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Bakgrund: Allt fler lesbiska kvinnor skaffar barn idag tack vare att juridiska rättigheter 
stärkts och lagen om insemination införts 2005. De ska ha samma rättigheter till vård och 
omsorg som den heterosexuella kvinnan som bildar familj. Det är viktigt att barnmorskan 
har förståelse och kunskap för lesbiska kvinnor som önskar bli föräldrar. Syfte: Syftet med 
denna studie var att belysa hur lesbiska kvinnor upplever barnmorskans bemötande under 
graviditet och efter barnafödande. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. I studien deltog åtta lesbiska 
kvinnor. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; Upplevelsen av 
barnmorskans positiva förhållningssätt och Upplevelsen av barnmorskans okunskap och 
fördomsfulla förhållningssätt. Dessa resulterade i fyra subkategorier; Barnmorskans 
förståelse och accepterad sexuell läggning; Barnmorskan välkomnar partnern att vara 
delaktig; Barnmorskans bristande engagemang och Barnmorskans bristande förståelse och 
oacceptans. Konklusion: Det finns brister i barnmorskans förhållningssätt med okunskap, 
bristande engagemang, förståelse och oacceptans i mötet med lesbiska kvinnor som söker 
hälso- och sjukvården. Genom denna studie blir barnmorskan medveten om vilka brister som 
finns. Om barnmorskan har ett positivt förhållningssätt med ökad förståelse, accepterar 
lesbiska kvinnor och välkomnar deras partner att vara delaktig bidrar det till ett professionellt 
bemötande under graviditet och efter barnafödande. 
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Background: Increasing mumbers of lesbian´s having children thanks to stengthened legal 
rights and laws on artificial insemination introduced in 2005. They should have the same 
rights to healt social care as heterosexual woman to start a family. It is important that the 
midwife has the understanding and knowledge of lesbians who wish to become parents. 
Purpose: The purpose of this study is to illustrate how lesbian women experience of 
treatment by midwife during the pregnancy and after childbirth. Method: Qualitative 
method with inductive approach. The interviews were analyzed according to qualitative 
content analysis. Eight lesbian women participated in the study. Results: The analysis 
resulted in two main categories; The experience of the midwive`s positive approach and The 
experience of the midwife’s ignorance and prejudiced attitudes. These resulted in four 
subcategories; Midwive`s understanding and acceptance of sexual orientation; Midwife 
welcome partner to participate; Midwive`s lack of commitment and Midwive`s lack of 
understanding and oacceptans. Conclusion: There are shortcomings in the midwife´s 
approach with ignorance, lack of commitment, understanding and oacceptans in the meeting 
with lesbian women seeking health care. Through this study the midwife will be aware of 
the shortcomings. If the midwife has a positive approach with greater understanding, accept 
lesbians and welcome their partners to be involved leads to professional treatment during 
pregnancy and after childbirth.  
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familj som stöttat mig när det känts som allra jobbigast att komma vidare.  
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INLEDNING 

Förr bestod kärnfamiljen av mamma, pappa och barn. Idag kan familjer bestå av flera olika 
familjekonstellationer, även så kallade regnbågsfamiljer och fyrklöverfamiljer. Från 2000-
talets början har det lesbiska föräldraskapet vunnit allt större kraft till att bli mer legitimt. 
Staten har politiskt och rättsligt erkänt regnbågsfamiljerna och många olika författningar har 
införts i ett led att förbättra och möjliggöra för lesbiska kvinnor att bilda familj. Lagen om 
rätt till assisterad befruktning infördes 2005 vilket innebar att lesbiska kvinnor fick rätt att 
inseminera sig.  
 
I Sverige har lesbiskt föräldraskap blivit allt mer vanligt och barnmorskorna möter allt fler 
lesbiska kvinnor som blir föräldrar. Lesbiska kvinnor ska ha samma rätt till vård och omsorg 
och känna sig lika accepterade som heterosexuella kvinnor som bildar familj. Trots detta 
visar tidigare forskning att barnmorskan har bristande förståelse och bristande kunskaper i 
lesbisk familjebildning. Forskningen visar även att lesbiska kvinnor inte visas respekt och 
inte blir sedda eller accepterade av barnmorskan i mötet inom hälso- och sjukvården. Detta 
kan leda till att kvinnorna får en negativ bild av vården. 
 
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) är barnmorskans huvudområde och denna 
studie faller inom området. Som blivande barnmorska och utifrån barnmorskans synvinkel 
är det viktigt att ha en ökad kunskap och förståelse i mötet med lesbiska kvinnor under 
graviditet och efter barnfödande. Detta bidrar till att kunna ge ett bra bemötande där de 
känner sig trygga och accepterade som unika individer.  
 
Att barnmorskan visar respekt, förståelse och acceptans och goda kunskaper i lesbisk 
familjebildning är viktigt för dessa kvinnor. Med dessa verktyg blir barnmorskan tryggare i 
sin yrkesroll och kan därmed ge ett professionellt omhändertagande till lesbiska kvinnor. 
Avsikten med studien är att belysa hur lesbiska kvinnor upplever barnmorskans  bemötande 
under sin graviditet och efter barnafödande. 

BAKGRUND 

Homosexualitetens historia 
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en organisation som bland annat strider för 
homosexuellas rättighet att leva fritt i samhället (SOSFS 2008:567). Många olika 
författningar har införts som ett led i att förändra situationen i samhället för homosexuella. 
Under 60- och 70-talet började ett offentligt klubbliv och en mer öppen homorörelse växa 
fram. Homosexualitet avkriminaliserades och togs bort som en sjukdomsdiagnos i början av 
1980-talet i de flesta nordiska länderna (Bromseth & Siverskog, 2013). 1987 kom ett förbud 
mot att diskriminera homosexuella (SOSFS 2008:567) och året efter kom lagen som gav 
homosexuella rätten att vara sambos. Rätten till registrerat partnerskap trädde i kraft 1995 
(SOSFS 1994:1117). I Sverige har vi idag rättigheter som hör ihop med sexuell hälsa. Det 
är endast patientens behov som styr och inga sjukdomar skall särbehandlas.  
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I Sverige regleras kvinnorsjukvården av olika lagar som riksdagen grundat samt föreskrifter 
om allmänna råd från Socialstyrelsen. Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) är den lagstiftning 
som är grundläggande för all hälso-och sjukvård (SFS 1982:763); 2§ Målet för hälso-och 
sjukvård är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
2002 kom lagen då homosexuella fick rätten till att lägga in om prövning om adoption samt 
insemination och 2005 införs lagen där lesbiska kvinnor som är sambos eller gifta har rätt 
att inseminera sig i Sverige (SOSFS 2002:13). Från att homosexualitet varit en psykiatrisk 
diagnos och kriminaliserat har lesbiska kvinnor idag samma rättigheter som heterosexuella 
kvinnor till assisterad befruktning, att gifta sig och att skyddas av lagen om skydd mot 
diskriminering (Bromsteth & Siverskog, 2013). Sedan lagen ändrades 2005 (SOSFS 
2005:17) har fler lesbiska par blivit föräldrar och från 1 april 2016 ändrades lagen till att 
ensamstående får tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som gäller för par 
(SOSFS 2006:351).  

