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Abstrakt 
 
Samkönade par har rätt att skaffa barn genom assisterad insemination, vilket gör dem 
till en växande föräldragrupp inom barnhälsovården. Författarna till liggande studie 
ville undersöka hur denna relativt nya föräldragrupp upplevde mötet med 
barnhälsovården. Tidigare studier är inriktade på heterosexuella föräldrapars eller 
föräldrar av annan etnisk härkomsts upplevelser. Syftet med studien var att beskriva 
lesbiska föräldrars upplevelser av barnhälsovården samt deras uppfattning av 
sjuksköterskans förståelse för familjesituationen. Studien är en empirisk intervjustudie 
med kvalitativ ansats. Sjutton mammor i södra Sverige intervjuades. Insamlad data 
analyserades med hjälp av Burnards innehållsanalys. Resultatet visar att familjerna 
överlag var nöjda med mötet med barnhälsovården, men det framkom även 
synpunkter på sådant som kan förbättras. Genom att vara öppen och välkomna alla 
familjer kan sjuksköterskan inom barnhälsovården kanske förekomma en eventuell 
känsla av utanförskap. 
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Problembeskrivning 
 
Barnhälsovården (BHV) i Sverige arbetar förebyggande och hälsofrämjande och når nästan 

100% av alla barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar (Jansson & Drevenhorn, 2009). Ett av 

huvudmålen inom barnhälsovården är att genom att stödja och aktivera föräldrar i deras 

föräldraskap skapa gynnsamma förhållanden för en allsidig utveckling hos barnen. 

Barnhälsovårdens verksamhet bedrivs på barnavårdscentraler (BVC) både via individuella 

träffar mellan familj, läkare och sjuksköterska, men även genom gruppverksamhet (a.a). 

Studier om heterosexuella föräldrars upplevelser av insatser inom barnhälsovården visar att de 

flesta är nöjda med mötet, även om man funnit en del skillnader beroende på förälderns 

socioekonomiska status (Jansson, Sivberg, Wilde Larsson & Udén, 2002; Aborelius & 

Bremberg, 2003). En studie som undersökte hur sjuksköterskor inom barnhälsovården 

upplevde mötet med föräldrar av annan etnisk bakgrund visade att sjuksköterskorna ofta 

upplevde sig ha otillräcklig kompetens och kunskap om andra kulturer för att kunna möta de 

utländska familjernas behov (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006). Det finns studier omkring 

samkönade par och mödra- och förlossningsvård (Röndahl et al, 2009; McNair, Brown, 

Perlesz, Lindsay, DeVous & Pitts, 2008; Dahl Spidsberg, 2007; Larsson & Dykes, 2006), men 

gällande lesbiska föräldrars upplevelse av mötet med barnhälsovården har författarna till 

liggande studie inte kunnat hitta någon forskning som belyser detta område. Det vore därför 

av intresse att kunna beskriva hur kvinnor som lever i ett homosexuellt förhållande och har 

valt att skaffa barn tillsammans upplever mötet barnhälsovården och vilken förståelse och 

kunskap BHV-sjuksköterskan ansågs ha om familjekonstellationen. 

 

Bakgrund 

 
Samkönade par som bildar familj är en växande grupp av föräldrar inom barnhälsovårdens 

verksamhet (Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009; Spidsberg, 2007). Hälso- och sjukvården är 

inriktad på den heterosexuella familjen med mamma, pappa, barn och det kan vara svårt för 

familjer som inte uppfyller dessa kriterier att känna sig välkomna (a.a). Homo- bi- och 

transpersoner (HBT) kan uppleva att deras föräldraskap är kopplat till ett socialt stigma, vilket 

kan skapa stress hos familjen och innebära att de behöver en annan vägledning i sitt 

föräldraskap (Weber, 2010b). Att mötas av diskriminering och inte ha samma lagliga eller 

sociala rättigheter som andra kan påverka förälderns mentala hälsa negativt, vilket i 
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förlängningen kan orsaka lidande för barnet (Shapiro, Petersson & Stewart, 2009). Dessa 

negativa effekter av diskriminering, ignorans och stigmatisering är något som personal inom 

hälso- och sjukvården måste vara medveten om och arbeta för att minska genom att öka 

jämlikheten inom hälso- och sjukvården (Weber, 2008). 

 

Barnhälsovården, sjuksköterskans skyldigheter och familjens rättigheter 

 

Enligt Fn:s konvention om barnets rättigheter (1989) har alla barn samma rättigheter och lika 

värde, rätt till social trygghet och i alla frågor som rör barn ska barnets bästa komma i första 

hand. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

genomföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt och 

omtanke för varje individ och så långt som möjligt i samråd med patienten. I 

kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor (SSF, 2008) ska barnsjuksköterskan ha 

fördjupad kunskap om barns sociala förhållanden och behov. I kompetensbeskrivningen ställs 

krav på att barnsjuksköterskan ska tillgodose patientens (familjens) trygghet i vården och 

främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal (a. a). 

 

Rätt till äktenskap och möjligheter att skaffa barn 

 

Samkönade par i Sverige har den juridiska rätten att ingå äktenskap (SFS 2009:260) och 

inkluderas under äktenskapsbalken. Därmed har de också rätt till insemination och assisterad 

befruktning enligt SOSFS 2005:17, där det står att assisterad befruktning endast är tillåten om 

kvinnan är gift, registrerad partner eller sambo. Allt fler lesbiska par väljer att bilda familj på 

detta sätt, genom spermadonation med antingen en känd donator, öppen donation eller 

anonym donation (Werner & Westerståhl, 2008). Enligt utredningen Barn i homosexuella 

familjer (SOU 2001:10) lever ca 25 % av barn i Sverige i familjer som inte är traditionella 

kärnfamiljer, däribland homosexuella familjekonstellationer. Det finns inga register i Sverige 

där information kan inhämtas om hur många barn som lever i homosexuella familjer 

(Zetterkvist Nelson, 2007).  
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Lesbiska föräldrars erfarenheter av möten med professionella inom mödrahälsovård 

och hälso- och sjukvård 

 

Personal inom hälso- och sjukvård upplevdes i studier av Röndahl et al (2009) och Spidsberg 

(2007) ofta ha dåliga kunskaper omkring lesbiskt föräldraskap, de frågor som är unika och 

bemötandet av homosexuella.  Röndahl et al (2009) och Dahl Spidsberg (2007) har intervjuat 

lesbiska kvinnor i mödrahälsovården.  Ett resultat som framkommer i båda studierna är att det 

blev de lesbiska kvinnorna som fick utbilda vårdgivarna om sin situation, och att fokus lades 

på den sexuella läggningen i stället för på graviditeten. 

