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Sammanfattning 
      

Förlossningsrädsla har tidigare främst undersökts hos kvinnor som lever i 
heterosexuella relationer, och på senare tid även kommit att inkludera deras 
manliga partners upplevelser av rädsla. Förlossningsrädsla kan påverka negativt 
under familjebildningen, vilket gör den viktig att uppmärksamma i alla 
familjekonstellationer. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
förlossningsrädsla erfars och tar sig uttryck hos lesbiska/bisexuella kvinnor och 
transpersoner, samt vad olika typer av bemötande i vården får för betydelse för 
dem och deras rädsla. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 
tio deltagare. De transkriberade intervjuerna bearbetades genom tematisk analys 
med en induktiv ansats.  
 
Analysen resulterade i fem huvudteman som handlar om förlossningsrädslan, 
omkringliggande aspekter och hur bemötande i vården påverkar rädslan; Mina 
förlossningsrädslor, Naturlighet, cisnormer och femininitet, Vägen till barn, Att 
vara sårbar och utsatt under en förlossning och Bemötande i vården. Resultatet 
visar på att deltagarnas förlossningsrädsla är lik den som rapporterats i forskning 
i stort, men att det delvis tillkommer vissa nya aspekter för denna grupp. 
Förlossningsrädslan influeras av deras erfarenheter av bemötande i vården och 
den större omgivande sociala kontexten som påverkar genom processer av 
normer, minoritetsstress, hetero- och cisnormativitet och diskriminering. För 
vissa deltagare har förlossningsrädslan dessutom påverkats av att ha deltagit vid 
en partners förlossning.  
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LAGER UTAV ORO – ERFARENHETER OCH FARHÅGOR KRING 
GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING, HOS FÖRLOSSNINGSRÄDDA 
LESBISKA OCH BISEXUELLA KVINNOR OCH TRANSPERSONER 

 

Inledning 
 
Att bli gravid och att genomgå graviditet och förlossning är stora och 
betydelsebärande händelser i livet för de flesta. Graviditet och förlossning innebär 
vanligtvis både fysiska, och ofta även psykiska påfrestningar (Wijma, Wijma & 
Zar, 1998). I relation till detta blir vissa förlossningsrädda, vilket kan komma att 
påverka dem negativt under alla delar av familjebildningen. Inför examensarbetet 
fick vi höra om möjligheten att delta i ett nystartat forskningsprojekt om 
förlossningsrädsla specifikt hos lesbiska och bisexuella kvinnor och 
transpersoner, som också är det första inom området. Detta ämne väckte vår 
nyfikenhet, utifrån ett intresse för normkritiska frågor och även gällande områden 
som rör förlossning och familjebildning. Det var även spännande att få möjlighet 
att bidra till ny kunskap i ett relativt outforskat fält. Dessutom kändes det 
intressant för oss att titta närmare på hur människor, ur ett psykologiskt 
perspektiv, hanterar en förlossningsrädsla och en samtidig längtan efter att få barn. 
 
Denna examensuppsats skrivs därmed inom ramen för det övergripande 
forskningsprojektet Förlossningsrädsla hos lesbiska/bisexuella kvinnor och 
transpersoner - Förekomst, upplevelser och erfarenheter som består av två 
delstudier och är under ledning av Anna Malmquist och Katri Nieminen. 
Delstudie 1 syftar till att kvantitativt kartlägga prevalensen av förlossningsrädsla 
bland gravida lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner som fått könet flicka 
registrerat vid födseln – afab1, samt deras partner. Delstudie 2 syftar till att 
kvalitativt undersöka hur förlossningsrädsla tar sig i uttryck bland 
lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner. Vår examensuppsats skrivs som en 
del i Delstudie 2.     
 
Förlossningsrädsla kan definieras som en rädsla inför, under eller efter 
förlossning, som i olika grad medför oro. För vissa är oron hanterbar och för andra 
är den svår att hantera utan hjälp och stöd, men medför inte ett påtagligt psykiskt 
lidande. Det som i forskning definieras som svår förlossningsrädsla innebär att 
denna oro får konsekvenser såsom att en person inte vågar bli gravid, föda vaginalt 
eller som medför psykiskt lidande och stör de vardagliga funktionerna. Den 
svåraste formen av förlossningsrädsla innebär en extrem förlossningsrädsla som 
leder till ett undvikande av graviditet eller förlossning (Ryding, 2017). 
                                                   
1 Förkortning för assigned female at birth.  
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Till vår kännedom finns inga studier om förlossningsrädsla hos lesbiska och 
bisexuella kvinnor och transpersoner, vilket först uppmärksammades av 
Malmquist (2016). Malmquist (2016) beskriver att hon i sin forskning gällande 
lesbiska pars familjebildning stött på en del kvinnor som nämnt förlossningsrädsla 
i relation till familjebildning, och att rädslan påverkat dem i beslutet om vem eller 
vilka i paret som ska bära barn. Bland annat detta föranledde henne att starta upp 
forskningsprojektet. 

Bakgrund 
  

Förlossningsrädsla 
Förlossningsrädsla kan uppstå innan, under och efter förlossning (Wijma, 2003). 
Den betraktas som primär då den gravida personen innan eller under sin graviditet 
är rädd för förlossningen. Rädslan kan också betecknas som sekundär då den 
kommer efter en traumatisk förlossningsupplevelse, som varit väldigt påfrestande, 
långdragen eller smärtsam. Förlossningsrädsla kan även förekomma samtidigt 
som annan psykisk ohälsa, såsom depression eller ångest (Nationella medicinska 
indikationer, 2011). En gravid kvinna2 kan av olika anledningar tvivla på sin 
kapacitet att hantera de utmaningar och påfrestningar som en förlossning innebär 
(Wijma et al., 1998). Osäkerhet och ångest kan uppstå från kvinnans upplevelse 
av att vara fast i en situation där hon står inför en förlossning – en okänd och till 
stor del okontrollerbar situation. För vissa kvinnor blir detta så psykologiskt 
stressande att de blir förlossningsrädda (Wijma et al., 1998). Som nämnts i 
inledningen kan förlossningsrädsla variera från ingen rädsla alls, till extrem rädsla 
som påverkar personens liv markant och som därmed har klinisk betydelse 
(Wijma, 2003). Extrem förlossningsrädsla kan beskrivas i termer av fobisk rädsla 
och uppfyller även kriterierna för specifik fobi. Utifrån att en gravid kvinna i 
princip inte kan undvika den kommande förlossningen, är hon fast i situationen. 
Det skiljer sig därmed från vissa andra fobier, som vanligtvis kan kontrolleras 
genom undvikande av det som orsakar rädsla. Ett undvikande av förlossningen 
skulle kunna vara att genomgå en abort eller att få föda med kejsarsnitt (Wijma, 
2003).  
 
Innehållet i själva förlossningsrädslan varierar, men det är vanligt att vara rädd 
för smärta och skada samt för barnets hälsa (Geissbuehler & Eberhard, 2002; 
Melender, 2002; Sheen & Slade, 2018; Sjögren, 1997). Vissa känner rädsla inför 
att inte veta vad som väntar, att inte ha tillräckligt med styrka, att känna sig ensam 
eller att tappa kontrollen över sig själv (Geissbuehler & Eberhard, 2002; Lowe, 
2000; Sjögren, 1997). Förlossningsrädslan kan också handla om en bristande 

                                                   
2 Majoriteten av den forskning som gjorts på gravida personer har fokuserat på kvinnor, därför 
kommer vi när vi refererar till sådana studier använda kvinnor som begrepp, trots att vår 
studie även inkluderar män och icke-binära som bär och föder barn. 
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tilltro till att kroppen ska klara av en förlossning eller att inte kunna prestera bra 
på grund av psykologiska faktorer (Sheen & Slade, 2018; Sjögren, 1997). Bland 
omföderskor är det vanligt att rädslan är kopplad till en tidigare svår förlossning 
eller graviditet (Melender, 2002; Nieminen, Stephansson & Ryding, 2009). 
Orsaker till förlossningsrädsla kan vara negativt mående, sjukdomar eller 
komplikationer med barnet under graviditeten (Melender, 2002). Negativa 
berättelser om andras förlossningar kan också komma att ge upphov till eller 
förstärka en förlossningsrädsla (Fenwick, Toohill, Creedy, Smith & Gamble, 
2015; Melender, 2002). Psykisk ohälsa kan ses som en sårbarhetsfaktor för 
förlossningsrädsla, då gravida kvinnor med psykiatriska syndrom tenderar att ha 
högre grad av förlossningsrädsla, än de som inte har det (Andersson, Sundström-
Poromaa, Bixo, Wulff & Åström, 2003; Lukasse, Schei & Ryding, 2014; 
Storksen, Eberhard-Gran, Garthus-Niegel & Eskild, 2012; Zar, Wijma & Wijma, 
2002). Fler förstföderskor har visat sig vara förlossningsrädda än omföderskor, 
samtidigt som det i gruppen omföderskor finns en större andel kvinnor med fobisk 
rädsla (Nieminen et al., 2009; Zar, Wijma & Wijma, 2001). Kvinnor som 
genomgått någon typ av instrumentell förlossning, exempelvis med sugklocka, 
har visat sig vara mer förlossningsrädda än de som inte gjort det. Det är också 
vanligare att de som önskar föda med kejsarsnitt har en förlossningsrädsla 
(Nieminen et al., 2009; Rouhe, Salmela-Aro, Halmesmäki & Saisto, 2009). 
Förekomsten av svår förlossningsrädsla bland gravida kvinnor i sex europeiska 
länder visade sig i en studie av Lukasse et al. (2014) vara mellan 4,5 procent och 
15,6 procent.  
 
En gravid persons förväntningar inför förlossningen påverkar även dennes 
upplevelse av, och beteendet under, själva förlossningen. Stark förlossningsrädsla 
under graviditeten kan därmed leda till stark rädsla under förlossningen och även 
rädsla efteråt (Alehagen, Wijma & Wijma, 2006). Detta ger i sin tur konsekvenser 
efteråt då de som upplevt stark rädsla under förlossningen också mår sämre 
efteråt, oberoende av hur förlossningen förlöpte rent medicinskt. 
Förlossningsrädsla inför en förlossning kan alltså påverka själva 
förlossningsupplevelsen (Wijma, 2003; Wijma et al., 1998). Stark 
förlossningsrädsla under förlossningen kan också ses som en riskfaktor för att 
uppleva posttraumatisk stress efteråt. Mellan 34 och 54 procent av kvinnor som 
genomgått förlossning har rapporterat att den upplevts som ett trauma (Alcorn, 
O’Donovan, Patrick, Creedy & Devilly, 2010; Soet, Brack & Dilorio, 2003). För 
de som upplever förlossningen som ett trauma ökar också risken för psykisk 
ohälsa och kan även ha negativ påverkan på ankytningen till barnet och relationen 
till partnern (Ayers, Bond, Bertullies, & Wijma, 2016; Ayers, Eagle & Waring, 
2006; Söderquist, Wijma & Wijma, 2006). En mindre andel av de som rapporterar 
förlossningen som ett trauma uppfyller alla kriterierna för PTSD efteråt (Alcorn 
et al., 2010; Ayers et al., 2016; Soet et al., 2003). Riskfaktorer för PTSD efter 
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förlossning är utöver en svår förlossningsupplevelse bland annat 
förlossningsrädsla och depression innan förlossning (Ayers et al., 2016).  
 
Förlossningsrädsla definieras oftast i kognitiva termer. Ett 
självskattningsformulär som vanligen användas för screening och uppföljning av 
rädsla är Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) 
(Wijma et al., 1998). Formuläret finns i två versioner där W-DEQ A-versionen 
används för att skatta rädsla innan förlossning och i W-DEQ B-versionen efter 
förlossning. I formuläret görs självskattning på en likertskala utifrån olika 
påstående om tankar, känslor och föreställningar inför eller erfarenheter av 
förlossningen. Gränsvärden av totalpoängen kan sedan användas för att bedöma 
om rädslan kan betraktas i termer av svår respektive extrem/fobisk 
förlossningsrädsla (Wijma et al., 1998). 
 
Mycket av den forskning som gjorts på förlossningsrädsla, såsom ovanstående 
studier, har gjorts på gravida kvinnor. Förlossningsrädsla finns inte bara hos den 
som bär barnet utan kan även finnas hos den gravidas partner. I heterosexuella 
relationer har manliga partners visats sig kunna ha en förlossningsrädsla inför eller 
efter kvinnans förlossning (Christensen & Dahl-Nordström, 2012; Eriksson, 
Westman & Hamberg, 2005). Ofta handlar den om en rädsla för att barnet ska bli 
skadat eller dö, eller att kvinnan ska ha ont eller dö (Eriksson et al., 2005; Eriksson 
et al., 2006b). För manliga partners kan det, på grund av normer, vara svårt att 
uttrycka sin rädsla och att veta var man kan vända sig för att få hjälp att hantera 
den (Christensen & Dahl-Nordström, 2012; Eriksson et al., 2006b).  
 

