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SAMMANFATTNING  

Mödra- och förlossningsvården i Sverige har riktlinjer för hur vården skall bedrivas för att 

kunna ge god vård inom reproduktiv och sexuell hälsa. De mänskliga rättigheterna betonar 

alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. Trots det kan lesbiska föräldrar 

uppleva det som utmanande att finna vårdgivare som inte arbetar på ett heteronormativt 

sätt. Syftet med detta arbete var att belysa lesbiska föräldrars upplevelser av vården i 

samband med barnafödande och föräldraskap samt barnmorskans stödjande åtgärder för 

dessa mammor i föräldraskapet. En litteraturöversikt utfördes. Artikelsökningen 

genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL där artiklar publicerade mellan åren 

2000 – 2015 söktes. Författaren klassificerade och utförde kvalitetsbedömning på samtliga 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Femton vetenskapliga artiklar inkluderades i analysen. 

Resultatet beskriver lesbiska föräldrars vårdupplevelser. Föräldrarna hade erfarenhet av  att 

känna sig exkluderade, men även positiva vårdupplevelser beskrevs, som att känna sig 

välkomnad. Flertalet medmammor beskrev upplevelsen av föräldrarollen som ”en kamp att 

definiera sin roll”. Genom att inkludera medmammor i övergången till moderskapet kunde 

vårdpersonal erbjuda ett bättre stöd i föräldrarollen. Barnmorskan kunde genom att 

bekräfta familjekonstellationen, stötta kvinnorna i föräldraskapet. Slutsatsen av detta arbete 

visar att lesbiska föräldrar riskerar negativt bemötande i mötet med vården i samband med 

barnafödande och föräldraskap. Utmaningarna lesbiska föräldrar upplever handlar om att 

”vara på nåder” hos vårdpersonal, att behöva förklara sig och att känna sårbarhet i 

patientrollen. På grund av heteronormativ vård och homofobi beskriver lesbiska föräldrar 

avvisande och exkludering i samspelet med vårdgivaren. Lesbiska föräldrar beskriver 

också att de möts av välkomnande och inkludering, framförallt inom förlossningsvården. 

Studiens resultat påvisade att bra stöd och personcentrerad vård kan ha en avgörande roll 

för att stärka föräldraskapet.  

Nyckelord: Lesbiska, upplevelse, föräldrar, medmamma, barnmorska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Maternal healthcare in Sweden has guidelines how healthcare shall be given to provide 

good quality of reproductive and sexual health for the Swedish population. The human 

rights emphasize every human’s equal value irrespective of sexuality.  In spite of this, 

lesbian parents might experience it hard to find caregivers that work in a non- 

heteronormative way. The aim of the work was to illuminate lesbian parents’ experiences 

of healthcare in childbirth and parenthood and the midwife’s supportive actions for these 

parents. A literature review was carried out. The search for articles was conducted in 

PubMed and CINAHL databases to find  studies published between 2000 and 2015. The 

author carried out a quality analysis and classified all articles with qualitative and 

quantitative involved in this study. Fifteen scientific articles were included in the analysis. 

The result shows lesbian parents’ experiences of healthcare. The parents had experience of 

being excluded, but also positive experiences are described, such as being welcomed. A 

majority of co-mothers described the experience of the parent-role as ”a struggle to define 

their role”. Caretakers could offer a better support in parenthood by including co-mothers 

in the transition to motherhood. The midwife could confirm the family-constellation by 

supporting the women in parenthood. The conclusion of this work shows that lesbian 

parents risk encountering negative treatment in healthcare in contexts of childbirth and 

parenthood.  The challenges lesbian parents experience in the meeting with healthcare is 

about “being on charity”, being forced to explain themselves and to experience 

vulnerability in the patient role. Because of the heteronormative healthcare and 

homophobia among caretakers lesbian parents meet denial and exclusion in the 

communication with the caretaker. Lesbian parents also describe how they are met by 

welcoming and inclusion, mainly in the maternity wards. The conducted works result 

showed that good support and person-centered healthcare for the mothers could have vital 

importance to confirm their parenthood.  

 

Keywords: Lesbian, experience, parents, co-mother, midwife 
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INLEDNING 

 

Att fördjupa sig i lesbiska kvinnors föräldraskap och barnafödande i relation till vården är 

relevant av tre övergripande anledningar. Den första är att lesbiska kvinnor enligt Halldén, 

Hydén, Zetterqvist Nelson (2003) kan vara marginaliserade och osynliga inom svensk 

utbildning och forskning i Sverige. Den andra är att relativt lite forskning enligt SOU 

2001:10 har gjorts i Sverige för att förstå homosexuella kvinnors föräldraskap (SOU 

2001:10). Den tredje anledningen framgår av Roberts (2006) som uppger att den forskning 

som finns, inte förrän nu har fokuserat på föräldraskapet i relation till hur barnmorskan kan 

främja föräldraskapet för lesbiska kvinnor. Forskning om lesbiskt föräldraskap är dock ett 

snabbt växande forskningsfält (Malmquist, 2015).   

 

I föreliggande litteraturstudie fokuseras lesbiskt föräldraskap. Homo- och bisexuella mäns 

föräldraskap kommer inte att beröras i detta arbete. Detta val beror dels på historiska 

föreställningar om att lesbiska kvinnor och homosexuella män kan se olika ut enligt 

Calhoun (2000), och dels på att lesbiska kvinnor kan ha en specifik relation till ’det 

obligatoriska (heterosexuella) moderskapet’. Calhoun (2000) förklarar ’Det obligatoriska 

moderskapet’ som en norm för kvinnor att vilja bli mödrar och därmed ha en biologisk 

modersinstinkt. Med denna syn, påpekar Calhoun (2000) att kvinnan inte blir fulländad 

förrän hon blivit mor. Roman (2004) kritiserar denna konstruktion för att den innehåller en 

idealisering och romantisering av moderskapet. Det skapar inte bara ett antagande om att 

alla kvinnor vill bli mödrar, utan förutsätter också att alla kvinnor bör bli mödrar. 

Rosenberg (2006) menar att en lesbisk mamma existerar i praktiken, men inte i 

offentligheten. Detta förklarar hur moderskapet som upplevelse är skild från moderskapet 

som institution (Rosenberg, 2006). 

BAKGRUND 
 

Lesbiska föräldrar 

  
Lesbisk innebär enligt Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande RFSL (2008) en 

person som har förmåga att bli kär i och/eller attraherad av andra kvinnor/tjejer och som 

oftast identifierar sig som kvinna eller tjej. En förälder definieras enligt Svenska 

akademiens ordbok (2006) som en sammanfattande benämning på någon som har barn, en 

mor eller en far, alltså barnets föräldrar. Mägi och Zimmerman beskriver olika typer av 

föräldrar: En förälder kan vara social, rättslig, biologisk och/eller genetisk. Den som 

fastställs som förälder enligt Föräldrabalken (1949:381, 6 kap.) benämns rättslig förälder. 

Detta begrepp kan enligt Mägi och Zimmerman (2015) ställas i relation till begreppet 

social förälder, det vill säga den eller de som tar det sociala föräldraansvaret i föräldra-

barn-relationen. För att tydliggöra lesbiskt föräldraskap ytterligare delar Riksförbundet För 

Sexuell Upplysning RFSU (2015) i sin tur in föräldrar i medmamma och biologisk 

mamma. Medmamman är den icke-födande mamman i ett lesbiskt föräldraskap. Vidare 

påpekar Mägi och Zimmerman (2015) att det inte nödvändigtvis behöver vara samma 

person som är biologisk eller rättslig förälder. I föreliggande arbete åsyftas de sociala 
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föräldrarna: de som finns till för sina barn, tar hand om dem samt utövar vårdnadsansvar 

och underhållsskyldighet (Mägi & Zimmerman, 2015). 

Föräldraskap kan enligt Jackson, Terrestert och Schollin (2003) definieras som en lång 

utvecklingsprocess där föräldrarnas upplevelse av ansvar och tillit gradvis tilltar. Nyström 

och Öhrling (2004) beskriver att tillfredsställelse och självförtroende i föräldraskapet 

relateras till hälsa och självkänsla. Häggman-Laitila (2003) anser att problem i 

föräldraskapet ofta beror på att föräldrar kan känna sig osäkra på föräldrarollen, utmattade, 

upplever tidsbrist och svårigheter med att ”hinna med”.  

När författaren till föreliggande arbete beskriver lesbiska föräldrar så inkluderas även 

bisexuella kvinnor som lever i en relation med en kvinna och som delar föräldraskapet med 

en kvinna. Halldén, Hydén och Zetterqvist Nelson (2003) menar att ’lesbiska föräldrar’ 

inte är en homogen grupp. Det finns personliga skillnader och skillnader som handlar om 

vilka positioner personen har i samhället. Lesbiska kvinnor som grupp har en särskild 

position i samhället och i vården, särskilt i relation till föräldraskap.  

Bielby och Dalton (2000) beskriver hur ett flertal lesbiska par ombildar både modersrollen 

och fadersrollen genom att modersrollen frikopplas från biologi. Då kan både den 

biologiska mamman och medmamman göra anspråk på rollen som mamma. Donator kan 

enligt Mägi och Zimmerman (2015) vara en person som ger sperma utan avsikt att bli en 

social förälder. Detta förekommer både inom det svenska sjukvårdssystemet och utanför 

den svenska sjukvården exempelvis vid insemination utomlands eller via heminsemination. 

Donatorerna befinner sig utanför den traditionella familjekonstellationen. Detta innebär att 

definitionen av moder och fader blir avskild från biologi (Bielby och Dalton, 2000). Enligt 

Donovan (2000) kan lesbiska som bildar familj se donatorn som att denne är utanför 

familjen, det vill säga inte en familjemedlem. Även om han bidragit till skapandet av 

barnet, är han inte viktig i formandet av en kärleksfull miljö för barnet. 

Riksförbundet för sexuell upplysning (2016) menar att det är omgivningen som i vissa 

situationer ger ett avvikande bemötande till lesbiska, inte att lesbiska föräldrapar i sig 

avviker. Enligt RFSU (2016) innebär själva tillblivelsen av familjen en tydlig skillnad 

mellan heterosexuella par och lesbiska par. En annan skillnad menar RFSU (2016) är att 

det krävs mer planering och arbete i de olika ansökningsprocesserna och undersökningarna 

för att bilda familj som lesbisk än som heterosexuell.  

Homofobi och heteronormativitet 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (2008) definierar ordet homosexuell som en 

person som har förmågan att bli kär i och/eller sexuellt attraherad av en person av samma 

kön. Rapporten SOU 2001:10 definierar homofobi som negativa attityder, känslor och 

beteenden mot homosexuella individer. Mellan 15 och 24 procent av alla lesbiska kvinnor i 

Sverige har någon gång utsatts för hatbrott på grund av sin sexuella läggning. Homofobi 

används direkt och indirekt som verktyg för att underordna grupper som avviker från 

rådande normer (SOU 2001:10). 

Calhoun (2000) och Rosenberg, (2006) finner att heteronormativitet är ett normsystem som 

enkelt förklaras som att alla antas vara heterosexuella tills motsatsen är bevisad. 

Westerståhl (2003) menar att detta antagande medför att de som inte identifierar sig som 

heterosexuella måste berätta om sin identitet, det vill säga ”komma ut”, i situationer som 

kräver detta.  
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Butler (1999) beskriver att heteronormativitet uppkommer och upprätthålls utifrån en så 

kallad heterosexuell matris. Den heterosexuella matrisen utgår från skillnader mellan 

heterosexuell och homosexuell, kvinna och man i den västerländska kulturen. Särskilda 

egenskaper tillskrivs kvinnligt och manligt som alltid är kopplade till sexualitet mellan 

kvinnor och män. Dessa normerande föreställningar om manligt, kvinnligt och sexualitet 

ligger djupt inbäddade i samhället vilket kan resultera i en heterosexuell helhetssyn 

(Butler, 1999). Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (2016) anser att heteronormen 

framställer heterosexualiteten som önskvärd medan den homosexuella normen framställs 

som något som är annorlunda och som måste förklaras. Detta framhålls orsaka homofobi, 

diskriminering och förtryck eftersom människor påverkas av normerna, oavsett om 

individen följer dem eller inte. Att följa eller röra sig inom normen ger ekonomiska, 

politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i 

form av allt från tystnad till våld. Att vara homosexuell i en värld dominerad av 

heterosexuella innebär enligt RFSL (2016) att vara en minoritet vilket dock inte 

nödvändigtvis behöver innebära ett utanförskap. Enligt en rapport från SOU 2005:41 visas 

att genom att problematisera heteronormativitet och homofobi möjliggörs förändring då 

diskriminering förekommer. Mägi och Zimmerman (2015) menar att heteronormativitet 

förstärks av lagstiftningen vilket framgår tydligt inom familjejuridiken. Trots att alla par 

oavsett könssammansättning eller könsidentitet omfattas av samlevnadslagstiftning som 

äktenskapsbalken och sambolagen har lagstiftningen för föräldraskap inte ändrats. Mägi 

och Zimmerman (2015) anser att familjejuridiken utgår från idealbilden av mamma-pappa-

barn. Heteronormativitet visas genom att olikkönade par omfattas av huvudregler medan 

samkönade par omfattas av undantagsregler (Mägi & Zimmerman, 2015).  

 

Lesbiskas hälsa och heteronormativ vård 
 

En upplevelse definieras enligt Svenska akademin (2006) som en händelse som en person 

har upplevt. Malmgren (2009) menar att ordet upplevelse kan innefatta såväl positiva som 

negativa händelser. 

