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Sammanfattning

Antalet regnbågsfamiljer blir fler i Sverige och målet med folkhälsoarbetet är att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Kunskapsläget om regnbågsfamiljers 
upplevelser av vårdsammanhang i Sverige är eftersatt när det kommer till mötet med 
barnavårdscentraler. Med denna studie vill författarna öka kunskapen om hur 
regnbågsfamiljer upplever mötet med barnavårdscentraler. Studien är en kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats. Författarna genomförde intervjuer med åtta 
vårdnadshavare till barn som för tillfället är inskrivna vid barnavårdscentraler i Borås-
samt Göteborgsområdet. Regnbågsfamiljernas upplevelse av barnavårdscentraler 
innefattar flera positiva erfarenheter såsom trygghet med att få rätt vård samt hög 
delaktighet i vårdmötet för den icke-biologiska mamman. Bland de negativa 
erfarenheterna berättas genomgående om heteronormativa inslag främst i form av 
osynliggörande språkbruk. Informanterna uppger även att barnavårdscentraler har 
uppvisat ett konservativt genusperspektiv och bristande kunskap om regnbågsfamiljers 
sätt att skaffa barn. Ytterligare ett område som varit undermåligt är den visuella 
representationen av regnbågsfamiljer exempelvis i tidskrifter, filmer och affischer med 
mera. Dessa är områden som barnhälsovården bör inrikta sig på att förbättra. 
Regnbågsfamiljernas positiva och negativa erfarenheter av mötet med 
barnavårdscentralen påverkar deras känsla av utanförskap, vilket är det tema vi funnit 
som övergripande för vårt resultat.

Nyckelord: Regnbågsfamiljer, HBT, barnavårdscentral, barnhälsovård, 
heteronormativitet, lesbiska, homosexuella, föräldrar
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INLEDNING

Det blir allt vanligare med familjebildningar som befinner sig utanför den traditionella 
kärnfamiljen, det vill säga en familj bestående av en heterosexuell man och kvinna som 
är förenade genom giftermål samt deras biologiska eller adopterade barn (Björnberg 
&Helander, u.å.).  Kirkevold och Strömsnes Ekerns (2003, s. 209) definition av en 
familj är att den kan ses som en grupp individer vilka knyts samman av strukturella, 
funktionella samt känslomässiga band liksom att begreppet är föränderligt. Detta torde
förutsätta minst två personer, alternativt en person och ett djur, där åtminstone den ena 
hävdar familjens existens. I en sådan definition platsar inte bara kärnfamiljer utan även 
familjer bestående av exempelvis styvföräldrar, bonusbarn och stjärnfamiljer liksom 
regnbågsfamiljer. 

Regnbågsfamiljer kan definieras som familjebildningar utanför heterosexuell tvåsamhet. 
Homo- och bisexuella, lesbiska, trans- och queerpersoner som bildar familj kan räknas 
till denna kategori och sammanfattas vanligen med akronymen HBT. Trots att 
regnbågsfamiljer är en form av familjebildningar som växer i hela västvärlden 
(Malmquist 2012) finns det ytterst lite forskning på området kopplat till 
barnhälsovården. Särskilt ur ett svenskt perspektiv. Således vet vi väldigt lite om hur 
dessa familjers upplevelser av barnhälsovården ser ut.

BAKGRUND

Vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Detta är målet för hälso- och sjukvården. God vård innefattar 
trygghet för patienten och respekt för patientens integritet (SFS 1982:763). Gällande 
barnhälsovården så utgår den från Hälso- och sjukvårdslagen och de mål som finns 
handlar om att främja hälsa och utveckling hos barn och förebygga ohälsa hos barn 
(Socialstyrelsen 2014, s.16). Vad som specifikt uttalas är att barnhälsovården ska kunna 
erbjuda insatser till alla barn och deras föräldrar samt även att kunna ge individuellt 
utformad hjälp till barn och deras föräldrar (ibid. s. 17). Med detta som utgångspunkt 
vill vi undersöka hur regnbågsfamiljer upplever kontakten med Barnhälsovården.

Regnbågsfamiljer i Sverige

Antalet regnbågsfamiljer blir allt fler i Sverige. Från år 2005 infördes laglig möjlighet 
för kvinnliga par att genomgå fertilitetsbehandling inom svensk sjukvård. De första åren 
därefter fick cirka 120 kvinnliga par fertilitetsbehandling med donerad sperma 
(Malmquist 2012). De homosexuella familjerna är dock en dold population och den 
uppskattade siffra som kan anges är att 40 000 svenska barn har minst en förälder som 
är homosexuell. Denna siffra är skattad dels på ett antagande om antalet homosexuella i 
Sverige och dels på ett antagande om hur många av dessa som har barn (Malmquist, 
Hydén & Zetterqvist Nelson 2012, s. 182). Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL, u.å.) menar att nyare siffror är att 
cirka 60 000 svenska barn har minst en förälder som är bi- eller homosexuell.
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Alternativ för regnbågsfamiljer att skaffa barn

Från och med 1 maj 2009 är Äktenskapsbalken i Sverige könsneutral (SFS 2009:253) 
vilket innebär att par av samma kön får gifta sig borgerligt. Dessförinnan fanns lagen 
om rätten till registrerat partnerskap vilken infördes 1994 (SFS 1994:1117). Den senare 
upphävdes av den första. Från och med 1 juli 2005 har lesbiska par som är gifta, sambo 
eller i registrerade partnerskap rätt till assisterad befruktning. Assisterad befruktning är 
ett samlingsnamn för befrukning som delvis sker utanför kroppen. Insemination och in 
vitro fertilisering är de två huvudsakliga metoderna. Vid insemination hanteras spermier 
utanför kroppen och vid in vitro fertilisering hanteras både ägg och spermier utanför 
kroppen (Statens-Medicin-Etiska Råd, SMER, u. å). I Sverige är det möjligt för barnet 
att vid 18 års ålder få reda på identiteten hos spermiedonatorn. Den icke-biologiska 
modern (alltså den som inte fött barnet) blir rättslig vårdnadshavare via ett samtycke till 
behandlingen samt en bekräftelse av föräldraskapet. Ett annat sätt att skaffa barn för 
regnbågsfamiljer är att utomlands genomgå en assisterad befruktning. Många svenska 
par genomgår detta i Danmark och i dessa fall finns ingen möjlighet att få reda på 
donatorns identitet. 

Ytterligare ett alternativ för regnbågsfamiljer är att genomföra en heminsemination 
(RFSL, u.å.) det vill säga att paret ombesörjer inseminationen på egen hand utan hjälp 
från myndighet. Detta alternativ kan innebära flera möjligheter. En vanligt 
förekommande situation är att två kvinnliga homosexuella skaffar barn tillsammans 
med två manliga homosexuella. Ett annat är att ett kvinnlig homosexuellt par får 
spermier av en manlig bekant och att man gemensamt överenskommer om hur 
föräldraskapet ska se ut därefter, det vill säga om mannen/donatorn ska vara en mer 
eller mindre aktiv del av familjen eller inte alls (RFSL, u.å.).

Vi hade på förhand inga uppgifter om våra informanters olika familjekonstellationer, 
eller kring vilka val de gjort gällande vårdnadshavare samt i vilka processer de kunde 
tänkas befinna sig i. Härav används begreppet förälder genomgående i texten.

HBT-certifiering

Sedan 2008 erbjuder RFSL en utbildning vilken ”[...] innebär ett synliggörande av att 
en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda 
och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBT-perspektiv”
(RFSL 2013). Flertalet vårdcentraler inklusive barnavårdscentraler har genomgått dessa 
utbildningar.

Att vara en HBT-certifierad verksamhet innebär både att kompetens finns samt att den 
synliggörs. För att en verksamhet ska kunna kalla sig HBT-certifierad måste den gå 
igenom en utbildning med internt utvecklingsarbete och kvalitetskontroller. Hela 
genomförandet av utbildningen och utvecklingsarbetet tar mellan 6-8 månader och för 
att certifikatet ska utfärdas så krävs det att fem olika kriterier uppfylls. Några av dessa 
kriterier är att alla anställda ska ha grundläggande samt fördjupade kunskaper i HBT-
frågor. Vidare ska alla arbeta med att skapa en välkomnande och öppen arbetsmiljö 
samt ett respektfullt bemötande av patienter utifrån HBT-perspektivet. Det ska även 
finnas en utarbetad plan för HBT-frågor samt för hur man hanterar diskriminering eller 
klagomål. Verksamheten behöver även genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad 
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plan. Denna certifiering är giltig i tre år sedan behöver verksamheten göra en 
omcertifiering som i sin tur förnyas var tredje år (RFSL 2013).

Mötet mellan sjuksköterskan och regnbågsfamiljen

Hur patienter bemöts, hur kommunikationen bedrivs och hur patienten lyssnas på samt 
hur patientens lidande och välbefinnande bekräftas eller inte, är några exempel på hur 
ett vårdande förhållningssätt tar sig uttryck. Ofta är de enkla saker som påverkar 
bemötandet, exempelvis på vilket sätt som vårdaren presenterar sig och riktar sig till 
patienten. Centralt i ett bra patientbemötande är att vårdaren kan vara följsam gentemot 
patienten. Syftet med vårdandet är att stödja patientens hälsoprocess och för att detta ska 
lyckas krävs utvecklandet av vårdande relationer och möten. En vårdande relation måste 
vara inbjudande och berörande. Ögonkontakt är centralt. I det vårdande mötet har 
vårdaren ansvar för interaktionen och att mötet blir vårdande utifrån sin kunskap, 
kompetens och ställning (Dahlberg & Segesten 2010, ss.192-193).

Varje sjuksköterska måste inför ett nytt möte med en barnfamilj ha i åtanke att det finns 
olika sorters familjer. Malmquist (2012) påtalar att det bästa i ett nytt möte vore att 
sjuksköterskan redan från början tar reda på vilka som ingår just i denna familj. Detta 
kan göras genom att sjuksköterskan ställer öppna frågor som gör att de inbjudna själva 
kan definiera sin familj. Frågorna måste dock vara av sådan karaktär att de inte är 
kränkande utan de är relevanta och nödvändiga för att personalen ska kunna göra ett bra 
arbete och hjälpa familjen på ett bra sätt och inte för att stilla personalens nyfikenhet.

Sjuksköterskan förmedlar ett viktigt budskap till föräldrarna och barnet redan vid första 
mötet med familjen. Genom att sjuksköterskan bjuder in alla familjemedlemmar till ett 
möte visar hon med detta att alla i familjen har en viktig roll i den nya situationen 
skriver Wright och Leahey (1998, s. 192). Ett strukturerat vårdtänkande kan hjälpa 
sjuksköterskan att få en helhetsbild av situationen genom att se till att all viktiga 
komponenter i helheten är med, skriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 303). Ett 
exempel skulle kunna vara att sjuksköterskan särskådar sitt sätt att genomföra ett möte 
med en ny familj och ser till de olika delarna som det innebär. 

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska samt distriktssköterska

På barnavårdscentraler arbetar barnsjuksköterskor och distriktssköterskor.  I 
kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor står att hen ska ha fördjupade kunskaper 
att identifiera barns olikheter i uppväxt- och livsvillkor (Svensksjuksköterskeförening, 
SSF 2008a, s. 9). För distriktssköterskor gäller att hen har fördjupade kunskaper i att 
tillämpa ett holistiskt förhållningssätt inkluderat den miljö som individen lever i. 
Distriktssköterskan ska beakta patientens närmiljö samt samhälleliga aspekter (SSF 
2008b, ss. 7-13).

En distriktsköterska ska utföra sitt arbete på ett etiskt förhållningssätt med respekt för 
alla människor som hen kommer i kontakt med och utifrån sin breda kunskap ska hen 
kunna möta oförberedda situationer (SSF 2008b, s.7). För att arbeta som vårdpersonal 
skriver Sandman och Kjellström (2013, s. 156) behövs att man har en vilja för att 
engagera sig i andra människors liv, att vilja möta dem, att vara närvarande när det 
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behövs samt att kunna kommunicera både verbalt och icke verbalt med dessa 
människor. Vårdpersonalen ska visa acceptans för patienten och denna ska känna sig 
accepterad som den är.