Heteronormen och homofobi 
Heteronormen är normen i samhället där förutsättningen är att alla blir intresserade av 
motsatt kön och att man tillhör och identifierar sig med det kön man ser ut att tillhöra 
(Sundbeck, 2013). Förväntningar och ideer om hur ett förväntat livslopp ser ut, hur vi bör 
och ska leva våra liv är starkt kopplat till heteronormen. Samhället förutsätter att människor 
skaffar barn tillsammans med en person av motsatt kön (Sundbeck, 2013).  I allmänhet råder 
det fortfarande en heteronormativitet i vårt dagliga liv där personer utgår från grundnormen 
att samhället är heterosexuellt. Heteronormen dominerar även inom hälso- och sjukvården 
vilket gör det svårt att avvika från den (Sundbeck, 2013). I tonåren sker en process där 
ungdomarna söker sin identitet och det kan vara en svår tid när kvinnan upptäcker att hon 
kan vara lesbisk. Många faktorer påverkar både känslomässigt och socialt med en minskad 
självkänsla (Rosario, Hunter, Maguen, Gwadz & Smith, 2001). När sexualitet och 
könsidentitet inte passar in i det som samhället anses vara normalt blir dessa ideer speciellt 
påtagliga (Bromsteth & Siverskog, 2013). Lesbiska kvinnor uppfattade vid flertal tillfällen 
ett heteronormativt språk bland vårdpersonalen vilket upplevdes förnedrande, kränkande 
och okänsligt (Röndahl, 2005). Olika institutioner visar öppenhet och acceptans inför 
lesbiska kvinnor genom en symbol för en regnbågsflagga som används i allmänna utrymmen 
inom hälso-och sjukvården (Mc Manus, 2008).  
 
I samhället finns det människor som har en homofobisk syn på homosexuella (Wilton, 1999; 
Rönndahl, 2005). Lesbiska kvinnor är generellt nöjda med barnmorskans omhändertagande. 
Trots detta märker kvinnorna av att barnmorskan saknar kunskap om lesbisk familjebildning, 
homofobi och diskriminering (Wilton & Kaufmann, 2001; Larsson & Dykes, 2006). 
Barnmorskan lade även överdriven fokus på kvinnornas sexuella läggning vilket upplevdes 
nonchalerande (Wilton & Kaufmann, 2001). Rädslan för lesbiska kvinnor är djupt rotad i 
människans värdegrund där uppfattningar, olika känslor och uppträdanden ingår och att 
ändra denna inställning och attityd till ett mer liberalare synsätt kan vara svårt och ta tid 
(Richmond & McKenna, 1998). Flera studier visar att många lesbiska vårdsökande i hälso- 
och sjukvården varken får hjälp eller blir hörda för deras behov (Clear & Carryer, 2001)  
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Barnmorskans professionella förhållningssätt  
ICM (International Confederation of Midwives) är ett förbund där syftet är att förbättra 
vårdkvaliteten för kvinnor som söker sig till en barnmorska. Visionen är även att alla 
blivande och nyblivna mödrar ska ha tillgång till en barnmorska. Den etiska koden omfattar 
barnmorskans professionella relation, barnmorskans verksamhetsområde, professionella 
ansvar och utvecklingen av barnmorskans kunskap-och arbetsområde. Koden tar hänsyn till 
jämlikhet, rättvisa för alla människor, ömsesidig respekt, tar hänsyn till varje människas 
egen värdighet och personer med fullständiga rättigheter (internationalmidwives.org). 
 
Socialstyrelsens hälso-och sjukvårdslag (1982:763) har utformat tre grundläggande områden 
för barnmorskans yrkesprofession; sexuell och reproduktiv hälsa; forskning utveckling och 
utbildning; ledning och organisation. Grunden för dessa områden genomsyrar helhetssynen 
och ett etiskt förhållningssätt. Barnmorskans professionella kompetens oavsett 
verksamhetsområde och vårdform ska utgå ifrån en värdegrund som visar respekt för 
individens integritet och värdighet samt respekt för kvinnans autonomi. Detta kallas för ett 
holistiskt förhållningssätt. Barnmorskan ska även visa respekt för närståendes önskemål och 
analysera egna styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen 
(Socialstyrelsen, 2006). 
 
År 1989 utvecklade Thomson, Oakley, Burke, Jay & Conclin en teori som riktar sig till 
barnmorskans profession för gravida kvinnor med inriktning på ett samarbete mellan dem. 
Det som kännetecknar en bra vård är att barnmorskan är trygg i sin yrkesroll. Det krävs även 
att barnmorskan har goda kunskaper, både medicinskt och praktiskt, samt ett professionellt 
bemötande. Barnmorskan ska respektera och ta hänsyn till kvinnor från olika kulturer och 
de olika kulturer de lever inom (Kaplan, Hogg, Hildingsson, Lundgren, 2009). Studier visar 
att barnmorskor använder sin religiösa övertygelse som ett sätt att rättfärdiga oprofessionellt 
beteende och även nekat lesbiska kvinnor vård. (Wilton & Kaufmann, 2001).  
 
För kvinnor som är gravida sker första kontakten med barnmorskan på 
barnmorskemottagningen (Hildingsson & Rådestad, 2004). Att gå till 
barnmorskemottagningen i Sverige är gratis och frivilligt för alla kvinnor. Verksamheten 
bedriver förebyggande vård, främjar hälsa och förebygger komplikationer under 
graviditeten. Barnmorskan erbjuder samtalsstöd och ger information om föräldraskap och 
graviditet (Socialstyrelsen, 2005). För att lesbiska kvinnor under graviditet ska slippa känna 
oro för att behöva upprepa sin sexuella bakgrund till olika barnmorskor är kontinuitet mycket 
viktigt i mötet (Wilton & Kaufmann, 2001). 
 
Vårdpersonal behöver bli bättre på att kommunicera på ett naturligt sätt om det som känns 
annorlunda. Genom barnmorskans samspel underlättar detta för kvinnan att lättare få svar 
på sina frågor och göra sina egna val (Röndahl, 2005; Teeffelen, Nieuwenhuijze, Korstjens, 
2009). En del homosexuella är öppna med sin sexualitet och andra inte. Vårdpersonalen är 
oftast rädd att kommunicera på fel sätt och personalen blir vid sådana tillfällen mer försiktiga 
och använder istället fel ordval. Istället för att fråga om det är kvinnans fru/sambo som hälsar 
på frågar personalen istället om detta är din kompis (Röndahl, 2005). 
 
Barnmorskeyrkets fokus är en kvinnocentrerad vård som på bästa sätt ska möta kvinnans 
individuella behov. Om kvinnan blir sedd, respekterad och får sina individuella behov 
tillgodosedda främjar det förtroendet mellan barnmorskan och den gravida kvinnan. 
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Sjukvården och barnmorskorna ska reflektera över sina egna attityder till lesbiska kvinnor 
som är en minoritetsgrupp i samhället (Lee, Taylor & Raitt, 2010). 