Berg (2010) anser att vård av barnafödande kvinnor framförallt baseras på ett 

riskperspektiv präglat av medicinteknik. Risken är då att kvinnan objektifieras och 

reduceras till ett tillstånd menar Berg och anser vidare att det är viktigt att vården vid 

barnafödande blir personcentrerad och har ett friskhetsperspektiv (Berg, 2010). Vård enligt 

Eriksson (2014) innebär alla de omständigheter och/eller handlingar som bidrar till att 

utveckla människans inneboende resurser med avseende på hälsa. Berg (2010) visar att 

ordet vård kan härledas till gammalsvenskan med innebörder såsom uppmärksamhet och 

skydd. Berg (2010) menar vidare att det är värt att notera att ett spontant uttryck för 

vårdandet finns i moderskapet. Vårdandet kan alltså ses som en form av ”modrande”. 

Barnmorskan ”modrar in” kvinnan i moderskapet. Eftersom kvinnan i övergången kan 

behöva söka efter en ny identitet, kan barnmorskan i sitt vårdande och ”modrande” av 

kvinnan stå som modell för kvinnans eget ”modrande” av sitt barn (Berg, 2010). 

”Modrande” är ett begrepp som ursprungligen kommer från Ulla Holms Modrande och 

praxis, från1993 och är en feministfilosofisk undersökning som är den första feministiska 

avhandlingen i filosofi i Sverige. Det är en genomgång av det senaste decenniets ofta 

livliga debatt runt begrepp som feminism, mödraskap och nyaristotelisk moralteori. 

Utgångspunkten är skillnaden mellan biologiskt mödraskap - där kvinnor de facto har 

monopol - och det interaktiva mönster som uppstår mellan barnet och den person som 



 

 

4 

vårdar det. Detta samspel kallar Holm med ett eget uttryck "modrande”. Begreppet vård 

innefattar i föreliggande studie olika vårdinrättningar och dess personal inom 

förlossningsvård, fertilitetsklinik, mödravårdscentral, BB och barnavårdscentral. 

Empiriska studier visar att lesbiska finner det utmanande att hitta professionella 

hälsogivare som inte är homofobiska eller som är inkännande för deras utgångspunkt och 

psykiska behov (Platzer, 1998; Bonvicini & Perlin, 2002). Röndahl, Innala och Carlsson 

(2006) beskriver att heteronormativitet i vården kan uttryckas med icke verbal 

kommunikation, som att i väntrum ha information och tidningar som visar på att alla i 

väntrummet underförstått är heterosexuella. Vidare uppger Röndahl, Innala och Carlsson 

(2006) heteronormativitet i vården kan uttryckas med verbal kommunikation exempelvis 

som att barnmorskan ställer frågor som ”har du en man”? Ross, Steele, och Epstein (2006) 

uppger i sin studie att när en del lesbiska kvinnorna sökte gynekolog inför insemination 

visade inte läkarna direkt avsky men lade sina egna värderingar i samtalet, så som ”alla 

barn behöver en pappa” eller ”hur kan du välja bort en pappa?”. 

I enlighet med Röndahl och Innala (2004) baseras vården på antagandet att heterosexualitet 

är alla patienters sexuella identitet. Flertalet forskare anser att svårigheter i 

kommunikationen och bemötandet ger sämre vårdkvalitet. Detta kan ha sin grund i ett 

heteronormativt förhållningssätt och förhindrar vårdpersonal från att ge adekvat, 

personcentrerad vård (Röndal, Innala & Carlsson, 2006; Ross, Steele & Epstein, 2006). En 

studie av Bonvicini och Berlin (2002) finner att kommunikationssvårigheter i vårdmötet 

kan försvåra för patienten att vara öppen med sin sexuella läggning. Detta leder i sin tur till 

en sämre vårdkvalitet. Enligt studien uppstår svårigheterna i kommunikationen på grund av 

antaganden hos vårdpersonalen att alla patienter är heterosexuella och/eller antaganden om 

att beteendet eller livsstilen hos homosexuella skiljer sig från det hos heterosexuella 

(Bonvicini & Perlin, 2002). 

Flertalet forskare beskriver i studier att lesbiska kvinnor har unika vårdbehov till följd av 

att de tillhör en minoritetsgrupp. Det finns fortfarande en föreställning inom hälso- och 

sjukvården om att lesbiskas hälsa är synonymt med kvinnohälsa och därför inte är ett 

område som kräver särskild forskning och kompetens (McNair, 2003; Roberts, 2006). I en 

studie av Roberts (2006), som bygger på 95 artiklar, visas att lesbiska kvinnor i jämförelse 

med heterosexuella har en sämre hälsa. Vidare att lesbiska kvinnor mer sällan än 

heterosexuella går på regelbundna hälsokontroller och att de röker mer, missbrukar oftare 

alkohol och har oftare psykiska problem. Övervikt bland lesbiska kvinnor är vanligare, 

liksom självmord. Den försämrade psykiska hälsan förklaras här med att lesbiska som 

minoritetsgrupp utsätts för påfrestningar i form av okunskap, fördomar och negativa 

attityder (Roberts, 2006). McNair (2003) visar att lesbiska kvinnor i större utsträckning 

uteblir från kontroller på barnmorskemottagningar.  

 Lesbiska föräldrars behov 

Wall (2013) finner att för att känna sig mogen att bli förälder, krävs bland annat stöttning 

av partner, närstående och/eller vårdgivare. En litteraturöversikt av McManus, Hunter och 

Renn (2005) beskriver att kunskap hos personalen om samkönade pars specifika behov 

ökade deras tillfredsställelse med vården. Litteraturöversikten visades även att paren 

önskade att vårdgivaren hade kunskap för att kunna ge råd inför val av donator, 

fertilitetsklinik, kostnader och juridiska aspekter (McManus, Hunter & Renn, 2005).  
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Markus, Weingarten, Duplessi och Jones (2010) anser att förväntningarna på föräldrarollen 

hos partnern som inte bär barnet i det lesbiska förhållandet kan variera: allt från att 

partnern önskar samma fulla bekräftelse och involvering som den biologiska mamman till 

att partnern ser sig själv som stöttande och sekundär förälder.  Dessutom kan det finnas fler 

personer involverade i tillblivelsen av en lesbisk familj. Kända donatorer och deras 

partners kan ha en aktiv roll i befruktning och föräldraskap. Då är det viktigt att frågor om 

vilka som kommer att vara närmast inblandade under graviditeten ställs när vårdkontakten 

etableras, exempelvis vid första eller andra mödravårdsbesöket (Markus et al., 2010). 

Vidare menar Markus et al. (2010) att lesbiska par som vill inseminera kan ha behov av 

stöttning. Det handlar både om hur de ska ta sig an assisterad befruktning och efteråt då det 

ena föräldraskapet ska omvandlas från socialt till rättsligt föräldraskap. Borneskog (2013) 

konstaterar att lesbiska par som bildar familj med spermadonation rapporterar hög 

tillfredställelse i relationen, gott psykiskt välbefinnande och låg föräldrastress. Detta 

bekräftar vikten av att fokusera på förhållandets kvalitet, tillfredställelse, oro samt social 

stöttning under övergången in i föräldraskapet framför sexuell läggning (Borneskog, 

2013).  

 

Mödra- och förlossningsvård 

Ungefär 110 000–115 000 barn föds i Sverige varje år (Socialstyrelsen 2016). Av dessa var 

3 939 barn som kommit till genom assisterad befruktning (Socialstyrelsen 2015). 

Nationellt finns det 19 kliniker som utför assisterad befruktning. Av dessa är sex inom 

offentlig vård (universitetskliniker) och tio mottagningar i privat regi (Socialstyrelsen, 

2015). Både mödrahälsovård och förlossning i Sverige har riktlinjer från Socialstyrelsen 

för hur vården skall bedrivas. I enlighet med Andersson-Ellström et al. (2008) ansvarar 

landstingen för att det finns mödravård tillgänglig för alla gravida kvinnor i Sverige. 

Mödrahälsovård har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet för kvinnor under hela deras 

fertila period, bland annat hälsovård under graviditet och till tre månader efter graviditet, 

förlossningsvård, föräldrastöd enskilt och i grupp, amningsstöd och information samt 

gynekologisk hälsoundersökning. Under graviditeten ger basprogrammet kvinnan rätt till 

ett visst antal besök hos barnmorska. Målet med mödrahälsovården är att ge god vård med 

reproduktiv och sexuell hälsa för hela Sveriges befolkning (Andersson-Ellström et al., 

2008).  

 

Sexuell hälsa 
 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO (2006) är sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Sexuell hälsa är inte bara ett 

medicinskt tillstånd. Det är även en fråga om rättvisa och rättigheten att själv välja partner. 

Vidare stadgar WHO (2006) att ingen skall diskrimineras på grund av sin sexuella 

läggning. Sexuell hälsa innebär ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och 

relationer. Sexualiteten och relationerna är i denna definition fria från förtryck, 

diskriminering och våld. För sexuell hälsa krävs att människors sexuella rättigheter 

respekteras och skyddas (WHO, 2006).  
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Mänskliga rättigheter 
 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är en grund till skydd för HBT-personers 

(Homo Bisexuella och Transpersoner) åtnjutande av de mänskliga rättigheterna världen 

över. FN:s råd för mänskliga rättigheter antog 2011 en resolution som betonar alla 

människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Samma 

år publicerade FN en studie som visar att HBT-personer runt om i världen utsätts för grova 

hatbrott som dödsmisshandel och tortyr. I många länder är homosexualitet ett brott och 

människor diskrimineras och fängslas (FN, 2016). 

 ”Artikel 7 

 Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 

diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former 

av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till 

sådan diskriminering… 

 

 Artikel 25 

 …2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn 

skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom 

äktenskapet.” (FN, 2016). 

 

Barnmorskans arbete – kompetens/roll 
 

En barnmorska är, enligt International Confederation Of Midwives [ICM] (2011), en 

ansvarsfull och pålitlig professionell person som arbetar tillsammans med kvinnor för att 

ge det stöd, den vård och de råd som behövs under graviditet, förlossning och tiden post 

partum. Barnmorskans roll innebär enligt Kompetensbeskrivningen (2005) att inom sexuell 

och reproduktiv hälsa, forskning, utveckling, utbildning, ledning och organisation utgå från 

en värdegrund med humanistisk människosyn och visa omsorg om och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet. Enligt källan innebär det även att tillvarata 

patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter. En annan viktig del av 

barnmorskans kompetensområde är att beakta patientens och/eller närståendes önskemål. 

Därtill följer att visa öppenhet och respekt för olika värderingar (Kompetensbeskrivningen, 

2005). 

Lagstiftning i Sverige 
 

Målet för hälso- och sjukvården är enligt 2§ Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt samma lag 

stadgas att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden inom 

hälso- och sjukvård enligt 2 kap. 13§ Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I rapporten 

SOU 2005:41 nyanseras dessa lagar genom att syna hur de påverkar den enskilda 

individen. Bakgrund, klass, ekonomisk situation, handikapp och socialt kontaktnät är 

faktorer som kan påverka ens identitet och position i samhället. Vilken position en individ 

har i ett maktsystem är komplext och föränderligt (SOU 2005:41). 
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Insemination till heterosexuella barnlösa par blev lagligt i Sverige 1985 enligt SFS 

1984:1140. Genom förändringar i lagstiftningen får lesbiska par 21 år senare, 2006, enligt 

SFS 2006:351 tillgång till assisterad befruktning i svensk sjukvård. År 2003 införs 

möjligheten för lesbiska par att prövas som adoptivföräldrar i enlighet med SFS 2009:260. 

Mägi och Zimmerman (2015) finner att lesbiska par diskrimineras idag jämfört med 

heterosexuella par i samma situation. Enligt Griffin (1998) och Malmquist (2015) bidrar 

lagstiftningen kring fastställande av juridiskt föräldraskap och adoption till att flertalet 

medmammor beskriver att de inte har full rätt till sina barn. Enligt SOSFS 2008:8 i 6§, 

kap. 4, i Föräldrabalken och 1§, kap. 5, i Socialtjänstlagen krävs ett beslut av domstol för 

att adoptera, oavsett sexuell läggning. Mägi och Zimmerman (2015) beskriver en form av 

adoption: närståendeadoption. Närståendeadoption kan innebära att ett adoptivbarn som 

redan har en relation till adoptivföräldrarna får juridisk rätt till båda sina föräldrar. Mägi 

och Zimmerman (2015) påvisar skillnad i lagen SFS 2006:351 mellan ett heterosexuellt 

par och ett homosexuellt par: Det lesbiska paret måste genomgå en faderskapsutredning 

och närståendeadoptera barnet som kommit till via fertilitetsbehandling utomlands. 

Heterosexuella par behöver inte genomgå någon faderskapsutredning (om paret är gifta) 

eller närståendeadoption (om paret är gifta eller sambo) även om det heterosexuella paret 

genomgått en insemination med donatorsäd. Detta innebär i så fall att mannen i det 

heterosexuella förhållandet i likhet med medmamman i det lesbiska förhållandet inte är 

genetisk upphovsman till barnet. 

