, även 

genom snöbolls metod. 

Mestadels positiva erfarenheter. Men dock 

heteronormativa attityder från vårdpersonal. 

Exkluderande av partner i föräldrakurser. 

Rädsla för sämre vård relaterat till sexualitet. 

Hög. 

3. 

Experiences of 

lesbian couples 

during childbirth. 

USA, 

2000. 

Utforska lesbiska pars 

upplevelser av 

förlossning. 

Kvalitativa intervjuer. 

5 lesbiska par del tog i 

studien.  Tillfrågade från 

författarens egna sociala 

nätverk 

Paren upplevde att de blivit bemötta på ett 

positivt sätt.  Båda föräldrarna kände sig 

inkluderade i vården och att de fick en support 

de behövde. 

Vissa negativa upplevelser relaterade paren 

till stress hos personalen, vilket var svårt att 

veta om det berodde på personalens 

inställning till deras sexuella läggning. 

Hög. 

4. 

Experiences of gay 

women during their 

partner´s pregnancy 

and childbirth. 

Sverige, 

2010. 

Beskriva “co-mothers” 

upplevelser av vården I 

samband med partnerns 

graviditet, förlossning 

och eftervård. 

Kvalitativa intervjuer. 

6 kvinnor deltog i studien. 

Vissa ordval gjorde att ”co-mother” kände sig 

exkluderad i vården. Att bli sedd som den 

andra föräldern gjorde att förtroende för 

vårdpersonalen infann sig. Upplevd 

heteronormativ attityd inom vården och 

föräldra utbildningen. 

Hög. 

5. 

It´s not me, it´s them: 

How lesbian women 

make sense of 

negative experiences 

of maternity care. 

England, 

2010. 

Beskriva lesbiska 

kvinnors upplevelser av 

mödravården, speciellt 

fokus på negative 

upplevelser. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk studie. 

Ostrukturerade intervjuer. 8 

kvinnor deltog. Snöbolls 

metod. 

Deltagarna kände sig väl omhändertagna av 

personalen. Negativa upplevelser förklaras 

bort på grund av viljan att bevara en positiv 

helhets upplevelse. 

Hög. 

6. 

Vulnerable and 

strong – Lesbian 

Beskriva upplevelser av 

mödravården berättat av 

lesbiska par. 

Kvalitativ studie. 

6 par deltog. Intervjuer. 

Snöbolls metod och 

Den icke verbala kommunikationen upplevdes 

ibland som fördomsfull. Att inte behöva oroa 

sig för fördömande frågor gjorde att 

Hög. 
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women encountering 

maternity care. 

Norge, 

2007.  

flygblad.  deltagarna kände sig självsäkra och 

avslappnade. Fokus på sexuell läggning 

istället för graviditet var något som flera 

upplevde.  

7. 

Care during 

pregnancy and 

childbirth in Sweden: 

Perspectives of 

lesbian women. 

Sverige, 

2007. 

Utforska synen och 

upplevelsen av vården till 

lesbiska kvinnor under 

graviditet och 

förlossning. 

Kvalitativ studie. Intervju av 

18 lesbiska kvinnor. 

Snöbolls metod. 

Positiva upplevelser av mötet med 

sjukvårdspersonal.  Kritik mot 

föräldrautbildningen som var heteronormativ 

framkom. Deltagarna i studien poängterar 

vikten av könsneutrala frågor, för att känna 

sig trygga i situationen. 

Hög. 

8. 

We are mothers too: 

Childbearing 

experiences of 

lesbian families. 

USA, 

2006 

Beskriva lesbiska 

kvinnors upplevelser av 

vården under graviditet 

och förlossning, utifrån 

att varen en potentiellt 

utsatt grupp. 

Kritiskt etnografisk studie. 

Intervjuer och observationer.  

21 lesbiska kvinnor 

intervjuades, 43 lesbiska 

kvinnor deltog i 

observations grupp. Snöbolls 

metod och flygblad. 

Upplevelser av god vård beskrevs. Men även 

situationer då deras behov ej blev 

tillgodosedda. Kritik mot föräldra utbildning 

där fokus låg på det heterosexuella paret. 

Hög. 

9. 

Lesbian parents talk 

about their birth 

experiences. 

England, 

1998 

Ta reda på om 

mödravården möter 

behoven från lesbiska 

föräldrar. 

Kvalitativ studie. 

7 kvinnor intervjuades. 

Snöbolls metod.  

Upplevelse av bristfällig kommunikation, stor 

vikt läggs vid ordval. Alla deltagarna i studien 

beskrev att de kände sig accepterade då deras 

sexualitet bekräftades av vårdpersonalen. 

Medel. 

 