Förlossningsrädsla och vården 
Förlossningsrädslan handlar för vissa delvis också om bristande tillit till 
vårdpersonalen på förlossningen. Det kan exempelvis handla om rädsla för att inte 
få tillräckligt stöd, att inte lita på personalens kompetens, att inte få vara delaktig 
i beslut som tas, att bli lämnad ensam eller att möta ovänlig personal (Melender, 
2002; Sheen & Slade, 2018; Sjögren, 1997). Sjögren (1997) fann i sin studie att 
bristande förtroende gentemot vårdpersonalen under förlossningen var en av de 
mest frekventa rapporterade rädslorna gällande förlossning. Björklund (2017) 
lyfter att förlossningspersonalen har en stor inverkan på förlossningsupplevelsen. 
Förlossningsvården har som mål att underlätta och stödja förlossningen, för att 
minimera risker för den födande och barnet och för att förlossningsupplevelsen 
ska bli så positiv som möjligt (Björklund, 2017). I anslutning till alla 
förlossningskliniker i Sverige erbjuds vanligtvis samtalsstöd vid så kallade 
Auroramottagningar, vilka riktar sig till förlossningsrädda och deras partner. På 
mödrahälsovården ska en bedömning göras av den gravidas förlossningsrädsla 
och visar den sig vara måttlig eller svår skickas en remiss till 
Auroramottagningen. Där erbjuds hjälp för den förlossningsrädda att hantera 
rädslan tillsammans med professionella med kompetens för detta. Genom samtal, 
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bearbetning av tidigare förlossningsupplevelser och tillgång till ökad kunskap får 
den gravida och eventuell partner en chans att jobba med rädslan. I vissa fall kan 
partnern vara i behov av egna samtal. Stöd kan ges genom att bland annat få 
besöka förlossningen, planera förlossningen och att få uppföljning efteråt 
(Baummann Gustafsson, 2017). Personer med svår och fobisk förlossningsrädsla 
– som betraktas som klinisk, kan enligt Wijma och Wijma (2017) även bli hjälpta 
av psykologisk behandling. Precis som för andra typer av fobier innebär det 
vanligtvis kognitiv beteendeterapi. I Sverige har bland annat Nieminen, 
Andersson, Wijma, Ryding och Wijma (2016) utvecklat ett nätbaserat KBT-
behandlingsprogram för svår förlossningsrädsla.  
 

LBT3 och familjebildning 
Lagändringar i Sverige har varit viktiga för att samkönade par ska få mer lika 
rättigheter som heterosexuella par redan har (Malmquist, 2016). År 2003 fick 
registrerade partners rätt att ansöka om adoption av barn och närståendeadoption 
av barn som den andra partnern redan är rättslig förälder till, vilket möjliggjorde 
för kvinnliga samkönade par att dela rättsligt föräldraskap (Prop. 2001/02:123). 
År 2005 fick samkönade par tillgång till assisterad befruktning (Prop. 
2004/05:137). Dessa lagändringarna har gjort det lättare för och allt vanligare att 
lesbiska par bildar familj genom egen graviditet och att de får mer än ett barn. Det 
är vanligt att de turas om att vara gravida och att den som är äldst bär det första 
barnet (Malmquist, 2016). Ofta väljer lesbiska par att bilda familj genom 
assisterad befruktning som görs antingen med hjälp av landstinget i Sverige eller 
på klinik utomlands. De kan även välja att göra heminsemination med hjälp av 
donerad sperma från privat donator eller ett manligt homosexuellt par som vill 
dela vårdnad om barnet (Malmquist, 2015). Assisterad befruktning kan göras 
genom insemination som innebär införande av donerad sperma i livmodern eller 
genom provrörsbefruktning (In vitro-fertilisering, IVF), där äggceller tas ut ur 
kroppen, befruktas av spermier för att sedan föras in i livmodern (1177 
Vårdguiden, 2017). I mötet med reproduktionsmedicinska mottagningar för 
assisterad befruktning har lesbiska par beskrivit en känsla av sårbarhet och att bli 
exponerade i patientrollen utifrån att rutiner och erbjudna behandlingar är 
anpassade utifrån heterosexuella par (Malmquist, 2015). 
 
Önskan om att få barn finns hos transpersoner precis som hos cispersoner4, men 
kunskapen om upplevelser och beslutsprocesser hos transpersoner med önskan att 
bära barn är knapphändig (Ellis, Wojnar, & Pettinato, 2015; Veale, Watson, Adjei 
& Saewyc, 2016). Gällande transpersoners familjebildning, har en lagändring 
(SFS 2013:405) inneburit ett avskaffande av tidigare krav på att genomgå 

                                                   
3 Förkortning för lesbiska, bisexuella och transpersoner.  
4 Cisperson syftar på de som identifierar sig med det kön de fick tilldelat vid födseln, flicka 
eller pojke.  
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sterilisering samt att vara ogift för att få byta juridiskt kön enligt Lag (1972:119) 
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. I Sverige har transpersoner alltså 
idag rätt att behålla sina biologiska möjligheter att skaffa barn även efter byte av 
juridiskt kön. Internationellt och i Sverige har transpersoners fertilitet, graviditet, 
förlossningar och föräldraskap börjat att uppmärksammas i forskning, men till vår 
kännedom är det fortfarande ett skralt kunskapsläge, något som även Malmquist 
och Wurm (2017) har påtalat. De lyfter att transpersoner som inte genomgått 
könsbekräftande behandling har samma förutsättningar att få barn som 
cispersoner. Transpersoner har nu rätt att bevara könsceller i eller utanför kroppen 
vid könsbekräftande operation av genitalier, vilken dock kan påverka fertiliteten 
negativt eller innebära sterilitet. Dock innebär rådande lagstiftning att spermier 
enbart får befrukta partner som vill och kan bära barn och äggceller får inte 
inplanteras i någon annan, vilket gör att borttagande av äggstockar och livmoder 
i dagsläget innebär att möjligheten till genetiskt föräldraskap går förlorad 
(Malmquist & Wurm, 2017). Maxwell, Noyes, Keefe, Berkeley och Goldman 
(2017) beskriver i en fallstudie att det finns metoder för transmän att bevara 
fertilitet och bilda familj på ett sätt som bekräftar könsidentiteten. 
Hormonbehandling, både maskuliniserande och femininiserande, inverkar 
negativt på fertiliteten men detta är reversibelt om hormonbehandlingen pausas, 
medans könsbekräftande operation av genitalia generellt innebär sterilitet (De 
Roo, Tilleman, T’Sjoen, & De Sutter, 2016).  
 

LBT och erfarenheter av vården 
I en avhandling av Malmquist (2015) har lesbiska pars erfarenheter av mödra- och 
barnhälsovård i Sverige beskrivits som att de flesta har erfarenheter av gott 
bemötande samtidigt som de även har erfarit heteronormativitet. Malmquist 
(2016) beskriver betydelsen av bemötande och HBTQ5-kompetens när lesbiska 
kvinnor har kontakt med mödrahälsovård i och med familjebildning. En 
återkommande rädsla och stress som beskrivs av lesbiska kvinnor inför mötet med 
mödravården och vid förlossningen är att den medbärande6 kvinnan ska bli 
osynliggjord som förälder. Den födande kvinnan bär dessutom ofta på en rädsla 
att bli ifrågasatt utifrån sin sexuella läggning. I kontakten med vården är det 
utifrån detta viktigt att båda kvinnorna blir bemötta som par och bekräftade i 
rollen som blivande föräldrar. Lesbiska kvinnor beskriver även ett återkommande 
mönster av att själv göra ursäkter för heteronormativitet genom att tona ned 

                                                   
5 Förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt queera.  
6 Medbärande är ett ord vi från början använt för den icke-gravida i ett par, utifrån att många 
par idag uttrycker att “vi är gravida” snarare än att ena är gravid. Detta är ett ord som för oss 
signalerar att graviditet och förlossning ofta är en stor gemensam upplevelse för de som 
skaffar barn ihop. Även medfödande kommer vi använda när vi refererar till partnern till den 
födande under förlossning. Självklart kan upplevelsen skilja sig mellan den bärande/födande 
respektive medbärande/medfödande, varför vi anser det användbart med dessa benämningar.  
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erfarenheter av sämre bemötande i vården (Malmquist, 2015). I en svensk studie 
av Larsson och Dykes (2009) undersöktes lesbiska kvinnors erfarenheter och 
uppfattningar av vård i samband med graviditet och förlossning. Överlag hade de 
positiva erfarenheter av vården, särskilt då de upplevde att deras homosexualitet 
accepterades och möttes med öppenhet. Det var betydelsefullt att båda blev 
bekräftade som föräldrar, särskilt för den medbärande kvinnan. Dock lyftes också 
olika problem med heteronormativitet. En minoritet valde att inte vara öppna med 
sin sexuella läggning, på grund av rädsla att få sämre vård eller för att de skaffade 
barn utan partner och såg sin läggning som irrelevant i sammanhanget.  
 
Gällande transpersoners erfarenheter av vården i relation till familjebildning, 
finns det i nuläget väldigt lite forskning. Ellis et al. (2015) har i en amerikansk 
studie visat på att transpersoner som bär och föder barn ofta upplever en ensamhet 
genom processen och ställs inför flera utmaningar och påfrestningar i mötet med 
vården. En annan amerikansk studie visar på att många transmän väljer att bära 
och föda barn, men upplever att sociala attityder utgör en barriär för att vara öppen 
med graviditet och föda som transman samt söka vård i samband med det 
(Hoffkling, Obedin-Maliver & Sevelius, 2017). Ytterligare en amerikansk studie 
av Light, Obedin-Maliver, Sevelius och Kerns (2014) beskriver att transmän kan 
och genomgår graviditet efter social och/eller medicinsk övergång från kvinna till 
man, FtM7, men att vården saknar medvetenhet och kunskap att möta deras behov.  
 

LBT – hälsa generellt och under familjebildning  
I en rapport av Folkhälsomyndigheten (2014) beskrivs att de flesta lesbiska och 
bisexuella kvinnor i Sverige mår bra och har ett gott allmänt hälsotillstånd, men 
att andelen som upplever att de inte mår bra är större än bland heterosexuella. 
Allvarliga besvär av stress, sömnsvårigheter, värk, långvarig sjukdom och 
självmordstankar tycks vanligare jämfört med heterosexuella. Rapporten tyder 
även på att lesbiska och bisexuella kvinnor i högre grad utsätts för kränkande 
behandling och bemötande, upplever avsaknad av praktiskt stöd samt har lägre 
förtroende för samhällsinstitutioner, än heterosexuella kvinnor. Bisexuella 
kvinnor framträder som särskilt utsatta och bland dem är andelen högst för flera 
olika aspekter av ohälsa, såsom nedsatt psykiskt välbefinnande, svåra besvär av 
ängslan, oro och ångest samt upplevelse av hot och våld och avsaknad av 
emotionellt stöd. Unga bisexuella är den grupp bland cispersoner som mår sämst 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Särskilt utsatta är också transpersoner, där 
upplevelsen av stress är fem gånger vanligare än hos cispersoner enligt 
Folkhälsomyndigheten (2015). Majoriteten av transpersoner uppger att de har ett 
bra allmänt hälsotillstånd, samtidigt som bara en minoritet känner att de kan leva 
helt i enlighet med sin könsidentitet. Även erfarenheter av diskriminering och våld 
är vanligt, samt att ha lågt förtroende för samhällsinstitutioner. Över hälften 
                                                   
7 Förkortning för Female to Male.  
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uppger att de nyligen blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande, 
framförallt på grund av sitt könsuttryck. Transpersoners livsutrymme upplevs 
begränsas av sämre livsvillkor, vilket även påverkar många aspekter av hälsan. 
Många uppger även att arbetsförmåga eller vardag är begränsad på grund av fysisk 
eller psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2015). Unga bisexuella kvinnor 
samt transpersoner framträder alltså som de mest utsatta, medan homo- eller 
bisexuella personer också är mer utsatta jämfört med heterosexuella personer 
(Folkhälsomyndigheten 2014; 2015). Även Meyer (2003) har i en meta-analys 
lyft en ökad prevalens av psykisk ohälsa hos lesbiska, bisexuella och 
homosexuella personer jämfört med heterosexuella och menar att det kan förstås 
genom begreppet minoritetsstress. Även transpersoner omfattas av 
minoritetsstress (Wurm, 2017). Minoritetsstress innebär enligt Meyer (2003) att 
minoritetsgrupper utsätts för en extra stress av bland annat stigmatisering, 
fördomar, marginalisering och diskriminering från omgivande samhälle genom 
sociala och kulturella processer och strukturer. Stressen skapas både genom 
erfarenheter av sådana negativa sociala händelser och genom en inre förväntan på 
det samma (Meyer, 2003).  
 