 

Även i lagstiftningen kring insemination utomlands eller via heminsemination finner Mägi 

och Zimmerman (2015) skillnader mellan ett heterosexuellt par och ett lesbiskt par. Innan 

barnet fötts måste ett samtycke till inseminationen skrivas under av medmamman. Efter 

födseln ställs det lesbiska paret inför det juridiska problemet att endast den födande 

mamman rättsligt blir förälder. Den icke-födande mamman måste därför bli prövad av 

Socialnämnden enligt SOSFS 2011:2 som förälder och adoptera sitt barn för att bli juridisk 

förälder. Först då kan båda mammorna bli juridiska föräldrar. Mannen i ett heterosexuellt 

par behöver inte göra några utredningar eller samtycka i motsvarande situation utan här 

gäller faderskapspresumtion enligt 1949:381 i i 1§, kap. 1 även om maken inte är biologisk 

far till barnet (Mägi & Zimmerman (2015).  

 

Att vara tvungen att genomgå faderskapsutredningar och närståendeadoptioner innebär 

enligt Malmquist, Möllerstrand, Wikström och Zetterqvist Nelson (2014) att inte ha 

tillgång till en privat sfär som förälder. Mägi och Zimmerman (2015) anser att den otydliga 

lagstiftningen i Sverige ligger till grund för diskriminering som sker automatiskt och att 

den legitimerar diskriminering på institutionsnivå, exempelvis inom vårdinstanser. Mägi 

och Zimmerman (2015) anser att det trots förbättringar inom familjejuridiken de senaste 

åren finns fortfarande mycket att förändra. Bergen (2006) och Griffin (1998) menar att ett 

sätt att påverka situationen är att ändra ovanstående lagstiftning för att ge den icke-

biologiska mamman legitimitet till sin föräldraroll redan från barnets födsel. Bergen (2006) 

anser vidare att ändring av lagstiftningen ger den icke-biologiska mamma större socialt 

erkännande från omgivningen. 
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HBTQ-certifiering och Regnbågsmottagning   
 

Enligt RFSL (2016) innebär HBTQ-certifiering ett synliggörande för homosexuella, 

bisexuella, trans- och queerpersoner: att en organisation medvetet arbetar i syfte att erbjuda 

en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter utifrån ett 

HBTQ-perspektiv. Allt fler arbetsplatser väljer att genomgå HBTQ-certifiering för att 

utbilda sin personal (RFSL, 2016).  

RFSL (2016) beskriver HBTQ enligt följande: 

Homosexuell - En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av personer av 

samma kön. 

Bisexuell - En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av personer oavsett 

kön. 

 

Trans - Transexuell. En person som upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska 

könet hen tilldelades vid födseln. Transperson är oftast en person som anses avvika från 

den rådande könsnormen med könsuttryck eller könsidentitet. 

 

Queer - i grunden ett ifrågasättande av heteronormen. Queer kan innebära en önskan att 

inte behöva identifiera/definiera sig och att inkludera alla kön och sexualiteter. Queer är 

även ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Enligt RFSL 

(2016) ser många sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. 

Utöver HBTQ-certifierade arbetsplatser finns Regnbågsmottagningen som startade på 

Danderyds sjukhus som ett samarbete mellan förlossningen och Mama Mia Söder och 

erbjuder mödra- och förlossningsvård till samkönade par. Syftet med 

Regnbågsmottagningen är att ge trygghet till blivande föräldrar för att de ska kunna 

fokusera på sin förlossning och sitt föräldraskap utan att behöva förklara eller försvara sin 

sexuella läggning (Danderyds sjukhus, 2016). 

 

Problemformulering 
 

Barnmorskan inom mödra- och förlossningsvården möter olika familjekonstellationer som 

inte enbart består av en mamma och en pappa. I Sverige är inte kärnfamiljen det enda 

legitima sätt att vara förälder. Även andra familjekonstellationer finns. Möjligheten för 

lesbiska kvinnor att bilda familj har förbättrats genom lagstiftning. En av förutsättningarna 

för god omvårdnad är att vård till blivande föräldrar ges utifrån deras unika behov. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen ska lika vård ges till alla människor och på lika villkor oavsett 

vad man har för sexuell läggning eller familjekonstellation.  Tidigare forskning visar att 

heteronormativa attityder finns inom vården, vilket har visats leda till bristande 

kommunikation och negativ inverkan på vården för lesbiska kvinnor. Enligt Wilton (1999) 

och McNair (2003) bidrar detta till att lesbiska inte söker vård när de behöver och inte 

känner sig trygga i vården.   

Wilton (1999) och Knöfel (2006) anser att om vården inte synliggör lesbiska mer kan detta 

leda till att vården bidrar till diskriminering. Wilton (1999) och Bonvicini & Berlin (2002) 
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visar att flertalet lesbiska upplevt sig diskriminerade, både som patienter och som partners. 

Enligt Wilton (1999) uttrycks en önskan om ökad kunskap hos vårdpersonalen. Arbetet 

mot fördomar är en central uppgift för barnmorskeprofessionen att medverka i. Då 

Socialstyrelsen (2015) anger att fler och fler lesbiska kvinnor väljer att bli föräldrar är det 

viktigt att barnmorskor utvecklar kompetens inom detta område. 

SYFTE 

Att belysa lesbiska föräldrars upplevelser av vården i samband med barnafödande och 

föräldraskap samt barnmorskans stödjande åtgärder till dessa mammor i föräldraskapet. 

METOD 
 

Design 
 

Som metod valdes litteraturöversikt. Polit och Beck (2016) anser att det möjliggör en 

överblick av valt område vilket ger goda förutsättningar att kunna besvara syftet. Forsberg 

& Wengström (2016) menar att artiklarna bör väljas med utgångspunkt från studiens syfte. 

Då litteraturöversikt användes som metod för att få en övergripande bild av aktuellt 

kunskapsläge var det befogat att använda artiklar som var baserade både på kvalitativa och 

kvantitativa datainsamlingmetoder. Kvantitativa artiklar användes för att få en bredd och 

översikt och kvalitativa artiklar användes för att få tillgång till lesbiska föräldrars 

upplevelser. Designen utformades utifrån bedömningsmallen, Bilaga 1. 

Urval 
 

Enligt Polit och Beck (2016) avgränsades ämnesområdet för att materialet skulle vara 

hanterbart. I CINAHL lades begränsningen ”peer reviewed” till. Enligt Friberg (2012) 

innebär peer-reviewed att artiklarna är publicerade i kvalitetsgranskade vetenskapliga 

tidskrifter. Begränsningarna i urvalet som gjordes initialt var att artiklarna skulle vara 

publicerade de senaste 10 åren. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska språket och att forskningen hade genomgått etisk granskning. För att få fler 

artiklar inkluderades även äldre artiklar. Tre artiklar publicerade före 2006 inkluderades. 

Således bestod urvalet av artiklar på engelska språket som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter mellan åren 2000 - 2015. 

Urvalet begränsades till lesbiska men under sökprocessen fanns det ofta med material där 

alla homosexuella var inkluderade. Flertalet gånger slås frågor om homosexuella, 

bisexuella, trans och queer ihop i en grupp: HBTQ. Föreliggande arbete handlar om 

personers subjektiva erfarenheter och beskriver inte lesbiska som en homogen grupp 

(Kvale, 2007). 
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Genomförande 
 

Artikelsökningen genomfördes under tidsperioden december 2015 till april 2016 i 

databaserna PubMed och CINAHL.Två databaser valdes med intentionen att minimera 

risken för systematiska fel (Segesten, 2012). PubMed och CINAHL kompletterar 

varandras tidskrifter genom sina olika inriktningar, där PubMed har mer medicinskt fokus 

och sträcker sig längre bakåt i tiden och CINAHL har mer omvårdnadsfokus och 

tillhörande hälsodiscipliner exempelvis reproduktiv hälsa. Materialet i de båda databaserna 

är till största del skrivet på engelska (Forsberg & Wengström, 2016).  

Samtliga artiklar som hittades i PubMed hittades även i CINAHL. Sökorden användes 

separat och kombinerade med den booleska operatorn AND i syftet att inkludera alla 

identifierade nyckelord. Samma artikel påträffades vid olika tillfällen och redovisades då 

endast vid ett söktillfälle (Karlsson, 2012). Använda sökord har varit lesbian, gay, 

homosexual, parenting, identity, motherhood, couples, strategies, pregnancy, parents, 

midwives, mother. Samtliga artiklar söktes med Svensk MeSH (Medical Subject 

Headings) termer och CINAHL Headings. 

Fritextsökningar gjordes genom aktuella artiklars referenslistor. Följande artiklar valdes ut 

efter manuell sökning: Malmquist och Rozental (2015); Malmquist och Zetterqvist (2013) 

samt Westerståhl, Segersten, Björklund (2002). Sökningarna utgick från olika 

sökordskombinationer enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Databassökning i PubMed. 

Sökord Sökdatum Antal träffar, 

PubMed 

Begränsningar Lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

lesbian  2015-12-03 827 2006-2015,      

engelska 

8 1 

lesbian AND    

motherhood 

2016-01-10 36 2006-2015,      

engelska 

6 2 

lesbian AND   

pregnancy 

2015-01-16 594 2006-2015,      

engelska 

6 4 

lesbian AND     

parents 

2015-01-17 621 2006-2015,      

engelska 

3 1 

lesbian AND   

midwives 

2016-03-08 47 2006-2015,      

engelska 

2 1 

lesbian AND    

mother 

2016-04-19 497 2006-2015,      

engelska 

9 4 

manuella 

sökningar 

2016-04-19 x x 3 2 

Total    37 15 
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Tabell 2. Använda sökord som ej genererade valda artiklar.  

 

Sökord Sökdatum Antal träffar, 

PubMed 

Antal träffar, 

CINAHL 

gay  2015-12-03 2522 2841 

homosexuality AND  female  2015-12-03 10589 1641 

lesbian AND family 2015-12-16 2234 545 

lesbian AND parenting 2015-12-16 242 131 

lesbian AND parents 2016-03-08 625 288 

lesbian AND parents AND 

stategies  

2016-03-08 33 125 

lesbian AND couples 2016-03-08 0 0 

 

Databearbetning 
 

Enligt Polit och Beck (2016) ger abstrakt eller sammanfattningar information för 

bedömning av artiklarnas innehåll och vilka som kan vara relevanta att använda i en 

litteraturöversikt. Artiklarna som ansågs vara relevanta för litteraturöversiktens syfte 

inkluderades och skrevs ut. Eftersom fokus i litteraturen i enlighet med Cronin, Ryan, 

Coughlan (2008) kan ändras under databearbetningens gång lästes artiklarnas abstrakt först 

igenom. Detta gav en överblick av innehållet för att avgöra om fortsatt läsning av artikeln 

var relevant utifrån studiens syfte. Författaren valde ut tjugotre studier som bedömdes 

relevanta för syftet. De artiklar som valdes ut genom granskning och blev föremål för 

analys blev 15 stycken till antalet. De kom att bli underlaget för litteraturöversikten. På 

grund av bristfällig kvalitet valdes 21 artiklar bort. Totalt trettiosju artiklar lästes. 

För att bedöma artiklarnas reliabilitet och validitet användes Sophiahemmets Högskolas 

modifierade bedömningsunderlag för att kvalitetsgranska artiklarna. Klassificering 

utfördes enligt följande kategorier: randomiserad kontrollerad studie (RCT), klinisk 

kontrollerad studie (CCT), icke-kontrollerad studie (P), retrospektiv studie (R) eller 

kvalitativ studie (K).  

Enligt Polit och Beck (2016) rankades artiklarna med följande inklusions- och 

exklusionskriterier: Hög kvalitet innebar en större, välplanerad och väl genomförd studie 

med korrekt beskrivning av protokoll, metod, statistik, material- och behandlingsteknik. 

Antalet deltagare var tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Frågeställningen var 

väl definierad och kontexten var klart beskriven i en artikel med hög kvalitet. 

Medelkvalitet innebar att flertalet kriterierna för hög kvalitet ej var uppfyllda men 

kvaliteten skattades högre än låg kvalitet. Vid låg kvalitet på en artikel, innebar en 
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randomiserad studie med bristfälligt antal deltagare och/eller för många delstudier, att 

metoden var otillräckligt beskriven och hade tveksamma statistiska metoder. Studien 

kunde även ha en bristfällig eller vagt formulerad frågeställning eller att deltagargruppen 

var för otillräckligt beskriven, att metodanalys inte är tillräckligt beskriven och en 

bristfällig resultatredovisning. I PubMed kontrollerades att studien var en primärkälla 

genom att tidskriften granskades (Polit & Beck, 2016). 

Dataanalys 
 

Artiklarna granskades med avseende på metod och att resultatdelen stämmer överens med 

syftet i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). I enlighet med Cronin, Ryan, 

Coughlan (2008) och Friberg (2012) lästes artiklarna noggrant flera gånger parallellt med 

gruppering och sammanställning i matris (Bilaga II). Enligt Friberg (2012) ställdes de olika 

studiernas resultat i relation till varandra. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

identifierades. För att kunna härleda faktas ursprung och strukturera arbetet numrerades 

varje artikel. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att analysen 

genomförs på ett tydligt sätt för att klarggöra hur granskningsprocessen gått till och 

varifrån data är hämtad.  Nya kategorier växte fram och formades till övergripande teman 

genom att artiklarna markerades och skrevs ut på post-it lappar. Författaren formulerade en 

beskrivning med grund i nya teman. Enligt Friberg (2012) skapades nya teman och dess 

innebörd utifrån de analyserade studierna. 