 

Flera studier (Röndahl et al, 2009; McNair, Brown, Perlesz, Lindsay, DeVous & Pitts, 2008; 

Dahl Spidsberg, 2007) visar att lesbiska kvinnor som ska bli föräldrar vill uppfattas som vilket 

annat blivande föräldrapar som helst inom mödra- och förlossningsvården. En rädsla som 

många har är att få sämre vård när den sexuella läggningen blir känd för vårdgivaren, vilket 

ofta sker i samband med mödravård och barnafödande (Röndahl et al, 2009; Dahl Spidsberg, 

2007; Weber, 2009; McManus, Hunter, & Renn, 2005). Anteckningar om sexuell läggning i 

hälso- och sjukvårdens journal måste dock föregås av godkännande från patienten (Harvey, 

Carr & Bernheine, 1989). Enligt Wilton och Kaufmann (2001) undanhåller många kvinnor sin 

sexuella läggning i kontakt med barnmorskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

Larsson och Dykes (2006) fann i sin studie av lesbiska kvinnors upplevelse av mödravård i 

Sverige, att kvinnorna upplevde det som positivt att anteckningar om partnern fanns i 

journalen, och att den positiva upplevelsen av mödrahälsovården berodde mycket på att 

kvinnorna var öppna med sin läggning. Kvinnorna hade inget emot att svara på frågor om sin 

sexualitet eller sitt förhållande, så länge barnmorskans frågor var grundade i ett intresse för 

kvinnorna som föräldrar och inte ren nyfikenhet. Genom att visa intresse fick barnmorskan 

kvinnorna att känna sig välkomna och bidrog till en positiv upplevelse av vården (a.a). En 

annan svensk studie (Lövrie, 2003) visat att en av svårigheterna med ett lesbiskt föräldraskap 

är rädslan att inte bli accepterad av samhället som en kompetent förälder. Även om 

helhetsupplevelsen av vården (Röndahl et al, 2009; Dahl Spidsberg, 2007; Weber, 2009; 

McManus, Hunter, & Renn, 2005; McNair et al, 2008) oftast beskrivs som positiv finns 

tillfällen då vårdgivaren visat en negativ attityd mot lesbiskt föräldraskap, kommunicerat på 

ett heteronormativt eller homofobiskt sätt (a.a).  Andra exempel på negativa attityder hos 

vårdgivaren är att den icke födande mamman inte bjudits in att delta i vården eller till och 
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med att paret nekats vård med deras sexuella läggning som motivering (Röndahl et al, 2009; 

Dahl Spidsberg, 2007; Weber, 2009; McManus, Hunter, & Renn, 2005; McNair et al, 2008.).  

 

Något som i studier av Röndahl et al (2009), Dahl Spidsberg (2007) och McNair et al (2008) 

framkommit som viktigt är att det inte antas i vården att alla föräldrar är heterosexuella. 

Önskemål om att formulär och frågor görs om för att få ett mer neutralt språk och inkludera 

andra familjeförhållanden än den heterosexuella kärnfamiljen framkom också (a.a.). Inom 

hälso- och sjukvården finns en omedvetenhet om lesbiska föräldrar och det som efterfrågas i 

studier är framförallt ökad kunskap, respekt för familjen, att även den icke-biologiska 

föräldern involveras i vården och hennes roll som mamma erkänns (Dahl Spidsberg, 2007; 

McManus et al, 2005; Weber, 2009; Röndahl et al, 2009). Det är viktigt för kvinnorna att båda 

föräldrarna bekräftas i sitt föräldraskap (Larsson & Dykes, 2006). Wilton och Kaufmann 

(2001) intervjuade 50 lesbiska kvinnor som genomgått minst en graviditet om deras 

upplevelse av mödravården. Över 30 % av kvinnorna uppgav att deras partner hade uteslutits 

från mödravården vid något tillfälle (a. a). Barnet ser föräldrarna som likvärdiga och enligt 

Bos och van Balen (2008) fanns det ingen skillnad i relationen mellan barnet och den 

biologiska mamman jämfört med den andra mamman.  

 

Harvey, Carr och Bernheine (1989), Neville och Henrickson (2008), Manus, Hunter och Renn 

(2006) beskriver alla att personal inom hälso- och sjukvården behöver öka sina kunskaper när 

det gäller hälsoproblem hos lesbiska kvinnor. Röndahl et al (2009) uppgav att flera par valde 

att gå till en mödravårdsklinik med personal som hade genomgått utbildning i lesbiskt 

föräldraskap, eller där vårdgivaren själv var lesbisk. Detta stöds av de fynd som McManus et 

al (2005) gjort i sin genomgång av forskning och litteratur omkring homosexuella familjer. 

Rädsla för homofobiskt bemötande, det vill säga en starkt negativt syn på homosexualitet 

(diskrimineringsombudsmannen, 2006), kan påverka förhållandet och tilliten till vårdgivaren, 

och bidra till en sämre vård då kvinnan kanske inte vågar ta upp hälsorelaterade problem hon 

eller barnet har av rädsla för en fördömande attityd (McManus et al, 2005; Weber, 2009). 

Studier av Dahl Spidsberg (2007) och McNair et al (2008) visar dock att 

hälsovårdspersonalen med tiden antog en mer positiv attityd till lesbiskt föräldraskap allt 

eftersom de skapade en relation till paret. Möte med personal som accepterade deras livsstil, 

brydde sig om och inte var fördömande ingav en känsla av säkerhet hos paren, medan 

homofobi, ignorans och ett heteronormativt bemötande gav känslan av sårbarhet (McManus et 
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al, 2005; Dahl Spidsberg, 2007; McNair et al, 2008). Heteronormativitet beskriver samhällets 

antagande om heterosexualitet som en allomfattande norm, det vill säga att heterosexualitet är 

den enda form av sexualitet som är moraliskt acceptabel (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007). 

Homofobi definieras enligt Svenska Akademins Ordlista (1998) som rädsla för 

homosexualitet. En konsekvens av heteronormativitet är att homosexuella individer blir 

bemötta som heterosexuella (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007). 

 

HBT-certifiering 
 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, erbjuder 

sedan 2008 ett utbildningsprogram med syfte att utifrån ett HBT-perspektiv främja att 

patienter och anställda får ett respektfullt bemötande och en bra arbetsmiljö (RFSL, u.å). 

Genom att en verksamhet är certifierad synliggörs att verksamheten har kompetens runt de 

frågor som rör HBT och därmed är det lättare att skapa ett förtroende. Certifieringsprocessen 

består av både utbildning, vidareutveckling och kvalitetskontroller och för att bli certifierad 

ska verksamheten uppfylla fem kriterier: De anställda ska ha en grundutbildning i HBT-frågor 

samt fördjupade kunskaper enligt en utbildningsplan som sätts upp inför certifieringsarbetet. 

Verksamheten ska aktivt arbeta för att arbetsmiljön ska vara öppen och inkluderande ur ett 

HBT-perspektiv. Det ska finnas en plan för arbetet rörande attityder omkring HBT-frågor på 

arbetsplatsen, både gällande den egna personalen och patienter/klienter, samt en plan för att 

hantera klagomål och fall av diskriminering. Slutligen ska verksamheten kvalitetssäkras 

utifrån ett HBT-perspektiv. Certifieringen gäller sedan i två år, därefter görs en uppdatering – 

sk ”omcertifiering” - som gäller i ytterligare två år efter uppfyllda kriterier. Många 

verksamheter i Sverige, alltifrån kriscetra till ungdomsmottagningar och vårdcentraler, är 

certifierade, och nya certifieringar pågår runt om i landet (a.a.). 