Lesbiska kvinnans upplevelser av vården 
Den lesbiska kvinnan kan ställas inför en ansträngande situation när hon besöker 
barnmorskan. Ibland tvekar hon om hon ska tala om sin sexuella läggning, då hon inte vill 
riskera att möta negativa reaktioner. En signifikant skillnad mellan lesbiska och 
heterosexuella kvinnor är ställningstagandet kring att tala om sin sexuella läggning på grund 
av att dessa situationer i mötet med barnmorskan som kan påfresta kvinnan känslomässigt i 
form av osäkerhet, ångest, rädsla och stress (Wilton & Kaufmann, 2001). Flera studier har 
visat att lesbiska kvinnors upplevelse av negativa attityder och att barnmorskan inte gav 
kvinnorna de stöd de behövde (Röndahl, 2009) och att barnmorskan inte tog hänsyn till 
partners behov av delaktighet (Hildingsson & Rådestad, 2004).  
 
Det kan bli förväxlingar från barnmorskans sida vem av kvinnorna som är den biologiska 
mamman vilket kan skapa oro för den lesbiska kvinnan. Barnmorskor har vid tillfällen frågat 
kvinnorna under graviditet hur de tänker prata med barnet om deras biologiska pappa. Några 
lesbiska kvinnor har vid tillfällen blivit tillfrågade om de någonsin varit heterosexuella. 
Denna information anses inte relevant för barnmorskan och kan tolkas som ren nyfikenhet 
(Wilton & Kaufmann, 2001). Vid mötet med den lesbiska kvinnan och vid undersökningen 
av de intima delarna efter förlossningen kan barnmorskan känna sig obekväm och ovillig att 
utföra undersökningen med tanke på kvinnans sexuella läggning. Detta visar sig vara ett 
mindre problem med den heterosexuella kvinnan (Lee et, al., 2010). 

Vägen till föräldraskap och lesbisk familjebildning 
För lesbiska kvinnor som önskar bli föräldrar innebär det att bestämma vem av kvinnorna i 
förhållandet som ska bära barnet (Donovan & Wilson, 2008). För kvinnor som planerar att 
bilda familj tar genomförandet längre tid än för heterosexuella, i vissa fall flera år på grund 
av att motiven till familjebildning reflekteras oftare än heterosexuella kvinnor som vill bli 
föräldrar. Lesbiska kvinnor hamnar även oftare i situationer och diskussioner där de 
konfronteras med attityder och frågor från sin omgivning som föräldrar, syskon och 
arbetskamrater om deras motiv till att bli föräldrar (Bos, Balen & Boom, 2003; Donovan & 
Wilson, 2008). En studie gjord i USA av Barnard (2009) beskriver stödet från familj och 
vänner speciellt viktigt för lesbiska kvinnors välmående och framtida bildande av egen 
familj.  Medmamman, den icke biologiska mamman i en relation kan komma att förbises 
och ifrågasättas i föräldraskapet (Mc Manus, 2005) och upplevelsen att hon måste kämpa 
själv för att bli sedd som den andra mamman och försvara sin föräldraroll (Wilton & 
Kaufmann, 2001; Bos, Balen & Boom, 2004). En svensk studie beskriver att en av 
svårigheterna med att vara en lesbisk förälder är rädslan att inte bli accepterad som en 
kompetent förälder från samhällets synvinkel (Larsson & Dykes, 2006). 
 
I en lesbisk relation är assisterad befruktning; insemination, det vanligaste sättet att bli gravid 
på. Spermadonationen kan göras på två olika sätt, antingen på sjukhus eller hemma. Man 
väljer då en okänd eller en känd donator (Marcus, Weingarten, Duplessi, Jones, 2010). En 
heminsemination innebär att man utför inseminationen i hemmiljö utan hjälp av personal 
inom sjukvården. Den donerade sperman sprutar kvinnan och partnern själv in när kvinnan 
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har ägglossning. Metoden kan öka kvinnans välbefinnande med ökad autonomi (Wykes, 
2012). Även en dubbeldonation kan utföras, det vill säga både äggdonation och 
spermadonation. Metoden innebär att kvinnans ägg plockas ut och befruktas i ett provrör, 
sedan planteras det befruktade ägget i den andra kvinnans livmoder. På detta sätt är båda 
kvinnorna lika mycket delaktiga i graviditeten. Denna metod kallas för surrogatmödraskap 
(Bos & Balen, 2010). I Sverige är denna metod förbjuden enligt Statens medicinsk-etiska 
råd (SMER). 

PROBLEMFORMULERING 

En ny lagändring gjorde att de juridiska rättigheterna stärktes där lesbiska kvinnor fick 
möjligheten att bilda familj genom insemination. Barnmorskan inom hälso- och sjukvården 
möter allt fler lesbiska kvinnor som önskar bli föräldrar och det innebär att hon ska ha 
kunskap och förståelse för den lesbiska kvinnan. Barnmorskans profession oavsett 
verksamhetsområde ska utgå ifrån en grund där lesbiska kvinnans värdighet och integritet 
respekteras. Lesbiska kvinnans upplevelser av att inte bli sedd och accepterad för sin 
sexuella läggning beror på barnmorskans brist på respekt och förståelse.  
 
Tidigare forskning visar att barnmorskan har bristande kunskaper i lesbisk familjebildning. 
Och att barnmorskan inte accepterar den lesbiska kvinnans sexuella läggning. En bra 
vårdrelation byggs upp om barnmorskan har ett positivt förhållningssätt, goda kunskaper, 
visar respekt acceptans och förståelse för lesbisk familjebildning. Detta medför att deras 
unika behov blir tillgodosedda. Denna studie är av värde för att öka kunskapen kring hur 
lesbiska kvinnor upplever barnmorskans bemötande under graviditet och efter 
barnafödande.  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur lesbiska kvinnor upplever barnmorskans bemötande 
under graviditet och efter barnafödande. 

METOD 
Val av metod 
Denna intervjustudie gjordes med en kvalitativ innehållsanalys och med en induktiv ansats 
enligt Lundman & Graneheim (2012). Studier av kvalitativ metod är vanligt förekommande 
när man granskar och tolkar texter av människors upplevda och beskrivna erfarenheter. 
Enligt Lundmans och Graneheim (2012) analysmodell är intervjuer ett vanligt 
förekommande tillvägagångssätt när studier görs av människors upplevelser och denna 
metod ansågs vara relevant för studien. Kvalitativ innehållsanalys lägger även fokus på 
identifiering av likheter och skillnader av textinnehållet. Denna metod möjliggjorde 
förståelse av informanternas erfarenheter genom deras fria berättelser och uttryckt om sina 
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upplevda erfarenheter. Induktiv ansats var lämplig att använda i denna studie och utgick 
ifrån innehållet i texterna vid bearbetning och analysering av textmassan (Lundman & 
Graneheim, 2012).  
 