Gällande måendet under familjebildning och graviditet hos lesbiska och 
bisexuella kvinnor samt transpersoner är det ett forskningsfält som börjat växa 
under tvåtusentalet. Under processen att bilda familj tycks en god hälsa överlag 
dominera, i alla fall för lesbiska par enligt Borneskog (2013). Lesbiska par visades 
överlag uttrycka hög tillfredsställelse i sin relation, psykiskt välmående och låg 
stress kopplat till föräldraskap (Borneskog, 2013). Gällande transpersoner som 
genomgår graviditet och förlossning och deras mående har det börjat komma 
forskning de senaste åren (De Roo et al., 2016; Ellis et al., 2015; Hoffkling et al., 
2017; Light et al., 2014; Maxwell et al., 2017; Veale et al., 2016) men det är till 
vår kännedom fortfarande ett underbeforskat område. I en kanadensisk studie av 
Veale et al. (2016) om transpersoner och graviditet uppgav en tredjedel att de har 
ett dåligt allmänt hälsotillstånd, vilket gällde för både de som har erfarenhet av 
graviditet och de som inte har det. Ingen transperson med erfarenhet av graviditet 
uppgav mycket gott allmänt hälsotillstånd och bland dem som inte har erfarenhet 
av graviditet var det en liten minoritet som uppgav det (Veale et al., 2016).  
 

Motivering till vår studie 
Samhällsförändringar i Sverige har möjliggjort för LBT-par att bilda familj via 
assisterad befruktning, vilket gör att det blivit vanligare att LBT-personer skaffar 
barn. Det gör det också viktigt att öka kunskapen kring olika delar av 
familjebildningsprocessen och faktorer som kan vara av betydelse. Det blir viktigt 
att uppmärksamma förlossningsrädsla eftersom den kan komma att påverka 
förlossningsupplevelsen, måendet samt föräldra- och familjelivet. 
Sammanfattningsvis ser vi olika aspekter som kan påverka och försämra hälsan 
för lesbiska/bisexuella kvinnor samt transpersoner, både generellt under livstiden 
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samt specifikt kopplat till familjebildning och förlossning. Forskning om 
förlossningsrädsla domineras av studier på heterosexuella ciskvinnor och deras 
manliga cispartners, varför kunskapsläget fortfarande är knapphändig kring 
förlossningsrädsla och mående kopplat till familjebildning för andra grupper. 
Eftersom förlossningsrädsla kan finnas hos både den bärande och den medbärande 
(Christensen & Dahl-Nordström, 2012; Eriksson et al., 2005 Eriksson et al., 
2006b) är det även av intresse att se vilka konsekvenser det får i LBT-par där båda 
är potentiella bärare av barn. Psykisk ohälsa har visats vanligare bland lesbiska 
och bisexuella kvinnor samt transpersoner jämfört med heterosexuella cispersoner 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; 2015). Eftersom psykisk ohälsa tycks vara en 
sårbarhetsfaktor som ökar risken för förlossningsrädsla (Hall et al. 2009; Lukasse 
et al. 2014; Rouhe et al. 2011; Ryding et al. 2007, Storksen et al. 2012) är det 
därför viktigt att undersöka LBT-personers förlossningsrädsla. Vår studie 
aktualiseras av att det i dagsläget saknas forskning om upplevelser och uttryck av 
förlossningsrädsla hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner.  
 

Syfte 
 
Vårt övergripande syfte är att se hur förlossningsrädsla erfars och tar sig uttryck 
hos lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner samt vad de upplever att det får 
för konsekvenser. Vi vill även utforska deras upplevelser av bemötande i vården 
samt vilket stöd de fått och önskar få för förlossningsrädslan inför, under och efter 
graviditet. Detta är bland annat viktigt för att kunna öka kunskapen om hur de bäst 
hjälps i vården och att uppmärksamma eventuella förbättringsområden. Vårt syfte 
formuleras således i följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner sin 
förlossningsrädsla och hur tar den sig i uttryck? 

• Hur beskriver de sina erfarenheter av bemötande inom vården generellt och 
i samband med familjebildning och förlossning?  

• Hur upplever de att olika former av bemötande påverkar deras 
förlossningsrädsla? 

 

Metod 
 
Kvalitativ metod har valts utifrån syftet att få en djupare förståelse för upplevelser 
och erfarenheter av förlossningsrädsla hos LBT-personer. Braun och Clarke 
(2013) förespråkar kvalitativ metod då syftet inte är att generera utfall och 
kvantifierbara data, utan att istället få en rikare och djupare förståelse för 
människors subjektiva upplevelser och meningsskapande av olika fenomen. 
Kvalitativ metod passar dessutom vid en explorativ ansats som undersöker ett 
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relativt outforskat område, samt för att ge röst åt en grupp av individer (Braun & 
Clarke, 2013). 

 
Val av metod 

Datainsamling gjordes i form av semistrukturerade intervjuer, vilket lämpar sig 
väl utifrån att vi velat ta del av deltagarnas egna upplevelser av och uttryck för 
förlossningsrädsla. Bearbetning och analys av vårt datamaterial gjordes med hjälp 
av tematisk analys, vilket är en passande analysmetod för att i ett tidigt skede 
angripa ett relativt outforskat område. Den är även lämplig då det bland olika 
kvalitativa metoder är en av de mer grundläggande och mindre komplicerade 
metoderna att lära sig (Braun & Clarke, 2006; Howitt, 2010). Howitt (2010) 
menar även att tematisk analys är passande när det saknas starka teoretiska 
perspektiv som driver analysen utifrån förutbestämda hypoteser, när all data är 
insamlad vid analysstart samt består av detaljrikt textmaterial såsom transkript 
från djupintervjuer. Analysmetoden är även vanligt förekommande inom 
psykologin. Det huvudsakliga syftet med analysmetoden är att identifiera, 
analysera och presentera mönster i datamaterial (Braun & Clarke, 2006). Jämfört 
med flera andra kvalitativa analysmetoder är tematisk analys friare i sin form och 
kan anpassas efter materialet ifråga, rådande syfte samt kunskapssyn (Braun & 
Clarke, 2006). Utifrån detta poängterar Braun och Clarke (2006) betydelsen av att 
tydliggöra vald teoretisk utgångspunkt för analysen för att bättre kommunicera 
tillvägagångssätt och underlätta en granskning av metodens utförande. Vi har 
därför gjort olika ställningstaganden för vår analys. Den epistemologiska 
utgångspunkten vi valt är kritisk realism. Det innebär att deltagarnas 
beskrivningar ses på som i någon mening konstruerade, men att dessa samtidigt 
betraktas ha någon grund i en verklighet. Fokus blir att se på individers egen 
betydelse av sina erfarenheter och ta hänsyn till den sociala kontext de befinner 
sig i och dess påverkan (Braun & Clarke, 2006). Det deltagarna i vår studie 
beskriver gällande sina erfarenheter av förlossningsrädsla och omkringliggande 
aspekter kan alltså betraktas som förankrade i och skapade av deltagarnas 
sociokulturella sammanhang (Adams, McCreanor & Braun, 2013). Deltagarnas 
värld ger tillgång till deras specifika version av verkligheten, och vi som forskare 
producerar sedan våra tolkningar av den verkligheten (Terry, Hayfield, Clarke & 
Braun, 2017). En annan utgångspunkt vi haft är en induktiv ansats och datadriven 
analys, vilket lämpar sig för att ge en rikare beskrivning av hela datan och inte 
bara en utvald teoretisk aspekt av den. Det passar även för ett nytt och outforskat 
område och därmed vårt syfte (Braun & Clarke, 2006). I linje med detta 
tillvägagångssätt gjorde vi en komplett kodning, vilket innebär identifikation av 
allt som är relevant för syftet, istället för att enbart välja ut och koda en aspekt av 
datan (Braun & Clarke, 2013). Vi bestämde oss också inför kodningen att 
övergripande fokusera på och hålla oss nära det semantiska innehållet av datan, 
men att i analysen även tillåta oss att röra oss mot mer latenta tolkningar och en 
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djupare förståelse för deltagarnas beskrivningar. Vi gjorde därmed en semantisk 
kodning som dragit åt det latenta hållet (Braun & Clarke, 2006; Terry et al., 2017).  
 
Trots vår strävan att vara induktiva, har en viss förförståelse funnits hos oss båda. 
Braun och Clarke (2013) förtydligar också att så är fallet för de flesta forskare, 
vilka alltid besitter någon form av förförståelse, erfarenhet och kunskap som i 
varierande mån kommer att influera processen. Vår förförståelse och kunskap om 
normer i samhället och heteronormativitet som begrepp har funnits med från 
början. Valet av studie har även till viss del styrts av vårt intresse för normer och 
normkritik. Utifrån ämnets potentiellt känsliga karaktär tillägnade vi oss även viss 
information kring både HBTQ-begrepp utifrån Lundberg, Malmquist och Wurm 
(2017) samt familjebildning utifrån Malmquist (2015; 2016) inför 
forskningsprocessen. Detta för att vara tillräckligt insatta för att i intervjuerna 
bättre kunna möta våra deltagare och att inte av okunskap eller obetänksamhet 
uttrycka oss på ett klumpigt sätt. Det var även relevant för vår del att tillägna oss 
grundläggande kunskap om graviditet och förlossning, för att kunna samtala om 
och ställa relevanta frågor i relation till förlossningar och förlossningsrädsla. Detta 
har bland annat varit viktigt utifrån att vi själva inte har egna erfarenheter av 
graviditet eller förlossning. Vi läste även inför intervjuerna en översikt om 
förlossningsrädsla (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2017). Utifrån 
vår induktiva ansats försökte vi ändå ha en öppen inställning genom 
datainsamling, bearbetning och analys.  
 

Rekrytering av deltagare 
Deltagare rekryterades till Delstudie 2 i det övergripande forskningsprojektet, 
vilken vår examensuppsats är en del av. Rekryteringen gjordes genom 
annonsering (se bilaga 4) på Facebook i gruppen “Regnbågsfamiljer” och genom 
att vi och Anna Malmquist delade annonsen offentligt på Facebook, samt även på 
internetforumet Familjeliv. Information om forskningsprojektet delades även i en 
intervju med Anna Malmquist som RFSL genomförde, vilken sedan publicerades 
på RFSL:s blogg. I annonsen efterfrågades deltagare som hade en rädsla för att 
föda barn och som identifierade sig som lesbisk eller bisexuell kvinna eller 
transperson som fått könet flicka registrerat vid födelsen. Förlossningsrädslan 
definierades inte i annonsen utan det lämnades upp till deltagarna att avgöra om 
de såg sig ha en rädsla inför att föda barn. Vilken familjesituation deltagarna 
skulle ha specificerades inte i annonsen, men i vissa fall presenterades ytterligare 
information när annonsen publicerades på nätet. Då skrevs det ut att vi 
inkluderade de som väntar barn, de som har barn som de själva eller partner fött 
samt de som ännu inte har barn. Två intresserade personer hörde sedan av sig till 
oss personligen och nio personer kontaktade vi efter att de initialt tagit kontakt 
med Anna Malmquist. Alla som hörde av sig och var intresserade av att delta fick 
därefter ett informationsbrev med mer information om projektet skickade till sig 
(se bilaga 3). Av de elva personer som tagit kontakt genomfördes intervjuer med 
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tio personer. En person tog inte vidare kontakt efter att ha fått informationsbrevet 
och en person kontaktade oss så pass sent att vi valde att hänvisa denne vidare till 
att bli intervjuad av Anna Malmquist.  
 
Vi planerade från början att genomföra minst sju intervjuer. Braun och Clarke 
(2013) rekommenderar sex till tio intervjuer för studenter som skriver uppsats på 
masternivå, vilket var vår riktlinje. När vi hade genomfört sju intervjuer och hade 
ytterligare två inplanerade, insåg vi att vi med intervjuernas omfattning skulle 
behöva hålla oss till maximalt tio intervjuer. Detta ansågs lagom många för att 
utifrån våra tidsmässiga förutsättningar kunna genomföra en sammanhållen 
induktiv analys med komplett kodning av hela datamaterialet. En intervju 
genomfördes sedan av Anna Malmquist, vilken inkluderades efter kodningsfasen 
när vi påbörjat tematiseringsfaserna.  
 