 

Barn i homosexuella familjer 
 

Flera studier beskriver barnens situation i homosexuella familjer (Masterpasqua & Joseph, 

2006; Tasker, Edwards & Murray, 2005). De flesta studier är gjorda på skolbarn, och det 

saknas studier gjorda på barn i förskoleåldern eller inom barnhälsovården.  Tasker och 

Golombok (2000) undersökte bland barn i 4 – 8 års ålder hur föräldrarnas sexuella läggning 
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eller könsidentitet påverkar barnens sexuella läggning eller könsidentitet. Enligt denna studie 

fanns inga skillnader mellan barn till homosexuella föräldrar och barn till heterosexuella 

föräldrar när det gäller psykisk hälsa, sociala relationer, kognitiva och emotionella funktioner. 

Däremot visade Patterson (2005) i en rad kortare studier som inkluderade nästan 100 lesbiska 

familjer att barn som uppfostrades av lesbiska mödrar oftare tenderade att utforska 

homosexuella relationer.  

Lesbiska kvinnor som uppfostrar barn tillsammans oroar sig över eventuella negativa 

konsekvenser för barnet på grund av uppväxt i en icketraditionell familj. De oroar sig också 

över att barnen ska missgynnas socialt från samhället på grund av fördomar (Weeks, Heaphy 

& Donovan, 2004; Touroni & Coyle, 2002). 

 

En undersökning (O’Conell, 2003) gjord på 50 homosexuella familjer visade att skolbarn i 

dessa familjer är något mer utsatta för mobbing, är mer känsliga och oroar sig mer för 

trakasserier i skolan. Detta kan påverka självförtroende och självbilden hos dessa barn 

(Kreisher, 2002; Stacey & Biblarz, 2001). Bos, Gartrell, Peyser och van Balen (2008) 

studerade 84 lesbiska familjer och deras barn. Hälften av barnen gick i vanliga skolor och 

hälften i skolor med undervisning om sexuella minoriteter. I båda skolformerna hade 43 % av 

barnen upplevt homofobi, dock påverkades barnen som fick undervisning om sexuella 

minoriteter mindre negativt av homofobiska attityder i skolan (a.a.).  Sjuksköterskor inom 

barn- och skolhälsovården som möter barn till homosexuella föräldrar har möjlighet att 

påverka attityder i samhället och ge stöd till utsatta familjer då sjuksköterskorna har kunskap 

om barnets utveckling och behov samt föräldraskap (Ryan & Futterman, 2006; Weber, 2010a).  

När hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om de unika behov som finns hos de 

samkönade föräldraparen ger detta en förbättrad effekt av vården (McManus, Hunter & Renn, 

2005). Denna kunskap kan t ex vara kunskap om spermiedonation och insemination, de 

juridiska aspekterna av familjebildningen, samt att involvera även den icke-biologiska 

föräldern i föräldraskapet. Personalen inom hälso- och sjukvården har ett eget ansvar att 

utbilda sig inom dessa frågor (a.a.). En HBT-medvetenhet hos personalen motverkar den 

negativa påverkan som homofobi kan ha på familjerna och barnen (Bos et al., 2008).  

Barnsjuksköterskor inom barnhälsovården möter familjerna när barnen är små, och har på ett 

tidigt stadium möjlighet att få inblick i och få förståelse för olika familjesituationer.  Det vore 

därför intressant att belysa hur lesbiska föräldrar upplever mötet med barnhälsovården. 

Genom ökad kunskap om hur dessa familjer ska bemötas tror författarna att personal inom 
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barnhälsovården kan bidra till ökad förståelse och i förlägningen motverka homofobi i 

samhället.  

 

Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva lesbiska föräldrars upplevelser av barnhälsovården samt 

deras uppfattning av sjuksköterskans förståelse för familjesituationen. 

 

Metod  
 
Studien är en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Empirisk studie innebär att den 

undersöker verkliga objekt eller händelser (Wallén, 1996). Enligt Malterud (1998) är 

kvalitativa metoder en forskningsstrategi som används för att beskriva och analysera olika 

egenskaper, t ex erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv, attityder, och 

karaktärsdrag hos det som ska studeras. Kvalitativ ansats används även vid beskrivning av en 

process, t ex samspel mellan individer. De kvalitativa metoderna är tillämpbara vid utveckling 

av nya beskrivningar, begrepp eller teoretiska modeller och är lämpliga vid forskning av de 

områden där det inte finns några förutbestämda svarsalternativ (a.a.). Vidare karakteriseras 

studien av att den är induktiv, d v s författarna kommer att utgå från enskilda fall med ett 

holistiskt perspektiv (Polit & Beck, 2010). 

 
 

Urval av undersökningsgrupp 

 
Urvalet till studien gjordes genom en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Innan studien påbörjades hade författarna kommit i kontakt med respondenter som mötte 

studiens inklusionskriterier. Inklusionskriterier för studien är kvinnor som lever i ett lesbiskt 

förhållande och har fått och uppfostrar barn inom detta förhållande. Inklusionskriterium är 

även att alla besöker BVC i södra och sydvästra Skåne. Bekvämlighetsurval innebär att 

forskarna vänder sig till redan kända, tillgängliga respondenter. Snöbollsurval innebär att 

tidigare involverade respondenter refererar nya potentiella deltagare till forskarna (Polit & 

Beck, 2010). Tillfrågade respondenter kontaktade andra individer i sin närhet som passade 

studiens syfte.  
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Forskningstradition och valt undersökningsinstrument 
 
Datainsamling skedde genom en öppen intervju, med en första öppen fråga och sedan 

stödfrågor som ställdes vid behov för att hålla igång intervjun och utforska svaren ytterligare. 

Dessa presenteras som en intervjuguide i Bilaga 1. En intervjuguide innehåller de teman som 

författarna önskar täcka in under intervjun och har till syfte att se till att alla informanter får 

prata om liknande teman (Krag Jacobsen, 1993).  En öppen intervju innebär att forskaren 

ställer en vid, öppen fråga som respondenten fritt kan svara på och utveckla sina tankar 

omkring. Den intervjuade får fritt beskriva sina upplevelser av frågeområdet och ge sin bild 

av verkligheten. Detta ger data som ökar forskarens förståelse för respondentens subjektiva 

upplevelse och erfarenheter av fenomenet som forskaren är intresserad av. Respondenten är 

den som definierar och avgränsar forskningsområdet och bestämmer vad som är 

betydelsefullt. Sammanhanget i undersökningen bestäms på empatisk väg genom att 

intervjuaren närmar sig respondentens tankesätt (Lantz, 1993). 

 

Genomförande av datainsamling 

 
Då inga barnavårdscentraler involverades vid urvalsprocessen ansökte författarna tillstånd för 

att genomföra studien hos programdirektören vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle. 

Efter att tillståndet givits samt vägledande yttrandet från vårdvetenskapliga etiknämnden 

inhämtats påbörjades kontakt med respondenter som passade studiens syfte.  