Forskningsetiska överväganden 
 

Etiska överväganden gjordes beträffande urvalet av artiklar för att undvika eventuellt 

selektivt urval. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kvalitetsgranskades inkluderade 

artiklar i litteraturöversikten med avsikt att förhålla sig etiskt och kritiskt till innehållet som 

presenterats. I arbetet strävades efter att följa de etiska regler som svenska Vetenskapsrådet 

(2011) utarbetat. Vetenskapsrådet ska bland annat ge stöd till grundläggande forskning och 

främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse samt initiera och stödja 

ämnesövergripande satsningar inom forskning. 

Viktigt under skrivprocessen i detta arbete har varit att författaren rannsakat sig själv och 

för att inte befästa egna normer och föreställningar. Författaren till denna litteraturöversikt 

har kontinuerligt läst om och granskat sin analys av inkluderade artiklar för att undvika 

missförstånd och oklarheter. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har författaren utgått från god 

forskningssed och strävat efter att inte kopiera eller falsifiera. Arbetets trovärdighet stärks 

genom inläsningen som gjordes i början av arbetet. Källkritiken har varit gedigen och 

källorna är noga angivna. Slutligen har författaren med största möjliga noggrannhet försökt 

att vara trogen mot källorna i översättningar från engelska språket (Vetenskapsrådet, 

2011). 

RESULTAT 
 

Renaud (2007) visade på olika delar i föräldraskapet. Att bli redo för föräldraskapet 

beskrevs av intervjudeltagarna som en glädjefylld tid med längtan efter barn. Därefter 

beskrev föräldrarna att de konfronterats med möjligheter och hinder, val och planering. Det 
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kunde exempelvis handla om vem som ska bära barnet eller hur befruktning skulle 

genomföras. Nästan varje deltagare beskrev processen kring insemination som en stressig 

och svår tid. Efter denna krävande och tydligt planerande period kunde en lättnad följa då 

inseminationen/inseminationerna gett en graviditet. Därefter beskrev ett flertal deltagare 

tillvägagångssätt för att hitta en lesbisk-vänlig vårdgivare. 

 

Upplevelser av vården 

  
Att bli välkomnad 

Wilton & Kaufmann, (2001); Spidsberg (2007) fann att flertalet lesbiska par hade positiva 

upplevelser av vården. Larsson och Dykes (2009) visade att bekräftelse från vårdgivare av 

föräldraskapet var viktigt. Larsson och Dykes (2009); Buchholtz (2000) lyfte fram vikten 

för vårdpersonal att inkludera medmamman. Föräldrarna var nöjda med vård under 

graviditet och förlossning när de blev bemötta som en blivande familj. I två amerikanska 

studier Buchholz (2000); Renaud (2007) visades att bekräftelse från personal under 

mödravårds- och förlossningstiden var viktigt för hur de lesbiska paren upplevde vården. 

Intervjustudier från olika delar av Europa visade att lesbiskas uppfattning om mödra- och 

förlossningsvård var likartad i olika länder. I två europeiska studier (Spidsberg, 2007; 

Larsson & Dykes, 2009) framkom att samtliga kvinnor generellt hade positiva erfarenheter 

från mödra- och förlossningsvård. Wojnar och Katzenmeyer (2014) visade på vårdarens 

betydelse för att övergången från par till att bli föräldrar hos lesbiska par, ska bli positiv. 

Buchholtz (2000) fann att vårdpersonals attityder till barnafödande hos lesbiska par 

övervägande upplevdes stöttande och förberedande. Positiva vårdsituationer kunde 

exempelvis vara då personal berättade om parets relation och bakgrund i personalbyten för 

att förbereda sina kollegor. Då behövde inte det lesbiska paret själva redogöra för sin 

relation och bakgrund ännu en gång. Ett annat exempel på positiva vårdsituationer kunde 

vara då vårdpersonal läste födelsebrevet (ett brev som beskriver önskningar inför 

förlossningen) som kvinnan eller kvinnorna skrivit. Andra exempel var då partnern 

tillfrågades om hon ville vara med och klippa navelsträngen och att personal stannade kvar 

med paret genom hela förlossningen (Buchholtz, 2000). 

 

Wilton och Kaufmann (2001) visade att ett litet specifikt tillkännagivande av parets 

situation hjälpte dem att känna sig välkomnade, inte bara tolererade. Buchholz (2000); 

Wilton och Kaufmann (2001) fann att det kändes centralt för kvinnan som hade fött att 

även hennes partner blev sedd. På så sätt kunde paret också uppleva att de blev sedda som 

en familj. Under förlossningen var det viktigt att barnmorskan såg partnern som en 

jämbördig och självklar partner som fanns där för att stödja under förlossningsarbetet. Det 

var betydelsefullt att paret upplevde att de kunde hålla om varandra utan att barnmorskan 

blev obekväm eller generad. Wilton och Kaufmann (2001) tog upp att en kvinna beskrev 

hur hennes barnmorska hade fått henne och hennes partner att känna att de var bra 

föräldrar genom att säga att de hade planerat bra och gjort allting rätt. En annan kvinna 

beskrev att personalen varit accepterande och fått henne att känna sig normal genom att de 

visade henne att de ville lära sig om lesbiskt föräldraskap. Wilton och Kaufmann (2001) 

belyste vidare att särskilt sårbara och trötta beskrev sig paren efter förlossningen och ett 

”illa valt ord” eller ”olämpligt uttryck” kunde få dem att känna sig otillräckliga och inte 

värdiga som föräldrar.  
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Att vara på nåder hos vårdpersonal 

Malmquist och Zetterqvist Nelson (2013) visade att heteronormativitet inom vården gjorde 

att en majoritet lesbiska föräldrar upplevde att de på olika sätt behöver försvara sitt 

föräldraskap. Buchholz (2000) fann att även om fördomar och särbehandling minskat fanns 

risken att ojämlik och okunnig vård fortsatte. Flertalet lesbiska par upplevde att en del av 

personalen nonchalerade dem eller var nervösa i sitt bemötande. De kunde då undra om 

detta var på grund av föräldraparets sexuella läggning. Buchholtz (2000) kom fram till att 

paren sökte efter förklaringar till personalens bemötande när det präglades av obekvämhet 

eller osäkerhet.  

 

Rozental och Malmquist (2015) fann att behovet att inte behöva förklara sig angavs av 

kvinnorna i studien som en stor anledning till att väja en lesbisk-vänlig klinik. Andra 

anledningar var att slippa kravet på att gå igenom den ibland psykiskt påfrestande 

processen att bli gravid och samtidigt vara perfekt och smart i mötet med vårdgivaren. En 

av intervjupersonerna uppgav som anledning att hon representerade ett helt ”community” 

och därför kände höga krav på sig. Ett sätt att hitta en lesbisk-vänlig klinik presenterades i 

en australiensk studie av Hayman, Wilkes, Halcomb och Jackson (2013). Flertalet 

deltagare beskrev att de undersökte vårdinrättningens vårdfilosofi per telefon, internet och 

bloggar innan de bestämde sig för vilken vårdgivare de skulle ha. Exempelvis kunde de när 

de ringde fråga ”Hur känner ni för att ta emot lesbiska par?”. Undersökningen hjälpte 

intervjupersonerna att minska risken för att bli utsatta för homofobi i mötet med 

vårdpersonal. Detta var enligt källan inte användbart för de intervjudeltagare som levde i 

yttre förorter där färre vårdgivare fanns tillgängliga. 

Spidsberg (2007) fann en känsla av utsatthet hos intervjupersonerna i mötet med vården. 

Det kunde exempelvis innebära att inte bli uppfattade av vårdpersonal som par, som 

förälder eller som partner. Även Rozental och Malmquist (2015) beskrev en känsla av 

utsatthet i lesbiska mammors vårdupplevelse av svensk sjukvård. Forskarna kom fram till 

att heteronormativa antaganden om familjen och en känsla av utsatthet i patientrollen 

kunde ge sårbarhet hos lesbiska mammor. Rozental och Malmquist (2015) fann vidare att 

sårbarhet i vårdsituationer beskrevs av intervjupersonerna på ett individuellt plan, medan 

att vara ett lesbiskt par och att vara patienter i vården beskrevs som att det satte dem i en 

sårbar situation. Acceptans beskrevs av intervjupersonerna som ett sätt att hantera 

sårbarheten. En känsla av utsatthet i patientrollen som gav sårbarhet hos lesbiska mammor 

återfanns även av Lee, Tailor och Raitt (2010). 

Rozental och Malmquist (2015) visade att sårbarhet och acceptans var nära kopplade till 

heteronormativitet. Följaktligen beskrev de brister i svensk sjukvård som specifikt 

påverkar lesbiska par. Sårbarhet beskrevs som att vara blottad som patient, att inte passa in 

i en vanlig mall, att uppleva brist på kontinuitet samt känslan av att som patient vara på ett 

löpande band. Samtliga deltagare i studien beskrev att deras möten med sjukvårdspersonal 

uppenbart avvek från klinikens vanliga rutiner. Lee, Tailor och Raitt (2010) visade i sin 

studie att organisatorisk stress inom en verksamhet liksom vårdpersonals personliga attityd 

kunde påverka kvaliteten på vården. Den organisatoriska stressen kunde handla om 

avdelningar som flyttade, slogs samman, som skulle stängas och en centralisering av 

sjukvården. Vissa intervjupersoner upplevde att då de mötte en stressad personal var 

bemötandet orsakat av den stressade vårdstrukturen. Att vårdpersonal inte informerade, 

förklarade eller behandlade paret som ett par tolkades av dessa deltagare som främst 
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beroende på en utmanande vårdkultur. Ett flertal intervjudeltagare tyckte dock inte att det 

räckte som förklaring till varför de mötts av dålig vårdkvalitet.  

Spidsberg (2007) fann att lesbiska par som väntade barn, särskilt första barnet, kunde 

känna sig mycket osäkra och sårbara i möte med barnmorskan. Ett flertal hade bra 

erfarenheter från mötet med barnmorskor men en del hade mött barnmorskor med negativa 

attityder. Kvinnorna upplevde att det kommuniceras heteronormativitet genom hela 

graviditeten, både verbalt och icke verbalt (Spidsberg, 2007). Renaud (2007) visade att 

flertalet av de lesbiska kvinnorna önskade sig specialiserade kliniker inom förlossning, 

graviditet och fertilitet som vände sig till lesbiska kvinnor. Genom en god stöttning kunde 

vården garanteras att ges på lika villkor för alla genom att upplevelser av homofobi, 

illabehandling och uttalad vägran att vårda eller inkludera partnern minskades (Renaud, 

2007). 

Enligt Spidsberg (2007); Wilton och Kaufmann (2001) rapporterades kvinnorna ha 

negativa vårderfarenheter. De upplevde en över- eller underfokusering på den sexuella 

läggningen. Underfokusering gjorde att de kände sig nonchalerade och begränsade i 

kommunikationen med barnmorskan. Flertalet par upplevde en överfokusering på deras 

sexualitet. Istället för en fokusering på själva graviditeten och det kommande barnet och 

föräldraskapet lades en fokusering på sexualiteten. Överfokusering upplevdes bland annat 

då barnmorskan ställde frågor som inte var relevanta för graviditeten. Spidsberg (2007) tog 

upp att fokus på sexualiteten kunde upplevas som utsatthet och att bli reducerad till ett 

begrepp ”att vara lesbisk”. ”Att vara lesbisk” som ett utpekande kunde innebära att vara 

annorlunda och kunde därmed ge en känsla av otrygghet och ett behov av att förklara sig i 

olika situationer då upplevelsen var att vara ifrågasatt (Spidsberg, 2007). Wilton och 

Kaufmann (2001); Spidsberg (2007) konstaterade att ”att vara lesbisk och gravid” är att bli 

en offentlig person där ens privatliv visas upp. Det innebär att kvinnorna kände ett krav på 

att utbilda barnmorskorna i frågor om homosexualitet för att skapa en mer tolerant 

sjukvård och ett samhälle som ska bli lättare för deras barn att växa upp i. Kvinnorna 

upplevde genomgående att de svarade på frågor av för privat karaktär i mötet med 

vårdpersonal. Ibland kunde en känsla av tomhet och utlämnande infinna sig hos dem. 

Vidare fann Wilton och Kaufmann (2001) att frågor om donatorn och varför de valt en 

donator och inte en pappa beskrevs för intima av kvinnorna. Kvinnorna berättade att de 

hade en rädsla att bli behandlade som ”dåliga” mammor. De upplevde en rädsla över att 

kritiskt granskas av vårdpersonal i syfte att se om deras föräldraskap dög (Wilton och 

Kaufmann, 2001).  

Enligt Spidsberg (2007) beskrev lesbiska kvinnor att de fått sämre vård då 
barnmorskan förstått att de var lesbiska. Barnmorskor och läkare blev korta i svaren, 
obekväma, drog tillbaka sitt stöd, avbokade tider, svarade inte på e-post. Vidare fann 
Spidsberg (2007) vid gynekologiska undersökningar att en del av kvinnorna 
upplevde att barnmorskorna blev mer hårdhänta när de förstod att de var lesbiska. 
På grund av rädslan att få sämre vård relaterat till sin homosexualitet väntade 
flertalet lesbiska med att söka vård till det blev absolut nödvändigt (Spidsberg, 2007). 
 

Wilton och Kaufmann (2001) påvisade att för lesbiska föräldrar var föräldraförberedande 

kurser och antenatalundervisning två områden som erbjöd lägre grad vårdtillgänglighet och 

sämre bemötade. Buchholtz (2000)  tog upp att föräldrarna var mindre nöjda med vården 

på BB och i föräldrautbildningar. I en brittisk studie kom Wilton & Kaufmann (2001) fram 
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till att sämst erfarenheter hade paren från föräldrautbildning och mödravård då dessa 

upplevdes särskilt heteronormativa. Larsson och Dykes (2009) visade att 

heteronormativiteten var särskilt tydlig i mödravårdscentralers föräldrautbildningar. 