För att ta reda på och belysa hur lesbiska kvinnor upplevde barnmorskans bemötande under 
graviditet och efter barnafödande gjordes intervjuer på åtta kvinnor boende i olika delar av 
Sverige. För att resultatet ska anses trovärdigt ska 5-25 intervjuer vara tillräckliga enligt 
(Brinkmann & Kvale, 2014).  

Miljö 
Informanterna var boende i olika delar av Sverige därför ägde intervjuerna rum via 
mobiltelefon i informanternas hemmiljö. 

Urval 
Informanterna rekryterades via sociala nätverket, facebook. Först gjordes en 
statusuppdatering, där lesbiska kvinnor eftersöktes till studien. För att få en spridning av 
informationen gjordes delningar av statusuppdateringen av andra personer. Kvinnorna fick 
sedan själva ta kontakt via mail vid intresse av deltagande i studien. Genom rekryteringen 
genom facebook behövdes ingen bekräftelse av någon chef för att utföra studien utan endast 
ett informationsbrev till informanterna hur studien gick tillväga. Deltagare var lesbiska 
kvinnor som talade och förstod det svenska språket. Mammorna var gravida eller hade 
tidigare fött barn tillsammans med en kvinna. Det fanns ingen åldersgräns på kvinnorna och 
ingen begränsning på hur många barn respektive kvinna hade fött, inte heller restriktioner 
på vilken ålder barnen hade. Inga exklutionskriter fanns för att få så många informanter som 
möjligt att deltaga i studien. Nio informanter valdes ut, endast en informant drog sig ur 
studien. Kvinnorna var i åldrarna 28-40+, hade varierande utbildningsnivå och 
relationsstatus. Fyra kvinnor hade högskoleutbildning, tre kvinnor hade gymnasieutbildning, 
en kvinna uppgav inte sin utbildningsnivå eller yrke. (Se tabell 1). Informanterna 
intervjuades under maj månad 2016. 

Datainsamling 
Innan intervjun påbörjades informerades varje kvinna om studiens syfte och att de när som 
helst under intervjun kunde välja att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. 
Semistrukturerade intervjuer utfördes, som spelades in via mobiltelefonens 
inspelningsfunktion och varade mellan 12-26 minuter. Studien utgick ifrån följande 
frågeställning: Kan du berätta om barnmorskans bemötande under graviditet, förlossning 
och BB-tiden? Kvinnorna fick berätta fritt hur mycket eller hur lite de ville om sina upplevda 
erfarenheter med barnmorskan. Därefter ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse 
(Brinkmann & Kvale, 2014).  
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Tabell 1 

Informant Ålder Relation Antal barn Födelseår 

1 40 + Registrerat 
partnerskap 

2 2002, 2002 

2 34 gift 2 2009, 2014 

3 33 gift 2 2011, 2016 

4 31 gift 0 gravid i v. 26 

5 36 gift 1 2016 

6 28 sambo 1 2016 

7 38 ensamstående 3 2007, 2010, 2013 

8 33 gift 1 2014, 
gravid i v 23 

Analys 
Efter transkriberingen raderades samtalen från mobiltelefonens inspelningsfunktion. Texten 
lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild och förståelse av innehållet. Därefter skedde 
en identifiering av innehållet och meningsbärande begrepp som motsvarade studiens syfte 
kategoriserades. Texten kondenserades därefter till betydelsefulla ord utifrån dessa 
meningar, sedan bildades koder. Koderna bearbetades ytterligare med avvseende på likheter 
och skillnader för att få fram kategorier och subkategorier. Grupperingar gjordes med 
kategorisering av ord eller meningar med gemensamma drag eller innehåll. Slutligen 
bildades två huvudkategorier och fyra subkategorier (Lundman & Graneheim, 2012). (Se 
tabell 2). 

 

Tabell 2 Exempel på analysprocess 
 

Meningsenhet Kondenserad 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Barnmorskan hade ett 
fantastiskt bemötande. 
Ställde lika mycket 
frågor till min fru som 
till mig. Det 
uppskattades väldigt 
från oss båda. Man 

Barnmorska 
med fantastiskt 
bemötande. 
Frågade båda 
partner och att 
paret kände sig 

Accepterad 
familjebild 

Barnmorskan 
välkomnar 
partnern att 
vara delaktig 
 
 
 

Upplevelsen av 
barnmorskans  
positiva 
förhållningssätt 
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kände att både jag och 
min fru var delaktig. 

lika mycket 
delaktig. 

 

Vår barnmorska blev 
så stressad när hon 
skulle prata med oss 
om sex under 
graviditet så hon 
klarade inte av att ha 
ögonkontakt med oss. 
Hon vände stolen och 
satte sig med ryggen 
emot oss och stirrade 
rätt in i väggen. 

Barnmorskan 
stressad vid 
samtal om sex 
under graviditet. 
Undvek 
ögonkontakt och 
vände ryggen 
emot oss. 

Nervöst 
beteende hos 
barnmorskan 
 

Barnmorskans 
bristande 
förståelse och 
oacceptans 
 
 

Upplevelsen av 
barnmorskans 
okunskap och 
fördomsfulla  
förhållningssätt 
 

Etiska överväganden 
Vid forskning som omfattar människor har Helsingforsdeklarationen utarbetat en samling 
etiska principer som ligger till grund för all forskning. Forskaren är skyldig att främja och 
skydda människors hälsa och rättigheter. Informanterna ska vara välinformerade om 
studiens syfte, metod och genomförandet och skriftligt samtycke erhållas. De ska även 
informeras om att deltagandet är frivilligt och avbrytande av studien kan när som helst ske 
under studiens gång. När publicering av forskningsresultat sker är forskaren skyldig att se 
till så att forskningsresultatets noggrannhet är bevarad samt att både negativa och positiva 
resultat publiceras och redovisas (Svenska läkaresällskapet, 2002). 
    
Ansökan om etiskt tillstånd har inte gjorts på grund av att informanterna söktes via internet 
och detta behövs ej heller vid magisteruppsatser. Vid visat intresse att deltaga i studien fick 
informanterna själva ta kontakt med författaren. Därefter fick de infomation muntligen och 
skriftligen. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, att deltagandet i 
studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande under studiens 
gång utan att ange orsak, detta enligt centrala etikprövningsnämnden, (EPN, 2007).  
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RESULTAT 
Det skapades två huvudkategorier och fyra subkategorier utifrån analysfasen (se tabell 3). 
Dessa presenteras var för sig stärkta med citat. 
 
Tabell 3 Presentation över kategorier och subkategorier 
 

 
Kategorier  

 
Subkategorier 
 

 
 
Upplevelsen av barnmorskans positiva 
förhållningssätt 
 

 
Barnmorskans förståelse och accepterad 
sexuell läggning 
 
 
Barnmorskan välkomnar partnern att vara 
delaktig 
 

Upplevelsen av barnmorskans okunskap 
och fördomsfulla förhållningssätt 

 
Barnmorskans bristande engagemang 
 
 
Barnmorskans bristande förståelse och 
oacceptans  
 

Upplevelsen av barnmorskans positiva förhållningssätt 
Denna huvudkategori beskriver lesbiska kvinnors upplevelser att få förståelse och bli 
accepterad i sin sexuella läggning, önskan att bli sedd efter behov och den situation som de 
befinner sig i utan hänsyn till sexuell läggning. Denna kategori tar även upp den lesbiska 
kvinnans upplevelser av visad respekt och att få hennes partner delaktig i graviditeten och 
efter barnafödandet.  
 