Initialt planerades att intervjuerna skulle genomföras med båda föräldrarna samtidigt, under 

förutsättning att acceptabelt antal deltagare hittades.  Författarna till denna studie har varit i 

kontakt med totalt 12 familjer. Två av dessa exkluderades, en familj valde att tacka nej till att 

delta i studien och en familj motsvarade inte studiens inklusionskriterier då familjen besökte 

barnhälsovården utanför Sverige. För att påbörja datainsamlingen tillfrågades en 

kontaktperson om hjälp med att söka upp deltagare till studien. Denna kontaktperson mötte 

själv inklusionskriterierna för studien och var bekant till en av författarna. Kontaktpersonen 

informerade andra individer som mötte inklusionskriterierna och informerade dem om 

studien. Därefter kontaktade individer som var intresserade av studien författarna. I vissa fall 

kontaktade författarna själva respondenter via telefon eller e-post efter att ha fått 

kontaktuppgifter från kontaktpersonen eller via tidigare respondenter. Vid positivt svar om 



 

10 

 

deltagande fick respondenterna hemskickat ett brev eller en e-post med information om 

studien samt samtyckesblankett. I informationsblanketten poängterades det att deltagandet var 

helt frivillig, att det fanns möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan att 

ange orsak samt att konfidentialitet garanterades. Därefter bestämdes tid och plats för 

intervjun. Sammanlagt intervjuades 10 familjer. I sju av dessa familjer intervjuades både 

föräldrarna samtidigt, medan det i tre av familjerna bara var en förälder som hade möjlighet 

att delta. Intervjutiden varierade mellan 20 och 45 minuter. Tid och plats för intervjuer 

bestämdes i samråd med berörda respondenter. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av 

bandspelare och mikrofon efter godkännande från respondenterna. Initialt genomfördes en 

pilotintervju. Denna visade sig vara av så bra kvalité att författarna valde att inkludera den i 

studien. Av de tio genomförda intervjuerna föll en bort på grund av tekniska problem med 

inspelningen, denna kunde därför inte transkriberas och är inte med i resultatet.  Intervjuerna 

transkriberades och skrevs ut löpande för analys. Intervjuerna avidentifierades och data 

förvarades inlåst i säkerhet. Rådata sparas i ett års tid efter att arbetet publicerats och kommer 

därefter att förstöras. Intervjuerna genomfördes under vinter-vår 2011-2012. Författarna 

genomförde alla intervjuer gemensamt, sedan delades de inspelade intervjuerna upp mellan 

författarna för transkribering. Efter transkriberingen av intervjuerna läste författarna igenom 

materialet var för sig och skapade sig en uppfattning om innehållet.  Sedan träffades 

författarna för att gemensamt bearbeta materialet.  

 

 

Genomförande av databearbetning 
 
Insamlad data har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Enligt Polit och Beck (2010) 

innebär kvalitativ innehållsanalys att forskarna försöker hitta framträdande teman och mönster 

i materialet och identifiera meningsbärande enheter. Dessa enheter är utgångspunkten när data 

kodas och struktureras i kategorier. Forskarna letar efter samband mellan kategorierna för att 

hitta genomgripande teman (a.a). 

 

I denna studie analyserade författarna data med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysen är 

inspirerad av Burnard (1991), dock följdes inte alla Burnards 14 steg i detta arbete. Analysen 

gjordes manuellt i datorn med hjälp av ordbehandlings- och kalkylprogram där insamlad data 

delades in i koder, kategorier samt subkategorier, i stället för att som i Burnards steg 10 
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fysiskt klippa ut den kodade texten ur transkripten. Det andra steg ur Burnards analysprocess 

som inte följdes var steg elva där forskarna återgår till utvalda respondenter för att kontrollera 

validiteten i fynden genom att respondenterna får verifiera huruvida de kategorier och 

subkategorier som framkommit motsvarar vad respondenterna sagt under intervjun. Detta steg 

ersattes av att handledaren läste igenom en transkriberad intervju samt det analyserade 

materialet och gav synpunkter, samt följde författarnas arbete under hela analysprocessen. 

Detta är enligt Burnard (1991) också ett adekvat sätt att kontrollera datans valititet. 

 

Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade lästes all insamlad data flera gånger 

av författarna var för sig i syftet att få ett helhetsintryck.  Därefter skrev författarna 

gemensamt ner meningsbärande enheter i ett kalkylblad på datorn. De meningsbärande 

enheterna kortades ner till kondenserade meningsbärande enheter som i sin tur 

transformerades i koder som därefter samlades innehållsmässigt och bildade subkategorier.  

Därefter reducerades antalet subkategorier genom att liknande subkategorier samlades under 

mer omfattande kategorier. Listan med kategorier lästes igenom och reduceras ytterligare. 

Efter att första intervjun analyserats skickades analysen till handledaren i syfte att validera de 

kategorier som framkommit. När analysen av alla intervjuer var klar gicks alla kategorier och 

subkategorier genom och citat som representerade dessa kategorier valdes ut. 

I tabell 1 presenteras ett exempel på hur meningsbärande enheterna transformerades till koder, 

subkategorier samt kategorier. 

 

 

Tabell 1 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

”Jag som då inte 

födde hade på 

nåt sätt ännu 

större behov 

tycker jag för 

mig att bekräftas 

att jag också var 

Inte födde – 

större behov att 

bekräftas som 

förälder 

Behov av 

bekräftelse 

Bemötande av 

den andra 

föräldern 

Familjen  
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en förälder.” 

 

 

Etisk avvägning 

 
Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) § 6 får sådan 

forskning endast utföras om ett samtycke getts vid en etikprövning och om den inte strider 

mot någon annan författning. Därför ansökte författarna till vårdvetenskapliga etiknämnden 

vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet (VEN) som gav ett etiskt rådgivande yttrande.  

Under arbetets gång tog författarna hänsyn till de forskningsetiska principer som tas upp av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskningspersonerna informerades om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

har rätten att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet är att alla 

forskningspersonerna har rätt till fullständig konfidentialitet samt att deras personuppgifter 

förvaras på ett säkert sätt där inte obehöriga kan komma åt informationen. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in får användas endast för forskning (a.a.). Då sexuell 

läggning kan vara ett känsligt ämne finns risk att respondenten delar med sig av mer 

information än det var tänkt från början. Eftersom intervjuarna är legitimerade sjuksköterskor 

och blivande barnsjuksköterskor finns det risk att respondenter känner krav på att ställa upp i 

undersökningen.  Detta försökte författarna undvika genom att medvetandegöra sin 

förförståelse och förhålla sig neutrala under intervjutillfället. 

 

Förförståelse 
 

Enligt Graneheim och Lundman (2008) blir författarna delaktiga i samspelet under intervjun 

när det gäller kvalitativa studier. Detta leder till att resultatet i kvalitativa studier, till exempel 

en intervjustudie, inte kan ses som oberoende på grund av att författarna har en viss 

förförståelse (a.a.). Författarna till liggande studie är blivande barnsjuksköterskor och arbetar 

för närvarande med barnsjukvård. Ingen av författarna har dock arbetat inom barnhälsovården 

och därför inte träffat samkönade familjer inom barnhälsovården.  
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Resultat 
 
Nio familjer inkluderades i resultatet. I alla familjer fanns det två kvinnliga föräldrar, en 

biologisk mamma samt hennes partner som i resultatet benämns som en icke-biologisk 

mamma. Vid majoriteten av intervjuerna deltog båda föräldrarna. Barnen var i varierande 

ålder, dock de flesta i förskoleåldern. 

 Vissa familjer hade fler än ett barn.  