Urval 
Urval av deltagare gjordes i form av ett tillgänglighetsurval, även kallat 
bekvämlighetsurval (Langemar, 2008) där rekryteringen främst gjordes i grupper 
där det troligtvis fanns medlemmar som uppfyllde våra inklusionskriterier. De 
som av intresse hörde av sig och ville delta och samtidigt uppfyllde våra 
inklusionskriterier fick därmed delta i studien. Våra inklusionskriterier var att 
deltagarna skulle anse sig ha en förlossningsrädsla samt identifiera sig som lesbisk 
eller bisexuell kvinna eller transperson som fått könet flicka registrerat vid 
födelsen. Utifrån att deltagarna själva fick definiera sin rädsla kunde vi lämna 
utrymme för olika grad av, och form av förlossningsrädsla. Alla inkluderades 
oavsett familjesituation, vilket var ett sätt att garantera tillräckligt många 
deltagare. Det gemensamma för deltagargruppen var att alla var potentiella bärare 
av barn, hade en förlossningsrädsla och identifierade sig som LBT-personer.  
 

Deltagare 
Totalt deltog tio deltagare i studien, varav nio genom individuella intervjuer. Vid 
en intervju medverkade även deltagarens partner. Partnern satt med som stöd och 
deltog även i viss mån i samtalet. Vi valde att betrakta partnern som en informant 
men inte som en deltagare. Detta eftersom partnern inte delgett samma 
information som övriga, exempelvis formulär, bakgrundsfrågor samt att berätta 
fritt om sin förlossningsrädsla. Av de tio deltagarna identifierade sig majoriteten 
som kvinnor och en som man. Majoriteten identifierade sig som lesbiska eller 
bisexuella och vissa deltagare använde även av andra samtidiga beskrivningar 
såsom pansexuell, homosexuell och polyamorös. Deltagarna var mellan 25 och 
42 år (medelålder 34,5 år). Av dessa hade hälften en utbildning motsvarande 
högskole- eller universitetsnivå. En majoritet av deltagarna hade arbete, ett flertal 
var föräldralediga och två saknade sysselsättning vid tidpunkten för intervjun. 
Deltagarna var bosatta i södra och mellersta Sverige, varav sju i större städer och 
tre i mindre städer eller orter. Majoriteten levde i en relation vid intervjutillfället 
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och flera av dem var gifta. Deltagarna hade mellan noll och fyra barn vid 
tidpunkten för intervjun. Tre av deltagarna var gravida vid intervjutillfället varav 
en hade barn sedan tidigare, som partner fött. Fem av deltagarna hade själva fött 
barn varav två också hade barn sedan tidigare som någon annan fött. En deltagare 
hade barn som tidigare partner fött och en av deltagarna hade inte några barn. 
Några av deltagarna hade även bonusbarn eller fosterbarn delvis boende hos sig. 
Deltagarna fick i samband med intervjuerna fylla i W-DEQ A, vilket vi förklarar 
mer ingående under avsnittet Genomförande av intervjuer. Deltagarnas 
förlossningsrädsla på W-DEQ A, befann sig mellan 81 (måttlig rädsla) och 123 
(fobisk rädsla). Medelvärdet för deltagarnas förlossningsrädsla var 97, vilket 
motsvarar svår förlossningsrädsla. Två deltagare skattade måttlig rädsla (<85), 
fyra skattade svår rädsla (85-100) och fyra skattade fobisk rädsla (≥100). Vi 
upptäckte efter datainsamlingsfasen att två formulär inte var komplett ifyllda, 
vilka kompletterades i efterhand via post. 
 

Tillvägagångssätt 
Sammanlagt genomfördes tio semistrukturerade intervjuer under perioden januari 
– mars 2018, varav fyra genomfördes av en av oss, fem av den andra av oss och 
en genomfördes av forskningsledare Anna Malmquist. Intervjuerna utgjorde ett 
inspelat material om totalt 1077 minuter. De tog vardera mellan 61 och 180 
minuter att genomföra, med ett genomsnitt på 1 timme och 48 minuter (108 
minuter). Vi delade upp deltagarna mellan oss utifrån geografiska områden, för 
att ha möjlighet att genomföra flera intervjuer under samma resa. Den som var 
ansvarig för en intervju bestämde tid och plats med deltagaren. Samtliga 
intervjuer genomfördes under fysiska möten varav nio ägde rum hemma hos 
deltagarna och en intervju på deltagarens arbetsplats efter arbetstid.  
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna inleddes med att deltagarna gavs kortfattad information om 
bakgrunden till studien och det övergripande forskningsprojektet (se bilaga 3). De 
informerades även om forskningsetiska principer och hur det insamlade materialet 
kommer behandlas inom forskningsprojektet. Alla deltagare fick i samband med 
intervjun lämna skriftligt informerat samtycke. Detta beskrivs närmare under 
avsnittet Etiska överväganden. Information gavs också kring intervjuns 
utformning, förväntade tidsåtgång samt upplägg. Vi tydliggjorde att deltagarna 
själva fick styra intervjun utifrån sina egna berättelser. Alla intervjuer spelades in 
via ljudupptagningsprogram på dator. Alla deltagare erbjöds även att i efterhand 
läsa igenom intervjutranskriptionen för synpunkter, vilket två av deltagarna 
gjorde. Samtliga deltagare tackade ja till att få ta del av examensuppsatsen och 
många ville även ta del av publikationer som kommer göras inom ramen för det 
övergripande forskningsprojektet.  
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I enlighet med en semistrukturerad intervju förberedde vi en intervjuguide. Denna 
utformades så att den skulle tillåta flexibilitet under intervjuerna. Intervjuguiden 
bestod av ett gemensamt inledande avsnitt samt tre separata guider utifrån 
familjesituation (se bilaga 1). Guide valdes utifrån rådande familjesituation; om 
deltagaren inte hade barn eller väntade sitt första barn, hade barn som partner fött 
eller själv hade fött barn. I det gemensamma inledande avsnittet av guiden ombads 
deltagarna att dela med sig av bakgrundsinformation om sig själv, sin 
familjesituation samt eventuella sjukdomar, medicinering och traumatiska 
upplevelser. Samtliga separata guider innehöll avsnitten förlossningsrädsla, 
bemötande i vården samt stöd och vård. De två guiderna för deltagare som hade 
barn innehöll även avsnitt om erfarenheter av förlossningar i paret. Frågorna var 
i möjligaste mån utformade för att öppna upp för fritt berättande. Upplägget var 
att inleda med att deltagarna fick berätta om sin förlossningsrädsla i stort, vilket 
Braun och Clarke (2013) menar är ett bra sätt att öppna en intervju. Guiden 
innehöll även följdfrågor kring exempelvis vad rädslan bestod av, vad de var mest 
rädda för och upplevelsen av hur och varför rädslan hade ändrat sig under deras 
liv. Det fanns även frågor om rädslan hade påverkats av något och vilka 
konsekvenser rädslan fått för dem. Därefter följde ett avsnitt om erfarenheter från 
vården, både relaterat till familjebildning och övriga vårderfarenheter. Slutligen 
hade vi ett avsnitt om stöd där vi lät deltagarna beskriva vilket stöd de upplevt att 
de fått från vården för sin förlossningsrädsla samt om det var något de inte fått 
som de hade haft behov av. Guiden agerade som underlag för intervjuns innehåll 
och genomförande, men tillät även deltagare att själva fördjupa eller lägga till 
sådant de upplevde som viktigt, som vi inte frågat explicit om. Dessutom kunde 
vi fördjupa vissa aspekter genom att ställa följdfrågor. Vi avslutade intervjun med 
att fråga deltagarna om det var något de önskade att lägga till, vilket Braun och 
Clarke (2013) rekommenderar och menar är något som kan öppna upp för att 
fånga in viktiga aspekter som inte täckts in tidigare. Inför intervjuerna provade vi 
att använda intervjuguiden på varandra genom rollspel. Utifrån det kunde vi 
diskutera hur det kändes att ställa frågor samt att få frågorna. Vi genomförde även 
en pilotintervju där vi tillsammans intervjuade en kvinna som identifierar sig som 
homosexuell. Efter pilotintervjun och den feedback hon gav oss, gjorde vi några 
mindre ändringar i intervjuguiden för att ta bort upprepningar och otydliga eller 
överflödiga formuleringar. 
 
Under intervjuernas gång försökte vi som intervjuare vara uppmärksamma på hur 
deltagarna verkade känna sig och frågade vid några tillfällen hur det kändes för 
deltagarna att prata om ämnet. Detta menar även Braun och Clarke (2013) att 
intervjuaren bör göra i synnerhet när det handlar om potentiellt känsliga ämnen, 
och att det är viktigt att fråga hur deltagaren mår och att uppmärksamma 
eventuella behov av att ta en paus.  
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Alla deltagare fick efter intervjun fylla i formuläret Wijma Delivery 
Expectancy/Experience Questionnaire, W-DEQ version A. Syftet med detta var 
att vi skulle få information om deltagarnas grad av förlossningsrädsla enligt ett 
standardiserat formulär. Deltagarna fick fylla i formuläret efter intervjun. Detta 
för att vi ville fokusera på deltagarnas egna upplevelser och att W-DEQ inte skulle 
färga deras beskrivningar. W-DEQ A används vanligen för gravida personer som 
står inför en förlossning. Vi valde att använda samma version för samtliga 
deltagare och de som inte var gravida fick i stället instruktionen att föreställa sig 
hur de skulle känna om de stod inför en förlossning.  
 

Etiska överväganden 
Examensarbetet har genomförts som en del i ett övergripande forskningsprojekt 
som etikprövats och fått etikprövningen godkänd i enlighet med Lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Hänsyn har 
tagits till samtliga forskningsetiska principer i utformning och genomförande av 
arbetet, i enlighet med vad Vetenskapsrådet (2017) förordar för en god 
forskningssed. Samtliga deltagare har informerats om att medverkan är frivillig 
och om möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande utan att ge förklaring 
varför. Samtliga har själva valt att delta och i samband med genomförandet av 
intervjun har informerat samtycke inhämtats skriftligt från alla deltagare (Se 
bilaga 2). Deltagarna och även den partner som deltog i en intervju har också 
givits information om vad det insamlade materialet kommer att nyttjas till - att det 
används till både examensuppsats, forskningspublikationer samt information till 
vården. Alla har informerats om detaljer rörande konfidentialitet och hantering av 
personuppgifter och insamlat material; att inspelningen samt transkribering av 
densamma kommer att sparas i minst tio år för forskning, skyddat och avskilt från 
personuppgifter.  
 
Vår transkribering har också genomförts på ett sätt som bibehåller anonymiteten 
i form av att personnamn, geografiska platser och vissa andra detaljer som skulle 
kunna spåras tillbaka till personerna har avidentifierats. I vissa fall har vi valt att 
i uppsatsen inte presentera detaljer om hur många barn de specifika deltagarna har 
och om det är en nuvarande eller tidigare partner, eller annan person, som fött 
gemensamma barn. Alla partners benämns också som just partner, även om 
deltagare själva benämnt dem med något annat mer specifikt som fru, man eller 
sambo. Åtgärder har vidtagits av oss för att ingen enskild individ ska vara möjlig 
att identifiera. I uppsatsen har samtliga namn som förekommit i intervjuerna bytts 
ut, vilket innefattar intervjudeltagare, anhöriga och bekanta samt vårdpersonal 
som deltagarna varit i kontakt med. På samma sätt har samtliga ortsnamn och 
namn på sjukhus och kliniker tagits bort. I vissa fall har vi även valt att utelämna 
ytterligare detaljer om personlig information om deltagare, genom att ta bort 
detaljer i excerpt och att i texten beskriva deltagare utan att namnge dem.  
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Genomförandet av intervjuerna har också gjorts med ett förhållningssätt präglat 
av att förlossningsrädsla kan vara ett känsligt och intimt ämne för deltagarna att 
prata om. Vi hade inte heller i förväg någon information om vilken grad av 
förlossningsrädsla eller vilken behandling deltagarna eventuellt hade fått eller fick 
vid tidpunkten för intervjun. Vi eftersträvade att vara respektfulla, inlyssnande 
och bekräftande utan att bli terapeutiska under intervjun, samt att vara 
uppmärksamma på och hänsynstagande till hur deltagarna mådde och kände sig. 
En medvetenhet kring oss och vår eventuella påverkan på intervjudeltagarna kom 
att prägla vårat förhållningssätt under intervjuerna. Särskild hänsyn till mående 
under intervjun togs i de fall då deltagaren var gravid vid intervjutillfället och stod 
inför en förlossning, detta för att inte förvärra deltagarens förlossningsrädsla och 
oro inför förlossningen. Frågor om eventuella traumatiska erfarenheter, 
medicinering och fysiska eller psykiska sjukdomar ställdes tidigt i samtliga 
intervjuer, vilket kan upplevas känsligt att dela med en okänd intervjuare. Utifrån 
det uttryckte vi att de hade möjlighet att återkomma till frågan senare under 
intervjun, för att endast lyfta upplevelser de kände var relevanta i förhållande till 
förlossningsrädslan. I detta var vi noga med att betona frivilligheten i 
intervjusituationen och att deltagarna endast behövde berätta det som de själva 
var bekväma med att delge. Utifrån deltagarnas svar kunde vi ytterligare anpassa 
vårt förhållningssätt under intervjun efter deltagarnas olika behov. En ytterligare 
åtgärd som vidtogs var att i samband med intervjuerna ge information om att vid 
upplevelse av försämrat psykiskt mående eller övriga frågor, var deltagarna 
välkomna att kontakta forskningsledaren Anna Malmquist för att få vidare hjälp. 
 

Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
Transkription 
Nio av intervjuerna transkriberades i sin helhet av oss vilket gjordes löpande 
under perioden då de genomfördes. Transkriberingen gjordes av samma person 
som gjort intervjun. Den intervjun som genomfördes av Anna Malmquist 
transkriberades av henne. Allt som sades under intervjuerna transkriberades och 
även icke-verbala yttranden som skratt, gråt och suckar, respektive inom 
(parantes). Starka betoningar markerades med understruken text, längre pauser 
markerades med (paus) och kortare uppehåll gjordes i form av tre punkter. 
Kommatecken användes för att markera när någon stannade upp kort i talet eller 
började säga något annat i samma mening utan att göra tydligt avslut på den. 
Braun och Clarke (2013) argumenterar för vikten av att vara försiktig med 
användningen av punkter i transkriberingen, eftersom detta kan förändra 
innebörden eller nyansen i det som sägs. Vår valda nivå av transkribering såg vi 
som lämplig utifrån vår analysmetod och syfte, vilket även överensstämmer med 
vad Braun och Clarke (2013) förordar. Eftersom vårt syfte inte var att gå in i detalj 
och analysera språket markerades inte hur långa pauserna var eller alla icke-
semantiska yttranden. Våra transkriptioner skiljde sig något åt i form av att en av 
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oss använde kommatecken mer frekvent. Övergripande betraktade vi 
transkriberingen som en aktiv fas där vi såg det som ett första sätt att med 
nyfikenhet lära känna vårt datamaterial, vilket Braun och Clarke (2006) 
rekommenderar. När alla intervjuer genomförts och transkriberats, lyssnade vi 
igenom varandras ljudfiler och läste samtidigt igenom tillhörande transkription 
och gjorde mindre korrigeringar. Denna korrekturläsning blev ett sätt att 
kontrollera att intervjuerna och transkriptionerna stämde överens, det vill säga ett 
sätt att garantera noggrannhet (Braun & Clarke, 2013). Detta var även ett passande 
första steg för att vi båda skulle ha möjlighet att sätta oss in i hela datamaterialet. 
Totalt omfattade intervjutranskriptionerna 339 sidor.  
 
Tematisk analys 
Vår tematiska analys följde den process som Braun och Clarke (2006) beskriver 
innehållande sex faser. Under hela denna process skrev vi minnesanteckningar 
kring tankar, idéer och frågor som framträdde under arbetets gång, vilket enligt 
Braun och Clarke (2006) också är ett sätt att förhålla sig reflexivt till processen 
och sitt eget bidrag till den. Den första fasen i analysen handlar om att först 
transkribera och sedan att fortsätta lära känna datan genom att läsa igenom allt 
material (Braun & Clarke, 2006). Här försökte vi i enlighet med Braun och Clarke 
(2006) beakta både djupet och bredden i datamaterialet och genomläsningen 
gjordes noggrant och nyfiket. Vi började i detta skede att aktivt leta efter betydelse 
och mönster i datan och fortsatte att skriva ner minnesanteckningar och initiala 
idéer i enlighet med Braun och Clarke (2006). I den andra fasen, som innefattar 
en initial kodning av datamaterialet (Braun & Clarke, 2006), gjorde vi en komplett 
kodning som innebär en kodning av allt datamaterial. Vi höll oss nära det 
semantiska innehållet, alltså det som sägs, i den initiala kodningen av 
datamaterialet. Kodningen gjordes i marginalen av intervjutexten på datorn. Ett 
möjligt förfarande hade varit att båda genomförde varsin kodning av hela 
materialet och att sedan jämföra koderna. Vi valde istället att koda varandras 
intervjutranskript vilket var ett beslut vi tog sett till tidsåtgång för kodning samt 
vårt materials stora omfattning. I samråd med handledare gjorde vi denna 
avvägning för att hinna med alla steg av bearbetning och analys. För att ändå 
förvissa oss om att vi genomförde kodningen likvärdigt, så testkodade vi 
individuellt tio sidor av ett av transkripten och jämförde sedan våra koder med 
varandra. Det gav oss möjlighet att se på vilket sätt vi kodade och eventuella 
överlapp gällande vad som kodats som relevant samt hur det kodats. Vi gjorde då 
bedömningen att det fanns en samstämmighet i vad och hur vi kodade. Sett till 
alla koder som sedan genererades, bedömde vi även att vår respektive kodning 
var likvärdigt gjord. Den tredje fasen handlar enligt Braun och Clarke (2006) om 
att börja konstruera mönster av koderna som är av relevans för syftet. Vi samlade 
alla koder i ett dokument och läste igenom dem. Sedan började vi att sortera 
koderna i kluster utifrån likheter samt genom initiala tankar om mönster. Vi 
arbetade fram många kategorier av koderna och valde sedan ut de som var mest 
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anknutna till vårt syfte samt de som återkom i många av deltagarnas berättelser. 
Vi började sedan samla all data i form av excerpt som var kopplade till koderna i 
respektive kategori. Dessa kategorier blev därmed våra initiala teman. Fjärde 
fasen beskriver Braun och Clarke (2006) som en process av att granska de initiala 
temana och se om de håller ihop som enheter utifrån dess tillhörande excerpt och 
även att se om de håller ihop över allt datamaterial. I denna fas läste vi igenom 
alla excerpt och skissade upp tankekartor för att se hur våra teman potentiellt 
hängde ihop och hur de samtidigt kunde ses som separata områden. Den femte 
fasen handlar sedan om att förfina och namnge teman (Braun & Clarke, 2006). 
Detta görs genom att fortsätta att granska alla excerpt, koder och kategorier i en 
process att säkerställa att respektive tema håller ihop som ett sammanhängande 
narrativ, med ett underliggande koncept som kärna. Under denna process 
reflekterade vi över hur varje tema och dess tillhörande excerpt kunde relateras 
till vårt övergripande syfte och till vårt datamaterial i sin helhet. I bearbetningen 
av teman och dess excerpt blev det tydligt att alla teman behövde delas upp i 
underteman. I den sista analysfasen ska resultatet framställas i text (Braun & 
Clarke, 2006). Det vi gjorde här var därmed att skriva fram våra teman som 
berättande text med väl utvalda excerpt för att exemplifiera och visa på tydlig 
förankring av analysen i datamaterialet.  
 
Braun och Clarke (2006) beskriver vidare att analysprocessen är dynamisk och 
kräver en rörelse fram och tillbaka mellan de olika faserna, bland annat som en 
del i kvalitetssäkring av den analys och konceptualisering som görs. Framförallt i 
fas tre, fyra, fem och sex rörde vi oss ständigt mellan olika faser för att komma 
framåt i vår bearbetning och analys. Detta gjorde att vi kunde röra oss mot mer 
abstrakta teman och samtidigt säkerställa att de överensstämde med vår 
ursprungliga data. Vi påbörjade skrivandet av resultattexten av några teman 
samtidigt som vi förfinade resten av temana och gav slutgiltiga namn på alla 
teman. Det slutgiltiga resultatet av vår analys var olika teman som vi anser 
representerar våra deltagares förlossningsrädsla och associerade aspekter.  
      

Resultat 
 
Vår analys och bearbetning av intervjuerna resulterade i fem huvudteman med 
mellan två och tre underteman i vardera (se figur 1). Dessa representerar det mest 
relevanta och återkommande i deltagarnas berättelser som varit relevant utifrån 
vårt syfte. Det första temat är Mina förlossningsrädslor med tre underteman; 
Vanliga rädslor, Jag är rädd för att inte få bra vård och Rädslan hänger ihop med 
min kropp och mitt underliv. Nästa tema har vi valt att kalla Naturlighet, 
cisnormer och femininitet med två underteman; Urkvinnan och moder jord och 
Att vara man, ickebinär eller ha ett androgynt könsuttryck. Vårt tredje temat är 
Vägen till barn vilket har tre underteman; Vem som bär - ett komplext beslut, Lång 
och påfrestande väg till barn och Präglad av partnerns förlossning. Det fjärde 
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temat benämner vi Att vara sårbar och utsatt under en förlossning med två 
underteman; Sårbar under förlossningen och Den “extra” sårbarheten. Det femte 
och sista temat är Bemötande i vården med tre underteman; Det bristfälliga och 
heteronormativa bemötandet, Det goda bemötandet samt Jag behöver vård som 
är HBTQ-kompetent. Vi har valt att presentera temana i en ordning som först ger 
en förståelse för deltagarnas förlossningsrädsla och sedan vad som omger den. 
Slutligen presenteras teman som visar på hur mötet med vården på olika vis 
påverkar både förlossningsrädslan och förlossningsupplevelser.  
 

 
Figur 1. Översikt huvudteman och underteman. 
 

Mina förlossningsrädslor 
Det här temat handlar om innehållet i själva förlossningsrädslan, något samtliga 
deltagare beskriver som en kombination av olika rädslor. Det finns en vidd i 
deltagarnas beskrivning av sina olika rädslor som utgör vad de själva definierar 
som sin förlossningsrädsla och vad den tydligast handlar om. Vi har valt att dela 
upp temat i tre underteman, som alla handlar om det som framhävs som det mest 
centrala i förlossningsrädslan, men samtidigt belyser olika aspekter av den. Det 
första undertemat Vanliga rädslor handlar om rädslor kring smärta, skador, blod, 
sprutor, komplikationer, kontrollförlust, panik, död samt egna reaktioner som alla 
är kopplade till själva förlossningen. Det andra undertemat Jag är rädd för att inte 
få bra vård handlar om en tydlig rädsla för att inte få bra vård i samband med 
förlossningen. Det tredje undertemat Rädslan hänger ihop med min kropp och 
mitt underliv handlar om att förlossningsrädslan för vissa är tätt kopplat till en oro 
och ett obehag kring kroppen och särskilt underlivet gällande förlossningen. Här 
beskriver vissa deltagare känslor kring att inte känna sig bekväm med att genomgå 
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en vaginal förlossning eller att inte veta om kroppen kommer att klara av en 
förlossning, vilket är ytterligare en central del i deras förlossningsrädsla.  
   