Vårdvetenskapligt perspektiv och trygghet

Vårdvetenskapen vilar på de fyra koncensusbegreppen patient, hälsa, miljö och 
vårdande. Vårdvetenskapen är sysselsatt med att söka en förståelse av patienten och 
hens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). Vårdandets övergripande mål 
är människors hälsa och är därmed vårdvetenskapens centrala fenomen. Hälsa är något 
som inte lika enkelt låter sig beskrivas men handlar om välbefinnande, livskraft, mening 
och sammanhang. En viktig poäng i sammanhanget är att hälsa inte likställs med 
frånvaro av sjukdom. Även en människa som uppfattar sig som fullt frisk kan uppleva 
att känslan av hälsa är försvagad om livet saknar mening. Likaså kan en svårt sjuk 
människa uppleva hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 49-52).Ett 
viktigt begrepp för vårdvetenskapen är trygghet, ett begrepp som dessutom är inskrivet i 
hälso- och sjukvårdslagen portalparagraf (SFS 1982:763). Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 84) definierar trygghet som något som är kopplat till självkänslan, är kopplat 
till inre mognad, goda materiella förhållanden, god miljö, förtroendefulla relationer, 
kunskap och kontroll men menar att det kan vara lättare för människor att beskriva 
otrygghet. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 84-85) beskriver att hot, förlust av kontroll, 
ensamhet och oro är begrepp som ingår i otrygghet. 

Ytterligare ett begrepp som är viktigt för att skapa trygghet är begreppet livsvärld som 
syftar till att förstå patientens värld. Att förstå hur patienten erfar hälsa och vårdande 
samt hur dessa artar sig i patientens miljö (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). 
”För att kunna ge optimal vård måste vårdare äga adekvat kunskap och ha förmåga att 
se hur det är för den individ som vårdas, vad hälsa och välbefinnande är för just henne 
eller honom, hur det är för just henne eller honom att vara sjuk” skriver Dahlberg och 
Segesten (2010, s.127) och detta citat är rudimentärt i föreliggande studie då den grupp 
av människor som studeras så tydligt uttryckt inom tidigare forskning att det finns 
brister och att kunskap saknas inom vården gällande HBT-perspektiv.

Heteronormativitet och queerteori

En utgångspunkt för denna studie är ett queerteoretisktperspektiv. Begreppet 
heteronormativitet är här centralt och detta innebär hur samhället eller kulturen påbjuder 
ett antagande om allmän heterosexualitet och osynliggör allt därutöver. Teorin är en 
kritik av hur människor delas in i fack utifrån sexualitet. Heteronormativitet grundar sig 
på tanken att det finns två kön samt en heterosexuell norm. Allt som befinner sig 
utanför denna norm ses som avvikande och fel samt bestraffas genom allt från ”[...] 
fängelsestraff och våld till mer svårbegripliga uttryck som marginalisering, 
osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans och homofobi” (Rosenberg 2002, 
s. 101).

Enligt Rosenberg har heteronormativiteten två bärande principer. Den första principen 
handlar om en uteslutning av avvikelser ur normen. Detta innebär en uppdelning i 
kategorierna Vi och De. Ett tänkesätt som bygger på traditionen att tänka och dela in i 
dikotomier – motsatsförhållanden. Två delar av en enhet. Ett antingen-eller-förhållande 



5

och en hierkarkisering som privilegierar den ena på bekostnad av den andra med sociala 
orättvisor som följd. Den andra bärande principen handlar om assimilering genom 
införlivande av avvikelser till normen. Assimilering handlar om att ”[...] tidigare 
uteslutna grupper ska ansluta sig till den dominerande kulturen” (Rosenberg 2002, s. 
102). Rosenberg påpekar att det är de priviligierade grupperna som ritat den måttstock 
mot vilken alla ska mäta sig mot och menar också att den priviligierade och/eller 
dominerande gruppen kan låtsas som att den måttstock man ritat inte är kulturellt och 
historiskt betingade (Rosenberg 2002, s. 102).

Queerteorin växte fram under 1990-talet med bland andra Butlers bok GenderTrouble
som tongivande. Butler menar att genus inte följer av biologiskt kön, utan menar att allt 
är socialt konstruerat. Det är den rådande kulturen som skapat synen på vad biologiskt 
kön innebär i ett kulturellt perspektiv (Butler 1990, ss. 16-19). Vidare menar Butler att 
kön och sexualitet blir till genom repetitiva handlingar, de är något som blir till genom 
handlingar och Butler använder begreppet performance för att beskriva detta. Inom en 
viss kultur finns enligt Butler en uppsättning uppfattningar om vad olika identiteter 
konstitueras av och dessa identiteter återskapas genom härmning (Butler 1993, ss. 225-
226).Gränserna för vad som är acceptabelt för dessa identiteter upprätthålls med 
sanktioner av olika slag (Rosenberg 2002, s. 101).

Butler använder begreppet genusyrsel för att beskriva det fenomen som uppstår då kön 
och sexualitet uppträder med en grad av osäkerhet (Butler 1990, ss.138-141). I en strikt 
heteronormativ kultur kan fenomenet regnbågsfamilj tolkas som ett inslag av 
genusyrsel.

Tidigare forskning

Med perspektivet på svenska undersökningar kring regnbågsfamiljer och 
barnavårdscentraler har vi endast funnit en magisteruppsats som lades fram vid 
Avdelning för omvårdnad vid Lunds universitet (Benderius & Balachova 2012). Dess 
syfte var att undersöka lesbiska föräldrars upplevelse av barnhälsovården. Denna studies 
resultat vittnar bland annat om att informanterna känt sig exkluderade genom 
könsstereotyp och heteronormativ information och språkbruk som 
barnavårdscentralerna i vissa fall använt sig av. Informanterna eftersökte utbildning av 
barnavårdscentralernas sjuksköterskor kring regnbågsfamiljer samt deras alternativ för 
att skaffa barn. De menade även att det saknades visuell representation av 
regnbågsfamiljer (Benderius & Balachova 2012, ss. 17-21). 

Näraliggande forskning till studier om barnavårdscentraler torde vara studier av mödra-
och förlossningsvård. Inom dessa områden finns ett antal svenska studier som täcker 
regnbågsfamiljer eller lesbiska föräldrar. De centrala negativa inslagen handlar om 
manifestationer av heteronormativitet i form av felaktigt språkbruk i journaler, formulär 
eller i verbal kommunikation vilket återfinns i flera studier (Larsson &Dykes 2007, s. 
686; Malmquist & Zetterqvist Nelson 2014, ss. 62-66; Rozental& Malmquist 2014, ss. 
10-11; Röhndal, Innala & Carlsson 2006, ss. 377-378; Röhndal, Bruhner & Lindhe 
2009, ss. 6-9; Jalali 2010, ss. 20-22). I några studier tas det upp att icke-biologiska 
mammor inte upplevt sig få vara delaktig eller betraktas som fullständiga partner till den 
biologiska mamman (Malmquist & Zetterqvist Nelson 2014, s. 66; Jalali 2010, ss. 21-
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22; Röhndal 2009a, s. 149). Röhndal, Innala och Carlsson(2006, ss. 377-378) fann att 
heteronormativitet kommunicerades i väntrummen, patientjournalerna samt vid 
inskrivning. Partner till patienterna kände att de mer ofta möttes av heterosexuella 
antaganden som partners än som patienter och kände sig inte accepterade som ”riktiga” 
anhöriga och beskrev känslor av utanförskap och exklusion (Röhndal, Innala & 
Carlsson 2006, ss. 377-378).

Flera studier beskriver hur informanter ur kategorin regnbågsfamiljer har känt sig 
sårbara, otrygga och nervösa i vårdsammanhang samt ha rädslor för att inte passa in 
(Benderius & Balachova 2012, s. 16; Röhndal 2009a, s. 149; Röhndal, Bruhner & 
Lindhe 2009, ss. 6-9); Rozental& Malmquist 2014, ss. 8-9; Larsson & Dykes 2007, s. 
685; Spidsberg 2007, ss. 480-483; Weber 2009, s. 389; ).

Både Larsson och Dykes (2007, s. 685) samt Spidsberg (2007, ss. 480-481) rapporterar 
om lesbiska kvinnors rädslor för att få sämre vård när vården känner till deras sexualitet. 
Ett annat inslag är att de lesbiska föräldrarna upplevt att sjuksköterskor haft bristande 
kunskaper om regnbågsfamiljer och HBT-frågor (Malmquist & Zetterqvist Nelson 
2014, ss. 62-63). Bristande kunskap i HBT-frågor hos sjuksköterskestudenter 
rapporteras även i en studie av Röhndal (2009b, ss. 346-348). 

I “Efforts to maintain a just great story” av Malmquist och Zetterqvist Nelson (2014, ss. 
62-68) har författarna intervjuat 96 lesbiska mammor om deras möten med vårdpersonal 
på fertilitetskliniker och inom mödravård samt barnhälsovård. Författarna har hittat två 
motstridande teman i berättelserna. Det ena handlar om informanternas berättelser om 
heteronormativitet inom vården och det andra temat innefattar hur informanterna 
retoriskt minimerar och förminskar de heteronormativa inslagen. Författarna spekulerar 
i att detta fenomen kan tolkas som ett sätt för de icke-normativa lesbiska mödrarna att 
normalisera sitt föräldraskap.

Spidsberg har skrivit om norska lesbiska kvinnors upplevelser av sårbarhet, utanförskap 
samt rädslor för att erhålla sämre vård (2007, ss. 480-481). I en annan norsk studie kom 
även perspektivet fram att lesbiska icke-biologiska mammors behov och roller är 
annorlunda än pappors och att det behövs mer forskning på detta område (Spidsberg & 
Sorlie 2011, s. 799). 

I andra västerländska samhällen, som till vissa delar liknar det svenska,  men även 
skiljer sig i flera aspekter såsom hälso- och sjukvårdens ekonomiska underbyggnad 
samt samhällets religiösa förankring, såsom Storbritannien, USA och Australien finns 
studier där det även framkommer liknande resultat som i de svenska. Cherguit, Burns, 
Pettle och Tasker (2013, ss. 1271-1273) har intervjuat lesbiska medmammor i 
Storbritannien och funnit att dessa upplevde utanförskap på grund av heteronormativa 
vårdstrukturer, till exempel i form av användandet av felaktigt språkbruk samt även 
juridiskt utanförskap tills anhörig adoption var genomgången. Informanterna upplevde 
även oro inför diskriminering och de spekulerade kring svårigheten med att avgöra när 
ett möte karaktäriseras av homofobi eller av oprofessionalism. Lee, Taylor och 
Raitt(2011, ss. 985-986) har granskat hur lesbiska i Storbritannien använde olika 
strategier för att hantera vårdpersonalens negativa attityder och distansera sig gentemot 
dessa. Informanterna i studien vittnar om att homofobi kan vara väldigt osynlig och 
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svårt att avgöra ifall det handlar om organisation eller personlighet som bakomliggande 
faktorer till de fall då negativt bemötande upplevts. En annan studie från Storbritannien 
från början av 2000-talet vittnar däremot om väldigt öppen homofobi i form av ett 
lesbiskt par som vägrats vård vid hemförlossning av en barnmorska (Dibley & Phil 
2009, s. 97). Studien återberättar om ytterligare ett lesbiskt par som avråtts från 
föräldragrupp då deras närvaro förmodats kunna uppröra övriga deltagare och vid denna 
tidpunkt var dessa handlingar inte olagliga i Storbrittannien (Dibley& Phil 2009, s. 98). 

I en något äldre studie från Storbritannien av Wilton och Kaufman (2001, s. 205) 
berättade informanterna om flera exempel på uttalad homofobi. Här nämns hur läkare 
påtalat till de lesbiska mammorna att det är fel att lesbiska skaffar barn och 
informanterna berättar om en barnmorska som vägrat skriva in lesbiska klienter relaterat 
till sin egna kristna tro (Wilton &Kaufman 2001, ss. 205-208) något som knyter an till 
den i Sverige i skrivande stund aktuella diskussionen om ett eventuellt införande av 
samvetsklausul i samband med aborter (Sundberg & Löfgren 2014).

I Webers litteraturöversikt från 2009 över omvårdnadsbehov hos föräldrar som tillhör 
sexuella minoriteter framkommer att föräldrar i regnbågsfamiljer ofta känner sig 
otrygga i vårdsammanhang och att heterosexistiska antaganden är vanliga. Vidare 
påtalar Weber (2009, ss. 389-390) att den icke-biologiska föräldern inte inkluderas vid 
bedömning och behandlingar samt att föräldrar var rädda för att avslöja sin sexuella 
orientering då de tänkte att detta skulle få negativa följder för antingen deras barn eller 
generera negativa kommentarer mot dem själva. Weber påtalar även vikten av visuell 
representation av regnbågsfamiljer (Weber 2009, s. 390).