Följden av detta var att information inte riktats på ett sådant sätt så att den inkluderade alla 

kvinnorna. Innehållet i utbildningen utgick flertalet gånger från ett ”mamma och pappa” 

perspektiv vilket gjorde att paren kände sig exkluderade.  

Överlag önskade paren bli sedda och bemötta utifrån sina specifika behov snarare än 

utifrån sin sexuella läggning (Wilton & Kaufmann, 2001). Felfokuseringen förklarades av 

Renaud (2007) med att fokus inom mödravården endast har legat på reproduktion för den 

heterosexuella familjen. Paren upplevde sig obekräftade när de inte inkluderades eller 

behandlades som tillhörande familjemedlemmar (Buchholz, 2000). Larsson och Dykes 

(2009) fann att föräldrarna var mindre nöjda med strukturen av journalen där inte utrymme 

fanns för partnern. Renaud (2007) visade på önskemål hos kvinnorna om hälsoformulär 

och föräldragrupper som inkluderar andra familjekonstellationer än mamma, pappa, barn. 

Wilton och Kaufmann (2001) beskrev hur deltagarna i  en studie om lesbiskas upplevelser 

av vårdtillgänglighet kunde ha överseende med en blankett där exempelvis ”fader” 

ändrades till ”donator” eller ”partner” av vårdpersonal beroende på omständigheterna. 

Vidare pekar studien på betydelsen av att känna sig respekterad som kunde upplevas då 

vårdpersonal ursäktade frågeformulärets brister (Wilton och Kaufmann, 2001). 

 

Ömsesidig öppenhet 

Buchholtz (2000) kom fram till att deltagarna i studien upplevde att när de var öppna med 

sin sexuella läggning möttes de av bekräftande öppenhet tillbaka. I en studie då paren 

bestämt sig för att vara öppna med sin sexuella identitet fann Spidsberg (2007) att lesbiska 

par upplevde sårbarhet, ansvar och omsorg. När de upplevde över- eller underfokusering 

på sin sexualitet beskrev de sårbarhet. Paren kände sig ansvariga att ha rätt attityd i mötet 

med vårdpersonal: öppna men inte för krävande. De beskrev genuint vårdande situationer 

med god omsorg såväl som mindre genuin vård. Vidare beskrev paren hur de utöver att 

mottaga vård erbjöd sin egen omsorg i form av exempelvis ett extra trevligt bemötande i 

möten med vårdpersonal (Spidsberg, 2007).  

 

Larsson och Dykes (2009) tog upp valet mellan att vara öppen och att inte alltid vara 

öppen om sin sexuella läggning med sin vårdgivare. Wilton och Kaufmann (2001) 

rapporterade hög grad av oro hos deltagarna i studien över vad det innebar i bemötande att 

”komma ut”, det vill säga att vara öppen med sin sexuella läggning. De visade också på en 

direkt medvetenhet hos lesbiska kvinnor om barnmorskors personliga attityder och 

fördomar. En intervjuperson beskrev hur hon ofta använde sig av ord som ”maken” eller 

”pappan” då hon visste att hon inte skulle träffa vårdaren igen eftersom barnmorskorna 

byttes ut hela tiden. Hon tillade att hon inte såg någon anledning att genomgå en pinsam 

situation. Hon skulle ju ändå inte träffa den vårdaren igen. 

Wilton & Kaufmann (2001) beskrev i en studie att flertalet kvinnor valde att vara öppna 

med sin sexuella läggning och att de då upplevde att informationen togs emot bra av 

barnmorskan. Paren upplevde dock att det var deras ansvar att informera vårdgivaren om 

sin sexuella läggning och de upplevde också att de fick ta ansvar för att den informationen 

mottogs positivt. För de som valde att inte vara öppna med sin sexuella läggning angavs 

huvudsakligen två orsaker: rädsla för att få en sämre vård och ett sämre bemötande. 
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Överlag önskade paren bli sedda och bemötta utifrån sina specifika behov snarare än 

utifrån sin sexuella läggning (Wilton & Kaufmann, 2001).  

Spidsberg (2007) fann att öppenhet med sin sexuella läggning kan innebära att lesbiska 

föräldrar får både bra och bristfälligt bemötande. Upplevelse av bra bemötande kunde 

handla om att känna sig sedd och väl mottagen, upplevelse av korrekt bemötande, att 

känna sig delaktig, att barnmorskan reflekterade över heteronormativitet och att som 

lesbisk ge information om det lesbiska förhållandet. Upplevelse av bristfälligt bemötande 

kunde handla om att uppleva brist på delaktighet, brist på att få egen uppmärksamhet som 

partner eller medmamma, att känna sig kränkt, brist på flexibilitet hos barnmorskan eller 

att bli bemött med ovana eller förvåning från barnmorskan. Att partnern exkluderades var 

ett stort problem för flera lesbiska par som önskade bli föräldrar.  För par som inte ”kom 

ut” för sin vårdgivare osynliggjordes partnern. Dock var inte öppenhet med ens 

homosexualitet en garanti för bra bemötande från vårdgivaren utan kunde då istället 

medföra ett bemötande med bristande förståelse och förvirring kring partnerns roll 

(Spidsberg, 2007). 

 

Medmammans upplevelser 
 

McKelvey (2014) fann att hos fem av tio intervjudeltagare såg medmammorna, alltså de 

icke-biologiska mammorna, på sin roll som medmammor som unik och olik från den 

födande mammans roll. En medmamma beskrev denna roll som en speciell erfarenhet 

”någonstans mellan moderskap och faderskap”. En annan kvinna såg inte sig själv som 

mamma överhuvudtaget. Mammarollen, beskrev hon, var inte i samklang med vad hon 

kände sig som. Däremot ansåg hon sig absolut vara förälder. Hon kallade sig medförälder. 

En annan kvinna förklarade att det här var en svår upplevelse eftersom hon definierades av 

vad hon inte var, snarare än vad hon var. Medmammorna i studien identifierade sig genom 

vad de inte var. De var inte pappor, de födde inte, de ammade inte. De hade inte 

omedelbart juridiska rättigheter till sitt barn. De beskrev sin rädsla för att inte bli erkända 

som mammor. En av deltagarna beskrev att hon till och med var rädd att hennes partner 

inte erkände henne som likvärdig förälder. Vidare berättade mammorna i studien om hur 

de var rädda för att ta med sina nyfödda barn till läkarbesök. De var rädda att deras 

auktoritet att fatta beslut som föräldrar skulle ifrågasättas. För att avvärja risken för detta 

tog de med sig rättsliga dokument till läkarbesöken för att kunna styrka sin auktoritet att ta 

föräldrabeslut. Medmammorna i studien beskrev sig själva som den mer sårbara föräldern. 

 

Lee, Tailor och Raitt (2010) fann i sin studie om medmammors upplevelser av tiden innan, 

under och efter graviditet och under det tidiga föräldraskapet att deltagarna kämpade för att 

definiera sin roll. Att definiera sin roll handlade både om att försöka möta behov hos sin 

partner och det nya barnet. Även uppfattningen att den biologiska mammans liv 

förändrades och att deras process klart definierades och bands till barnet förekom hos 

medmammorna, medan de upplevde att deras eget liv saknade denna tydliga riktning. 

Detta resulterade i att de kände sig utmattade och känslomässigt frånkopplade anknytnings- 

processen i föräldraskapet. Vissa uppgav att de upplevde situationen ohanterlig, medan 

andra beskrev att de kände sig separerade och utanför. Trots detta var ett flertal motvilliga 

att dela denna upplevelse med sin partner av rädsla för att förstöra sitt parförhållande eller 
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sin partners lycka. Dessutom upplevde deltagarna att övergången till föräldraskap 

markerade en period av sorg eftersom flertalet upplevde bristande stöd från sina egna 

mammor och familjemedlemmar. Samtidigt upplevde kvinnorna i studien ett bristande stöd 

från vårdpersonal. Lee, Tailor och Raitt (2010) satte i samband att sammanlagt bidrog 

dessa faktorer till att medmammorna upplevde sig sakna ett stöttande nätverk och önskade 

bli bättre uppfångade av vårdpersonal. Flertalet deltagare i studien ansåg att det saknades 

bra förebilder i vården och den nära familjen för medmamman. Malmquist och Zetterqvist 

Nelson (2013) påpekade vikten av att beakta närståendes önskemål hos vårdaren för att 

kunna inkludera partnern i graviditet och föräldraroll. 

Lee, Tailor och Raitt (2010) visade hur känslan av utsatthet i patientrollen kunde ge 

sårbarhet. Här visades hur medmammor drabbades av baby blues och postpartum 

depression. En av deltagarna beskrev hur hennes förlossningsdepression börjat på 

sjukhuset då en vårdgivare refererade till donatorn som barnets pappa. Sedan hade varje 

formulär de erhållit av vårdare refererat till fadern, inte den andra föräldern. 

McKelvey (2014) uppgav i sin studie att medmammorna som intervjuats beskrev att de 

kände sig som mest exkluderade i vården efter förlossningen. BB-vården beskrevs som att 

den var på nåder för medmamman. Ett flertal beskrev att de kände sig ignorerade och inte 

erkända som barnets förälder. En typ av negativ erfarenhet vid förlossningen konstaterades 

i en brittisk studie av Wilton och Kaufmann (2001) då en intervjuperson upplevt att 

barnmorskan inte ville sitta nära henne eller ha ögonkontakt med henne vid en tidpunkt då 

hon beskrev att hon verkligen behövt stöttning. En annan intervjuperson i samma studie 

fann att vårdmiljön och atmosfären hämmade hennes intimitet till partnern och hon 

avundades den okomplicerade närhet som heterosexuella par åtnjöt (Wilton och 

Kaufmann, 2001). Buchholz (2000) fann att barnmorskorna kunde fråga om kvinnan som 

den gravida kvinnan hade med sig vid inskrivningssamtalet på förlossningen var en syster. 

Den gravida kände sig då själv tvungen att berätta att det var en partner. Detta kunde leda 

till att barnmorskan kände sig obekväm och besvärad vilket kändes pinsamt för kvinnorna 

(Buchholz, 2000). 

Wilton och Kaufmann (2001); Larsson och Dykes (2009) visade att heteronormativiteten 

blev synlig i bemötandet av de båda kvinnorna. Särskilt tydligt blev detta i mötet med den 

gravida kvinnans partner. Flertal gånger upplevde paret en osäkerhet i barnmorskans 

bemötande mot partnern. De kände att barnmorskan hade svårt att sätta in henne i ett 

sammanhang och se henne som en blivande förälder. Det gjorde att partnern inte kände sig 

sedd.  

 

Brennan och Sell (2014) fann att medmammans övergång till moderskap influeras av 

språket på olika nivåer: individuell, familje-, i särskilda grupper (exempelvis heterosexism 

och vårdpersonal) samt samhällelig (som att ha en högre utbildning gav erkännande i 

behandlingen av vårdpersonal). Brennan och Sell (2014) uppgav att det saknades ett 

gemensamt språk eller förståelse för icke-biologiska mammor och deras moderskapsroll 

inte fanns. Exempelvis hade en av deltagarna i denna amerikanska studie försökt rätta 

vårdpersonal som i sin journal läst att hon var ensamstående. Enligt delstatens lagar 

godtogs inte deras äktenskap och då skrevs inte medmamman in som förälder. Hennes 

partner uppgav att det tog lång tid innan hon kände sig som förälder eftersom formulär och 

frågor ställdes till den biologiska mamman. Genom att bekräfta och erkänna medmammor i 

övergången till moderskap fann Brennan och Sell (2014) att vårdpersonal kunde erbjuda 
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ett bättre stöd till medmammor och deras familjer. Detta gällde både i tal och i skrift. De 

deltagare i studien som var medmammor uttryckte exempelvis att de kände sig inkluderade 

när barnmorskan vände sig till dem och ställde frågan ”ska du amma?”. Medmammans 

modersroll och identitet beskrevs delvis kunna vara beroende av detta erkännande och 

igenkännande. Vårdpersonal kunde på så sätt ha en unik position för att underlätta 

övergången för medmamman genom att inkludera henne och använda sig av könsneutrala 

termer i sin praktik.  

 

Barnmorskans bemötande och stödjande åtgärder för lesbiska föräldrar 
 

I enlighet med Larsson och Dykes (2009) framkom att det upplevdes som lättare i 

vårdmötet för lesbiska föräldrar om barnmorskorna tog ögonkontakt och ställde öppna 

frågor om deras livsstil. Öppna frågor kunde vara ”Hur känns det för er att vänta barn?” 

eller ”Har ni planerat barn länge?”. På så vis blev frågorna fria från förutfattade meningar 

om att de var heterosexuella och de kunde lättare berätta om sig själva. Ibland kunde 

familjekonstellationen vara komplex eller stor, exempelvis att donatorn även fanns med 

som social förälder. Flertalet kvinnor upplevde ett engagemang och uppskattade när 

barnmorskan tidigt inför föräldraskapet ställde frågor om rollfördelning i familjebildandet. 

På så sätt fick de möjlighet att bearbeta sina förväntningar på det kommande familjelivet. 