Jättebra stöd hela vägen och man kände verkligen att man blev bemött och 
respekterad osv utifrån vår läggning då. 

Barnmorskans förståelse och accepterad sexuell läggning 
Under intervjuerna framkom det att lesbiska kvinnor önskade bli bemötta på samma 
likvärdiga sätt som de heterosexuella kvinnor som var gravida eller fött barn. Om 
barnmorskorna såg de lesbiska kvinnorna som unika individer och behandlade dem efter 
deras behov blev upplevelsen och kontakten mellan parterna mer förtroendefullt. Om 
barnmorskorna dessutom visade glädje över graviditeten upplevde kvinnorna henne som mer 
respektingivande och dessutom mer professionell i mötet. Detta gjorde att kvinnorna kände 
att inte de behövde skämmas över sin läggning. Kvinnorna i studien upplevde att 
barnmorskorna idag är mer tillmötesgående än för några år sedan med mer ökad förståelse 
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och flera barnmorskor upplevde glädje över att lesbiska par äntligen kunde få insemination, 
att den hjälpen fanns att få idag.  
 

Jag bemöttes ju med stor respekt som vilken annan person som helst.  
Jag kände mig som vilken som helst, Jag tyckte jag bemöttes på samma sätt som ett 
heterosexuellt par. 

 
Under intervjuerna framkom det att de lesbiska kvinnorna upplevde att barnmorskorna idag 
är mer tillmötesgående och förstående för deras sexuella läggning än vad de var för fem år 
sedan. Kvinnorna beskrev att det nu för tiden fanns särskilda barnmorskor som gått 
utbildning inom homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) och att vissa 
barnmorskemottagningar är HBTQ certifierade. Dessa barnmorskor och 
barnmorskemottagningar upplevs kunna bemöta och hjälpa lesbiska kvinnor på ett bättre sätt 
än andra. Kvinnorna upplevde det viktigt att deras barnmorska hade kunskaper inom detta 
ämne och uppgav att de skulle välja att gå till en sådan barnmorskemottagning om de hade 
möjlighet till det. De uppgav att de skulle välja detta för att få samma mottagande, trygghet 
och visad respekt som en heterosexuell kvinna skulle ha fått. På dessa mottagningar 
upplevde kvinnorna att de kunde vara sig själva, få ett öppet bemötande utan att bli dömda 
utifrån sin sexuella läggning eller att någon ansåg deras familjekonstellation som 
annorlunda. Kvinnorna upplevde att barnmorskor som visade en glädje över att lesbiska par 
idag kunde få insemination, att den hjälpen fanns, gav en ökad känsla av omtänksamhet och 
förståelse. Även när det var dags för förlossning ansåg kvinnorna det skönt att få komma till 
en förlossningsavdelning där barnmorskorna hade specialkompetens inom området HBTQ. 
Denna specialkompetens upplevdes bidra till att de lesbiska kvinnorna fick full förståelse 
från barnmorskor vilket ökade hennes trygghet och välbefinnande. Under intervjuerna 
framkom även kvinnans tankar att om en person/familj är en negativ HBTQ person speglar 
det mycket av sig till hur man blir bemött av barnmorskan. Är personen en positiv 
person/familj blir personen bemött därefter av barnmorskan.  
 

Det var ingen som undrade var pappan var eller om vi var systrar, Det var 
självklart att vi tillhörde regnbågsfamiljen. Min barnmorska som jag hade var 
också homosexuell. Jag tyckte att jag fick och kände full förståelse och det har varit 
väldigt bra mottagande och bemötande. 

Barnmorskan välkomnar partnern att vara delaktig 
Under intervjuerna framkom det att barnmorskorna var lyhörda, respekterade kvinnornas 
identitet och sexuella läggning samt kunde se partnern som en del av föräldraparet vilket 
upplevdes mycket värdefullt för kvinnorna. De lesbiska kvinnorna uppskattade även om 
deras partner visades ett respektfullt och vänligt bemötande av barnmorskan och att de 
tillsammans som par fick hjälp och råd under graviditeten och tiden efter födelsen. Det 
upplevdes viktigt för kvinnorna att barnmorskorna även hade en god kommunikation och 
uppmärksammade partners behov av delaktighet på ett likvärdigt sätt. Att barnmorskorna 
erbjöd partnern att medverka i skötseln av barnet upplevdes positivt av kvinnorna då 
partnerns behov av delaktighet tillmötesgavs. Kvinnorna i studien beskrev att det vore bra 
om barnmorskan hade ett öppet sinne och inte dolde sin förvåning när det kommer in ett 
samkönat par. Barnmorskorna som såg partnern som den andre föräldern och även kallade 
partnern för den andra mamman var mycket fint och värdefullt för kvinnorna. En kvinna 
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beskrev i studien att hon blev glatt överraskad när barnmorskan frågade om även partnern 
var intresserad av att amma. 
 

Ett väldigt varmt bemötande tycker jag. Väldigt omtänksam och som sagt väldigt 
inkluderade att man känt båda två att vi har blivit bemött på samma likvärdiga sätt. 

Upplevelsen av barnmorskans okunskap och fördomsfulla 
förhållningssätt 
Denna huvudkategori beskriver kvinnornas upplevelser av barnmorskans bristande 
kunskaper, fördomsfullt förhållningssätt samt känslan av utanförskap. Denna kategori tar 
även upp barnmorskans bristande engagemang och upplevelsen av oacceptans i mötet. 
 

Jag tror att den mödravårdscentral som vi tillhörde hade nog aldrig varit med om 
ett lesbiskt par tidigare som väntade barn. De stod handfallna och visste inte hur 
de skulle bemöta oss. 

Barnmorskans bristande engagemang 
Det framkom under intervjuerna att lesbiska kvinnor stundtals känt utanförskap i relationen 
med ba rnmorskan. I dessa stunder har barnmorskan varken visat kvinnorna respekt eller 
engagemang samt haft ett kroppsspråk som tydligt visade att det inte är acceptabelt att två 
kvinnor skaffade barn ihop. Barnmorskornas förlegade synsätt, fördomsfullhet och bristen 
på känsla, glädje och engagemang för kvinnornas graviditeter upplevdes påverka deras 
professionella bemötande negativt. Kvinnorna upplevde upprepade gånger att barnmorskan 
försökte hålla den andre föräldern borta eftersom de var i ett lesbiskt förhållande. 
 

Man märkte så väl att barnmorskan tyckte det var konstigt, man såg att hon liksom 
hade föreställt sig att jag skulle ha med min man och inte en fru. Barnmorskan 
markerade med hela sitt kroppsspråk att hon inte var lika mycket engagerad i vad 
man sa. 