I liggande studie använder författarna begreppet BHV-sjuksköterska för att beteckna 

sjuksköterskan inom barnhälsovården, då denna kan vara antingen en distriktssjuksköterska 

eller barnsjuksköterska. HBT är en vedertagen förkortning av homo-, bi-, och transpersoner. 

Efter att materialet analyserats kom det fram fyra huvudkategorier med tillhörande 

subkategorier, vilka kan ses i tabell 2.  

 
Tabell 2 

Huvudkategori Subkategorier 

Bemötande BVC-personalens 

roll och bemötande  

 

Föräldrarnas 

förväntningar 

Förslag på 

förbättringar 

Familjen Bemötande av den 

andra föräldern 

Barnet i fokus  

Föräldragrupp Att förmedla 

information 

Föräldragruppens 

betydelse 

Känsla av att vara 

annorlunda 

Behov av kunskap 

om HBT-familjen  

 

Utbildning av 

personalen 

Information om 

familjekonstellationen 

 

 
Namnen i citaten är ändrade för att säkerställa informanternas anonymitet.  

 

Bemötande 

 
Det övergripande intrycket av mötet med barnhälsovården upplevdes som positivt av de flesta 

informanterna. Många gjorde jämförelser med mödra- och förlossningsvården där de mött 

både bra, men även exempel på dåligt och diskriminerande bemötande. 
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BVC-personalens roll och bemötande 

 
Majoriteten av familjerna blev uppringda av BHV-sjuksköterskan efter hemkomsten från BB, 

vilket de tyckte kändes bra. Vid det första mötet var båda föräldrarna närvarande, platsen för 

mötet varierade mellan hembesök eller att familjen själva gick till mottagningen. 

 

” Ja blev jätteglad när hon ringde. (…) Och att jag nästan inte alls tänkte på... den biten 

[ang. homosexualitet], om man säger så” 

(Anna, biologisk mamma) 

 

Efter de första besöken fortsatte några att gå båda två, medan det i andra familjer bara var den 

ena föräldern som gick till mottagningsbesöken. Besöken upplevdes oftast som positiva och 

mottagningen beskrevs som trevlig, mysig och harmonisk, föräldrarna upplevde stämningen 

som välkomnande och familjerna tyckte att det var kul att komma dit. 

Ålder och erfarenhet hos BHV-sjuksköterskorna varierade, dock var alla kvinnor. Majoriteten 

av familjerna var nöjda med sin BHV-sjuksköterska, och vid de tillfällen då familjen inte 

trivdes med den BHV-sjuksköterska de först fått, bytte de. Alla föräldrar upplevde att BHV-

sjuksköterskan hade en viktig roll för dem och deras barn. De upplevde henne som 

professionell, en stöttande person som gav råd, var kunnig och mötte dem på ett personligt 

plan utan att bli för privat. BHV-sjuksköterskan upplevdes vilja skapa en relation till familjen, 

och något som uppskattades var när hon visade ett intresse utan att ställa nyfikna och 

närgångna frågor som kändes irrelevanta i sammanhanget. 

 

”...och behandlar en som vanligt, (…) Hon ställer inga jobbiga frågor...” 

(Yvonne, icke-biologisk mamma) 

 

Generellt så var familjerna nöjda med bemötandet från BHV-sjuksköterskan, men det 

framkom också att sjuksköterskan kunde upplevas som ytlig i sin kontakt, vilket tolkades som 

osäkerhet inför situationen och rädsla för att göra bort sig. I stället för att ta upp sådant som 

hon kanske inte kunde hantera inriktade hon sig på praktiska saker och blev mer 

avståndstagande professionell. 
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” O har man liksom en, en undran då som sköterska i barnhälsovården (…).vet nog inte 

riktigt hur dom ska närma sig... O då blir det kanske att man väljer en ytlig... aspekt, (…) de e 

kanske lättare också å... å ta ett... å trampa i klaveret, å då vågar man kanske inte... Fråga 

de..” 

(Alva, icke-biologisk mamma) 

En och samma BHV-sjuksköterska följde familjerna under tiden på barnhälsovården. De 

flesta av föräldrarna upplevde att de kunde ta kontakt med BHV-sjuksköterskan när som helst 

om de hade några funderingar eller något de ville fråga om gällande sitt barn. BHV-

sjuksköterskan upplevdes som att hon brydde sig om, och även om de inte fick tag på henne 

direkt ringde hon upp senare och följde även upp givna råd. 

 

”Ser till o få tag på en om man har ringt o bett henne o ringa upp å sådär, ja tycker hon, ja e 

jättenöjd.” 

(Anna, biologisk mamma) 

 

Eventuella negativa åsikter var inget som BHV-sjuksköterskan visade i kontakten med 

familjen. En del gav uttryck för att de helt enkelt inte trodde barnsjuksköterskan vågade visa 

en dålig attityd. Vissa upplevde dock att rädslan för att visa en dålig attityd gjorde att BHV-

sjuksköterskan ansträngde sig så mycket för att vara trevlig att situationen kändes konstlad. 

 

” De vill nog inte att det ska bli konstigt men viljan är så stark (…) att det blir konstigt för det 

blir lite att man tänker efter varenda ord man säger” 

(Lena, icke-biologisk mamma) 

 

” …när vi ringde och berättade att vi var en regnbågsfamilj så påpekade hon att vi var 

välkomna ändå” 

(Carina, biologisk mamma) 

 

Ingen av familjerna hade haft några längre möten med läkare på barnhälsovårdsmottagningen, 

det rörde sig för det mesta bara om kontroller i samband med vaccination eller 

utvecklingsbedömning. Upplevelsen hos några av föräldrarna var att i mötet med läkaren hade 

denne initialt tyckt att det var besvärligt att veta vem av mammorna hen skulle vända sig till. 
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” …att hon [läkaren], hon vimsade lite med blicken, visste inte riktigt vem hon skulle titta på 

och prata med.” 

(Malin, biologisk mamma) 

 

 Flera av familjerna upplevde att läkaren var burdus och nonchalant till sitt sätt, och gav sig 

ingen tid att prata och förklara under undersökningen. Detta tolkades dock som ett uttryck för 

läkarens begränsade tid och yrkesroll, och inte som något som berodde på att familjen bestod 

av ett samkönat par. 

 

” han var lite mer så asocial som ja upplever att vissa läkare kan va, att dom inte orkar lägga 

ner nån energi på att ta hand om de sociala utan dom går in o gör sin tekniska lilla 

undersökning av barnet o sen går dom därifrån” 

(Anna, biologisk mamma) 

 

 

Föräldrarnas förväntningar 

 
Mammorna beskrev att de i vissa situationer vid möten med vården kände sig obekväma och 

de beskrev även hur de hade utvecklat en känsla för hur andra bemötte dem, då många saker 

skedde på ett omedvetet plan och inte var saker som man konkret kunde visa på. De kände att 

risken för att bli dåligt bemötta ökade ju fler människor de träffade på. Vissa föräldrar beskrev 

att de upplevde stress och oro inför det första mötet med barnhälsovården, eftersom de inte 

visste på vilket sätt personen de mötte skulle reagera.  