Kvinnorna ställde sig mycket positiva då barnmorskan bekräftade familjekonstellationen 

(Larsson & Dykes, 2009). Nordqvist (2012) fann att förståelsen av sitt eget föräldraskap 

blev till då äldre och nyare kunskap och förförståelse av föräldraskapet kunde vävas 

samman genom samtal om innebörden av föräldraskap och förväntan på framtida roller. 

Vidare visades att denna sammanvävning av föräldraskapet kunde användas av föräldrarna 

för att hävda auktoritet som föräldrar. Här finns enligt Nordqvist (2012) en betydelsefull 

uppgift för vårdpersonal att föra en dialog kring. Buchholz (2000); Wilton och Kaufmann 

(2001) beskrev att de barnmorskor som lade energi på att bekräfta kvinnorna i sin nya 

föräldraroll upplevdes stärkande och de uppskattades mycket av kvinnorna. När 

barnmorskan istället var stressad kunde kvinnorna missförstå signaler, såsom att om 

barnmorskan inte hann med dem kunde det upplevas som att barnmorskorna valde bort 

dem framför andra heterosexuella par. Kvinnorna förstod att det kanske inte var så men 

känslan fanns där.  

Larsson och Dykes (2009) fann att kvinnorna uppskattade när barnmorskorna behandlade 

dem som vilket par som helst som väntade barn. När barnmorskan använde ord som ”det 

här har ni gjort bra, vilken fin liten tjej ni fått” kände de sig säkra och trygga. Larsson och 

Dykes (2009) underströk vikten av öppenhet från vårdgivarens sida, att denne vågar fråga. 

Källan visade att de lesbiska, gravida kvinnorna relaterade erkännande av identitet genom 

att känna sig sedda, accepterade och förstådda. Genom att barnmorskorna tog ansvar för att 

kvinnorna inte skulle känna sig utpekade i mötet eller känna ett behov av att försvara sig i 

mötet upplevde barnmorskorna ibland att deras professionella utförande dominerades av 

ambivalens och osäkerhet. 

Von Doussa et al. (2015) fann främjande och hindrande faktorer för att inkludera och stötta 

samkönade föräldrar inom det praktiska vårdarbetet. Hindrande faktorer bestod av rädslan 

att säga fel saker, tystnad och antaganden. Vårdpersonal ansåg sig sakna självförtroende att 

aktivt engagera sig med samkönade föräldrar och deras barn. Detta uppgav de enligt von 

Doussa et al. (2015) var relaterat till ovana att möta samkönade föräldrar. Främjande 
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faktorer presenterades av deltagarna att bjudas in till att vara öppna med sin sexuella 

läggning, dörröppnande frågor ”berätta lite om din familj”. En annan främjande faktor som 

togs upp av von Doussa et al. (2015) var självreflektion som ett verktyg för personalen att 

uppmärksamma sina på egna fördomar. 

Spidsberg och Sørlie (2012) fann i sin studie att det var viktigt för barnmorskorna att ta 

ansvar för att i samtalet skapa utrymme och öppenhet för att paren skulle känna sig väl 

mottagna och bekväma. De intervjuade barnmorskorna ansåg att det var särskilt viktigt att 

bekräfta medmammans behov och roll, vilken sågs som annorlunda i jämförelse med 

papparollen. Att skapa ett förtroende genom att ha ett kreativt samspel för att anpassa sig 

till lesbiska pars behov gällande språk och dokumentation uppgavs vara nödvändigt. Detta 

beskrev barnmorskorna i studien som oproblematiskt för paren så länge de blev bemötta 

med respekt och deras individuella behov möttes. Det var nödvändigt att undvika rutiner 

avsedda för heterosexuella par. Barnmorskorna beskrev ett genuint intresse för människor 

och när det handlade om lesbiska par behövde de balansera det egna behovet av att ställa 

frågor av nyfikenhet mot parens antagna behov av en privat sfär för att undvika att vara för 

krävande (Spidsberg & Sørlie, 2012). 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
 

En litteraturöversikt valdes med intentionen att belysa lesbiska föräldrars upplevelser av 

vården i samband med barnafödande och föräldraskap samt barnmorskans stödjande 

åtgärder för dessa mammor i föräldraskapet. En litteraturöversikt är lämplig för att 

möjliggöra en överblick av valt område vilket ger goda förutsättningar att kunna besvara 

syftet enligt Polit och Beck (2016). Friberg (2012) anser en litteraturöversikt lämplig för 

att ge en ökad kunskap om och förståelse för området som studeras och aktuellt 

kunskapsläge.  

På grund av den begränsade tiden för arbetet ansågs inte en intervjustudie eller en 

netnografi relevant. Netnografi är en metod som används för att studera människors 

attityder och beteenden på nätet, exempelvis på bloggar (Berg, 2015). Denna metod ansågs 

inte generera tillräcklig mängd fakta för att klarlägga kunskapsområdet. Dock kunde en 

kvalitativ intervjustudie ha reflekterat upplevelsen av vården i samband med barnafödande 

och föräldraskap hos lesbiska föräldrar. Detta skulle mer specifikt kunnat spegla 

upplevelser av vården i samband med barnafödande och föräldraskap hos lesbiska par i 

Stockholm. 

 

Den valda metoden möjliggjorde ett bredare och djupare perspektiv, eftersom studierna är 

gjorda i olika västländer samt att både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades, 

vilket också rekommenderades i litteraturen (Forsberg & Wengström, 2016). Endast ett 

fåtal kvantitativa artiklar identifierades i databassökningen, vilket begränsar de slutsatser 

som kan dras från materialet . En annan kritik är det begränsade materialet från  mer 

konservativt präglade länder, om det funnits mer forskning om lesbiska föräldrar utanför 

västvärlden hade det kunnat bidra till studiens resultat. De sammanställda studierna 

kommer från totalt sex olika västländer: Australien, Kanada, Norge, Storbritannien, 

Sverige, USA. Artiklarna som analyserats återspeglar således en viss kulturell diversitet. 
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Ett varierande resultat kunde ses i artiklarna beroende på vilket land de kom ifrån. 

Exempelvis USA har ett annat samhällsklimat för homosexuella än Sverige vilket 

avspeglas i artiklarna. Den forskning författaren till föreliggande arbete refererar till rör sig 

delvis inom det sociologiska forskningsfältet. Därför har författaren i möjligaste mån 

försökt använda forskning i första hand från Sverige, Norge och Storbritannien. Arbetet 

avspeglar därmed kunskapsläget på nationell och internationell nivå. Svårigheten att 

generalisera utifrån lesbiska föräldrar i de olika länderna är betydlig. Däremot finns 

homofobi eller heteronormativitet beskrivet olika former i alla länder i respektive artiklar. 

 

Urvalets representativitet är alltså komplext med tanke på att studierna kommer från 

många länder och generellt baseras på ett litet deltagarantal. Majoriteten av deltagarna var 

lesbiska kvinnor och ett stort spann i åldrar hos dessa blivande föräldrar och föräldrar 

fanns representerade i studierna. Ingen studie speglade deltagarnas socioekonomiska 

grupp, etnicitet eller religion. En annan svårighet som påverkades av urvalets 

representativitet återfanns i det andra delsyftet i detta arbete: ”att belysa barnmorskans 

stödjande åtgärder för dessa mammor i föräldraskapet”. Här fann författaren endast ett fåtal 

artiklar som handlade om barnmorskans och inte vårdpersonals stödjande åtgärder.  

 

Sökningarna utfördes med redovisade sökord vid ett flertal tillfällen, detta på grund av 

svårigheten att hitta bra sökord. Exempelvis lesbian AND parents respektive lesbian AND 

couples genererade inte några artiklar till denna studie. Sökorden lesbian AND pregnancy 

genererade ett flertal artiklar men inte tillräckligt många. Efter upprepade sökningar med 

nya sökord hittades till sist ett flertal artiklar genom sökorden lesbian AND mother. 

 

En begränsning i metoden som författaren använde sig av i början av databassökningen av 

artiklar var att de ej skulle vara äldre än tio år. Studierna har granskats enligt 

Sophiahemmet högskolas evidensbaserade granskningsmall för att säkerställa hög kvalitet. 

Artiklarna som inkluderades i denna studie var från 2000 - 2015, varav tretton av dessa var 

publicerade inom den sista tioårsperioden. Sökningen utökades då det uppstod svårigheter 

att hitta relevanta artiklar mellan 2005 – 2015. På så vis inkluderades två artiklar som var 

publicerade innan 2005; 2000 och 2001. Viktigt att påpeka med denna studie var att 

forskning inom detta område är under stor utveckling och fortfarande finns outforskade 

frågor inom området. För att ge lite längre tidsperspektiv än bara det senaste decenniet var 

det fördelaktigt att utvidga tidspannet. Författaren till denna studie har försökt att se 

tendenser i forskningens aktualitet, exempelvis om tidigare forskning speglar en mer 

homofob vårdupplevelse, och delvis kunna urskilja en mer mångfacetterad forskning från 

de senaste årens studier. Detta indikerar en trend i utvecklingen, att förändring skett. Dock 

indikerar det att mer forskning behövs för att kunna säkerställa utvecklingen. I enlighet 

med Malmquist (2015) är forskning om lesbiskt föräldraskap sedan en kort tid tillbaka ett 

snabbt växande forskningsfält. 

 

Tretton av artiklarna utgick från det första delsyftet ”lesbiska föräldrars upplevelser av 

vården i samband med barnafödande och föräldraskap”. Således ligger tyngdpunkten i 

föreliggande arbete på första delsyftet. De 13 artiklarna användes även till det andra 

delsyftet ”att belysa barnmorskans stödjande åtgärder för lesbiska mammor i 

föräldraskapet”. De övriga artiklarna, två till antalet, bidrog till att svara på det andra 

delsyftet. En av dessa artiklar som användes för att illustrera hur barnmorskor kunde se på 

sin stöttning av lesbiska kvinnor var Spidsberg & Sørlie (2012) och den andra var en 

artikel av von Doussa et al. (2015) Den sistnämnda inkluderades trots att den beskriver 
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samkönade pars upplevelser och inte enbart lesbiska par. Detta gjordes eftersom det var av 

särskild vikt att täcka in barnmorskans och vårdarens perspektiv. Denna artikel var av god 

kvalitet och svarade mot författarens andra delsyfte. 

Författaren till detta arbete strävade efter kontinuerlig granskning, noggrann 

sammanställning och presentation av resultatredovisningen. Viktigt under skrivprocessen 

har varit att författaren granskat sitt arbete för att inte befästa egna normer och 

föreställningar. Författaren har kontinuerligt läst om och rannsakat sin analys av 

inkluderade artiklar för att undvika missförstånd och oklarheter. Slutligen har författaren 

med största möjliga noggrannhet försökt att vara trogen mot källorna i översättningar från 

engelska språket (Vetenskapsrådet, 2011). Författaren har valt ut ett flertal vedertagna 

källor, men fann ändå en begränsad variation i olika forskningskällor. Dessutom är flertalet 

studier begränsade av att antalet deltagare är relativt få, även om de flesta inkluderade 

artiklar i föreliggande arbete är kvalitativa. Författaren har hittat viss tillförlitlighet då ett 

flertal artiklar har visat likartade fynd. Flertalet artikelförfattare har reflekterat väl kring de 

små intervjugrupper i de fall då detta varit aktuellt. Detta kan tolkas som ett behov av mer 

nyanserad forskning som beskriver lesbiska mammors olika behov inom olika grupper av 

mammor.   

En litteraturöversikt bör inkludera all forskning inom ämnesområdet som beskrivs. Dock 

var detta inte realistiskt på grund av praktiska skäl. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga 

artiklar i föreliggande arbete vilket konstaterades vara lämpligt antal i relation till den 

angivna tidsramen.  Svårigheten att dra definitiva slutsatser beror på att syftena i den 

knappa forskning som finns är för olika. Detta är hittills ett relativt outforskat område. 

Generaliserbarheten är således inte fullgod, även om de referenser som används i 

föreliggande arbete innehåller fakta som styrker varandra och resultaten har många 

gemensamma beröringspunkter. Värt att notera är att det vetenskapliga perspektivet kan 

bidra till en problemfokusering i vårdupplevelsen. 

 

Etiska principer eftersträvades genom urvalet av artiklar. Artiklar med etiska 

överväganden, etiska tillstånd eller någon form av etisk diskussion inkluderades i 

möjligaste mån. I arbetet strävades efter att följa de etiska regler som svenska 

Vetenskapsrådet (2011) angett. Författaren har utfört och samlat in material till 

föreliggande litteraturöversikt på egen hand. Detta kan ha påverkat analysen av artiklarna; 

de kan på så vis ha misstolkats och relevant information kan ha förbisetts. 

 

Resultatdiskussion 
 

Huvudfynden i föreliggande arbete var att lesbiska föräldrar upplever negativt bemötande i 

vården i samband med barnafödande och föräldraskap. Utmaningarna lesbiska föräldrar 

möter i vården handlar om att vara ”på nåder” hos vårdpersonal, att behöva förklara sig 

och att känna sårbarhet i patientrollen. Det handlar också om att känna sig exkluderade och 

att osynliggöras. Även ett fåtal positiva vårdupplevelser beskrevs som att mötas av 

välkomnande och inkludering, framförallt inom förlossningsvården. Lee, Tailor och Raitt 

(2010); McKelvey (2014); Brennan & Sell (2014) beskrev flertalet medmammors 

upplevelser av föräldrarollen som ”en kamp att definiera sin roll”. Dessutom framkom 

enligt Lee, Tailor och Raitt (2010) att de upplevde sig sakna ett stöttande nätverk. Brennan 

och Sell (2014) fann att genom att inkludera medmammor i övergången till moderskapet 
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kunde vårdpersonal erbjuda ett bättre stöd i föräldrarollen. Slutligen konstaterades av 

Larsson och Dykes (2009) att barnmorskan genom att bekräfta familjekonstellationen 

kunde stötta kvinnorna i föräldraskapet. 