Shields, Zappia, Blackwood, Watkins, Wardrop och Chapman(2012) genomförde en 
litteraturstudie kring HBT-föräldrar som sökt vård för sina barn. Sheilds et al. (2012, s. 
205) fann en hög förnöjsamhet med vårdkontakter i samtliga studier, men även en hel 
del negativa inslag framkom. Exempelvis återges i en studie (Perrin &Kulkin 1996) från 
Australien att 39 % hade problem med pediatrisk primärvård och 53% med 
barnavårdscentraler. Av dessa vittnade 40 % om exkludering av den icke-biologiska 
föräldern (Perrin &Kulkin 1996 seShields et al. 2012, s. 206). McNair, Brown, Perlesz 
och Lindsay(2008 se Shields et al 2012, s. 206) identifierade två teman där det ena 
innebar en bristande förståelse av lesbiska familjer, bristande kunskaper om föräldrars 
rättsliga aspekter och i synnerhet vad gäller den icke-biologiska mamman samt 
upplevelser av heterosexistiska antaganden. Det andra temat handlade om huruvida 
informanterna avslöjade sin sexualitet eller inte. Vissa vittnade om att de kände ett 
behov av inte avslöja sig och använde en slags självexkludering det vill säga att 
undanhålla sig från att tala om den andra föräldern. I en annan studie (Mikhailovich, 
Martin & Lawton 2001 se Shields et al 2012, s. 205) framkom att av de informanter 
som avslöjat sin sexualitet så vittnade 27% om att de hade upplevt diskriminering, 
otillbörliga, kränkande eller överflödiga frågor. Shields et al. (2012, s. 206) konkluderar 
i sin studie att HBT-patienter har specifika behov och frågor som kräver särskild 
kunskap hos hälso- och sjukvården.
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Studiens betydelse

Då vårt undersökningsområde är tämligen outforskat är vår förhoppning att denna studie 
ska kunna förse vårdvetenskapen med viktig och vägledande information vad gäller 
regnbågsfamiljer och deras upplevelser av barnavårdscentraler. Det har uttrycks i flera 
tidigare studier att HBT-patienter har specifika behov och vår förhoppning är att ta reda 
på vilka dessa är utifrån barnhälsovårdens perspektiv.

PROBLEMFORMULERING

Svenska tillika utländska studier visar en överväldigande bild av att många HBT-
patienter upplever otrygghet i vården samt att denna genomsyras av heteronormativitet. 
Vidare uppger många patienter att familjemedlemmar inte får vara delaktiga samt att 
man upplever en brist på kompetens hos vårdpersonalen vad gäller HBT-frågor. För att 
kunna ge dessa familjer ett lika bra bemötande och vård som man ger till heterosexuella 
familjer på barnavårdscentralen krävs det att all vårdpersonal har kunskap om dessa 
familjer. Ett viktigt ansvar för att regnbågsfamiljerna ska känna sig väl bemötta på 
barnavårdscentralen vilar i första hand på sjuksköterskans förmåga att möta dessa 
familjer. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska lika vård ges till alla människor och på 
lika villkor oavsett vad man har för sexuell läggning eller familjekonstellation. Öppna 
frågor kring upplevelser av bemötande på barnavårdscentralen är centrala i föreliggande 
studie. Mer specifika frågeställningar handlar om hur partnern blivit involverad eller 
mottagen, om föräldragrupp bevistades med mera. Med vår studie vill vi visa hur 
regnbågsfamiljernas upplevelse av bemötandet på barnavårdscentralen är.

SYFTE

Syftet är att undersöka regnbågsfamiljers upplevelser av barnavårdscentralen i 
allmänhet och mötet med barnavårdscentralens sjuksköterskor i synnerhet.

METOD

Ansats

För att undersöka regnbågsfamiljers upplevelser av bemötandet på barnavårdscentralen 
intervjuades åtta stycken informanter. Ett sådant tillvägagångssätt syftar till att försöka 
förstå informanternas personliga erfarenheter, att hitta mening i deras berättelser och 
perspektiv, kort sagt vad som kan härledas ur deras livsvärld (Kvale & Brinkman 2014, 
ss. 122-123).

Urval

Vi valde att söka efter Regnbågsfamiljer som hade barn vilka för närvarande var 
inskrivna hos en barnavårdscentral samt bodde i antingen Borås eller Göteborg. 
Sammanlagt nio föräldrar (åtta kvinnor och en man) tillfrågades om deltagande varav 



9

åtta kvinnor i regnbågsfamiljer intervjuades. En manlig förälder i ett homosexuellt par 
valde att inte deltaga i studien.

Dessa informanter kom vi i kontakt med genom snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är 
enligt Trost (2010, s. 141) en variant av bekvämlighetsurval. Trost (2010, s. 141) 
skriver att metoden kallas för snöbollmetoden eftersom den likt en snöboll som rullas i 
snön när det är töväder, växer och blir stor. Vi gick tillväga på så sätt att vi skrev på 
Facebook att vi eftersökte regnbågsfamiljer som för närvarande hade barn inskrivna vid 
en barnavårdscentral. Dessa statusar besvarades av bekanta som spred dem vidare och 
snart började obekanta svara och även sprida efterlysningarna vidare. Några tipsade om 
särskilda forum som vi inte kände till sedan innan och där kunde vi sprida information 
om vår studie. Lindberg (2012, s. 51) skriver om snöbollsmetoden och talar om 
nyckelinformanter, dvs. personer som kan hjälpa till att bereda väg för att finna 
ytterligare informanter. Lindberg (2012, ss. 50-51) liksom Polit och Beck(2012, s.517) 
påtalar att snöbollsmetoden kan vara särskilt lämplig i de fall då det kan vara svårt att få 
tag på informanter. I vår studie tänkte vi att det möjligen kunde vara svårt att få kontakt 
med informanter då många HBT-personer har vittnat om negativa vårderfarenheter (se 
rubriken Tidigare forskning).

Studiens deltagare fick informationsbrev (bilaga1) några veckor innan intervjuerna 
bokades, så att alla skulle vara införstådda med dess syfte samt blir förvissade om 
konfidentialitet. Deltagarna ombads kontakta oss via mail eller meddelandefunktionen i 
Facebook. Konfidentialiteten säkerställdes genom att mail och meddelanden enbart 
kunde läsas av studiens författare och den enskilde deltagaren.

Datainsamling

Intervjuer inleddes med ingångsfrågan ”Vad har ni för upplevelser av kontakten med 
barnavårdscentral?” Därefter ställdes följdfrågor med stöd utifrån en intervjuguide 
(bilaga 2). Vi strävade efter att ha en tydlig och välformulerad öppningsfråga som 
syftade till att ge informanten viljan att beskriva sina upplevelser (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008, s. 184). Trost (2010, s.13) menar att frågorna ska vara så öppna som 
möjligt när man gör kvalitativa intervjuer.Vårt intresse var att informanterna skulle 
komma att tala så fritt som möjligt och att vi som intervjuare försökte ha en inställning 
som uppmuntrade till detta (Polit & Beck 2012, s.265). Polit och Beck (2012, s. 265) 
skriver att de personliga intervjuerna är oftast kostsamma eftersom de kräver 
förberedelser innan intervjun men menar dock att personliga intervjuer är att föredra 
eftersom man får bättre insamlat data.

Den initiala delen av intervjun är mycket viktig enligt Kvale och Brinkman (2014, 
s.170) och menar att det är då informantens bild av intervjuaren skapas och avgör 
huruvida hen känner sig trygg med att berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna 
föregicks av en orientering där vi berättat för informanterna vad studiens syfte var 
(Kvale & Brinkman 2014, s. 140). Beroende på intervjuernas utveckling har 
intervjuguiden ibland frångåtts för att kunna ställa specificerande eller sonderande 
frågor för att följa upp ledtrådar då intressanta utsagor uppkommit. Detta har krävt ett 
aktivt lyssnande och engagemang under intervjun (Kvale & Brinkman 2014, ss.170-
171). Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) menar att det sätt på vilket som 
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frågorna är formulerade kan förse intervjuaren med olika svar. Detta var extra viktigt då 
många informanter ur kategorin regnbågsfamiljer känt sig otrygga och sårbara i 
vårdsammanhang, vilket vi beskrivit i avsnittet tidigare forskning. Av denna anledning 
testades intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes dels av författarna själva men 
även genom en provintervju. Provintervjun innehöll relevant information och därför 
valde författarna att ta med den i studiens resultat. 

Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för det insamlade datamaterialet. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 188-189) skriver att induktiv ansats 
betyder en analys av texter som baseras på informanternas berättelser om exempelvis 
upplevelser. Fokus ligger framförallt på att upptäcka likheter och skillnader i innehållet 
av texten. Författarna till denna studie genomförde intervjuerna var för sig. Sedan 
skrevs dessa ut ordagrant och texterna genomlästes av båda författarna flera gånger för 
att skapa en förståelse och överblick av intervjuerna. Genom upprepade och noggranna 
genomläsningar av intervjuerna har vi letat efter domäner eller specifika områden i 
datamaterialet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) skriver att en domän 
kan vara delar av en text som handlar om ett specifikt område och kan identifieras med 
låg grad av tolkning.  Ett exempel på domän är upplevelser av bemötande. Därefter har 
vi sökt efter meningsbärande enheter. Dessa kan innefattas av särskilda meningar, ord 
eller fraser som hör ihop på grund av dess innehåll och sammanhang skriver Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, s. 190). Exempel på detta är informanters utsagor om 
trygghet. I analysprocessen har de meningsbärande enheterna därefter kondenserats till 
kortare stycken gör texten mer hanterlig samtidigt som det centrala bevaras Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) samt Kvale och Brinkman (2014, s. 235). Sedan 
abstraherades de kondenserande texterna, med helheten i åtanke, till koder. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) är en kod en beskrivning av innebörd 
på meningsenheten. Av alla framtagna koder bildades sedan de olika kategorierna och 
underkategorier, se tabell 1. En kategori består av flera koder med likartade innehåll och 
skiljer sig från innehållet i de andra kategorierna Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 191). Slutligen kunde vi skönja ett övergripande tema. 

Tabell 1. Exempel på studiens analysprocess:

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori Tema

...bara att man 
använder hela 
tiden mammor 
och pappor 
istället för att 
prata om 
föräldrar eller 
roller man har.

Man använder 
mammor och 
pappor hela 
tiden istället för 
roller

Språkbruk Osynliggör-
ande språkbruk

Negativa 
erfarenheter 
av mötet 
med 
barnavårds-
centralen

Känsla av 
utanförskap
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Forskningsetiska ställningstaganden

Som intervjuare ställs man oftast inför etiska problem. Kvale och Brinkman (2009, s. 
99) skriver att dessa etiska problem är vanliga framför allt på grund av att intervjuaren 
forskar om människornas privata liv. Därefter ska dess resultat publiceras offentligt och 
därmed är det viktigt att varje forskare beaktar alla etiska frågor redan från första början 
för att undvika oönskade konsekvenser framför allt för den enskilda deltagaren (Kvale 
& Brinkman 2009, ss. 99-100).

Vad som skulle kunna vara besvärande vid intervjuer i detta ämne är att informanternas 
negativa och självutlämnande upplevelser kommer upp och överlämnas i förtroende till 
den som intervjuar. Exempel skulle kunna vara upplevelser av dåligt bemötande eller 
diskriminering. Svåra frågor och starka minnen kan lyftas och som intervjuare bör man 
vara förberedd på att dessa situationer kan uppstå samt att människor reagerar olika 
mycket när vi påminns om negativa händelser.

Det etiska perspektivet i vår studie har handlat om att skapa ett förtroende hos våra 
informanter. Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Dessa fyra krav 
behandlar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagare i studien har 
erhållit information om vad deltagande i studien innebär samt att deras deltagande kan 
avbrytas när de själva vill och de har fått ge sitt samtycke till deltagandet i studien. 
I studien har vi även avidentifierat alla personuppgifter såsom namn, ortsnamn och 
liknande för att inte röja informanternas identiteter. Detta enligt kravet om 
konfidentialitet. Det sista kravet innebär att uppgifter som inkommit under denna studie 
endast får användas i vetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).
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RESULTAT

De personnamn som nämns i samband med citat under denna del är fingerade. Utifrån 
analysen framträder två kategorier av yttranden om erfarenheter från barnavårdscentral 
kontakten. Dessa kategorier inrymmer ett antal underkategorier, se tabell 2.
Utifrån kategorierna och underkategorierna kunde ett övergripande tema abstraheras: 
Känsla av utanförskap. Detta påverkar mötet mellan vården och regnbågsfamiljerna. 
Känsla av utanförskap kan vara något som informanterna har med sig till mötet utifrån 
sin livsvärld. Det kan även vara något som skapas vid mötet. Slutligen kan känslan av 
utanförskap även vara något som förminskas till följd av mötet.