Vanliga rädslor 
Förlossningsrädslan utgörs för de flesta deltagare av att behöva genomgå stark 
smärta som kommer vara ohanterbar i styrka eller duration. För vissa försvåras 
smärtupplevelsen ytterligare av att de har underliggande fysiska sjukdomar som 
påverkar. En del av dem beskriver att de är rädda för en smärta som är så stark så 
att de kommer svimma eller dö. Detta lyfter och resonerar en av deltagarna kring:  
 

… jag tror kanske jag har låg smärttröskel alltså så, det kommer liksom till en viss punkt 
där jag, jag tror inte jag skulle klara av det, jag tror jag skulle svimma jag tror jag skulle 
dö av smärta, asså så, eh jag vet jag är liksom också för hur min kropp skulle reagera på 
så mycket smärta, för att det finns risk för att jag bara ger upp eller bara, jag vill inte, 
jag vill inte vara med på det här, eh. Och dom gånger i livet jag har liksom upplevt 
smärta, så vet jag att min reaktion är väldigt så, jo men nu vill jag hellre dö liksom. 
(Emelie, gravid) 

 
Flera uttrycker även en oro över att i samband med smärtan inte få rätt eller 
tillräcklig smärtlindring. Majoriteten av deltagarna uttrycker också en rädsla över 
att få skador under förlossningen och en del uttrycker stark rädsla kring att inte 
läka ihop eller få permanenta skador. I relation till permanenta skador lyfter en 
deltagare en rädsla att dessa skulle inverka negativt på livskvalitet och sexliv. 
Flera uttrycker också en rädsla att behöva genomgå akut kejsarsnitt, använda 
sugklocka eller att underlivet skulle behöva klippas och sys. Några uttrycker 
också obehag inför att det skulle förekomma mycket blod under förlossningen. 
Rädslan är för flera av deltagarna också kopplad till att en förlossning innebär 
bristande kontroll och risk för att tappa kontrollen helt. Några av deltagarna har 
haft erfarenhet av eller planerar att göra ett kejsarsnitt, vilket de menar ökar 
kontrollen kring förlossningen något. Trots det nämner några av dem en stark oro 
inför att det ändå kan komma att bli en vaginal förlossning, om den kommer igång 
spontant innan det planerade snittet. Rädslan för en vaginal förlossning är därmed 
närvarande, trots ett planerat kejsarsnitt. Vissa deltagare beskriver en panik eller 
panikångest i relation till förlossningen och flera pratar även om en rädsla för hur 
de kommer bete sig. Många betonar också det ofrånkomliga i 
förlossningssituationen, att inte kunna ångra sig, avbryta, dra sig undan eller ge 
upp, utan att tvingas fullfölja en vaginal utdrivning av barnet. Förlossningsrädslan 
innebär för många en rädsla att barnet ska skadas eller dö under förlossningen. 
Vissa har erfarenheter av oro för att barnet ska dö under graviditeten. För en del 
har även en oro för att få barn med särskilda behov funnits med. Rädslan är för 
många kopplad till katastroftankar inför förlossningen och handlar om det värsta 
tänkbara som kan komma att hända en själv och barnet. En av deltagarna fångar 
in det som majoriteten beskriver, att förlossningsrädslan inte är en rädsla utan en 
kombination av rädslor kopplade till förlossningen:  
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Intervjuare: Är det nånting i allt det som du skulle placera som att du är mest rädd för? 
Laila: Ah men just eh ha så sjukt ont och att liksom barnet inte kommer ut och det blir 
kaos och kris liksom. Och att det inte finns kompetent personal som kan ta hand om det. 
Att jag svimmar, dör (skratt). (Laila, själv fött) 

 
För vissa finns det mer specifika rädslor som deras förlossningsrädsla bottnar i. 
För en av deltagarna är förlossningsrädslan tydligt kopplad till en graviditet med 
tvillingar och de extra risker det innebär att genomgå en tvillingförlossning. En 
annan deltagare beskriver att förlossningsrädslan framför allt bottnar i en 
sprutfobi utifrån att förekomsten av nålar och sprutor oftast i någon form ingår i 
förlossningssituationen. Två av deltagarna uttrycker att deras rädsla inte handlar 
så mycket om smärta, utan att de i stället är rädda för att hamna i en situation där 
andra bestämmer och ger dem dålig vård, vilket nästa undertema handlar om. 
 
Jag är rädd för att inte få bra vård 
Många av deltagarna lyfter i relation till förlossningsrädslan att den också handlar 
om en rädsla att inte få bra vård. De uttrycker rädsla inför resurs-, kompetens-, 
och personalbrist som kan medföra otillräcklig hjälp och vård i samband med 
förlossning. Dessa rädslor innefattar att bli omhändertagen på ett smärtsamt sätt, 
att inte få akut livräddande vård eller att bli traumatiserad på grund av att bli 
lämnad ensam eller att uppleva sig ensam i situationen. Även en rädsla för att inte 
få tillräcklig eftervård av eventuell förlossningsskada finns med som en del av 
rädslan gällande vård. Dessutom finns en rädsla att det inte ska finnas någon med 
kompetens i rummet som kan hjälpa till, vilket vissa beskriver att de kan gardera 
sig emot genom att föda med planerat kejsarsnitt som kräver närvarande personal 
på ett annat sätt. Flera deltagare uttrycker att de egentligen har en tilltro till att 
förlossningspersonal är kompetenta och har förmåga att bemöta dem bra, men att 
rädslan hänger ihop med en bild av resursbrist i form av att antingen inte få plats 
på förlossningen eller att inte ha personal närvarande. I relation till det beskriver 
en av deltagarna:  
 

… dom kan ju ha hur mycket hjälpmedel och grejer som finns, men har dom inte 
personal och inte, finns det inte tillräckligt mycket, amen du kan ju liksom föda i 
korridoren liksom. För att det inte finns plats liksom så att. Spelar ingen roll om dom 
har en pall [hjälpmedel] så då åkte vi [till annat sjukhus] (skratt). (Sarah, själv fött) 

 
Sarah vägde tillgången till praktiska resurser mot tillgången av personal inför sin 
förlossning och kände att det var viktigare med personal än många olika 
hjälpmedel i förlossningsrummet. En annan deltagare beskriver oron inför en 
förlossningsmottagning i kris och att lämnas ensam och i princip förlösa utan 
vårdpersonal:  
 

… jag har ingen aning om hur det kommer gå till. Det man ser liksom på nyheterna å så 
är att det är kris liksom folk ligger i hallen och liksom (skratt) det är bara sommarvikarier 
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(skratt) som liksom tar emot och det är ja hur många patienter på en barnmorska och en 
läkare liksom. Eh så det hade ju känts (skratt) givetvis känts bättre om man var helt 
säker på att det var nån som var hos mig hela tiden liksom och att man inte behöver 
liksom oroa sig för att aa men nu är min barnmorska liksom å tar emot nåt annat barn å 
så kommer kanske mitt barn å så är man där liksom, lite så överlämnad till sig själv. 
(Emelie, gravid) 

 
Vi ser att deltagarnas rädslor delvis påverkats av sådant de hört eller läst om som 
gett bilden av ett “förlossningsmottagningskaos” och skräckupplevelser om 
felaktig eller dålig vård i samband med förlossning. Rädslan inför detta får olika 
konsekvenser för olika deltagare. För vissa är det en viktig orsak till varför de 
väljer att föda med planerat kejsarsnitt och för andra påverkar det var de väljer att 
föda. Majoriteten vittnar om hur svårt det är att inför en förlossning gardera sig 
emot att inte själv drabbas av förlossningsvårdens resurs-, personal- och 
kompetensbrister, samt att bristerna ökar på sommarsäsongen. Bland deltagarna 
finns det olika grad av tilltro till att få god vård. I detta undertema lyfter vi de som 
överlag har en förväntan att de ska få god vård, men som oroar sig för att möta 
brister specifikt vid en förlossning. Rösterna från de deltagare som har ännu lägre 
tilltro till vården både generellt och i relation till förlossning kommer vi lyfta in 
och redogöra för i huvudtemat Att vara sårbar och utsatt under en förlossning. 
 
Rädslan hänger ihop med min kropp och mitt underliv 
Hälften av deltagarna uttrycker även att förlossningsrädslan mer tydligt hänger 
ihop med deras kropp och underliv. När de beskriver sina rädslor kopplade till 
förlossningen beskriver flera att det känns väldigt onaturligt att något ska komma 
ut ur underlivet, att det skulle kännas obehagligt, absurt och som ett moment de 
inte alls vill genomgå. De lyfter även rädsla inför en vaginal förlossning och ett 
obehag inför att genomgå undersökningar som innebär att folk ska benämna, ta i 
eller penetrera underlivet på ett sätt de inte kan gardera sig emot. En deltagare 
beskriver: 
 

Intervjuare: ... om du skulle beskriva det som du är rädd för? 
Emelie: Det är nog själva eh förlossningen, asså när barnet kommer ut liksom, ur liksom 
mitt (skratt) underliv det är bara så helt absurd grej för mej, att saker går sönder å liksom 
massa blod, asså jag får helt eh jag vet inte jag har liksom, det är liksom i mitt liv så ska 
det hända liksom så lite som möjligt... där, asså inte så, jag har inte penetrativt sex till 
exempel och bara den grejen är liksom eh att det liksom (skratt) ska komma nånting tio 
gånger så stort ut och folk liksom ska upp där å kolla å känna å vända på saker, jag får 
helt liksom aa jag får helt (skratt) ångest av tanken liksom på att det ska vara å att det 
ska kunna liksom bli en situation som antingen vårdpersonalen eller jag tappar 
kontrollen över å så är det liksom in med massa grejer som man inte hade planerat. 
(Emelie, gravid) 

 
För Emelie handlar det inte bara om obehag inför att föda ut ett barn inifrån genom 
underlivet, utan lika mycket om att vårdpersonal kan behöva föra in händer eller 
instrument utifrån, vilket för henne upplevs särskilt främmande och olustigt bland 
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annat utifrån sina sexuella preferenser. Även en annan deltagare beskriver sin 
upplevelse av att det känns väldigt onaturligt att bli gravid genom att ha sex och 
att det är lika onaturligt att krysta ut ett barn ur sitt eget underliv. Därför utgår hon 
ifrån att vården kan möta upp behovet för att ge en process att bli gravid samt att 
föda som är så klinisk och medicinsk som möjligt. I hennes fall innebär det 
insemination på klinik och ett planerat kejsarsnitt, vilket inte heller är helt 
oproblematiskt. Att skaffa barn som lesbisk med dessa förutsättningar, beskriver 
hon som en jätteutmaning eftersom det kräver extra många gynekologiska 
undersökningar som i sig är en av de saker som upplevs mycket obehagligt:  
 

Laila: Eh ja och det var, där hade jag liksom jag bara utgick från att det kommer kunna 
gå att få kejsarsnitt, men jag trodde ju att jag skulle dö även av kejsarsnitt så att det fanns 
inget ja mer alternativ, men att hålla på och krysta ut nånting ur sitt underliv var ju 
liksom ett icke-moment för mig. Så att jag kän- asså jag tycker ju också det är jobbigt 
att gå till gynekologen, och liksom allt det där på nån såhär... Och jag genomgick ju 
skitmånga gynundersökningar under graviditet- 
Intervjuare: Inför själva processen? 
Laila: Aa precis inför processen att bli gravid, så att det var ju också en jätteutmaning. 
Och sen så, ah men det var ständig... ah det pågick väldigt mycket sånt som jag kände 
mig väldigt obekväm med. (Laila, själv fött) 

 
Att skaffa barn genom insemination eller IVF innebär en process av flera 
gynekologiska undersökningar, vilket vissa även uttrycker att de inte haft så 
mycket erfarenhet av innan, jämfört med vad de föreställer sig att heterosexuella 
kvinnor har. Flera framhåller de gynekologiska undersökningarna som obehagliga 
och att processen att bli gravid inneburit just obehag och smärta gällande det 
vaginala. Detta skulle kunna sättas i kontrast till att istället bara kunna genomgå 
ett frivilligt, njutbart samlag för att bli gravid. Att genomgå dessa jobbiga 
gynekologiska undersökningar har också för vissa kopplats till rädslan inför att 
genomgå en vaginal förlossning. En av deltagarna berättar att inseminationen 
orsakade en smärta precis på hennes smärtgräns. Detta ökade rädslan inför hennes 
förlossning som antagligen kommer innebära ännu starkare smärta, vilket också 
byggt på hennes tvekan inför att genomgå en vaginal förlossning. Här ser vi att de 
deltagare som känner starkt obehag kopplat till det vaginala och som ändå måste 
genomgå många gynekologiska undersökningar, utsätts för risken att 
förlossningsrädslan faktiskt förvärras under processen att bli med barn. Det 
oundvikliga och den uppoffring som krävs utifrån vad vissa egentligen är 
bekväma med, hänger också tätt ihop med att vägen till barn för samtliga deltagare 
är lång på grund att de inte lever i ett fertilt heterosexuellt cispar. Detta kommer 
vi lyfta närmare i undertemat Lång och påfrestande väg till barn.  
 
Några av deltagarna lyfter även att förlossningsrädslan hänger ihop med att inte 
riktigt lita på den egna kroppen och underlivet. De beskriver att det finns ett tvivel 
på att kroppen kan klara av att “leverera” under en vaginal förlossning samt att 
inte kunna samarbeta med kroppen på det sätt som behövs. Förlossningen upplevs 
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kräva att man är aktiv och presterar genom att kunna hantera situationen och sina 
upplevelser samt att man klarar av att samarbeta med kroppen, exempelvis i 
krystfasen. De framhäver också att detta hänger samman med rädslorna som 
beskrivs i undertemat Vanliga rädslor, för skulle de misslyckas och istället 
motarbeta kroppen skulle det troligen resultera i mer skador och en mer långvarig, 
jobbig förlossning. En av deltagarna beskriver starkt tvivel inför att klara av en 
vaginal förlossning i relation till att vara transman och en oro för hur hans kropp 
ska hantera en förlossning rent fysiskt: 
 

… å det är, asså dels för liksom såhär rent transrelaterade grejer, liksom att eh när man 
har gått på testosteron ett bra tag så fungerar liksom inte allt som det brukade liksom å 
sådär. Nej men sen är det asså större risk att det kan gå sönder å sådär, å så för jag menar 
allt blir ju mindre å trängre å alltihopa så att de blir… eh ah så det är mycket utav den 
anledningen. (Jonathan, har inga barn) 

 
Rädslan för att genomgå en vaginal förlossning kan dels som Jonathan i 
ovanstående citat visar, handla om fysiska förutsättningar, men för flera av 
deltagarna även en psykologisk rädsla och tvivel att klara av en vaginal 
förlossning. Jonathan föreställer sig utifrån detta även att hans kropp har större 
risker att få stora förlossningsskador och att det dessutom är troligare att kanske 
inte ens få eftervård. Detta utifrån tidigare erfarenheter av bristfällig eller 
utebliven vård som trans. Flera deltagare uttrycker erfarenheter av och 
föreställningar kring att om de börjar tvivla och blir rädda under förlossningen, så 
kommer den att bli mer smärtsam och ge mer komplikationer under förloppet. 
Majoriteten av de som beskriver en stark rädsla för den vaginala aspekten och ett 
främmandeskap inför sin egen kropp under förlossningen, nämner även att detta 
hänger ihop med deras kroppsuppfattning och könsidentitet. De beskriver att de 
har ett mer androgynt eller mer maskulint uttryck, vilket nästa tema Naturlighet, 
cisnormer och femininitet handlar om. 
 