Generella problem i föräldrarollen som Häggman-Laitila (2003) finner, såsom att känna 

sig osäker i föräldrarollen och utmattad kunde sättas i samband med och förstärkte vad 

Larsson och Dykes (2009) visade, nämligen att bekräftelse av lesbiska pars föräldraskap är 

viktigt. De artiklar som är nyare stämde överens med de äldre artiklarna både då de 

påvisade bättre och sämre aspekter av lesbiska kvinnors vårdupplevelse i samband med 

barnafödande och föräldraskap. Generellt märktes utsatthet (Spidsberg (2007); Rozental 

och Malmquist (2015) och sårbarhet (Lee, Tailor och Raitt (2010); Rozental och 

Malmquist (2015) som gemensamma upplevelser kvinnorna beskrev av vården. 

Medmammmans perspektiv lyftes i nyare studier bland annat av McKelvey (2014); Lee, 

Tailor och Raitt (2010); Brennan och Sell (2014). Det var signifikant att dessa studier är 

relativt nya.  

En annan synpunkt är att vid de tillfällen negativa vårdupplevelser som tas upp i denna 

studie kan de lesbiska föräldrarnas perspektiv inskränkas av vårdrelationen. Exempelvis 

kan medmammans möjlighet att få rätt stöd av barnmorskan åsidosättas. 

Kompetensbeskrivningen för barnmorskor (2015) tar upp att en viktig del av barnmorskans 

kompetensområde är att beakta patientens och närståendes önskemål. Det är därför av stor 

vikt att även medmamman får tillgång till stöd. Detta gäller enligt McKelvey (2014) inte 

minst post partum. Vårdrelationen beskriver Rehnsfeldt (2012) som en ömsesidig relation 

där vårdaren har det professionella ansvaret att bjuda in till att mötas i ömsesidighet och 

gemenskap. Rehnsfeldt (2012) beskriver svårigheten när vårdaren inte bjuder in till detta. 

Detta visar tydligt hur homofobi och heteronormativitet kan göra att vårdrelationen går om 

intet om inte vårdaren är beredd att göra sig tillgänglig för kvinnan. Vårdgivare kan på så 

vis i båda riktningar bidra till eller inskränka det av WHO (2016) uppmärksammade 

sociala välbefinnandet hos lesbiska kvinnor. Detta blir särskilt relevant i relation till vad 

Roberts (2006) uppgav, nämligen att lesbiska kvinnor i jämförelse med heterosexuella har 

en sämre hälsa, mer sällan går på hälsokontroller och oftare har psykiska problem. Genom 

att vårdgivaren visar social tolerans bidrar de till att bekräfta de lesbiska föräldrarna och 

familjekonstellationen. 

 

Mägi och Zimmerman (2015) beskriver närståendeadoption och påvisar en skillnad i lagen 

SFS 2006:351 mellan ett heterosexuellt par och ett homosexuellt par: Det lesbiska paret 

måste genomgå en faderskapsutredning och närståendeadoptera barnet som kommit till via 

fertilitetsbehandling utomlands. Här är ett tydligt exempel på hur en ändrad lagstiftning 

skulle kunna stärka medmammans föräldraroll, både juridiskt och socialt. Mägi och 

Zimmerman (2015) menar att heteronormativiteten förstärks av lagstiftningen inom 

familjejuridiken medan Reed (2011) pekar på att rådande samhällsnormer avkräver den 

enskilda individen, den blivande lesbiska föräldern en förhandlad identitet som ger ett 

förståeligt föräldraskap. Det verkar sannolikt att lagstiftning och samhällsnormer påverkar 

varandra, vilket ger en förståelse av hur en ändrad lagstiftning skulle kunna bidra till att 

förbättra lesbiska föräldrars position både i relation till samhället i stort och till vården. 

Precis som Bergen (2006) och Griffin (1998) föreslår kan medmamman ges legitimitet 

redan från början av barnets födsel. Det skulle stärka hennes position både som förälder 

och i relation till sin partner och vård- och andra samhälleliga instanser. 
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Riksförbundet för sexuell upplysning (2016) fann att det krävs mer planering och arbete i 

olika ansökningsprocesser och undersökningar som homosexuell för att bilda familj som 

lesbisk än som heterosexuell. Visserligen är detta en generalisering men det motiverade 

ändå varför särskild hänsyn bör tas till lesbiska föräldrars behov. HBTQ-certifiering 

innebär enligt RFSL (2016) bland annat ett synliggörande av homosexuella. HBTQ-

certifierade vårdgivare kan med andra ord erbjuda ett bra bemötande av de föräldrar och 

blivande föräldrar som lever i en lesbisk relation. Den dagen dessa vårdgivare inte längre 

behövs kan vården sägas vara fri från homofobi, men Renaud (2007) och Rozental och 

Malmquist (2015) visade att flertalet lesbiska kvinnor önskar sig lesbisk-vänliga och 

specialiserade kliniker inom förlossning, graviditet och fertilitet. Om fler barnmorskor 

anammade ett ”queerare” förhållningssätt skulle detta bidra till att färre lesbiska kvinnor 

upplevde sig tvungna att utbilda barnmorskor i frågor om homosexualitet enligt Spidsberg 

(2007). 

Lee, Tailor och Raitt (2010); Spidsberg (2007) och Rozental; Malmquist (2015) fann alla 

en känsla av utsatthet i lesbiska föräldrars vårdupplevelse. Rozental och Malmquist (2015) 

tog upp sårbarhet i vårdsituationer på ett individuellt plan, medan att vara patienter i 

vården beskrevs som att de satte dem i en sårbar situation.  Detta kan ses som den positiva 

aspekten för de lesbiska föräldrar som befinner sig i parkonstellation: att ha någon att dela 

upplevelsen med och på så sätt göra den mer hanterbar. Genom att ta hänsyn till denna 

känsla av utsatthet och som Markus et al. (2010) anser ställa frågor redan när 

vårdkontakten etableras kan lesbiska föräldrars behov bättre tillgodoses. Det ställer ännu 

högre kvar på att barnmorskan kan erbjuda ett personcentrerat stöd som möter varje person 

individuellt. För att kunna arbeta utanför vad Butler (1999) benämner som en heterosexuell 

helhetssyn krävs att barnmorskor blir medvetna om att svårigheter i kommunikationen och 

bemötandet kan ha sin grund i ett heteronormativt förhållningssätt. Röndal, Innala & 

Carlsson (2006); Ross, Steele och Epstein (2006) uppger att ett heteronormativt 

förhållningssätt kan förhindra vårdpersonal från att ge adekvat, personcentrerad vård. 

Malmquist och Rozental (2015) anser att stödet från barnmorskans och vårdens sida 

möjliggör lesbiskt föräldraskap som tidigare motarbetats på strukturell nivå. Utan detta 

stöd och kunskapsnivå finns risk att kvinnorna får sämre vård och på längre sikt även får 

sämre förutsättningar att bygga en framtid för sig och sin familj. Barnmorskor har därmed 

en viktig uppgift att öka sin trygghet i relation till lesbiska par och ge en mer patientsäker 

vård (Malmquist & Rozental, 2015). Detta skulle stämma väl överens med WHO:s stadgar 

att ingen skall diskrimineras på grund av sin sexuella läggning och FN:s mänskliga 

rättigheter som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning 

och i Sverige även med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  

 

Slutsats 
 

Lesbiska föräldrar riskerar negativt bemötande i vården i samband med barnafödande och 

föräldraskap. Utmaningarna lesbiska föräldrar upplever i mötet med vården handlar om att 

vara ”på nåder” hos vårdpersonal, att behöva förklara sig och att känna sårbarhet i 

patientrollen. I en heteronormativ vård och om homofobi förekommer bland vårdgivare 

möter lesbiska föräldrar avvisande och exkludering i samspelet med vårdgivaren. De 

beskriver även att de möts av välkomnande och inkludering, framförallt inom 

förlossningsvården. Studien som utfördes påvisade att gott stöd och personcentrerad vård 
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till mammorna kunde ha en avgörande roll för att stärka deras föräldraskap och innebära 

att vården gavs på mer lika villkor. Då minskade upplevelserna av homofobi, 

diskriminering och uttalad vägran att vårda eller inkludera partnern. Det var vanligt 

förekommande att kvinnorna medvetet sökte sig till lesbisk-vänliga vårdgivare. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Genom en ökad medvetenhet och i förhöjd kompetens både i klinik och på 

barnmorskeutbildningen kan vården moderniseras och sociala strukturer förändras. Ett 

förslag till ökad kompetens skulle kunna vara att barnmorskor och blivande barnmorskor 

läser föreliggande arbete. Den dagen HBTQ-certifiering inte längre behövs kan vården 

möjligen sägas vara välkomnande för alla. Barnmorskor kan visa vägen till en mer tolerant 

vård genom att medvetandegöra sig själva och på så sätt kunna erbjuda en medmänskligare 

och mer kompetent vård.  

 

Fortsatt forskning 

 

Förslag på vidare forskning är att med kvantitativa studier utforska lesbiska föräldrars 

situation i relation till vården och också att på liknande sätt utforska homosexuella mäns 

föräldraskap. Även att genom kvantitativa studier ställa homosexuellas skattade upplevelse 

i relation till heterosexuellas skattade upplevelse skulle kunna ge möjligheter att utforska 

hur en beteenden fungerar och hur likabehandling kan främjas. Sökorden lesbian AND 

couples gav inga träffar alls i databassökningen, varför detta skulle kunna indikera ett stort 

behov av fortsatt forskning. Även att utforska lesbiska föräldrars upplevelse av sitt 

partnerskap (oberoende av vårdsammanhang) skulle vara av intresse. Ett annat förslag på 

fortsatt forskning är att mer ingående studera den icke-biologiska förälderns perspektiv i 

vården för att kunna integrera detta i vården. Talande för föreliggande arbete är även att en 

av de artiklar som lyfter barnmorskors perspektiv inte specifikt handlar om lesbiska 

föräldrar utan samkönade föräldrar. Detta pekar på att det behövs mer nyanserande 

forskning kring barnmorskan i relation till den lesbiska kvinnan. En utökad forskning inom 

området denna litteraturstudie har berört skulle även kunna bidra till att modernisera en 

starkt heteronormativ barnmorskeutbildning.  
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Bilaga I 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 
avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 
Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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Bilaga II 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet/Typ 

Buchholz, E.S. 

2000 

USA 

Experiences of 

Lesbian Couples 

During Childbirth. 

Syftet var att ta reda på 

om vårdpersonals 

attityder påverkar vården 

vid barnafödande hos 

lesbiska par. 

En kvalitativ intervju studie 

genomfördes med intervjuer med 5 

lesbiska par under 9 månaders tid. 

Datan samlades in genom open-

ended djupintervju frågor. Alla 

intervjuer ägde rum i deltagarens 

hem.  

5 Erfarenheter som beskrevs handlade 

om stöttande och förberedande 

personal och inkluderande av 

medpartnern men också av ett 

sökande av förklaringar till 

personalens bemötande när de 

möttes av obekvämhet eller 

osäkerhet. 

I 

K 

Brennan, R., & 

Sell, R L.  

2014 

USA 

The Effect of 

Language on Lesbian 

Nonbirth Mothers. 

Syftet var att utforska 

hur språket påverkar 

övergången till 

moderskap för 

medmamman. 

Kvalitativ studie som genom 

semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 45 och 90 minuter 

med medmammor. 

Intervjupersonerna hade blivit 

mamma inom 24 månader genom 

donatorinsemination med deras 

kvinnliga partner som burit barnet 

20 Medmammans övergång till 

moderskap influeras av språket. För 

nuvarande existerar inget 

gemensamt språk eller förståelse för 

icke-biologiska mammor och deras 

moderskapsroll finns inte. 

I 

P 



 

 

 

3 

von Doussa, H., 

Power, J., 

McNair, R., 

Brown, R., 

Schofield, M., 

Perlesz, A., Pitts, 

M. & Bickerdike, 

A. 

2015 

Australien 

Building healthcare 

workers’ confidence 

to work with same-

sex parented families. 

Syftet med studien var 

att ta reda på samkönade 

föräldrars erfarenheter 

av sjukvårdspersonal 

samt att identifiera 

hinder och 

möjliggörande vägar till 

tillgänglighet. 

En kvalitativ studie med 

fokusgrupper och semi-strukturerat 

schema genomfördes. De olika 

grupperna var både samkönade 

föräldrar och vårdpersonal. Ett litet 

antal telefonintervjuer genomfördes. 

Två grupper med samkönade 

föräldrar hölls, en i Melbourne, 

Australien, och en i en liten förort i 

nordöstra Melbourne. De vanliga 

vårdgivarna arbetade med nyblivna 

föräldrar på kvinnosjukhus, 

barnmorske- och 

amningsmottagningar, 

föräldraförberedande utbildningar, 

fertilitetskliniker samt familjeterapi.  

45 Resultatet av denna studie visade på 

hinder och lösningar i att inkludera 

samkönade föräldrar inom det 

praktiska arbetet så som vårdarbetet. 