 

” Men de e väl alltid dedär innan man gör ett sånt möte (...) att man går å laddar upp, utifrån 

man vet inte vem man ska möta vad man kommer få för konstiga frågor eller…” 

(Lisa, icke-biologisk mamma) 

 

Det hände även att föräldrarna ringde till mottagningen inför varje besök för att förbereda 

personalen och sig själva på mötet. 

 

”Men vi har ringt varenda gång innan vi åkt dit och förklarat läget just för att de ska få den 

här lilla förberedelseperioden också” 
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(Monika, icke-biologisk mamma ) 

 

Det framkom även hos vissa av föräldrarna att de hade lågt ställda förväntningar på 

sjukvårdspersonal från början, och att det därför inte var så svårt att få ett bra intryck av 

bemötandet. 

 

”(…) så om man bara slipper höra de här med pappa å sånt så blir ju de bara jättebra helt 

plötsligt, så... Så av den anledningen kan man va lite extra nöjd fast dom kanske inte har gjort 

så... ” 

(Jeanette, biologisk mamma) 

 

Förslag på förbättringar 

 
De flesta mammor kunde inte komma på något direkt negativt gällande mötet med 

barnhälsovården, däremot framkom en del förslag på förbättringar. Dessa innefattade till 

största delen att anpassa språk, både i tal men framför allt i skriftlig information till 

familjerna, för att inkludera alla typer av föräldrar. Upplevelsen hos majoriteten av familjerna 

var att den information som fanns var stereotyp och inriktad på kärnfamiljen. 

 

”...alla broschyrer å sånt man får där de står, all information är till mamma o pappa i stället 

för å skriva förälder...” 

(Liv, biologisk mamma) 

 

Endast en liten del av de besökta barnhälsovårdsmottagningarna hade information eller 

symboler i form av regnbågsflaggor eller liknande som visade att även andra typer av familjer 

var välkomna. Alla familjer var positiva till att mottagningen skulle ha sådan information och 

symboler. 

 

”… att sätta upp en regnbågsflagga […] sånt spelar jättestor roll för då känner man okej, här 

är vi också välkomna.” 

(Lovisa, biologisk mamma) 
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Familjen 

 
Det var viktigt för föräldrarna att känna sig respekterade och erkända som just föräldrar. I 

intervjuerna diskuterades ofta andra familjekonstellationer, och att det upplevdes som viktigt 

att personal inom barnhälsovården inte tog för givet att alla familjer såg ut som kärnfamiljen. 

 

” … och sen just det här.. ta inte för givet att det finns en mamma och pappa , att det alltid 

finns en pappafigur eller mammafigur i alla fall..” 

(Amanda, icke-biologisk mamma) 

 

Bemötande av den andra föräldern 

 
Det var viktigt för familjerna att både den biologiska och den icke-biologiska mamman fick ta 

lika mycket plats och ansvar för barnet. Att BHV-sjuksköterskan inkluderade båda föräldrarna 

var något som uppskattades. Vissa av de icke-biologiska mammorna upplevde att de blev 

bättre bemötta än pappor som de kände, något som ofta tolkades som att det berodde på att de 

var just kvinnor. 

 

”Asså, för en mamma e en mamma på något vis, oavsett liksom om man är biomamma eller 

inte...” 

(Linda, icke-biologisk mamma) 

 

”Killkopmisar när jag har pratat med dom, så känner dom sig väldigt exkluderade.” 

(Malin, biologisk mamma) 

 

Majoriteten av de icke-biologiska mammorna kände sig inkluderade, delaktiga och att BHV-

sjuksköterskan vände sig lika mycket till dem som till den biologiska mamman i samband 

med besöken på barnhälsovården. I vissa fall kände dock den icke-biologiska föräldern att 

BHV-sjuksköterskan hela tiden sökte bekräftelse för det hon sa hos den biologiska föräldern. 

 

” …att det blir inte som en riktig förälder liksom utan man måste dubbelkolla hos den andra 

hela tiden att stämmer det verkligen, kan hon verkligen veta det.” 

(Amanda, icke-biologisk mamma) 
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Barnet i fokus 

 
Även om föräldrarna ville få bekräftelse av BHV-sjuksköterskan och bli erkända som just 

föräldrar, betonade alla att fokus vid besöken i första hand låg på barnet. Det var där 

kontakten började och det var barnet som var viktigast i sammanhanget. I första hand var de 

på barnhälsovården för att prata om sitt barn och sedan sin föräldraroll. 

 

” …för att du har barnet som den gemensamma knytpunkten.” 

(Malin, biologisk mamma) 

 

”Ja vi fokuserar liksom på [barnet] o saker som rör honom när vi kommer till BVC.” 

(Elin, icke-biologisk mamma) 

 

 

Föräldragrupp 

 
De flesta familjerna hade blivit erbjudna och tackat ja till att delta i en föräldragrupp. 

Föräldragrupperna träffades vid ett antal tillfällen för att diskutera det basala kring barnet, till 

exempel mat, sömn, rutiner. En del av föräldrarna efterfrågade dock en annan nivå på 

föräldrautbildningen med en djupare diskussion om föräldraskap, roller och känsloliv.  

 

”de e ju väldigt så här praktiskt, basalt inriktad var den liksom, å de kan man ju ha en 

uppfattning om att de va lite tråkigt, va” 

(Helen, biologisk mamma) 

 

Att förmedla information 

 
Intervjuade föräldrar hade delade åsikter om BHV-sjuksköterskans sätt att förmedla 

information till deltagarna i föräldragruppen. Vissa upplevde att information de fick var 

väldigt stereotyp och att BHV-sjuksköterskan använde sig av ett språk som riktade sig enbart 

till kärnfamiljer, vilket gjorde att föräldrar från andra familjekonstellationer kände sig 

exkluderade. 
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” ja tyckte hon ansträngde sig kanske inte så mycket för å liksom... Va lite mer, familjeneutral 

eller vad man ska kalla det.” 

(Anette, biologisk mamma) 

 

Andra föräldrar upplevde däremot att BHV-sjuksköterskan inte bara pratade om man eller 

kvinna utan riktade sig mot föräldrar och fokuserade på dem som var med i gruppen. 

 

” Ja, o de var fokus på dom som var med där, inte liksom nån annan, liksom runt omkring 

utan hur upplevde du de.” 

(Linda, icke-biologisk mamma) 

 

Föräldragruppens betydelse 

 
Föräldragruppen uppfattades av de flesta föräldrarna som väldigt viktig. Det var en plats där 

föräldrarna fick möjlighet att dels möta andra nyblivna föräldrar och lära sig av varandra och 

dels en plats där det kunde finnas möjlighet att diskutera och ta upp frågeställningar omkring 

föräldraskapet. Även om föräldragruppen var bara en del av barnhälsovården så uppfattades 

den som en viktig del i att skapa ett förtroende mellan familjen och barnhälsovården. 

 

”...kanske vad många föräldrar skulle behöva prata om, e sånt som e mer liksom mot, de 

känslomässiga kraven så som man känner på sig som förälder, och hur mår man i de.” 

(Anette, biologisk mamma) 

 

Känslan av att vara annorlunda 

 
Vissa föräldrar upplevde att även om blev bra bemötta så kände de sig annorlunda i 

förhållande till andra. När båda mammorna deltog i föräldragruppen kunde de uppleva att 

gruppen tittade på dem. 