Naturlighet, cisnormer och femininitet 
Nästan alla deltagare lyfter i relation till sin förlossningsrädsla ett område som vi 
inte ställt frågor om; kulturella normer kring kvinnlighet och naturlighet. 
Deltagarna uttrycker att de behöver förhålla sig till dessa olika normer som de 
upplever att de på varierande sätt frångår under graviditet, förlossning eller 
föräldraskap. För många skapar det en extra stress i tillvaron och för vissa adderar 
det ett extra lager till förlossningsrädslan. De beskriver hur omgivningen och 
vården ser graviditet och förlossning som synonymt med att vara kvinna och starkt 
färgat av hur en kvinna “ska” vara. I undertemat Urkvinnan och moder jord 
beskriver deltagarna hur de trots att de identifierar sig som kvinnor, påverkas av 
och motsätter sig dessa normer i relation till förlossning och förlossningsrädsla. I 
undertemat Att vara man, icke-binär eller ha ett androgynt könsuttryck ger vissa 
av deltagarna uttryck för upplevelser av att den egna könsidentiteten och 
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kroppsuppfattningen inte är förenlig med rådande feminint könade 
samhällsnormer kring graviditet och förlossning. 
 
Urkvinnan och moder jord 
Många beskriver svårigheter att tillmötesgå föreställningar gällande den födande 
“urkvinnan”, där förlossningen ska vara vaginal och naturlig, som det varit i 
tusentals år. De upplever att de behöver positionera sig och hantera någon slags 
förväntan på att “så alla kvinnor innan dig, så även du”. En del beskriver att de 
ser sig som kvinnor eller kan gå med på att definieras som kvinna, men att det 
ändå känns fel eller främmande att identifiera sig med vissa kvinnliga normer och 
bilden av “urkvinnan”. Just gällande förlossningar beskriver de att omgivningen 
trycker på med föreställningar om hur kvinnor “bör” vara, tycka och agera. 
Deltagarna beskriver hur både vården och omgivningen utgår från och 
argumenterar för att man ska föda vaginalt för att det ses som det naturliga, 
önskvärda och bästa för barnet. Detta baseras både på urgamla föreställningar om 
vad som är naturligt, samt anmodad forskning som talar för hälsofördelarna med 
vaginala förlossningar för den födande och barnet. En av deltagarna som fött 
vaginalt utan smärtlindring, likt “urkvinnan”, uttrycker ändå en motvilja att 
ansluta sig till gruppen av dem som med stolthet framhäver att de fött utan 
smärtlindring. Hon gör ett sorts ställningstagande att inte ingå i en föreställning 
hon inte delar åsikter med. Flera uttrycker att de inte kan känna igen sig i bilden 
av “urkvinnan” som föder, vilket en av dem ringar in på följande sätt: 
 

… både barnmorskor, när, alltså när det pratas om det, och alla andra kvinnor, så är det 
som att... Alla vill komma åt den här naturliga, ”naturliga födelsen” [gör till sin röst lite] 
eller förlossningen. Jag tycker att det är lite komiskt, eller så, för att, också böckerna 
man läser, den är en så hära, jag kan liksom inte känna igen mig för att det är sån 
urkvinna grej, såhär ååh... Jag fattar att kroppen kommer ta över, och den kommer göra 
så att en stor muskel, att den kommer fixa saker och ting och att såhär, men... Den går 
så djupt in i den här urkvinnogrejen, som också, känns som att alla är på den nivån, när 
det pratas om det, jättemycket, såhär ”ååh jag, när jag gjorde det här på bara några 
timmar vettu” (skratt). (Ester, gravid och partner som fött) 

 
En annan deltagare lyfter att det också finns en föreställning om förlossningen 
som en obligatorisk upplevelse och inträde till vuxenvärlden som kvinna. 
Dessutom uttrycker flera hur förlossningsrädslan späs på av en prestige kopplat 
till förlossningar, där ens samhällsstatus som kvinna är beroende av hur ens 
förlossning blir. En stark, duktig kvinna är den som lyckas föda vaginalt på ett 
smidigt, snabbt och lätt sätt. En svag, dålig kvinna är den som misslyckas och 
istället föder på ett långdraget, svårt sätt som kräver hjälpmedel och insatser från 
vården och ger mycket komplikationer. Vissa lyfter även en föreställning om att 
den som haft en dålig förlossning ska vilja få revansch och försöka få en 
upplevelse av en bra förlossning. En del av de deltagare som haft svåra vaginala 
förlossningar beskriver just hur de har en önskan om att få denna revansch. 
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Samtidigt ifrågasätter en del varför den som haft en besvärlig eller traumatisk 
förlossning ska vilja riskera att genomgå en till svår förlossning. Petra, en 
deltagare som haft en mycket traumatisk vaginal förlossning, beskriver en önskan 
om revansch i form av en god vaginal förlossningsupplevelse. Samtidigt brottas 
hon med att känna sig som en svag, dålig kvinna i samhällets ögon om hon skulle 
vilja föda med kejsarsnitt vid eventuell framtida förlossning: 
 

… även att jag kanske i mitt bakhuvud just då tänkte att jag var väldigt ledsen över att 
jag säkert kommer vilja göra kejsarsnitt för att, delvis för att jag känner mig svag, asså 
att man flyr från den här vaginala förlossningen så, för att det handlar ju om tyvärr så är 
det ju så att har man fött smidigt å det inte gjorde så ont då är man en stark å duktig 
kvinna men har det vart jobbigt då är man en svag å dålig kvinna lite, så känns det som 
att det genomsyras lite i samhället liksom. (Petra, själv fött och partner som fött) 
 

Föreställningar om hur kvinnor ska vara återkommer i relation till graviditet, 
förlossning och föräldraskap. Vissa av dessa handlar om en ”uppoffrande kvinna” 
– att en kvinna och moder bör vara uppoffrande gentemot barnet både innan, under 
och efter förlossning. Att värna sin egen kropp och vad som känns bra för en själv 
lyfts av vissa deltagare som något som i ljuset av detta blir skamligt, själviskt och 
icke-önskvärt av samhället. Majoriteten ifrågasätter dock idealet att genomgå en 
vaginal förlossning och varför de ska göra det om det är väldigt obehaglig eller 
ger mycket förlossningsskador. Vissa som önskar föda med, eller har fött med 
kejsarsnitt, uttrycker hur de behövt hantera omgivningen och vårdens tankar om 
att den vaginala förlossningen är det bästa. Ett annat exempel på kvinnonormer 
som tas upp är gällande amning och att de som inte vill eller kan amma utifrån 
dessa förväntningar och normer ifrågasätts av omgivningen. En av deltagarna 
ringar in hur hennes egna upplevelser ställs i relation till kvinnonormer och 
generationerna av kvinnor innan henne: 
 

... asså i min släkt i alla fall på min mammas sida, så det där med föda och smärta och 
sånt, det är nånting som du... dom är lite såhär, mormor i alla fall är religiös och sådär, 
det är en del av kvinnans börda, del att bära. [...] Man ska, det här ska du härdas liksom, 
samma sak med amningen att, att när jag ammade och det började blöda å gjorde 
jättejätteont sa ju mamma ba kör på bara, det gör ont, det ska, såhär å hon har fött fyra 
barn och ammat, dom har antagligen haft ungefär samma problem som jag, ja som jag 
förstår i alla fall liksom att det har gjort ont å blött mycket å såhär å efter ett tag så har 
det liksom gått bra men, att det här var nånting som man fick stå ut med som var normalt. 
Å sen så kommer man, vi kom till BB sen skulle få amningshjälp å dom ba såhär amen 
brösten ska inte se ut såhär [...] jag fick såhär göra amningspaus i flera dagar för att dom 
skulle läka liksom för att det här ser verkligen inte bra ut man ba oj. Jag blir så ledsen 
att dom har gått runt och stått ut med så mycket smärta å tänkt att det ska vara såhär, det 
är ingenting du kan klaga på. (Sarah, själv fött) 

 
Det Sarah berättar kan tolkas som ett uttryck för normen gällande en “uppoffrande 
kvinna”, som också går in i normer kring en “behaglig, tyst, foglig kvinna”. Sarahs 
berättelse tyder på en slags pågående inre uppgörelse med de kvinnonormer som 



   

 27 

mor och mormödrar växt upp med men som också fortfarande finns kvar i dagens 
samhälle. Likt flera andra av deltagarna, kämpar hon med att å ena sidan känna 
en sorg över att inte leva upp till omgivningens förväntningar av hur en stark, 
duktig kvinna ska hantera en förlossning och å andra sidan ifrågasätta varför 
kvinnor ska gå med på att bli helt söndertrasade och förstörda av att föda barn. 
Andra föreställningar som tagits upp av deltagarna kretsar kring en “tacksam 
kvinna”. Dessa rör en förväntan från andra om en tacksamhet som kvinnor ska 
känna under processen att bära och föda barn, som ska få alla uppoffringar att 
blekna i jämförelse. Detta går även in i bilden av en “behaglig, tyst, foglig kvinna” 
som bär sin börda ensam, accepterar sin lott i livet utan att påtala dess ibland 
fruktansvärda baksidor. Flera deltagare lyfter att en kvinna förväntas att inte klaga 
under graviditet, förlossning eller efteråt. Exempel tas även upp gällande att den 
som ändå klagar kan mötas av förminskande, obekväm stämning eller att man 
stämplas som gnällig, naiv och bortskämd med att allt ska vara enkelt. Flera 
beskriver hur deras svåra symtom under graviditet, smärtor och skador vid 
förlossning samt amningsproblem förminskats av både omgivning och vården på 
grund av kvinnonormer. En deltagare beskriver att hon genom hela graviditeten 
haft problemet att hon kräktes tre gånger dagligen, men trots det inte blivit tagen 
på allvar: 
 

Men jag var lite nervös att jag inte skulle orka förlossningen för att jag inte hade fått i 
mig mat, så, men det gick bra. Men det har ju bland annat lett till att jag fick den här 
förlossningsdepressionen efteråt med största sannolikhet, för att jag var så trött. Å det 
är ju lite slarvigt så. Att inte ha koll på det. Så det var drygt. Men det det är nån såhär 
idé om att man inte ska pjoska så himla mycket liksom att det liksom... aa men jag fick 
möta det mycket såhär amen kvinnor nuförtiden dom tror att det är ska va en såhär, lugnt 
att va gravid, att det är liksom, man ska kunna glida igenom det som en gräddfil å det, 
det är inte en gräddfil å va gravid, men (skratt) man behöver inte kräkas varje dag. 
(Cecilia, själv fött) 

 
Det vi kan se här är hur just dessa kvinnonormer haft en negativ inverkan på 
hennes rädsla inför förlossningen samt hennes mående efter förlossningen. Även 
andra uttrycker hur kvinnor förväntas tiga om hemska graviditets- och 
förlossningsupplevelser för att inte göra andra obekväma, vilket också utgör ett 
hinder för att få tag på nyanserad information inför sin egen förlossning. Flera 
berättar om hur både anhöriga och vårdpersonal gett uttryck för uråldriga 
kvinnonormer genom att påtala att det är normalt och att de ska stå ut med att det 
gör ont att föda och amma barn. De själva ifrågasätter giltigheten i detta, då det 
idag finns många möjligheter till smärtlindring och medicinsk kunskap som skulle 
kunna användas för att göra det lättare att föda och även att mata sitt barn, än 
vaginal förlossning och amning. Det vi tycker oss se är att graviditet och 
förlossning förstärker kraven från omgivningen på deltagarna att hantera, förhålla 
sig till och leva upp. Normer om naturlighet, femininitet och cis aktualiseras och 
förstärks i relation till graviditet och förlossning. För den som dessutom inte 
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identifierar sig som kvinna eller har ett könsuttryck som inte är klassiskt kvinnligt, 
innebär dessa normer ytterligare problem, vilket nästa undertema handlar om. 
 