Tabell 2. Resultatet presenterat i underkategorier, kategorier och tema.

Underkategorier Kategorier Tema

▪ Sjuksköterskans bemötande
påverkar mötet

▪ Känsla av delaktighet
▪ ”Felaktig” delaktighet
▪ Pragmatisk hållning till

heteronormativitet
▪ Trygghet i att få rätt vård
▪ Min profession gör mig trygg
▪ Att delge kunskap om HBT-

frågor
▪ HBT-certifierad

barnavårdscentral och
samkönad föräldragrupp

Positiva erfarenheter 
av mötet med 
barnavårdscentralen

Känsla av utanförskap

▪ Osäkerhet i mötet
▪ Sårbarhet
▪ Bristande representation
▪ Biologisk centrering
▪ Osynliggörande språkbruk
▪ Konservativt genusperspektiv
▪ Bristande kunskap om HBT-

familjers alternativ för att
skaffa barn

▪ Känsla av kränkning

Negativa erfarenheter 
av mötet med 
barnavårdscentralen
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Positiva erfarenheter av mötet med barnavårdscentralen

I mötena med barnvårdcentralen beskriver informanterna många positiva erfarenheter 
och nästan alla menar att sjuksköterskans bemötande har påverkat mötet i stora drag. 
Alla informanter uppgav även att den icke-biologiska mammans delaktighet var hög. I 
deras berättelser om delaktighet utkristalliserades en rad utsagor om hur sjuksköterskan 
i vissa fall även skapade en delaktighet för den icke-biologiska mamman som vilade på 
felaktiga grunder. Några informanters utsagor visade drag av en pragmatisk hållning 
inför heteronormativa inslag och två informanter uppgav att deras eget yrke gjorde att 
de kände sig trygga i vården. Alla informanter vittnade om en trygghet inför att få rätt 
vård samt nästan alla kände att de kunde tänka sig att utbilda personal på 
barnavårdscentralerna om HBT-frågor. De informanter som bevistat en HBT-certifierad 
barnavårdscentral var genomgående väldigt nöjda med sin vårdkontakt liksom de som 
deltagit i HBT-certifierad samkönad föräldragrupp. 

Sjuksköterskans bemötande påverkar mötet

Informanterna i föreliggande studie menade att sjuksköterskans bemötande hade 
påverkat dem till att uppleva att mötet med barnavårdscentralen var positivt. Huruvida 
det handlar om sjuksköterskans personlighet eller hens professionalitet är svårt att 
avgöra varför vi valt att sammanfatta underkategorin med ordet bemötande. 
Informanterna har benämnt sjuksköterskans bemötande med ord och meningar såsom: 
inlyssnande, trygg i sig själv, neutral, öppen, inte rädd för att fråga, prestigelös. Dessa 
sorters uttalanden förekom i många av intervjuerna. Nedan följer ett exempel på hur 
sjuksköterskans personlighet och/eller professionalitet påverkade mötet i positiv 
riktning:

”Till största delen har det varit bra, beroende på den sköterskan vi träffat på BVC”
(Ida)

Känsla av delaktighet

Underkategorin behandlar utsagor där informanterna beskrivit graden av att bli 
inkluderad i samtalen och mötet på barnavårdscentralen. Främst har uttalandena då 
handlat om hur den icke-biologiska mamman har känt sig delaktig. Delaktigheten 
beskrivs av informanterna i form av huruvida sjuksköterskan talat och ställt frågor till 
båda föräldrarna eller inte. Denna sorts uttalanden förekom i de flesta av intervjuerna. 
Exemplet nedan är mycket talande för hur det i flertalet intervjuer har låtit då 
informanter beskrivit en hög nivå av delaktighet för barnets icke-biologiska mamma:

”[...] jag vet ju att många andra har upplevt det här med att förälder nummer två inte 
fått vara med så mycket men dom har verkligen frågat min partner och dom har pratat 
till oss båda.”(Sarah)
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”Felaktig” delaktighet

Några informanter har också beskrivit en slags  ”felaktig” delaktighet men som ändå av 
informanterna uppfattats som ett positivt bemötande. Informanterna har i dessa fall tagit 
upp att de blivit väl inkluderade av sjuksköterskan och gått vidare till att berätta att hen 
inkluderat den icke-biologiska mamman så mycket att det skett på felaktiga grunder. I 
det ena fallet frågade sjuksköterskan efter den icke-biologiska mammans längd för att 
kunna räkna ut förväntad längd på barnet och i detta fall blir resultatet felaktigt om en 
icke-biologisk persons längd används. I ett annat fall efterfrågades den icke-biologiska 
mammans anamnes på allergier med syftet att screena för allergi hos barnet, vilket 
såklart likaså inte ger någon adekvat information då det inte finns någon genetik dem 
emellan. Ännu ett exempel på felaktig delaktighet berättar en informant om då hennes 
barn hade många öroninflammationer varpå sjuksköterskan frågar om den icke-
biologiska mammans barndom och tendens till öroninflammation. Informanten ger här 
ytterligare ett perspektiv på orsaksförklaring till fenomenet:

”För BVC-sköterskan hade det blivit så att han är vårt gemensamma barn och inget 
annat och jag tycker detta är så härligt. Vi skrattade åt detta så mycket så att vi 
fortfarande kan skratta åt det ibland. Hon var då lite förvirrad men helt underbar 
(skratt).” (Anna)

Pragmatisk hållning till heteronormativitet

Några informanter har i sina berättelser visat en medvetenhet om heteronormativa inslag 
samtidigt som de själva förmedlat att de inte låter sig påverkas eller störas av dessa 
skeenden eller inslag. De menade att de översåg med vissa inslag av heteronormativitet 
och en informant påpekade att hon själv är likadan och gav exemplet att ifall hon skulle 
fråga vad en manlig persons partner heter så blir frågan lätt hänt:”vad heter din fru?” En 
annan informant beskriver sin syn på varför hon har överseende med att sjuksköterskan 
på barnavårdscentralen inte hade så mycket kunskaper om juridik och anhörig-adoption:

”Men hade homosexualitet varit det vanligaste så hade hon ju säkert haft koll på det 
ändå. På något sätt så blir det ju, att inte vara den vanliga patienten så finns det kanske 
mindre generella runt-om-kring-kunskap att använda mig av. Det blir en konsekvens av 
att vara den icke-normativa.” (Line)

Trygg i att få rätt vård

Denna underkategori behandlar huruvida informanterna har känt sig trygga med att 
deras barn och familj ska få rätt vård utifrån deras familjekonstellation. Ingen av våra 
informanter kände på detta sätt utan samtliga var trygga med att få rätt vård. Även den 
informant som hade upplevt en mycket negativ händelse, i form av en kränkning, 
upplevde ändå en trygghet inför att erhålla rätt vård:

”[...] men vi har alltid känt att han får den vård han behöver, även med puckoläkaren. 
Att han tittar på barnet. Så med det har vi varit trygga med att dom tar hand om barnet, 
tittar på barnet...” (Nina)
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Min profession gör mig trygg

Två av informanterna som själva arbetade i vården utvecklade perspektivet om trygghet 
i vårdmötet. Informanterna uttalade sig tydligt om att deras yrken påverkade att de 
kände sig trygga och inte upplevde ett maktunderläge i mötet med barnavårdscentralen. 
En informant beskriver:

”Jag känner mig ju trygg inom sjukvården. Den är ju också väldigt hierarkisk i ett 
maktperspektiv där jag kommer som läkare [...] Om jag går till en bilmekaniker så kan 
jag inget om det och känner mig mer osäker på den arenan och kan känna mig på ett 
annat sätt.” (Line)

Att delge kunskap om HBT-frågor

Nästan alla informanter ställde sig positiva till att förmedla kunskap om HBT-frågor till 
den vårdpersonal de träffade. Genomgående handlade informanternas utsagor om att det 
var bättre att vårdpersonalen frågade om de undrade än att mötena av någon part skulle 
upplevas som konstiga, stela eller svåra. Flera menade att de var vana att vara en 
informationscentral som en informant uttryckte det och de informanterna resonerade att 
det var bättre att informera vården om HBT-frågor än att de inte hade informationen 
alls. En informant uppgav att hon tyckte det var väldigt jobbigt att ständigt behöva 
informera människor om HBT-frågor och underströk syftet med HBT-certifiering:

”Det är därför att jag tror på en HBT-certifiering för då får man en chans att ställa alla 
dumma frågor som man har, vilket man inte vågar göra till en patient. Då får man en 
heldag och ta alla frågor. Så behöver man inte använda patienten som 
utbildningscentral för vi möter ju inte bara dig, vi möter liksom tusentals som ställer 
samma frågor hela tiden och det är jättejobbigt... ... Googla liksom!” (Nina)

HBT-certifierad barnavårdscentral och samkönad föräldragrupp

Några informanter hade kontakt med HBT-certifierad barnavårdscentral och alla dessa 
var mycket positiva till kontakten med sin barnavårdscentral. Några informanter som 
inte hade kontakt genom en HBT-certifierad barnavårdscentral hade istället valt att delta 
i samkönad föräldragrupp via en HBT-certifierad barnavårdscentral. Denna sistnämnda 
grupp av informanter riktad en hel del kritik mot sin vanliga barnavårdscentral men var 
mycket nöjda med den samkönade föräldragruppen via den HBT-certifierade 
barnavårdscentralen. En informant förklarar de positiva inslagen nedan:

” [...] de kan ju sina grejer, de vet hur det går till i Sverige, det vet hur det går till i 
Danmark. Dom har också dit människor från familjerätten för att hjälpa en med juridik 
om man nu har gjort det utomlands. Dom är jätteprofessionella” (Nina)

Den andra informanten med erfarenhet från samkönad föräldragrupp instämde i denna 
uppfattning men önskade samtidigt att inte bara bli begränsad till att bara träffas med 
andra lesbiska par:

”Det va jättebra samtidigt så skulle jag önska att det inte behövs såna grupper. Att vi 
bara ska umgås med andra lesbiska par” (Ida)
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Negativa erfarenheter i mötet med barnavårdscentralen

De återkommande mest negativa erfarenheterna som informanterna gav uttryck för 
behandlade ämnen som var färgade av heteronormativitet i olika former. Vissa 
sjuksköterskors oprofessionalitet bidrog till stela eller konstiga möten. Flera informanter 
beskrev hur de redan innan kontakten med barnavårdscentralen upplevde sig som 
bärandes på en sårbarhet dels i form av nybliven förälder men även som icke-normativ i 
samhällets ögon. Många återgav att de upplevde ett utanförskap och inte kände sig 
representerade som grupp i form av bilder och symboler med mera. Ett stort område 
gällde språkbruk, dels verbalt men även i dokument där heteronormativiteten var 
mycket tydlig. Kritik framfördes även mot ett konservativt genusperspektiv samt att 
sjuksköterskorna ofta använde ordet pappa när de åsyftade donator. Många informanter 
kände även att barnavårdscentralerna hade bristande kunskap om regnbågsfamiljers sätt 
att skaffa barn. Två informanter uppgav att de blivit kränkta.

Osäkerhet i vårdmötet

Denna underkategori behandlar utsagor där sjuksköterskan enligt informanterna 
uppvisat en osäkerhet i vårdmötena med regnbågsfamiljer. Informanten har i detta fall 
beskrivit hur sjuksköterskan inte kunnat hantera mötet med regnbågsfamiljen på ett 
adekvat och professionellt sätt i och med att hon mötte en familj med två mammor. 
Informanten i exemplet nedan beskriver hur sjuksköterskan fallerade i dels det 
personliga bemötandet men även i hur hon skulle arbeta:

”Hon var märkbart jättebesvärad. Hon trampade ju fel hundra gånger. Hon mådde 
jättedåligt för hon kände ju att vi inte tyckte det va kul. Och så visste hon ju inte hur hon 
skulle jobba. Hon visste exempelvis inte hur hon skulle fylla i. I systemet. Och frågade 
oss: ’Ska jag klicka i här!?’ ’Ja nä men gud ska jag skriva noll här då!?’[...]” (Nina)

En annan informant berättade om en liknande händelse som visserligen inträffade på 
mödravårdscentralen men som visar på vad ett dåligt bemötande kan föra med sig. 
Informanten beskriver att sjuksköterskan var märkbart nervös när informantens fru var 
närvarande vid besöken. Sjuksköterskan stakade sig och visste inte hur hon skulle 
formulera sig. Informanten beskrev situationen som väldigt krystad och skapade en 
nervositet hos paret. Denna situation föranledde att familjen i fråga bytte vårdcentral 
och skapade en oro som paret hade med sig inför inskrivningen på barnavårdscentralen.