Barnmorskans bristande förståelse och oacceptans 
Under intervjuerna framkom det att de lesbiska kvinnorna upplevde barnmorskornas 
förlegade synsätt och svårigheter att acceptera andra relationer än heterosexuella. 
Barnmorskorna med detta synsätt och agerande brast i kommunikationen och vägrade att 
prata om barnet som parets gemensamma barn utan påpekade att det är kvinnan som fött 
barnet som är dess mamma. Partnern/frun blev i dessa sammanhang enbart sedd som 
mammans väninna. Kvinnorna beskrev även hur barnmorskor med detta synsätt hade ryckt 
barnet ur partners famn för att det ansågs behöva ligga hos mamman. I studien framkom det 
även att kvinnorna vid flera tillfällen upplevt att barnmorskor hade försökt hålla den andre 
föräldern borta och förbjudit partnern att byta blöja på barnet. Kvinnorna upplevde att 
barnmorskornas fördomsfullhet enbart skedde på grund av deras sexuella läggning och 
relation. 
 

Det visste inte med vem av oss de skulle prata med och hur det skulle se på vårt 
gemensamma föräldraskap överhuvudtaget. Det var förvirrat. 
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Under intervjuerna framkom det att barnmorskorna som kände sig obekväma i mötet med 
ett lesbiskt par upplevdes tydligt visa sin stress och nervositet. Kvinnorna upplevde att 
barnmorskorna i dessa sammanhang undvek ögonkontakt med paret, vände ryggen mot dem 
vid kommunikation, ifrågasatte varför inte den andra kvinnan var gravid i stället eller till 
och med pratade om andra saker som t ex sin egen graviditet och sina egna barn. I dessa 
sammanhang upplevde kvinnorna mötet med barnmorskorna som obehagligt och känslan av 
att vilja byta barnmorska upplevdes växa sig allt större. Kvinnorna upplevde att de ofta blev 
ifrågasatta i sin lesbiska relation och barnmorskor som inte visade någon förståelse för deras 
relation och antog i första hand att en kompis var med på förlossningen och BB. Dessa 
situationer upplevdes jobbiga för kvinnorna och resulterade i en negativ inverkan på 
upplevelsen i samband med barnafödandet.  
 

Hon vände stolen och satte sig med ryggen emot oss och stirrade rätt in i väggen. 
Hon hade också svårt med pratet, tittade inte heller så mycket på mig eller min fru. 

 
I studien framkom det att det fanns barnmorskor som aldrig hade mött ett lesbiskt par förut. 
Kvinnorna upplevde barnmorskornas bristande kunskaper i lesbisk familjebildning. De 
lesbiska kvinnorna uppskattade att barnmorskorna var ärliga och öppna i sin okunskap men 
att de ändå visade intresse och viljan att veta mer. Barnmorskorna som hade förståelse för 
kvinnorna under graviditet och efter barnafödande upplevdes öka den ömsesidiga respekten 
mellan parterna. 
 

Barnmorskan frågade bara om det var något speciellt som hon skulle vara 
uppmärksam på. Barnmorskan sa också att hon tyckte det var fantastiskt roligt för 
hon hade aldrig haft något samkönat par tidigare. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för denna studie för att besvara syftet och denna metod anses 
vara relevant att använda utifrån informanternas egna upplevelser. Enligt Lundman & 
Graneheim (2012) är kvalitativ metod en bra metod när man granskar och tolkar texter av 
informanternas berättelser genom deras upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. 
Induktiv ansats användes och detta innebär att texten i innehållet är det centrala som 
analyseras.  
 
Informanterna rekryterades via det sociala nätverket, facebook där delningar gjordes. Många 
kvinnor blev intresserade att deltaga och informanterna valdes ut genom ett strategiskt urval. 
Nio kvinnor valdes ut, samtliga var i olika åldrar, hade varierande utbildningsnivå, antal barn 
och kom från olika delar av Sverige. Enligt Henricson (2012) ger ett strategiskt urval av 
informanter mer informationsrika svar och variationsrika berättelser. Dessa variationer av 
data ger bättre och bredare underlag för besvarande av syftet än bekvämlighetsurval där 
informanterna som är lättast att intervjua väljs bort (Henricson, 2012). En kvinna valde att 
avbryta deltagandet utan att ange orsak, detta helt enligt centrala etikprövningsnämnden, 
(EPN, 2007).  
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Intervjuerna skedde via telefon och spelades in via telefonens inspelningsfunktion. 
Informanterna befann sig under intervjun i sina hemmiljöer. Detta ansågs vara bäst lämpad 
och mest praktiskt på grund av att informanterna bodde i olika delar av Sverige. Styrkan i 
studien med att göra intervjuer via telefon ansågs garantera kvinnorna full konfidentialitet 
och att intervjuer är en enkel och tidseffektiv metod att utföra. Om ett personligt möte för 
intervjun hade gjorts hade detta troligtvis inte heller påverkat studiens resultat. Kvinnans 
partner var med vid några intervjuer men anses inte heller påverkat studiens resultat 
(Henricson, 2012). Informanterna förmedlade att denna studie var oerhört viktigt och 
värdefullt att den genomfördes och under intervjuerna upplevdes det en god stämning. Hade 
studien gjorts med en kvantitativ metod t.ex. svar från enkätundersökningar hade 
förmodligen svaren blivit mer opersonliga, då endast kvinnornas upplevelser värderats i 
skalor. 
 
Studiens kvalitetsgranskning utfördes enligt begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2012; Henricson, (2012). Genom noggrann 
beskrivning av informanternas yrke, ålder och antal barn samt barnens ålder har studiens 
giltighet stärkts. Resultatet har lyft fram representativa och karakteristiska drag som för 
denna studie var avsett att besvaras. Giltigheten har även har stärkts av lämpliga citat från 
intervjuerna (Lundman & Graneheim, 2012). Analysprocessen har noggrant beskrivits och  
anses trovärdigt, detta stärker resultatets tillförlitlighet. Genom en noggrann reflektion, ett 
objektivt synsätt och kritiskt granskande av det transkriberade materialet, minimeras risken 
för att studiens resultat får en negativ påverkan i tolkningen (Lundman & Graneheim, 2012). 
Det fanns en viss förförståelse innan studiens genomförande men anses inte påverkat 
studiens resultat. Med en förförståelse menas att forskaren har en uppfattning av ett ämne 
som ska studeras. Detta innefattar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och en forskarens 
förutfattade meningar. Man kan välja att ha med sin förförståelse om man vill eller inte. Om 
förförståelsen tas med i studien kan det finnas möjligheter att få en djupare förståelse och 
upptäcka ny kunskap. Studien har även gett en bra överblick och trovärdighet i beskrivning 
av analysprocess, data, deltagare, urval och resultat och anses fullt överförbar till andra 
situationer (Lundman & Graneheim, 2012). Denna forskning har bidragit med ny kunskap 
och mer erfarenhet av genomförandet av studien. 
 