Hinder bestod av rädslan att säga 

fel, tystnad och antaganden. 

Lösningar presenterades av 

deltagarna såsom att bjudas in till att 

vara öppen med sin sexuella 

läggning, öppna frågor ”berätta lite 

om din familj”. 

I  

K 

Hayman, B., 

Wilkes, L., 

Halcomb, E., & 

Jackson, D. 

 2013 

Australien 

Marginalised 

mothers: Lesbian 

women negotiating 

heteronormative 

healthcare services.  

Syftet var att identifiera 

olika sorters homofobi 

upplevda av lesbiska 

mammor i mötet med 

hälso- och sjukvården.  

Femton lesbiska par intervjuades 

med hjälp av story-sharing metod 

tills tillräcklig mätdata uppnåtts. Tre 

typer av metoder användes: 

demografisk kalkyl, semi-

strukturerad djupintervju och 

journaler. Deltagarna intervjuades 

mellan mars-augusti 2010. Varje 

intervjupersons material samlades 

inom en månads tid. Constant 

comparative analys användes för att 

finna mönster. 

N = 

30 

(0) 

Olika upplevelse av homofobi i 

hälso- och sjukvården. Strategier att 

undvika homofobi presenterades. 

Efterforskning av vårdinstanser och 

offensivt informerande användes. 

I 

K 



 

 

 

4 

Larsson, A-K., 

Dykes, A-K. 

2009 

Sverige 

Care during 

Pregnancy and 

Childbirth in 

Sweden: Perspectives 

of Lesbian Women. 

Studiens syfte var att 

undersöka lesbiska 

kvinnors syn på 

graviditet och 

barnafödande och deras 

upplevelser av vård i 

samband med detta.  

En kvalitativ studie genomfördes 

med 18 lesbiska kvinnor i södra 

Sverige, 7 par och 4 singelmammor. 

Intervjuer genomfördes i kvinnornas 

hem och fem av kvinnorna 

intervjuades per telefon. Alla 

intervjuer spelades in. Datan 

transkriberades. 

18 Resultatet visade att bekräftelse från 

vårdgivare av att föräldraskap är 

viktigt, särskilt för medmamman. 

Deltagarna i denna studie upplevde 

att när de var öppna med sin 

sexuella läggning möttes detta av 

bekräftande öppenhet tillbaka. 

I 

K 

Lee, E. , Taylor, 

J., & Raitt, F.  

2011 

Storbritannien 

‘It’s not me, it’s 

them’: How lesbian 

women make sense 

of negative 

experiences of 

maternity care: a 

hermeneutic study. 

Studiens syfte var att 

undersöka en av 

aspekterna i lesbiska 

kvinnors erfarenheter av 

mödrahälsovård: 

tolkningar av negativa 

upplevelser. 

En kvalitativ studie med anpassad 

Gadamerian hermeneutisk 

fenomenologi utformades. 

Ostrukturerade intervjuer med 8 

lesbiska kvinnor genomfördes. Alla 

utom en av kvinnorna var biologisk 

mamma, den som var icke-biologisk 

mamma var medmamma. 

Intervjuerna ägde rum mellan 

november 2007 och mars 2008. 

Snöbollsurval användes. Datan 

analyserades med iterativ 

(upprepnings-) hermeneutisk 

struktur. 

8 Deltagarna beskrev både positiva 

och negativa upplevelser inom 

obstetrik och mödravård. De 

negativa erfarenheterna analyserades 

separat och påvisar hur 

coopingmekanismer användes: att 

distansera sig från det negativa och 

att rationalisera det bemötandet de 

fått eller att tillskriva det till 

vårdgivaren. 

I  

K 

Malmquist, A., & 

Zetterqvist 

Nelson, K. 2013 

Sverige 

Efforts to maintain a 

‘just great’ story: 

Lesbian parents’ talk 

about encounters 

with professionals in 

fertility clinics and 

maternal and child 

healthcare services. 

Syftet var att utforska 

lesbiska pars möten med 

vårdgivare inom 

fertilitetskliniker, 

mödrahälso- och 

barnhälsovården.  

Lesbiska mammor från hela Sverige 

intervjuades i total 51 semi-

strukturerade intervjuer mellan 2009 

och 2010. I 45 intervjuer deltog två 

mammor som par, i sex intervjuer 

deltog endast en mamma. Alla 

intervjupersoner hade barn som 

kommit till inom en lesbisk relation.  

96 Resultatet visade att deltagarna 

beskrev sina vårdupplevelser med 

vårdpersonal som ”just great” men 

trots detta tecknade de flesta 

intervjupersoner också sina 

upplevelser som problematisk eller 

att behandlingen och handhavandet 

var otillräcklig. 

I 

K 



 

 

 

5 

McKelvey, M. M.  

2014 

USA 

The Other Mother: A 

Narrative Analysis of 

the Postpartum 

Experiences of 

Nonbirth Lesbian 

Mothers.  

Syftet var att utveckla en 

metaberättelse av icke-

biologiska lesbiska 

mammors postpartum 

upplevelser. 

Tio lesbiska kvinnor som var i 

relation med en kvinna som fött 

deras barn intervjuades under 6 

månader från 2011 till 2012. 

Intervjuerna bandades och 

transkriberades. Varje intervju 

tolkades som en helhet med 

Riessmans metod av tematisk 

narrativ analys. 

10 Studien presenterade ickebiologiska 

lesbiska mammors postpartum 

upplevelser i sex tematiker: på nåder 

hos vårdgivare, amning som det som 

skiljer föräldrarna, definierad av 

vem jag inte är, att slåss för varje del 

av moderskap, barnets namns 

betydelse och det nya normala. 

I 

K 

Nordqvist, P. 

2012  

Storbritannien 

Origins and 

originators: lesbian 

couples negotiating 

parental identities 

and sperm donor 

conception. 

Syftet var att undersöka 

upplevelser av planering, 

befruktning, att göra 

insemination och att bli 

en familj hos lesbiska 

föräldrar. 

Tjugofem kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer 

genomfördes med lesbiska par i 

England och Wales under 2007-

2008. Tolv av paren hade genomgått 

insemination på fertilitetsklinik, elva 

av paren hade ordnat befruktning på 

egen hand och två av paren 

planerade ett framtida föräldraskap.  

50 Studien visade hur lesbiska par 

förhandlar innebörden av 

föräldraskap, genetiskt ursprung och 

den kroppsliga upplevelsen av 

havandeskap. Vidare visades att 

lesbiska par väver samman gamla 

och nyare kunskaper av 

föräldraskapet för att kunna hävda 

sin auktoritet som föräldrar. 

I 

K 

Renaud, M.T. 

2006 

Kanada/USA 

We are mothers too: 

Childbearing 

experiences of 

lesbian families. 

Studien syfte var att 

beskriva lesbiska 

kvinnors vårdupplevelser 

av att bli gravida, föda 

samt att bli mammor och  

medmammor. 

En kritisk etnografi med 

djupintervju, fokusgrupp och 

deltagande observation utformades. 

Tjugoen lesbiska kvinnor och sex 

fokusgruppdeltagare samt 43 

observerade i en stödgrupp ingick i 

studien. Intervjuerna ägde rum i 

intervjupersonernas hem, i en 

stödgrupp för lesbiska mammor och 

på prenatala kliniker och sjukhus i 

Pacific Northwest. 

70 Studien visade på olika steg i 

processen att bli förälder i relation 

till vården. Fyra teman framkom i 

undersökningen: Att bli redo, svår 

befruktning, att höra ett hjärtslag, 

graviditet och födande. 

I  

K 



 

 

 

6 

Rozental, A., & 

Malmquist, A.  

2015 

Sverige. 

Vulnerability and 

Acceptance: Lesbian 

Women's Family-

Making through 

Assisted 

Reproduction in 

Swedish Public 

Health Care.  

Syftet var att utforska  

lesbiska par som sökt 

vård på 

fertilitetsklinikers 

upplevelse av 

sjukvården.  

Tjugonio deltagare i 16 familjer 

ombads att delta i denna 

intervjustudie som genomfördes 

2009. Deltagarna var lesbiska 

mammor som alla sökt behandling 

på fertilitetsklinik. Åldrarna var 

mellan 26 och 45 år. Alla intervjuer 

bandades, en total inspelningstid på 

22 h och 34 min. Inspelningen 

transkriberades och lästes igenom. 

29 Resultatet av denna studie visade 

hur heteronormativa antaganden om 

familjen och en känsla av utsatthet i 

patientrollen ger sårbarhet hos 

lesbiska mammor. Den detaljerade 

analysen resulterade i två 

huvudteman: sårbarhet och 

acceptans. 

I 

K 

Spidsberg, B.D. 

2007 

Norge 

Vulnerable and 

strong – lesbian 

women encountering 

maternity care. 

Syftet med studien var 

att beskriva ett urval av 

lesbiska pars upplevelser 

av förlossningsvård, BB 

och mödravårdscentral. 

En fenomenologisk hermeneutisk 

studie influerad av Ricoeur 

genomfördes. Sex lesbiska par 

rekryterades i Norge genom 

snöbollsmetod. Intervjuer med två 

intervjuare genomfördes i januari 

2006 och deltagarna engagerades att 

dela berättelser om viktiga händelser 

i deras barnmorskevård. 

12 Sårbarhet, ansvar och omsorg var de 

teman som genomsyrade 

intervjuerna, kopplat till parens 

beslut att vara öppen med sin 

sexuella identitet. När de upplevde 

över- eller underfokusering sin 

sexualitet beskrev de sårbarhet. De 

kände sig ansvariga att ha rätt attityd 

i mötet med vårdpersonal: att vara 

öppna och omhändertagande men 

inte för krävande. 

I 

K 

Spidsberg, B.D., 

& Sørlie, V.  

2012 

Norge 

An expression of love 

–midwives’ 

experiences in the 

encounter with 

lesbian women and 

their partners. 

Studiens syfte var att 

rapportera och 

undersöka barnmorskors 

levda erfarenhet av att 

vårda lesbiska kvinnor 

och deras partners. 

En kvalitativ studie som använde sig 

av fenomenologisk hermeneutisk 

grund influerad av Ricoeur 

genomfördes. Elva barnmorskor 

rekryterades i Norge genom 

snöbollsmetod. Studien genomfördes 

i 2009 och deltagarna engagerades 

att dela händelser i möten med 

lesbiska kvinnor i deras 

barnmorskevård. 

11 Studiens resultat delades in i tre 

kategorier: att vara öppen, att vara 

annorlunda, att skapa ett förtroende. 

Det var viktigt för barnmorskorna 

att ta ansvar för att i samtalet skapa 

utrymme och öppenhet för att paren 

skulle känna sig väl mottagna och 

bekväma. Särskilt att bekräfta 

medmamman behov och roll, vilken 

sågs som annorlunda i jämfört med 

papparollen. 

I 

K 



 

 

 

7 

Wilton, T., & 

Kaufmann, T.  

2001 

Storbritannien 

Lesbian mothers’ 

experiences of 

maternity care in the 

UK.  

Syftet var att utforska 

lesbiskas upplevelser av 

förlossningsvård, BB 

och mödravårdscentral 

för att kunna utvärdera 

service 

(vårdtillgänglighet och 

kvalitet) för denna 

grupp. 

En deskriptiv mixmethod studie 

gjordes för att erhålla en bred 

redogörelse av kvinnornas 

vårdupplevelser. Ett frågeformulär 

utformades för att samla data kring 

kvinnornas upplevelser av antenatal- 

och förlossningsvård, bb och 

mödravårdscentral Totalt fyllde 50 

kvinnor fyllde i frågeformuläret. De 

hade tillsammans genomgått totalt 

65 graviditeter. Svaren tolkades med 

variansanalys i dataprogrammet 

SPSS för statistisk analys. 

50 Studien påvisade att för denna 

klientgrupp är föräldraförberedande 

kurser och antenatalundervisning två 

områden som tillhandahållander 

lägre grad vårdtillgänglighet och bra 

bemötande samt att möta deras 

behov. Deltagarna rapporterade hög 

grad av oro över vad det innebar i 

bemötande att komma ut samt en 

direkt medvetenhet om 

barnmorskors personliga attityder 

och fördomar. Svarandes förslag till 

förbättringar redovisades. 

I 

P 

Wojnar, D.M., & 

Katzenmeyer, A. 

2014 

USA 

Experiences of 

Preconception, 

Pregnancy, and New 

Motherhood for 

Lesbian 

Nonbiological 

Mothers.  

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av 

fördomar, graviditet och 

nytt moderskap från 

lesbiska icke-biologiska 

mammor perspektiv.  

Deskriptiv fenomenologisk metod. 

Tjugofyra ickebiologiska lesbiska 

mammor deltog. Alla var i relation 

med en partner som fött barn inom 

de senaste två åren. Alla deltagare 

var från urbana områden i Pacific 

Northwest i Kanada och USA. 

Kvinnorna deltog i semi 

strukturerade personintervjuer som 

alla spelades in  och transkriberades 

för analys. Colazzi’s metod 

användes som guidning i processen.   

 24 Resultatet påvisade vårdarens 

betydelse för att övergången från par 

till föräldrar hos lesbiska par ska bli 

positiv.  

Om upplevelsen för lesbiska kvinnor 

under graviditeten. Ett övergripande 

tema av att känna sig annorlunda 

framkom i studien. Vårdarens 

betydelse för att övergången från par 

till föräldrar hos lesbiska par ska bli 

positiv.  

I 

P 

 