Sårbarhet

Flertalet informanter tar även upp att som samkönad förälder finns en utsatthet i 
samhället och att många bär med sig negativa erfarenheter från andra sammanhang. 
Något som gör att man kan känna sig väldigt sårbar och känslig när man kommer till 
exempelvis barnavårdscentralen. En informant beskriver det som att varje gång hon 
träffar en ny person så har hon en liten beredskap för att det ska kännas konstigt eller att 
hon kommer uppleva sig själv som annorlunda. En annan informant förtydligar 
perspektivet med sårbarheten:

”Man är ju ganska känslig där. Alltså det är ju inte så att man bara möter den där 
personenutan man möter ju alla hela tiden. Hela samhället som... Och det kan va familj, 
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det kan va vänner och andra som säger saker som... hotar ens föräldraskap helt enkelt.  
Säger att man inte är förälder.” (Nina)

Bristande representation

Bristande representation beskrevs i alla intervjuer. Informanterna ombads att försöka 
minnas i vilken utsträckning de känt sig representerade som familjekonstellation i form 
av visuella intryck under sina bevistelser på barnavårdscentralerna. Vid intervjuerna 
efterfrågade vi symboler som flaggor, bilder av regnbågsfamiljer, böcker eller filmer där 
regnbågsfamiljer nämns eller beskrivs, samt liknande inslag. Två informanter 
återberättade att de sett en regnbågsflagga på sina respektive barnavårdscentraler. En 
informant berättade att hon läst om regnbågsfamiljer i en bok (Leva med barn) som 
delades ut vid hennes barnavårdscentral men att textens formulering istället skapade ett 
utanförskap:

"Jag minns att det kändes som att texten vände sig till de som ingår i normen, och 
informerade om att det idag även finns familjer som ser annorlunda ut. Som att texten 
inte vände sig till mig utan handlade om mig i tredje person" (Ida)

Ytterligare en informant hänvisar till ovan nämna bok där en form av regnbågsfamilj 
fanns representerad, men även här uteblev känslan av att vara representerad. 
Informanten menar att boken återger det mest extrema exemplet av en regnbågsfamilj 
bestående av en homo-bisexuell stjärnfamilj med fler än två föräldrar som använt 
släktingar som donatorer. Informanten beskrev att detta exempel inte alls fick henne att 
känna sig representerad.

Biologisk centrering

Flera informanter har kommit in på perspektivet att barnvårdscentralerna lägger ett stort 
fokus på den biologiska mamman, förlossningen och amningen. Generellt sett har 
informanterna förståelse för detta fokus men det är uppenbart i intervjumaterialet att 
många också ser centreringen kring vem som fött och det biologiska perspektivet som 
ursprung till känslor av utanförskap. En informant berättade att hon som fött fick alla 
frågor och all uppmärksamhet initialt vilket hon hade förståelse för, men menar att det 
skapar ett utanförskap eller icke-delaktighet hos den förälder som inte fött. Informanten 
uppger att hon dock tror att detta även gäller för heterosexuella par.

En annan informant gör även hon en liknelse med heterosexuella par i detta 
sammanhang. Hon beskriver den biologiska centreringen i inledningen av kontakten 
med barnavårdscentralen och menar att den mamma som fött barnet fick mest 
uppmärksamhet och att den andra föräldern inte inkluderades i mötet:

”Nä men det är ju mycket om att man har fött barnet i början och amning och så. Så 
hon va ju precis lika exkluderad som en pappa som inte har fött och att det handlar 
väldigt mycket om det egentligen. Att hon inte kan säga så mycket.” (Nina)
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Osynliggörande språkbruk

Informanternas kritik av språkbruket hos sjuksköterskan handlade främst om att 
inadekvata ord och begrepp användes vidlyftigt. Ord och begrepp som tydliggjorde 
heteronormativitet. Ett av det mest frekvent förekommande exemplen här handlade om 
att sjuksköterskan och barnavårdscentralen använde begreppen mamma och pappa på ett 
slentrianmässigt sätt. Det kunde röra sig om blanketter där mamma och pappa 
efterfrågades eller att begreppen mamma och pappa användes under själva samtalen 
med sjuksköterskan på barnvårdscentralen samt under föräldragrupper. 

Informanterna som tagit upp detta fenomen menar att det heteronormativa språkbruket 
där sjuksköterskan pratar om mamma och pappa leder till ett osynliggörande av dem 
som föräldrar. En informant återger att hennes första kontakt med barnavårdcentralen 
var ett telefonsamtal där hon informerade sjuksköterskan om att hon fött barn varpå 
sjuksköterskans första fråga var vad pappan hette. Detta skapade enligt informanten 
redan då en besvikelse och trötthet hos henne. Även när det gäller begreppet mamma så 
framkommer samma problematik. En annan informant återger en händelse där 
sjuksköterskan vill få reda på vem som fött barnet, men använder sig av fel begrepp när 
hen frågade:

”‘Vem är mamma? Då svarar vi i kör: ’BÅDA!’ Det är dom som ska känna obehag av 
deras okunskap. Inte vi. Förhoppningsvis kan personen tänka till tills nästa gång och 
fråga: ’Vem födde honom eller henne?’ ” (Therese)

En annan informant fördjupar problematiken med ett heteronormativt språkbruk och 
beskriver hur det osynliggör henne som förälder när barnavårdscentralens journal 
använder de förtryckta alternativen "mamma" och "pappa":

”[...] eller det ÄR ju ganska stort egentligen. Det är ju ganska jobbigt att liksom behöva 
varje gång, för mig då... Då känner jag mig verkligen som annan. Något annat än en 
vanlig förälder. När man behöver kryssa över ”pappa” och skriva mamma 2 liksom. 
Det är nog dom gångerna som jag kanske mest har känt mig som någon vid sidan 
om...” (Petra)

Informanterna har beskrivit hur det heteronormativa språkbruket skapar problem med 
representation och identifikation hos regnbågsfamiljernas föräldrar. Känslan av att bli 
osynliggjord återkommer i flera intervjuer:

”[...] min fru har känt sig osynliggjord i många såna sammanhang när det bara pratas 
om pappor. Då hon inte kan identifiera sig med mammor som fött barn eller ammar 
eller så. Utan hon är den andra föräldern och då klumpas hon ihop med pappor fastän 
hon inte är någon pappa.” (Ida)

En annan aspekt av språkbruk som togs upp av flera informanter var att många 
sjuksköterskor slentrianmässigt använde sig av en term som belyser en social roll, när 
de egentligen åsyftade en medicinsk term. Sjuksköterskorna använde termen ”pappa” 
när de refererade till donatorn i olika sammanhang:



19

”[...] men så fortsätter hon använda ordet ’pappa’ efter att jag sagt att han har 
ingenpappa, så fortsatte hon säga pappa hela tiden. ”Så ni vet ingenting om pappan?” 
”Nä vi vet ingenting om DONATORN!” (Nina)

Några föräldrar påpekade att de valt att barnet inte ska ha någon pappa samt att de var 
förvånade över att sjuksköterskorna inte hade kunskap om lagstiftningen, t ex att de som 
föräldrar inte har några uppgifter om donatorn. Flera menade att tillvägagångssättet är 
ett och samma i Sverige och att det ju även gäller för heterosexuella par. Ytterligare ett 
mycket viktigt perspektiv på användandet av ett korrekt språkbruk togs upp av en 
informant som beskrev hur de upprepade gånger stött på användandet av pappa när man 
menar donator:

”[...] det är flera vi mött inom vården som använder begreppet pappa om donatorn. Det 
känns som en sån jättemiss som vården verkligen borde ha koll på. Som känns ganska 
allvarlig speciellt när barnen börjar bli äldre och uppfattar vad man säger. Det känns 
som en JÄTTEviktig grej. För våra barn ska ju inte få höra att de har nån slags pappa 
någonstans, iblandad. För oss är det en social roll. Det är jätteviktigt att det benämns 
donator för barnens skull. Så dom inte får någon konstigt bild av att det finns någon 
pappa inblandad.” (Ida)

Paret i fråga hade råkat ut för detta fenomen flertalet gånger då deras andra barn föddes 
prematur och hade problem med tillväxten. Föräldrarna underströk att de såklart förstod 
vad vården åsyftade men förklarade att skiljelinjen stod i att begreppet ’pappa’ innebär 
en social roll medan donator är en medicinsk term.

Konservativt genusperspektiv

En återkommande upplevelse bland informanterna är att sjuksköterskorna och 
barnavårdscentralerna har förmedlat ett konservativt genusperspektiv genom sitt 
språkbruk.

"....ja, all information man får både från MVC, BB, barnavårdcentralen, förlossningen 
är väldigt stereotyp......det pratas, hm... bara om mamma, pappa, barn......mamma, 
pappa, barn.....". (Therese)

En informant visar hur begreppet heteronormativitet återfinns i ett konservativt 
genusperspektiv avseende de leksaker som fanns på barnavårdscentralen. Här 
återberättar mamman vad hennes fyraåriga dotter iakttog och ifrågasatte:

”Varför finns det bara en tjej?! Och varför har tjejen ingen häst?!” ”och varför ser 
tjejen så konstigt ut i ansiktet?!” För det var verkligen så att det var en prinsessa som 
stod och såg rädd ut och skulle bli räddad av riddarna. Något som jag kan tycka är 
väldigt förlegat” (Ida)

Informanten åsyftar här att hon och hennes dotter tolkar leksakerna som bärandes på ett 
konservativt och heteronormativt genusperspektiv där prinsessan är svag och ska bli 
räddad av de manliga riddarna.Ytterligare ett perspektiv på konservativt 
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genusperspektiv återberättas av en informant som deltog i en föräldragrupp för 
samkönade par på en HBT-certifierad barnavårdscentral. Informanten var genomgående 
nöjd med föräldragruppen. Det enda negativa inslaget var en film som visades under 
föräldragruppen och när informanten beskriver denna så sammanfattar hon väldigt väl 
vad flera informanter tagit upp, nämligenatt barnavårdscentralerna ofta använder ett 
språk där man pratar om dikotomier som mammor/pappor eller manligt/kvinnligt. 
Denna informant, liksom flera andra, menar att det istället borde handla om begrepp 
som föräldrar och roller:

”Vi fick se en förlossningsfilm där män pratar om att de som män hämtade saft och vi 
satt med en grupp med bara kvinnor och alla asgarvade. För vi förstod liksom inte om 
dom... På vilket sätt gör man det som MAN?! Det gör man ju som partner, det är ju 
liksom inte en manlig roll...” (Nina)

Bristande kunskap om HBT-familjers alternativ för att skaffa barn

Ett återkommande ämne inom flertalet av våra intervjuer var sjuksköterskornas 
bristande kunskap om vilka sätt som en regnbågsfamilj kan skaffa barn genom. 
Informanterna berättade om att de stött på okunskap kring processer som anhörig 
adoption och assisterad befruktning samt hur dessa processer kan påverka både 
individen och hela familjen. En del informanter beskrev hur de känslomässigt påverkats 
av hormonstimuleringen i samband med in vitro fertilisering (IVF) och hur de mådde 
när de kom till barnavårdscentralen:

”Men det kan va bra att de vet om att det är en ganska lång process. Eller bara det att 
de inte vet om att vi inte kan få syskon.  Det kan bli en ganska jobbig situation liksom. 
Eller att det här var fjärde försöket och jag blev ganska sjuk, för man får ju alltid 
hormonbehandling. För sen när man kommer till BVC, man kan ju va rätt psykiskt trött 
för att det vart en sån period. Så det kanske hade varit skönt att de visste lite kring hur 
det faktiskt funkar.” (Sarah)

En annan informant berättade om anhörig-adoption och menade att den processen har 
med barnavårdscentralen att göra i och med att den inbegriper barnen och familjen. 
Informanten var den förälder som inte fött och således inte heller var rättslig förälder 
förrän den sexton månader långa processen var över. Hon kände att det hade varit 
lämpligt att barnavårdscentralen hade en större förankring i hur anhörig-adoption ser ut i 
verkligheten och visar på konkreta vardagliga svårigheter som en icke-rättslig förälder 
kan stöta på:

”Och det är ju också väldigt konstigt då det var jag som var hemma, jag som var insatt, 
jag som tog barnen till vårdcentralen... men jag kunde inte hämta ut deras medicin.”
(Petra)

Känsla av kränkning

I ett fåtal av intervjuerna fick vi berättat för oss att informanterna varit utsatta för 
kränkande behandling i vården. Det ena av de två fallen var emellertid en händelse som 
utspelade sig på en BB avdelning och i båda fallen var det läkare som var agenter för 
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den kränkande behandlingen. De båda exemplen tyder dock en viss frekvens av grova 
generaliseringar och kränkningar relaterat till sexualitet. Något som just denna grupp i 
mycket större utsträckning än heterosexuella riskerar att ha som bagage när de kommer 
till vården. I det fallet, som utspelade sig på en barnavårdscentral, var sjuksköterskan 
närvarande. Informanten Nina och hennes partner berättade för oss att de under en 
rutinkontroll träffade en barnläkare på barnavårdscentralen och att denne fokuserade i 
samtalet väldigt mycket på att de är lesbiska samt helt apropå sa:

”Jaha så vill ni inte berätta vem som har fött barnet nu kanske!?’ Bara apropå 
ingenting. Vi hade absolut inga tankar på att inte berätta vem som fött. Vi trodde ju 
dessutom att det stod ju kanske, det hade ju jag uppgett när jag ringde” (Nina)

Nina berättade att sjuksköterskan var närvarande. Hon uppmärksammade situation och 
såg ursäktande ut.