Informanterna hade fått barn mellan åren 2002-2016 och detta var en av studiens styrkor. 
Spannet på 15 år kan ha bidragit till en mer omfattande och bredare variation i sina 
berättelser. Åtta kvinnor deltog i studien och var i åldrarna 31-40+ och anses även detta 
spann på 10 år som en styrka. Om ett större urval kvinnor varit med i studien hade det 
troligtvis inte påverkat studiens resultat (Lundman & Graneheim, 2012). Oavsett längden på 
samtliga intervjuerna och antalet deltagande i studien ansågs det ge relevanta svar utifrån 
studiens frågeställning.  
 
I föreliggande studie utfördes intervjuerna för första gången och ingen erfarenhet av 
intervjuteknik fanns innan studiens början, detta kan ha påverkats och vara en svaghet 
(Lundman & Graneheim, 2012; Brinkmann & Kvale, 2014). De första intervjuerna blev lite 
stelare än de övriga och detta kan ha bidragit negativt till studien. Intervjutekniken 
förbättrades under studiens gång (Brinkmann & Kvale, 2014). Under analysprocessen 
skedde en regelbunden kontakt med handledaren för att stämma av analysbearbetningen och 
detta bidrog till att stärka studiens trovärdighet.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på hur lesbiska kvinnor upplevde barnmorskans bemötande 
under graviditet och efter barnafödande. I studiens resultat framkom två huvudkategorier; 
upplevelsen av barnmorskans positiva förhållningssätt och upplevelsen av barnmorskans 
fördomsfulla förhållningssätt. Dessa kommer att diskuteras närmare där kvinnorna belyste 
både positiva och negativa upplevelser av barnmorskans bemötande. 
 
Lesbiska kvinnor är en sårbar grupp när de kommer i kontakt med barnmorskemottagningen. 
Deras grundläggande behov är att bli sedda och accepterade för sin sexuella läggning (Dahl 
Spidsberg, 2007). Den lesbiska kvinnan önskade bli sedd samt bli bemött med respekt och 
förståelse. Hon ville bli behandlad efter behov och inte efter sin sexuella läggning. Röndahl 
(2009) bekräftade utifrån sin studie att om kvinnan inte blir accepterad för sin sexuella 
läggning kan det leda till känsla av maktlöshet och utanförskap. Clear och Carryer (2001) 
fann att lesbiska kvinnor inte fick hjälp eller förståelse efter behov. Kvinnorna önskade 
endast att få likvärdig vård som heterosexuella. Wilton & Kaufmanns (1999) beskrev två 
viktiga faktorer för att få till stånd ett respektfullt möte: barnmorskans kunskap och attityd 
till homosexualitet och kvinnans öppenhet angående sin sexuella läggning.   
 
De intervjuade kvinnorna i denna studie uttryckte en önskan om att barnmorskan skulle 
kunna kommunicera och ha goda kunskaper i lesbisk familjebildning. Två kvinnor valde 
medvetet att gå till en HBTQ-certifierad barnmorskemottagning, där de blev sedda, känna 
sig accepterade och respekterade av barnmorskan. Detta fann även Röndahl i sin stuide 
(2009) att kvinnor medvetet sökte upp HBTQ-certifierade barnmorskemottagningar. De 
intervjuade kvinnorna underströk vikten av att bli mötta i sina behov och att få fokusera på 
sin graviditet och det framtida föräldraskapet. I denna studie var alla kvinnorna öppna med 
sin sexuella läggning i mötet med barnmorskan. 
 
I studiens resultat framkom det att flera barnmorskor inte hade mött en lesbisk kvinna eller 
ett lesbiskt par tidigare och då känt en viss nervositet och osäkerhet i bemötandet. I 
Andreasson Edmans studie (2013) där barnmorskor intervjuats framkom det att barnmorskor 
som aldrig hade mött ett lesbiskt par tidigare hade bristande kunskaper i sex och samlevnad 
och bristande kunskaper om lesbisk familjebildning. Barnmorskorna  önskade mer kunskap 
i lesbisk familjebildning för att kunna känna sig trygga i bemötandet och därmed ge en trygg 
och patientsäker vård. I denna studie framkom det att flera barnmorskor öppet visat sin 
osäkerhet i mötet vilket uppskattades av kvinnorna och de hade även förståelse för 
barnmorskornas okunskap och osäkerhet. En svensk studie gjord av Nyman & Ohlström 
(2009) beskrev att denna osäkerhet och öppenhet kan barnmorskan ha nytta av i nästa möte 
med en lesbisk kvinna för att skapa en bättre relation. Bristande kunskaper hos barnmorskor 
om olika familjekonstellationer, s.k. regnbågsfamiljer, kunde medföra bristande respekt och 
bristande engagemang för att hjälpa lesbiska kvinnor att skaffa barn. Det kan vara svårt för 
den äldre generationens barnmorskor att ändra attityd men att ta in den nya teoretiska 
kunskapen kan vara betydligt lättare (Mc Manus, Hunter & Renn, 2006; Nyman & Ohlstöm, 
2009). 
 
Den lesbiska kvinnan uppskattade att barnmorskan såg partnern som den andra mamman 
och att barnmorskan visade respekt och engagemang gentemot partnerns delaktighet i 
skötseln av barnet samt i föräldraskapet. Medmamman behöver få mer av barnmorskans 
bekräftelse i mötet (Mc Manus, Hunter, & Renn, 2006; Larsson & Dykes, 2006; Nyman & 
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Ohlström, 2009). Det var viktigt för den lesbiska kvinnan att hennes partner blev sedd och 
att de tillsammans blev sedda som en hel familj, inte enbart kvinnan som fött barnet (Wilton 
& Kaufmann, 2001). 
 
En teori har utvecklats av Thomson et, al. (1989) med kolleger som innebär att barnmorskan 
har en helhetssyn på kvinnan och hennes behov. Signalementet är att barnmorskan ska ha en 
god profession i mötet med gravida kvinnor med ett bra samarbete mellan dem. Teorin 
innebär även att barnmorskan ska ha goda kunskaper både medicinskt, praktiskt och ska ha 
ett professionellt bemötande. Hon ska även vara trygg i sin yrkesroll och visa respekt för den 
enskilda individen och dess autonomi. I studiens resultat beskrev den lesbiska kvinnan att 
vissa barnmorskor inte var trygga i sina yrkesroller och inte var professionella i sitt 
bemötande. Studiens resultat beskrev att lesbiska kvinnan upplevde otrygghet och att deras 
behov inte blev tillgodosedda. Björkman & Malteruds studie (2009) belyste att 
vårdpersonalen ofta känner sig illa till mods och oftast förbiser kvinnornas sexuella läggning 
när de inser att kvinnan är lesbisk och därmed undviks diskussionen kring detta.  
 
Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorska (2006) ska 
barnmorskan oavsett verksamhetsområde präglas av ett holistiskt och etiskt förhållningssätt 
och patienten skall visas respekt, omtanke och ges sakkunnig vård. I studiens resultat 
framkom det att flera barnmorskor saknade detta.  