 

”O eftersom vi va me bägge så pratade vi ju bägge, alla andra var ju … ensamma.” 

(Linda, icke-biologisk mamma) 

 

”Man är ungefär som alla andra, men samtidigt är de ju en speciell familjebildning vi har...” 

(Lisa, icke-biologisk mamma) 
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Behov av kunskap om HBT-familjer 

 

Utbildning av personalen 

 
Det framkom i intervjuer att vissa föräldrar fick utbilda BHV-sjuksköterskan om andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen och det som var speciellt för just dessa familjer. 

Föräldrar önskade även att BHV-sjuksköterskan hade information om hur processen ser ut när 

två personer av samma kön får barn tillsammans. De efterfrågade även fortbildning av 

personal gällande dessa frågor. 

 

”..att man får ta red, ja upplever att man får ta reda på saker själv som rör oss, utifrån att vi 

e två tjejer, i stället för att man får den informationen från professionella man möter.” 

(Lisa, icke-biologisk mamma) 

 

Information om familjekonstellationen 

 
Vissa familjer var väldigt noga att informera all personal om hur deras familjesituation såg ut 

medan andra valde att inte lägga någon speciell vikt på detta. 

 

”...så säger man ju direkt såhär att asså ja e den andra mamman, så e man ju alltid väldigt 

tydlig liksom” 

(Yvonne, icke-biologisk mamma) 

 

”Vi har liksom aldrig såhär ”bara så ni vet, så e vi gifta” utan vi har bara... Vi åkte dit o 

födde ett barn, vi gick till BVC...”  

(Evelina, biologisk mamma) 

 

Alla föräldrar poängterade att det var väldigt viktigt att BHV-sjuksköterskan var medveten 

om att det inte fanns någon pappafigur i familjerna utan en donator.  Föräldrarna upplevde det 

som respektlöst att bli tillfrågad om en pappa även efter att de förklarade att det inte fanns 

någon. 

” man blandar in en människa som inte finns, en beteckning som inte finns” 

(Amanda, icke-biologisk mamma) 
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Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 

 
Innan studien påbörjades gick författarna genom tidigare forskning inom ämnet. Det visade 

sig att det inte fanns så mycket forskning just inom området barnhälsovård och andra 

familjekonstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen, till exempel familjer där två 

kvinnor lever i ett förhållande och har barn inom detta förhållande. För att undersöka hur 

dessa familjer upplever barnhälsovården i Sverige valde författarna att genomföra intervjuer 

och sammanställa resultat i form av en kvalitativ studie. Varje intervju började med en öppen 

fråga och därefter uppmanades respondenterna att prata fritt om sina upplevelser och 

erfarenheter. Öppenhet i intervjuer kan ses som en fördel i kvalitativa studier enligt Kvale 

(1997). Redan tidigt i urvalsprocessen upplevde författarna att det var svårt att rekrytera 

informanter till studien. Detta kan delvis förklaras med att intervjuerna påbörjades runt jul och 

informanter inte hade tid för att delta i studien och delvis med att det inte finns så många 

familjer som motsvarar studiens urvalskriterier i valt geografiskt område. Att kombinera 

bekvämlighetsurval med snöbollsurval visade sig ändå vara ett relativt bra sätt att rekrytera 

informanter till studien, då familjer som blivit intervjuade kunde förmedla vidare kontakt med 

familjer som eventuellt kunde bli intresserade av att delta i studien. Kontaktpersonen kan ses 

som en tillgång i denna typ av studier då ämnet är känsligt och det kan vara svårt att som 

utomstående etablera kontakt med respondenter som motsvarar studiens syfte. 

 

Författarnas mål var att intervjua båda föräldrarna samtidigt för att få en samlad bild av hur 

familjen upplever barnhälsovård. Dock var inte detta alltid möjligt, men även de intervjuer 

där bara en av föräldrarna deltog i gav rik information om hur de upplever barnhälsovården. 

De flesta familjer valde att bli intervjuade hemma vilket kan bidra till att informanterna kände 

sig avslappnade och kunde prata ostört i bekant och trygg miljö (Holme & Krohn Solvang, 

1997). Alla intervjuer började på samma sätt då författarna informerade informanterna om 

studien samt betonade att deltagandet var frivilligt och att informanterna när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Informanterna uppmanades att prata fritt för att 

kunna ge sin bild av det som upplevs viktigt för just deras situation. Om behov uppstod 

ställde författarna stödfrågor, till exempel ”Hur menar du…”. Dessa frågor kan uppfattas som 
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en svaghet i en kvalitativ studie men var ibland nödvändiga för att fördjupa innehållet eller för 

att kontrollera att det som sagts uppfattades korrekt av författarna. 

 

Författarna valde att genomföra alla intervjuer tillsammans för att få så detaljerad bild, av 

både innehåll i intervjuerna samt dolda signaler som gester och skratt, som möjligt. Att spela 

in innehållet på band gav författarna möjlighet att komma tillbaka till intervjun när som helst 

under studiens gång, vilket Burnard (1991) beskriver som en viktig del i analysprocessen för 

att forskaren ska kunna hålla sig nära ursprungsmaterialets mening och sammanhang. 

Inspelade intervjuer gav också författarna möjlighet att använda direkta citat i texten vilka ger 

bättre förståelse för resultatet och visar informanternas egna uttryckssätt, samt ger ytterligare 

trovärdighet till resultatet. Att använda datorprogram under analysen visade sig vara bra då 

allt material fanns tillgänglig och överskådligt. 

  

För att kunna validera sina resultat valde författarna att låta sin handledare, som inte deltagit 

aktivt i datainsamlingen, läsa igenom en intervju och samtliga kategorier för att få hjälp med 

analysprocessen. Rubriker och kategorier har även bearbetats gemensamt med handledaren 

för att öka läsförståelsen. Detta gjordes istället för Burnards (1991) förslag på att låta tre av 

respondenterna att läsa igenom de utskrivna intervjuerna och skriva ner det som de anser vara 

den huvudsakliga meningen i intervjun. 

 

För att stärka studiens trovärdighet valde författarna att beskriva sin förförståelse. Då ingen av 

författarna hade erfarenhet av bemötande av samkönade familjer inom BHV kan det ses som 

en styrka i liggande studie. 