”Men hon stoppade inte, eller sa inget. Hon ursäktade det efteråt med att ’Ja han är ju 
lite sådär så att eh”... ‘Vid ett senare tillfälle ville vi ha en annan läkare och då ville 
hon bara förklara att ’han har ju absolut inget emot er!’ och så... att han inte skulle 
vara homofob utan att han bara är lite speciell. Men för oss är det ju ganska irrelevant 
vad han har för motiv liksom...” (Nina) 

Den andra händelsen, vilken utspelade sig på en BB avdelning, beskriver informanten 
som ett väldigt dåligt bemötande där läkaren tedde sig nyfiken och ställde frågor som 
hon inte alls hade att göra med samt kom med anklagelser som grundades i total 
okunskap:

”[...] hon gick in på det där med hur han har blivit till och ifrågasatte oss som föräldrar 
och trodde att detta var olagligt. Hon var väldigt opåläst och hade väldigt konstigt 
bemötande och hon var anklagande.” (Cecilia)

Informanten berättade att allt hade förlöpt väldigt bra på BB och att läkaren var den som 
skulle avgöra ifall de fick åka hem den dagen. Informanten beskrev att hon hade stora 
erfarenheter av barn sedan tidigare men trots detta tyckte läkaren att de skulle 
kvarstanna ytterligare på BB:

”Men hon tyckte vi skulle vara kvar på BB ett tag till för vi hade så lite erfarenhet av 
små barn. Det kändes också som att det handlade mer om att vi var två tjejer än att vi 
inte kunde ta hand om vår son och att vi inte har erfarenhet av små barn” (Cecilia)
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på regnbågsfamiljernas upplevelse av 
mötet med barnavårdscentralen. Utifrån detta syfte genomfördes åtta intervjuer med 
kvalitativ induktiv ansats. Varje intervju inleddes med en öppen fråga i ämnet och 
därefter följdes upp med vissa stödfrågor eller bad informanterna att utveckla sina svar. 
Författarna till denna studie gjorde intervjuer var för sig, delvis på grund av att de inte 
bor på samma ort och det kändes även enklare att vara färre närvarande vid 
intervjutillfällena. Vanligast är att man är en intervjuare påpekar Trost (2010, s. 66).
Polit och Beck (2012, s. 517) skriver att en risk med snöbollsmetod är att informanterna 
kan komma ur samma bekantskapskrets vilket ger en dålig spridning på urvalet. Detta är 
något som minskar studiens relibilialitet (Polit & Beck 2012, s.517). Fördelen med att 
använda snöbollsmetoden genom det sociala mediet Facebook gör att författarna har 
möjlighet att se huruvida informanterna känner varandra. I vårt fall kände ingen av 
informanterna de övriga, i varje fall utifrån vad man kunde se via Facebook. 

Geografiskt visade det sig att våra informanter var tämligen väl spridda inom 
Göteborgs- samt Boråsområdet. Vi kontrollerade var de bodde samt vilken vårdcentral 
de tillhörde. Ingen bodde i samma stadsdel eller tillhörde samma vårdcentral vilket 
också stärker relibilialiteten (Polit & Beck 2012, s.517).Två av informanterna hade dock 
sökt sig till samma föräldragrupp för samkönade vilket visar på hur smalt ämnet är då 
det endast finns en sådan föräldragrupp i en stad som Göteborg. Vi eftersökte manliga 
par men lyckades endast få kontakt med ett. Denna intervju genomfördes dock aldrig då 
paret slutade höra av sig när vi försökte hitta en lämplig tid för intervju. Att ha bra 
inspelningsutrustning så att den som transkriberar intervjun inte upplever svårigheter att 
höra vad som sägs påverkar även relibilialiteten enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 
225). Vi upplevde inga problem med inspelningskvaliteten.

En del av intervjuerna gjordes på högskolans bibliotek i Borås och en del i deltagarnas 
hem efter deras önskemål. Trots (2010, s.65) skriver att platsen som den intervjuade 
befinner sig i ska kännas trygg. När det gäller hemmet är det enligt Trots (2010, s.65) en 
mindre lämplig plats då den intervjuade kan känna sig i underläge och kan störas av att 
till exempel telefonen ringer eller att hunden vill något. Å andra sidan är det fullt lika 
troligt att hemmet utgör en mycket tryggare plats som dessutom placerar informanten i 
överläge då det är forskaren som är på bortaplan är vår åsikt.

Malterud (2014, s.109) skriver att analysen är som en bro mellan rådata och resultat 
efter att materialet har organiserats, tolkats samt sammanfattats. Under analysprocessen 
läste vi alla intervjuer upprepade gånger för att skapa en överblick av texterna. Därefter 
gjordes tabeller i vilka vi placerade informanternas alla meningsbärande utsagor. Av 
dessa skapades sedan kortare stycken för att åstadkomma en bättre översikt av 
meningsenheternas innebörd. Vi försåg därefter utsagorna med koder och började 
försöka binda samman dessa i underkategorier. Detta arbete var det mest svåra då det 
krävdes ett antal omläsningar för att inse vilka utsagor som kunde knytas till samma 
underkategori. Vid analys arbetet är det inte ovanligt att intervjuaren känner sig 
överväldigad av en stor mängd kvalitativ data påpekar Kvale och Brinkmann (2014, 
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s.231). Många av informanternas utsagor handlar om utanförskap liksom att nästan alla 
negativa uttalanden på något sätt handlar om heteronormativitet. Detta skulle kunna låta 
göra att endast en underkategori behövs, men hade inte visat det nyanserade innehåll 
som finns i det insamlade materialet. Ett annat alternativ är att använda sig av väldigt 
många underkategorier, något som i sin tur skulle skapa en svåröverblickbar text.

Förförståelse
Den ena av studiens två författare har tämligen god och lång erfarenhet av 
genusvetenskap, queerteori och har flera bekanta som lever i regnbågsfamiljer samt har 
en lång erfarenet av att genomföra intervjuer, medan den andra författaren har mindre 
erfarenhet. Denna blandning av erfarenheter gav olika förförståelse vid ingången i 
studien. Vi var dock båda tämligen färgade av åsikten att heteronormativiteten är 
allomfattande och genomsyrar hela samhället och hade perspektivet att även vården 
torde uppvisa inslag av heteronormativa uttryck.

Reliabilitet, validitet och överförbarhet

Författare som är insatta i ämnet och forskning, skriver Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, s. 198), granskar om koder, kategorier och teman stämmer med 
textens innehåll och detta ger studien en trovärdighet; reliabilitet. Kombinationen av 
författarnas olika erfarenheter med ämnet ser vi som en styrka då det gjort att vi läst 
materialet utifrån olika perspektiv. Dels med en större förförståelse av ämnet och dels 
med ett mer distanserat synsätt.  Kvale och Brinkman (2014, s. 295) menar att 
reliabilitet syftar till om resultatet kan reproduceras av andra forskare och vid andra 
tidpunkter samt huruvida intervjupersonerna kommer med samma svar på frågorna. Vår 
mening är att en intervju inte kommer utspela sig på samma sätt någon enstaka gång då 
intervjun handlar om ett interpersonellt möte med de inbegripnas unika egenheter. Inte 
heller torde man kunna uppnå samma svar ifall en intervju sker många år senare då 
minnet av händelser försvagas eller förstärks. Exempelvis är det mindre troligt att en 
person minns sin förlossning lika väl efter tio års tid som efter ett halvår. Däremot anser 
vi det troligt att en individ ur en regnbågsfamilj torde framföra berättelser med samma 
innebörd om exempelvis utanförskap och heteronormativa inslag i vård mötena. 

I denna studie inkluderades informanter som hade sina barn fortfarande inskrivna hos 
barnavårdscentral vilket är en styrka för studiens trovärdighet. Att vi endast hade med 
kvinnliga föräldrar i studien är en svaghet, då manliga homosexuella möjligen hade 
kunnat bidra med andra berättelser och erfarenheter än lesbiska par. Bortfallet i vår 
studie var på ett par och dessa föll bort troligen på grund av tidsbrist. De slutade höra av 
sig under försöken att boka en tid för intervju och angav i ett av mailen vi skickade att 
de hade väldigt mycket att göra just under denna tidsperiod. Detta bortfall tycker vi inte 
påverkar trovärdigheten i studien. Författarna av liggande studie tycker att resultatet 
besvarade syftet på ett tydligt sätt och studien har en god nivå av reliabilitet.

Begreppet validitet syftar till riktigheten, styrkan eller giltigheten i något som sägs 
(Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Inom kvalitativ forskning så handlar validitet om 
huruvida och i vilken utsträckning som en metod undersöker vad syftet säger sig vilja 
undersöka (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197; Kvale & Brinkman 2014, s. 
296). Kvale och Brinkman (2014, s. 297) jämför begreppet validitet som 
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hantverksskicklighet och åsyftar att begreppet kan handla om mer än slutprodukten och 
menar att hela forskningsprocessen kan utvärderas. Vi känner oss trygga med att säga 
att vi hållit en hög validitet under våra intervjuer då vi varit noga med att låta 
informanterna återberätta sina levda erfarenheter utifrån öppna frågor. Vidare att vi 
under intervjuerna varit noga med att ställa följdfrågor för att kunna vara säkra på att 
placera det som berättats i rätt kontext, exempelvis att en händelse verkligen inträffade 
på barnavårdscentralen och inte på mödravårdscentralen. 

Vid transkribering har vi valt att försöka behålla en språklig stil på det som sägs för att 
inte förlora mening. Vi har även försökt vid analysen att hålla oss till en konkret och 
enkel tolkning av meningsenheternas innebörd och formandet av 
underkategorier/kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) påtalar 
även att då flera författare tillsammans har deltagit i analysarbetet så skänker det en 
högre grad av validitet. Detta är något som författarna av liggande studie har praktiserat.

I resultatdelen har vi valt att använda oss av rikligt med citat ur vårt datamaterial. Kvale 
och Brinkman (2014, s. 330) menar att dessa är att se som ett sätt att förse läsaren med 
ett intryck ur intervjuns innehåll. Vi har utgått från Kvale och Brinkmans (2014, ss. 
330-331) riktlinjer för rapportering av intervjucitat. Dessa handlar bland annat om att 
citaten ska relatera till texten, kontextualiseras och tolkas av författaren.

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) definierar överförbarhet med hur 
mycket resultatet är användbart det vill säga i vilken utsträckning som resultatet kan 
överföras till andra situationer eller grupper. Det resultat av heteronormativa inslag i 
vården som regnbågsfamiljerna i denna studie har vittnat om torde ha en hög grad av 
överförbarhet till liknande former av vård såsom mödravård, förlossningsvård och BB-
avdelningar samt barnhälsovård i stort. Heteronormativt språkbruk och aspekter som 
bristande representation, sårbarhet och frågor kring kränkning bör även kunna överföras 
till helt andra områden inom vården och socialt arbete med flera.