Konklusion 
I studiens resultat framkommer både positiva och negativa upplevelser av barnmorskans 
bemötande. Lesbiska kvinnor önskar bli bemötta med respekt och acceptans. Kvinnorna 
önskade även att barnmorskan välkomnar deras partners behov av delaktighet och bekräfta 
partners roll som blivande förälder. Genom barnmorskans positiva förhållningssätt med 
ökad förståelse känner sig kvinnorna bekräftade när fokus läggs på deras behov istället för 
deras sexuella läggning. Studiens resultat visar även lesbiska kvinnors upplevelser av 
barnmorskans fördomsfulla förhållningssätt med okunskap, bristande engagemang, 
förståelse och oacceptans i mötet. Barnmorskorna behöver mer kunskap om lesbisk 
familjebildning och därigenom ändra den egna inställningen till homosexualitet. Denna 
studie anses representativ inom hälso-och sjukvården där barnmorskor möter lesbiska 
kvinnor oavsett verksamhetsområde. Genom denna studie blir barnmorskan medveten om 
vilka brister som finns. Om barnmorskan har kunskap och ett positivt förhållningssätt leder 
det till ökad förståelse och acceptans. Om barnmorskan välkomnar kvinnans partner att vara 
delaktig i föräldraskapet bidrar det till ett positivt förhållningssätt i bemötandet under 
graviditet och efter barnafödande. 
 

Förslag på klinisk tillämpning 
Denna studie belyser hur viktigt det är att stärka barnmorskans professionella yrkesroll i 
mötet med lesbiska kvinnor inom hälso- och sjukvården. Studiens resultat visar att 
barnmorskan behöver få mer kunskap om lesbisk familjebildning. Eventuellt behövs mer 
utbildning i ämnet HBTQ barnmorskeutbildningen i framtiden så att framtidens nya 
barnmorskor kan ge ett profesionellt omhändertagande och kunna bemöta lesbiska kvinnor 
på ett tryggt sätt. Eventuellt behöver barnmorskorna på barnmorskemottagningarna i 
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framtiden ha mer tid att förbereda sig i mötet med ett lesbiskt par för att barnmorskan ska 
kunna ge kvinnorna en känsla av trygghet och få dem att känna sig sedda och accepterade. 

Förslag på fortsatt forskning 
Inställningen till lesbisk familjebildning har ändrats till att bli en mer accepterad 
familjekonstellation i samhället idag men denna studie bevisar att fortsatt forskning är viktig 
och nödvändig. Studien belyser hur lesbiska kvinnor upplever barnmorskans bemötande 
under graviditet och efter barnafödande och hur viktigt det är för den lesbiska kvinnan att 
bli sedd och accepterad inom hälso- och sjukvården. Författaren anser att det även är viktigt 
med fortsatt forskning i att undersöka hur medmamman upplever bemötandet med 
barnmorskan. Intressant är även att belysa barnmorskans synvinkel i mötet med en lesbisk 
kvinna eller lesbiskt par. 
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BILAGA 1 
      
Kan du berätta om bemötandet och stödet under graviditeten, förlossningen och under BB- 
tiden? 
 
På vilket sätt reagerade barnmorskan när du berättade om ert förhållande? 
 
Vad tyckte du var positivt hos barnmorskan med tanke på stöd samt bemötande? 
 
Vad tyckte du var negativt hos barnmorskan med tanke på stöd samt bemötande? 
 
Vad är det spontant du kommer att tänka på nu? Känslor, tankar och uppfattningar i samband 
med barnmorskans bemötande? 
 
Kan du ge tips på vad barnmorskor behöver tänka på inför framtida möten med lesbiska 
gravida kvinnor? 
 
Exempel på följdfrågor: 
 
Kan du utveckla? 
Hur menar du mer exakt? 
Varför säger du så?  
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BILAGA 2 
Information och förfrågan till lesbiska kvinnor om deltagande i studien 
angående upplevelsen av mötet med barnmorskan under graviditet och 
efter barnafödande  
 
Bakgrund och syfte  
Jag är en legitimerad sjuksköterska som studerar till barnmorska vid Högskolan i Skövde. 
Under utbildningen har jag blivit intresserade av att ta reda på mer hur lesbiska kvinnor 
upplever barnmorskans bemötande under graviditet och efter barnafödande. Våren 2016 
kommer jag att skriva en magisteruppsats inom området. Lesbiska kvinnor får inseminera 
sig idag tack vare den nya lagstiftningen och fler och fler kvinnor skaffar barn idag. Jag vet 
sedan tidigare att barnmorskans professionella stöd är betydelsefullt för kvinnor under 
graviditet. Dock finns inte så mycket kunskap om lesbiska kvinnors upplevelser av mötet 
med barnmorskan under graviditeten och efter barnafödande, därför frågar jag dig för att få 
en ökad förståelse för detta. 
 
Hur går studien till  
Jag vänder mig till dig som svensktalande kvinna som under graviditeten levt i en lesbisk 
relation. Du som kvinna ska antingen vara gravid eller ha varit gravid senaste 15 åren. Det 
finns ingen begränsning i hur många barn du fött. Om du väljer att deltaga i studien ber jag 
dig därför att berätta med egna ord under en intervju och berätta hur du upplever/upplevde 
mötet med barnmorskan under graviditet. Varje intervjutillfälle beräknas ta ca 30-60 minuter 
och görs på överenskommen plats och tid, antingen vid ett möte där vi träffas eller via 
telefon. Intervjun kommer att spelas in och därefter hanteras konfidentiellt. 
 
Innebär deltagande några risker eller några fördelar?  
Riskerna med denna typ av studie anses minimala, du väljer själv vad du vill berätta. Din 
berättelse kommer att ligga till grund för vidare utveckling av vården för gravida lesbiska 
kvinnor. För att få en så bra kunskap är det bra om du försöker att berätta så sanningsenligt 
som möjligt.  
 
Hantering av data och sekretess  
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
All analys och alla resultat är på gruppnivå. Vid publicering kommer vare sig tid, plats eller 
person att vara möjlig att identifiera. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i 
Skövde.  
 
Hur får jag information av studiens resultat?  
Resultatet från studien kommer att redovisas i en magisteruppsats vid Högskolan i Skövde. 
Eventuellt kommer resultatet att presenteras i DIVA (webb-portal för studentuppsatser), 
tidskrifter och vid personalmöte. Alla resultat presenteras på ett sådant sätt att du som enskild 
person inte kommer att kunna identifieras. 
 
Frivillighet  
Ditt deltagande i detta projekt är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, 
avbryta ditt deltagande. Om du vill avbryta ditt deltagande kan du meddela projektansvarig 
(se kontaktuppgifter nedan). De eventuella svar du har hunnit lämna kommer att förvaras 
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inlåsta och de kommer inte att användas vid annat än sammanställning av denna studiens 
resultat.  
 
 
Ansvariga  
Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på mobil eller mail.  
Nina Lampinen, barnmorskestudent. tel; 0708-126699  
e-mail: b15ninla@student.his.se  
 
Du kan även vända dig till min handledare:  
Anette Ekström Med. Dr. Professor i omvårdnad, Leg. sjuksköterska, Leg. barnmorska. 
Intitutionen för Hälsa och Lärande, Högskolan i Skövde. Tel; 0500-448414, e-mail: 
anette.ekstrom@his.se 
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