 

Svagheter i studien som kan ha påverkat resultatet är att författarna i samband med vissa 

intervjuer fick kännedom om att det fanns andra familjer med sämre erfarenheter av 

barnhälsovården, dock fick författarna aldrig kontakt med någon av dessa. Alla familjer som 

intervjuades hade liknande upplevelser. En annan svaghet kan vara den intervju som på grund 

av tekniska problem inte kom med i resultatet. Dock upplever författarna att det som framkom 

i den intervjun inte skilde sig speciellt ifrån det som sagts i övriga intervjuer, och den data 

som gick förlorad då intervjun inte kunde transkriberas uppfattades inte ha tillfört något 

anmärkningsvärt till resultatet. 
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Diskussion av framtaget resultat 

 
De intervjuade familjerna hade som helhet en positiv upplevelse av barnhälsovården, även om 

de hade flera synpunkter på saker som kunde göras bättre, framför allt vad gällde språkbruk 

och information. Detta kan jämföras med studier som finns om lesbiska kvinnors upplevelse 

av mödrahälsovård, där helhetsupplevelsen var positiv men kvinnorna ändå uppgav att de 

upplevt en negativ attityd i heteronormativ eller homofob kommunikation (Röndahl et al, 

2009; dahl Spidsberg 2007; Weber, 2009; McManus, Hunter & Renn, 2005; McNair et al., 

2008). Både inom mödravård (Larsson & Dykes, 2006) och barnhälsovård upplevde 

kvinnorna att det var viktigt att båda kvinnorna bekräftades som föräldrar. Resultatet av 

liggande studie visar att sjuksköterskan inom barnhälsovården var bra på att inkludera även 

den icke biologiska mamman och verifiera hennes roll som mamma. Detta är något som 

efterfrågats i tidigare studier gällande hälso- och sjukvård (Dahl Spidsberg, 2007; McManus 

et al., 2005; Weber, 2009; Röndahl et al., 2009). En förklaring till att bemötandet inom 

barnhälsovården upplevdes som positivt kan vara att fokus där ligger på barnet och dess hälsa, 

till skillnad från mödrahälsovården där fokus ligger på den gravida kvinnan. Detta kan även 

bero på att båda föräldrarna är kvinnor, och därför uppfattas som mer lämpade att ta hand om 

ett litet barn. En annan förklaring kan vara att kvinnorna redan från början har låga 

förväntningar och kanske dåliga erfarenheter av hälso- och sjukvården, och det därför inte är 

så svårt för personal inom barnhälsovården att ge ett gott intryck. 

 

I intervjuerna framkom att sjuksköterskan inom barnhälsovården upplevdes ha bristande 

kunskaper om den samkönade familjen och de eventuella speciella behov som denna 

familjekonstellation har. Detta ses även i studier gjorda av Röndahl et al. (2009) och Dahl 

Spidsberg (2007). Ett resultat som framkom både i tidigare studier (a.a) och i liggande studie 

var att kvinnorna fick utbilda personalen inom hälso- och sjukvården om sin situation. 

Larsson och Dykes (2006) kom i sin studie av lesbiska kvinnors upplevelse av mödra- och 

förlossningsvård fram till att kvinnorna inte hade något emot att svara på frågor om sitt 

förhållande eller sin sexualitet, så länge den som frågade gjorde det utifrån ett intresse av dem 

som blivande föräldrar. Genom att visa intresse och få kvinnorna att känna sig välkomna 

bidrog barnmorskan till en positiv upplevelse av vården (a.a). Resultatet av liggande studie 

visar att samma resonemang kan appliceras inom barnhälsovården. 

Ett önskemål som mammorna hade var att den skriftliga information som gavs till dem från 

barnhälsovården skulle anpassas för att inkludera även familjer som inte bestod av två 
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heterosexuella föräldrar, något som även framkommit i studier av Röndahl (2009), Dahl 

Spidsberg (2007) och McNair et al. (2008). Bristen på information som kändes relevant för 

familjerna ledde till att vissa kände sig förbisedda och som del av en ”icke-existerande 

grupp”. Ett sätt för barnhälsovårdscentralerna att få familjerna att känna sig mer välkomna 

vore genom att ha symboler som t ex regnbågsflaggor och information riktad till alternativa 

familjekonstellationer. 

 

Barnhälsovårsmottagningen upplevdes som en trevlig plats att besöka, och BHV-

sjuksköterskan upplevdes som en person som brydde sig om familjen. Enligt studier av 

McManus et al. (2005), Dahl Spidsberg (2007) och McNair et al. (2008) skapas en känsla av 

säkerhet genom att personalen är accepterande och inte fördömande mot paren. Mammorna 

upplevde att de fick förtroende för sin BHV-sjuksköterska och att hon var kunnig och 

tillgänglig, vilket kan bidra till den positiva bilden då många förmodligen har erfarenheter av 

långa väntetider inom hälso- och sjukvården. Detta kan anas i kontakten med läkaren, då flera 

av mammorna uttrycker att de upplevde läkaren som nonchalant, inte i relation till 

familjekonstellationen men för att läkaren inte hade tid att skapa någon djupare relation. 

 

En viktig del av barnhälsovården var föräldragruppen, men en del familjer upplevde att 

grupperna var väldigt inriktade på den heterosexuella familjen. Detta tas även upp gällande 

föräldrautbildningen inom mödravården i studien av Larsson och Dykes (2006), där 

kvinnorna uppfattade det som sårande när den som höll i utbildningen använde sig av ett 

heteronormativt språk och hela tiden refererade till pappan trots att det fanns ett kvinnligt 

föräldrapar i rummet. Enligt Röndahl, Innara och Carlsson (2007) är det inte ovanligt att 

homosexuella blir bemötta som heterosexuella på grund av den heteronormativitet som finns i 

samhället. En annan aspekt av föräldragrupperna som framkom i intervjuerna var att de var 

ganska basalt inriktade, och därmed upplevdes som tråkiga då en del föräldrar önskade att 

forumet använts för att ha en fördjupad diskussion om föräldraskapet. Att diskussionen hölls 

på en ytlig nivå kan förklaras av att sjuksköterskan som ledde grupperna inte kände sig 

bekväm med att diskutera dessa frågor. 

 

Implikationer 
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Sjuksköterskan inom barnhälsovården har enligt lagar och riktlinjer ett ansvar för att skapa en 

trygg relation till familjen, oavsett familjekonstellation (FN:s konvention om barnets 

rättigheter, 1989; SFS 2010:659; SSF, 2008). Liggande studie tyder på att detta görs i de 

flesta fall, och de familjer som ingick i studien hade en övervägande positiv upplevelse av 

mötet med barnhälsovården. Det finns dock fortfarande saker inom barnhälsovården som kan 

förbättras, framför allt vad gäller sjuksköterskans förståelse för och kunskap om andra 

familjebildningar än den heterosexuella kärnfamiljen. Enkla åtgärder som skulle göra en stor 

skillnad är att anpassa språket i både skriftlig och muntlig information till den nya familjen till 

att inkludera alla sorters föräldrar, till exempel genom att använda neutrala ord som ”partner” 

eller ”förälder” i stället för ”mamma” respektive ”pappa”. Att ha symboler som 

regnbågsflaggor och genom information om verksamheter som vänder sig till de här 

familjerna på mottagningarna är också en åtgärd som visar på att alla är välkomna. Men till 

sist handlar det om att möta varje individ där hen befinner sig just nu, att se varje människa 

som unik och inte dra några förhastade slutsatser baserat på förutfattade meningar eller 

fördomar. Genom att ha en öppen attityd kan sjuksköterskan inom barnhälsovården kanske 

förekomma känslan av att vara annorlunda som ändå ofta finns hos de här familjerna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfråga: Berätta hur er familj ser ut. 

 

Huvudfråga: Berätta om ert möte med barnhälsovården. 

 

Teman:  

 sjuksköterskans bemötande 

 läkarens bemötande 

 bemötande av barnet 

 bemötande av den andra mamman  

 föräldragrupp  

 positiva aspekter 

 negativa aspekter. 

 

 

 

 