Resultats diskussion

Föreliggande studie har uppvisat ett resultat av positiva och negativa erfarenheter av 
kontakten med barnavårdscentralen för regnbågsfamiljer. I materialet har vi 
åskådliggjort sexton underkategorier vilka delats upp i två kategorier. Tillsammans 
utgör dessa ett tema som benämns "känsla av utanförskap". Både de positiva och de 
negativa erfarenheterna som regnbågsfamiljerna upplever påverkar i vilken utsträckning 
som en känsla av utanförskap erfars. Vid exempelvis en hög delaktighet i vårdmötet för 
den icke-biologiska mamman minskas känslan av utanförskap. På samma sätt ökar 
utanförskapet vid exempelvis bristande representation av regnbågsfamiljer på 
barnavårdscentralen.

Vi var aningen förvånade över att flera intervjuer till större delen karaktäriserades av 
många positiva erfarenheter.  Detta stämde inte riktigt överens med vår förförståelse av 
forskningsfältet efter genomgången av tidigare forskning. Flera av de informanter som 
berättade om många positiva erfarenheter kom först på slutet av intervjuerna med en 
eller ett fåtal negativa utsagor. Vi funderade kring ifall detta kan ha att göra med det 
fenomen som Malmquist och Zetterqvist Nelson (2014, ss. 58-59) har som ett tema i sin 
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artikel ”Efforts to maintain a ’just great’ story”. Författarna iakttog där hur de lesbiska 
mödrarna berättade om en negativ händelse men avslutade med att översläta kritiken 
med att säga: ”bortsett från det så var allt bara bra! – och författarna menade att detta 
fenomen kanske kommer sig av att lesbiskas föräldraskap är ifrågasatt och de känner ett 
behov av att visa att de upplevt en positiv erfarenhet (Malmquist & Zetterqvist Nelson 
2014, s. 65). Vi anser dock att de positiva inslagen inte var uttalade på ett sätt som 
ursäktade de negativa. Snarare framkom de negativa inslagen först efter att man berättat 
om de positiva. Således torde inte det fenomen som Malmquist och Zetterqvist Nelson 
åskådliggjort ha varit i funktion i vårt material.

Att sjuksköterskans personlighet och professionalitet spelade stor roll för avgörandet av 
ett positivt möte stämmer väl överens med tidigare forskning (Cherguit et al.2012, s. 
1272; Larsson & Dykes 2007, s. 686; Spidsberg 2007, ss. 482-483). Samma informanter 
som uppgett bra bemötande kom dock med kritik mot barnavårdscentralen i andra 
frågor. Personlighet- och professionalitetsfaktorn påverkade stämningen i mötet. I de 
fall som sjuksköterskan uppvisat brister i andra frågor så var det personligheten 
och/eller professionaliteten som avgjorde att regnbågsfamiljerna ändå kände ett 
förtroende.

I motsats till andra studier så rapporterar vår studie om en hög känsla av delaktighet för 
den icke-biologiska mamman vid kontakterna med barnavårdscentralen (Malmquist & 
Zetterqvist Nelson 2014, s. 66; Jalali 2010, ss. 21-22; Röhndal 2009a, s. 149). Utöver 
detta så beskrev flera informanter situationer där sjuksköterskan frågat den icke-
biologiska mamman om hennes anamnes på allergi, längd och liknande. Informanterna 
beskrev detta fenomen som ett positivt tecken på delaktighet. Vi kallade detta för 
felaktig delaktighet och även om informanterna berättade om dessa händelser som ett 
positivt inslag så är de ju samtidigt av heteronormativ karaktär då sjuksköterskan i dessa 
lägen behandlar det lesbiska paret utifrån heterosexuella grunder. En alternativ 
förklaring ges visserligen av en informant som menar att mötena mellan sjuksköterskan 
och familjen resulterat i en väldigt familjär och god relation vilket familjen menade var 
orsaken till att sjuksköterskan inkluderade dem i en felaktig delaktighet. De menade att 
sjuksköterskan kommit till att se deras gemensamma barn så pass mycket som deras 
gemensamma att hon felaktigt frågade den icke-biologiska om ärftlighet.

Flera informanter påtalade att de inte kände sig stötta eller bekymrade över 
slentrianmässig heteronormativitet. Alla kände sig förvissade om att deras barn skulle 
komma att få den vård det behövde och nästan alla kände att det var okej att utbilda 
sjuksköterskorna om HBT-frågor. Beaktas bör att det i föreliggande studie var många 
positiva uttalanden som kom från en grupp som samtidigt upplever en påtaglig 
sårbarhet. Många bar på negativa erfarenheter från vårdtillfällen innan 
barnavårdscentralen och några hade dessutom upplevt negativa inslag under kontakten 
med barnavårdscentralen. Några informanter talade om att deras föräldraskap hotas av 
kommentarer från omgivningen. Detta är något som Malmquist och Zetterqvist Nelson 
(2014, s. 69) är inne på när de skriver att lesbiskt moderskap har av feministisk teori 
setts som ett motstånd mot heteronormativt föräldraskap men samtidigt så är det en 
assimilering av den lesbiska. Den lesbiska modern kan filosofiskt ses som en symbol för 
någon som frigör sig från patriarkatet och maktstrukturen, men samtidigt så sker en 
återanpassning av henne genom heteronormativitetens allomfattning till mer traditionell 



26

femininitet (Malmquist & Zetterqvist Nelson 2014, s. 69). Malmquist och Zetterqvist 
Nelson (2014, s. 69) skriver vidare att den lesbiska modern kan känna att hon måste 
bevisa sitt goda föräldraskap och således hänfaller till att mestadels presentera positiva 
erfarenheter. Här menar man alltså att det sker en assimilering av det icke-normativa. 
En parallell till detta med assimilering av de icke-normativa skulle kunna vara hur flera 
av våra informanter ibland uttryckte att de ju är som vilka Svenssons som helst, med 
den enda skillnaden att de två föräldrarna i familjen är av samma kön. I sådana exempel 
kan man se uttryck för vad Rosenberg påtalar i sin definition av heteronormativitetens 
andra bärande princip (2002, ss. 101-102) det vill säga att tidigare uteslutna grupper ska 
ansluta sig till den dominerande kulturen och deras måttstock.

Intressanta perspektiv som framkom var även att informanter med vårdyrken uppgav sig 
vara trygga i vården på grund av sitt yrke. Detta trots sin tillhörighet till en grupp med 
ökad sårbarhet. På den positiva sidan av uttalanden framkom också att HBT-certifiering 
tycks medverka till ett bättre bemötande av regnbågsfamiljer och en ökad 
professionalitet inom de certifierade verksamheterna. De informanter som bevistat 
HBT-certifierade verksamheter vittnade om hög kompetens och bra bemötande.

Ett av de tydligaste tecknen på utanförskap i vår studie var avsaknaden av visuell 
representation av regnbågsfamiljer inom barnavårdscentralerna i form av bilder, 
symboler, filmer med mera. Några få informanter hade sett regnbågsflaggor på sina 
HBT-certifierade barnavårdscentraler. I övrigt fanns regnbågsfamiljer omnämnda i 
boken Leva med barn (Köhler, Reuter och Tell 2013, s. 18) men en av våra informanter 
beskrev dess text som skriven om regnbågsfamiljer i tredje person det vill säga som att 
den vände sig till de som befinner sig inom normen vilket gav henne en känsla av 
utanförskap. Ytterligare en informant kritiserade bokens inslag om regnbågsfamiljer 
med att inslaget ej skapade en bra representation.  Enligt informanten så var den 
exemplifierade familjebildningen så pass ovanlig och extrem. Det intressanta med dessa 
två exempel är att trots goda intentioner så har man inte lyckats skapa adekvata 
representationer av regnbågsfamiljer. 

Några informanter talade om att de upplevde en biologisk centrering i 
barnavårdscentralens sätt att arbeta. Något som de hade förståelse för men 
informanterna menade också att detta bidrog till en minskad delaktighet för den förälder 
som inte fött barnet. Detta var något som de alla förmodade var likadant för 
heterosexuella par. En informant formulerade sig som att den icke-biologiska mamman 
var lika exkluderad som en pappa vilket skänker ett intressant perspektiv. Denna 
formulering liksom förmodandet att den biologiska centreringens exklusion av även 
heterosexuella pappor skvallrar lite om att det på något sätt finns en acceptans av denna 
form av exklusion. Informanten som påtalar detta med att vara ”lika exkluderad som en 
pappa” uttryckte även att den icke-biologiska mamman ”inte kan säga så mycket” om 
exempelvis amning. Detta vill vi mena är såklart helt sant men ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv finns här en lucka i det kliniska arbetet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 
195) skriver att det är vårdpersonalen som bjuder in till ett vårdande möte och det är en 
inbjudan som patient eller närstående kan svara an på. Det som denna studies 
informanter har gett uttryck för i detta sammanhang är att det saknas en inbjudan. 
Denna lucka är ett område för förbättring i barnavårdscentralens verksamhet där det är 
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viktigt att öka delaktigheten för den förälder som inte fött och inte kan svara på vissa 
frågor. Dessa föräldrar skulle kunna få andra frågor riktade till sig.

Den mest frekvent förekommande kritiken mot barnavårdscentralerna var hur 
användandet av termen ”pappa” skapade ett osynliggörande för främst de icke-
biologiska mammorna. Många informanter vittnade om detta. Samma informanter som 
hade berättat om en positiv delaktighet för de icke-biologiska mammorna berättade även 
hur pratet och frågorna om pappan till barnen skapade känslor av utanförskap. De 
upplevde detta som att deras föräldraskap ifrågasattes. Informanterna delgav oss sina 
åsikter om att pratet om pappan dels användes på ett slentrianmässigt heteronormativt 
sätt det vill säga att sjuksköterskorna glömde av sig och råkade fråga om pappan, dels 
att det förekom på diverse blanketter och formulär samt att de icke-biologiska 
mammorna blev satta i samma grupp som papporna på föräldragrupper. De riktade även 
kritik mot att sjuksköterskorna blandade ihop den medicinska termen ”donator” samt 
den sociala rollen ”pappa”. Dessa olika former av felaktigt språkbruk kräver en 
särskådning. Den slentrianmässiga heteronormativa praktiken liksom att blanketter inte 
moderniserats torde förbättringsmässigt vara tämligen enkla saker att åtgärda. Likaså 
sammanblandningen av termerna donator och pappa. Detta förfarande är oprofessionellt 
och torde bottna i okunskap. Särskilt viktigt för vårdcentralerna bör det vara med tanke 
på det som en informant upplyser om, nämligen att de äldre barnen inte bör få höra om 
att de har en pappa, när de definitivt inte har det. 

Däremot hur de icke-biologiska mammorna bör placeras under en föräldragrupp är en 
mer intressant och komplex fråga. Det uppenbara torde vara att den icke-biologiska 
mamman har något gemensamt med en pappa i det att de båda är partner till den gravida 
kvinnan. Härom råder inga tvivel och förmodligen är detta orsaken till att flera 
barnavårdscentraler gjort detta val för sina föräldragrupper. Förklaringen till att flera 
regnbågsfamiljer ändå kritiserat denna indelning torde härröra från tanken att vården 
inte insett att lesbiska har egna specifika behov inför en förlossning samt under 
småbarnstiden, ett resonemang som flera andra studier har fört tidigare (Malmquist & 
Zetterqvist Nelson 2014, s. 70; Spidsberg & Sorlie 2011, ss. 802-803; Shields et al 
2012, s. 206; Larsson & Dykes 2007, s. 687). 

Vårdvetenskapligt kan detta behov kopplas till det Dahlberg och Segesten skriver 
angående livsvärldsbegreppet. Författarna menar att vårdaren måste erhålla adekvat 
kunskap om samt ha förmåga att se vad hälsa och välbefinnande är för patientens i hens 
miljö (Dahlberg & Segesten 2010, s. 127). Exempel på specifika behov för lesbiska 
återfinns hos Björkman och Malterud (2009, ss. 241-242) i deras studie om lesbiska 
kvinnors erfarenheter av hälso- och sjukvård i Norge. Författarna fann att specifika 
lesbiska behov fanns vilka läkarna hade bristfällig kunskap om. Informanterna i studien 
berättade om att flera läkare inte kände till att vissa sexuellt överförbara sjukdomar även 
kan spridas mellan lesbiska samt att läkarna inte kände till att alla kvinnor oavsett 
sexualitet bör screenas för livmoderhalscancer. Studien ger även bevis för specifika 
lesbiska behov då informanter återberättat om att de har mått fysiskt dåligt och inte 
kunnat koppla detta till en mental utmattning emanerandes från frågor kring sexuell 
identitet men att de träffat läkare som givit en nära och genomgående uppföljning och 
uppmärksammat informanterna på detta. Liknande specifika behov står att se i 
föreliggande studie där informanterna talat om den sårbarhet som kan råda efter 
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genomgången hormonbehandling vid assisterad befruktning. Denna sårbarhet är dock 
inget som är ett specifikt lesbiskt tillstånd då den likaså kan råda hos heterosexuella 
kvinnor som genomgår samma behandling.

Ett exempel på ett specifikt fenomen som kan uppstå i endast ett lesbiskt föräldraskap är 
att den icke-biologiska mamman kan uppleva avundsjuka mot den biologiska mamman 
över hennes föräldraroll. Larsson och Dykes (2007, s. 687) fann i sin studie exempel på 
att en icke-biologisk mamma insåg efter förlossningen att hon hade kunnat vara i den 
biologiska mammans position. Dessa känslor är exempel på ett specifikt förhållande 
som endast kan uppträda i en lesbisk eller transsexuell relation. Ytterligare exempel på 
vad liknande specifika behov kan bestå utav är ett område för fortsatta studier.

Ämnet konservativt genusperspektiv behandlades i flera intervjuer. Många informanter 
upplevde att sjuksköterskorna pratade om mammor och pappor alltför mycket och en 
informant satte ord på fenomenet när hon påpekade att det istället borde handla om 
roller man har som förälder. En annan informant skrattade åt männen i en film som 
hämtade saft. Detta exempel är talande för hur man kan fylla begreppen mamma och 
pappa eller man och kvinna med olika innehåll eller göromål. Det humoristiska och 
väldigt talande med exemplet är väl att få människor skulle på allvar hävda att det är en 
manlig syssla att hämta saft. Snarare tvärtom, ur ett konservativt genusperspektiv så är 
omvårdnad ett kvinnligt göromål. Exemplet borde istället tolkas som ett heteronormativt 
inslag för att mannen som uttalar sig lägger beslag på göromålet att hämta saft. I det här 
sammanhanget så är det män som hämtar saft, och därmed osynliggörs de andra 
människor som kan tänkas vara i situationen av att deras partner håller på att föda. 
Informanten som kritiserar detta inslag menar att de informationsfilmer som visas upp i 
barnavårdcentralens regi bör ha ett mer modernt genusperspektiv.

En annan viktig kritik som utfärdades från denna studies informanter var att de flesta 
sjuksköterskorna vid de icke HBT-certifierade barnavårdscentralerna hade bristande 
kunskap om regnbågsfamiljers möjligheter att skaffa barn. Alltså de vägar som finns 
tillgängliga för att alstra barn för denna grupp människor. Många var förvånade över 
denna brist och menade att assisterad befruktning och även anhörig-adoption är något 
som berör heterosexuella par. Denna brist på kunskap torde alltså inte lika fullt ut kunna 
kopplas till heteronormativitet. Informanterna menade att barnavårdscentralerna borde 
känna till hur man kan må efter exempelvis hormonbehandling eller anhörig-adoption 
eller hur känslomässigt mödosamma och tidsödande dessa processer ofta upplevs. 

Även det rättsliga läget poängterades i och med att den ena föräldern inte är rättslig 
förälder förrän adoptionen är klar men att samma förälder kan vara den som kommer 
med barnet till barnavårdscentralen och ombesörjer dess vardagliga omvårdnad. Ur ett 
familjeomvårdnadsperspektiv är kunskap om dessa frågor särskilt viktig då det kan 
argumenteras för att de kan sätta spår i familjens mående. Sett ur ett 
distriktssköterskeperspektiv handlar det här om att kartlägga familjens behov och 
resurser samt hjälpa dem med copingstrategier (Kirkevold & Strömnes Ekern 2003, 
s.39).  Detta återkopplar även till Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) som menar att 
patientens livsvärld och erfarenheter ska vara det centrala i vårdens perspektiv. 
Författarna påtalar att detta perspektiv måste innefatta patientens vardagsvärld och att 
det vårdande mötet handlar om att vårdare och patient gemensamt kan finna lösningar. 
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Ansvaret för mötet ligger på vårdaren och handlar om att stödja och stärka patienten. I 
det tagna exemplet handlar mötet även om ett lärande där vårdaren behöver lära sig om 
patienten livsvärld och utveckla sin förmåga att vårda (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
126-127, s. 195).

Ett fåtal informanter delgav oss information om att de blivit utsatta för kränkande 
behandling under sin kontakt med vården. Det ena tillfället utspelade sig inom en 
barnavårdscentral och en sjuksköterska var närvarande. Inte vid något av tillfällena var 
det någon vårdpersonal som följde upp ärendet utan kom med bortförklaringar till det 
som inträffat. Brüggemann, Wijma och Swahnberg (2012, ss. 126-127) har skapat 
kriterier för att identifiera missförhållanden i hälso- och sjukvården. Dessa innefattar att 
1) patienten upplever en förlust av sitt människovärde 2) Upplevelse av lidande 3) Att 
händelsen oftast är oavsiktlig samt 4) Att mötet är av likgiltig karaktär. Den tredje 
punkten handlar till stor del om en definition av ordet missförhållande (abuse) och 
innebörden ska här tolkas som att det vanligen i vården inte finns någon som vinner på 
missförhållandet. Enligt dessa kriterier faller båda studiens informanters upplevelser 
inom ramen för missförhållanden. Brüggemann, Wijma och Swahnberg (2012, s. 129) 
tar upp att forskning har visat att patienter som varit utsatta för missförhållanden i 
vården kan uppleva försämrad hälsa som en konsekvens. Även att patienterna avhåller 
sig från att söka vård och att kvinnor som utsatts kan lida flera år efter 
missförhållandena utspelade sig. Författarna tar även upp att personal som varit 
inblandade ofta lider av skuldkänslor och skam, särskilt ifall det handlat om att täcka 
upp och mörka händelsen och ha låtit den utspela sig (Brüggemann, Wijma & 
Swahnberg 2012, s. 129). 

Kliniska implikationer

Barnhälsovården har ett arbete framför sig att genomföra en kunskapshöjning kring 
regnbågsfamiljer och andra sexuella minoriteters liv och behov. Att utmana 
heteronormativiteten är något som alla våra informanter beskrivit som den stora 
utmaningen för barnhälsovården och barnavårdscentralerna för att uppnå välkomnande 
och inkluderande vårdmöten med regnbågsfamiljer. Att anpassa språkbruk bland 
personal och i skriftliga dokument samt att skapa en bättre visuell representation av 
dessa minoritetsgrupper är tämligen enkelt och kostnadsmässigt billigt att genomföra. 
Att utbilda personal om HBT-personers liv och behov som till exempel assisterad 
befruktning, anhörigadoption med mera, är områden som torde kunna ombesörjas 
genom den HBT-certifiering som RFSL tillhandahåller. Exempelvis så var de av våra 
informanter som bevistat föräldragrupper för samkönade mycket nöjda med 
kunskapsnivån. Likaså bör medvetenheten om den ökade risken för kränkning och 
diskriminering öka genom nyss nämnda utbildning. Varje arbetsplats bör dessutom ha 
en handlingsplan för att motverka kränkning och diskriminering vilket dessutom kan 
dryftas på arbetsplatsmöten, utbildningsdagar och liknande.

Vidare forskning

Vår studie har bland annat identifierat behovet av att ytterligare kunskaper om 
regnbågsfamiljers särskilda behov inom barnhälsovården behöver uppmärksammas och 
preciseras. Särskilt saknas kunskap om hur manliga homosexuella föräldrapar upplever 
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mötet med barnavårdscentralen samt vården i stort då föreliggande studie ej lyckades 
fånga det perspektivet.

Slutsats

I resultatet framkommer både positiva och negativa erfarenheter av mötet mellan 
regnbågsfamiljer och barnavårdscentralen. Barnavårdscentralerna uppfattades av 
regnbågsfamiljerna som genomsyrad av heteronormativitet främst i form av 
osynliggörande språkbruk vilket skapade en känsla av utanförskap. Områden som 
särskilt lyfts fram som bristande var visuell representation av regnbågsfamiljer och 
kunskap om regnbågsfamiljers sätt att skaffa barn. Dessa är områden som 
barnhälsovården bör inrikta sig på att förbättra. Bland de positiva erfarenheterna 
märktes främst att alla informanter var trygga med att få rätt vård och att de icke-
biologiska mammorna erhållit en hög nivå av delaktighet. Alla informanter som deltagit 
i verksamheter som är HBT-certifierade har uttryckt stor förnöjsamhet med kunskapen 
hos dessa verksamheter vad gäller HBT-frågor.
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BILAGA 1

Hej!

Vi är två distriktsköterske-studenter vid Högskolan i Borås som under hösten 2014
skriver examensarbete på magisternivå. Syftet med den studie vid skall genomföra är att
ta reda på hur regnbågsfamiljers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queerpersoner som bildar familj och blir föräldrar) upplevelser av Barnhälsovården
(Barnavårdscentraler) ser ut. Hur har dessa familjer känt sig bemötta och vad för
erfarenheter och intryck gjordes under kontakten med barnhälsovården? I Sverige finns
knappt någon forskning på detta område – och vår förhoppning är att kunna tillföra ny
kunskap och utveckla Barnhälsovården med perspektiv som genus och
heteronormativitet.

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod i vårt arbete. Att delta i intervjuerna
är helt frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas utan någon som helst
förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in samt skrivas ned i sin helhet. Alla
informanters namn, ortsnamn och namn på vårdcentraler osv kommer att avidentifieras.
Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Alla informanter erbjuds möjlighet att
korrekturläsa intervjuerna och har även möjlighet att tillföra information.

Intervjuerna beräknas ta cirka 30- 60 minuter. Intervjuerna kan genomföras på en plats
som vi överenskommer om. Antingen i informanternas hem om det passar er, eller så
har vi en lokal i centrala Göteborg som kan användas.Om ni har några frågor angående
intervjuerna är Ni mycket välkomna att ta kontakt med oss eller vår handledare!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Wermelin,

Tel: 0735 46 64 34, Email: henkewermelin@gmail.com

LenceNikolova,

Tel: 0739 54 30 06, Email: lence_n@hotmail.com
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Björn-Ove Suserud, handledare,

Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås.

Email: bjornove.suserud@hb.se
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BILAGA 2

Intervjufrågor

INLEDNINGSFRÅGA:

Kan du berätta hur ni har upplevt kontakten med barnavårdcentralen?

STÖDFRÅGOR:

Hur var första mötet med barnavårdcentralen? Gjordes hembesök?

När barnavårdcentralen förstod att ni är en regnbågsfamilj – hur mottogs detta?
Påverkades mötet av denna information tror ni?

Kände ni oro inför mötet med barnavårdcentralen utifrån er familjs
sammansättning?

Känner ni att ni fått bra kontakt med personalen på barnavårdcentralen?
Vad fungerade bra/dåligt i mötet?

Är er barnavårdcentral HBT-certifierad?

Upplever ni eller märker av fördomar eller okunskap från barnavårdcentralen när
det gäller dig och din familj? – utifrån ett HBT-perspektiv.

Känner ni er trygga i kontakten med barnavårdcentralen?

Har ni varit rädda för att få sämre vård?

Hur inkluderades den icke-biologiska föräldern?

Var ni med i någon föräldragrupp? Hur var det isåfall?

Vid era kontakter med barnavårdcentralen – har ni haft kontakt med andra
yrkeskategorier såsom läkare, dietist, psykolog etc – är det något särskilt där
som påverkat era upplevelser?

Har ni upplevt diskriminering eller otillbörliga/kränkande kommentarer från 
barnavårdcentralens personal?
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Vad för visuella representationer av regnbågsfamiljer har ni uppfattat under era 
besök på er barnavårdscentral? Till exempel böcker, affischer, symboler, 
broshyrer eller liknande. 

Har ni några specifika synpunkter på hur barnavårdcentralens sjuksköterska bör 
uppträda eller förhålla sig ur ett HBT-perspektiv? 

Synpunkter på vad barnavårdcentralens sjuksköterskor skulle kunna ha bättre 
kunskap om vad gäller regnbågsfamiljer?

RFSL erbjuder en HBT-certifiering, som är en utbildning med syftet att skapa 
god arbetsmiljö och respektfullt bemötande utifrån ett HBT-perspektiv. Vad är 
dina synpunkter och erfarenheter av denna utbildning?