Att vara man, icke-binär eller ha ett androgynt könsuttryck 
Gällande graviditet finns föreställningar om den gravida kvinnokroppen som ännu 
mer feminin än kvinnokroppen annars, där kvinnligt kodade attribut ökar både i 
form av kroppsförändringar såsom större bröst samt feminina graviditetskläder. 
Dessutom tillkommer förväntningar på hur en gravid person – som antas vara 
kvinna – ska känna, uttrycka sig och bete sig under både graviditet och 
förlossning. För nästan hälften av deltagarna innebär dessa omgivande normer 
påtagliga besvär att upprätthålla sin könsidentitet och sitt könsuttryck genom 
graviditet och förlossning, vilket de relaterar till sin förlossningsrädsla. Dessa 
deltagare uttrycker att de identifierar sig med ett androgynt eller mer maskulint 
könsuttryck och därför har en rädsla inför att en graviditet ska upplevas obehaglig, 
kroppsligt dysforisk eller att omgivningens bemötande av dem blir olustigt och 
starkt kvinnligt kodat. Vissa beskriver även erfarenheter av att den rädslan 
besannats under graviditet och att det krävt mycket av dem för att hantera det. En 
deltagare beskriver att det absolut mest problematiska varit att förhålla sig till sin 
omgivning som gravid och att bli pådyvlad andras föreställningar om den “gravida 
kvinnan”. Hon motsätter sig att allt hon klär sig i automatiskt ses som “gravid-
kläder” och allt hon gör ses som uttryck för något slags “gravid-beteende” av 
omgivningen. En annan deltagare beskriver hur hon under graviditeten letade efter 
inspiration på nätet efter hur gravida queer, dykes och butchflator klär sig, men 
att deras klädsel inte heller riktigt fungerade i hennes liv och sociala sammanhang. 
I slutändan fick hon acceptera att under en period bära mer feminina tunikor, för 
att leva upp till en välklädd norm och för att inget annat var bekvämt nog. En 
annan deltagare berättar att det tagit tid för henne att bygga upp en respekt för sin 
identitet, att hon inte ser sig som “tjej-tjej” men att hon går med på att hon är 
kvinna. Hon vill dock inte låta det definiera eller prägla henne som person. Hon 
reflekterar över att det här med att bli kvinnlig, moderlig och få bröst aldrig ingått 
i hennes identitet och att en graviditet kan komma att förändra det: 
 

Men aa (skratt) det... det ska bli intressant. Kanske lite, även om jag inte liksom är trans 
eller icke-binär så kan jag ju tänka mig att det ska, kommer bli säkert en ganska eh 
kroppslig och kanske lite dysforisk upplevelse för mig. Jag är van vid liksom vara en 
väldigt androgyn kropp, eh och alltid varit det. Så det ska bli... intressant å vi få se 
(skratt) hur det, hur det kommer gå liksom mm. (Emelie, gravid)  

 
Hos Emelie finns en tanke om att hennes graviditet kommer bli en dysforisk 
upplevelse på grund av att kroppen förändras till att bli mer kvinnligt kodad. Hon 
uttrycker att hon därför troligen inte kommer att “älska” just den aspekten av att 
vara gravid. Även två andra deltagare lyfter i relation till detta att de upplever ett 
obehag inför att omgivning och vård ska felköna och benämna dem som 
“kvinna/kvinnlig”, vilket de även starkt kopplar samman med sin 
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förlossningsrädsla. En av dem beskriver att hon identifierar sig som kvinna men 
har ett förhållningssätt till sin kropp som är mer “åt transhållet” och den andra är 
transman. Viktoria är en deltagare som ger uttryck för en önskan att andra skulle 
vara mer förstående för hennes kroppsuppfattning och beskriver en känsla av att 
inte vilja bli könad som “klassisk” kvinna, för det är inte så hon känner sig. Att 
ha kvinnligt kodade genitalia medför för henne en oro att i vården bli benämnd 
som mer kvinnlig än hon själv är bekväm med. Hon menar att vården upplevs vara 
snabb med att köna kroppsdelar som kvinnliga på ett hurtigt och normativt sätt, 
och att hon tycker vårdpersonal ofta är ovana vid hur de benämner och möter den 
som inte är helt bekväm i sin kropp eller har en icke-normativ könsidentitet. Hon 
beskriver att om hon känt sig tryggare och bekvämare i sin kropp, hade hon kanske 
inte känt samma förlossningsrädsla. Viktoria berättar om flera erfarenheter hon 
haft som ger uttryck för att samhället och vården inte förstår hur 
förlossningsrädsla kan ta sig i uttryck hos den som har en annan könsidentitet eller 
kroppsuppfattning än den normativt kvinnligt könade gravida. Hon sammanfattar 
sina tankar om förlossningsrädsla, kroppsuppfattning och dess koppling:    
 

Å just den hära, den här, det lilla segmentet i förlossningsrädsla som har å göra med 
könsidentitet och kroppsuppfattning, det är inte det som är fokus, eller primärt upplever 
jag i när vi pratar om förlossningsrädsla, utan då är det sådär generellt som jag också 
talar om att man är rädd för smärta, man är rädd att kroppen inte ska samarbeta, man är 
rädd för att gå sönder, för att inte kunna bli sig själv igen, det är kanske ganska så 
generellt, för alla oavsett vilken konstellation vi lever i och vilken könstillhörighet vi 
har, men det är den där, den där lilla extra blindtarmen av att vara en, en icke-normativ 
person i sin könsidentitet, antingen androgyn eller lite trans eller leva i en relation där 
det yng- där man inte är norm, som skulle få- behöva få ett eget litet segment, för att 
kunna bättre stöd-, stötta. (Viktoria, gravid) 

 
Viktorias upplevelse av sin könsidentitet och kroppsuppfattning ges betydelse för 
förlossningsrädslan. Behovet av att vårdpersonal utifrån detta på ett könsneutralt 
sätt benämner och tydligt förklarar vad dom gör när de tar på kroppen och 
underlivet är därför starkt - och motsatt behandling kan för henne ge upphov till 
mycket stress och obehag. Påverkan av samhällets cisnorm gällande graviditet 
kan utgöra ett ännu större hinder för den som är transman och har en önskan att 
genomgå en graviditet. Jonathan och hans partner Leo beskriver sina upplevelser 
av att vara transmän och att samhället och vården anser att någon som de inte 
varken bör vilja, kunna eller få bära barn. De lyfter att graviditet och förlossning 
upplevs som potentiellt skrämmande och livshotande utifrån hur de kommer att 
bemötas av samhället och vården. När en transman har en vilja att skaffa barn och 
väljer att behålla sina biologiska möjligheter till det (äggstockar och livmoder), så 
möts det av ifrågasättande, skammande och äckel från samhället och vården, 
beskriver de. Även människor i deras bekantskapskrets har ifrågasatt att de som 
män vill bära barn. Jonathan uttrycker att för honom är hans barnlängtan något 
som samhället och vården inte verkar acceptera, och att en del i hans 
förlossningsrädsla handlar om hur han kan komma att behandlas som gravid och 
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födande. Han uttrycker att det kan bli läskigt, obehagligt och väldigt utsatt att vara 
höggravid som transman. Rädslan gör att han ifrågasätter om han ens vågar 
genomgå en graviditet samt att om han gör det, tvivlar på om han skulle våga söka 
vård för andra hälsobesvär under tiden. Han uttrycker en stark rädsla för att bli 
ifrågasatt eller till och med förföljd och hotad av dem i samhället som anser att 
han skulle göra fel om han genomgår en graviditet. Han tar även upp att identiteten 
som trans ifrågasätts för att det inte anses finnas något utrymme för att vara man 
och samtidigt ha en vilja att bära barn:  
 

Jonathan: ...inom transvården så är det här med att transmän väljer att bli gravida väldigt 
mycket tabu, därför att där så fick i alla fall jag höra under min utredning, vi har gått på 
olika ställen, att det är liksom, det är liksom inte önskvärt, det är konstigt, det är fel, då 
ifrågasätter dom om man är liksom såhär ”trans på riktigt” typ om man faktiskt kan 
tänka sig å bära ett barn trots att man skulle, påstår att man är ‘man’ liksom såhär. Så 
det, den grejen har varit väldigt eh mycket, å sen även det här med att, jag började min 
utredning, jag ringde in och fixade med remiss ganska så precis efter att lagändringen 
slog i att, att vi inte längre steriliserar transpersoner i Sverige. Å jag hade väntat just på 
den, för att jag inte ville det, å sen ändå när jag kommer till utredningen så försöker dom 
med påtryckningar å tycker att jag ska göra det, å jag säger att nej det vill jag inte. Dom 
är ändå såhär- 
Intervjuare: Alltså sterilisera? 
Jonathan: Ja, jo men precis, att dom är såhär ”ah men det är ändå bäst för dig” liksom å 
sådär. (Jonathan, har inga barn) 

 
Jonathan beskriver sina erfarenheter av påtryckningar från vårdpersonal att 
sterilisering är det enda alternativet vid könsbekräftande ingrepp, även efter att 
lagkravet på sterilitet för att få ändra juridiskt kön tagits bort. Han berättar om 
vårdpersonal han mött som upplevts öppet kritisera att han är trans, ifrågasätta 
huruvida han är trans på riktigt, eller uttrycka att han borde kunna välja att inte 
vara trans. Detta är något som även hans partner Leo har erfarenhet av. Det 
Jonathan tar upp kan statuera exempel på att det i vården verkar saknas ett icke-
normativt synsätt gällande kön. Vi tolkar det som att vården verkar se det som 
problematiskt när en person önskar genomgå könsbekräftande operationer, så att 
personen får både manligt och kvinnligt kodade kroppsdelar eller organ. Det ger 
uttryck för en stark cisnorm där en person antingen måste vara helt man eller helt 
kvinna, och där barnafödande ses som förbehållet dem som identifierar sig som 
ciskvinnor. Jonathan och Leo påtalar också att det är exkluderande för dem hur 
alla vårdinrättningar kring fertilitet, graviditet och föräldraskap är kvinnligt 
könade efter förväntad patientgrupp såsom kvinnokliniken och mödrahälsovård. 
För den som är trans har det blivit mer socialt accepterat att byta könskategori, 
men inte att ha en identitet som i vissa hänseenden hamnar mellan 
könskategorierna. Just att inte behöva passa in i en normativ könskategori, utan 
att vara fri att existera i en könsidentitet som är trans är ett fundamentalt behov av 
att få vara sig själv, vilket blir ifrågasatt av andra människor. Vi tycker oss se att 
deltagarnas upplevelser kan placeras i ett kontinuum utifrån hur långt ifrån den 
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kvinnligt könade normen de själva placerar sig, vilket får relevans gällande 
förlossningsrädsla. Vi menar att detta kan ingå i ett större mönster av en cisnorm 
kring vad som är naturligt för respektive kön. De som identifierar sig som 
androgyna eller mer maskulina framträder som obekväma inför den påtvingade 
“feminintet” som både graviditetens kroppsliga förändringar och samhällets 
normer innebär. Vi ser en enorm kraft i hur deltagarna står fast vid rätten att få 
leva som de är. Att ha den relation, familj, sexualitet, könsidentitet och 
könsuttryck de har, trots risken att mötas av ifrågasättande eller diskriminering i 
ett samhälle där en hetero- och cisnorm existerar. Den stress och oro som uppstår 
i och med att bli ifrågasatt utifrån sin identitet och familjebildning, visar ett större 
sammanhang runt deltagarnas förlossningsrädsla. Detta ifrågasättande skapar oro 
och otrygghet vilket är motsatsen till vad en person med förlossningsrädsla skulle 
behöva från vården; trygghet, acceptans och en tilltro till att vården kommer att 
göra allt för att ge bra vård och stöd genom graviditet och förlossning. 
 

Vägen till barn 
I det här temat beskrivs den väg och de processer som majoriteten av våra 
deltagare i någon mån går igenom för att få barn. Huvudtemat är indelat i tre 
underteman som alla kronologiskt följer denna process. Inför och under denna 
process har förlossningsrädslan aktualiserats och många lyfter familjebildning i 
relation till sin förlossningsrädsla. I det första undertemat Vem som bär – ett 
komplext beslut beskrivs den process flera av deltagarna gått igenom för att i sin 
relation bestämma vem som ska bära barn och hur förlossningsrädslan eventuellt 
spelat in. Detta utifrån att de flesta av deltagarna lever eller har levt i relationer 
där båda parter har biologiska förutsättningar att bära ett barn. I det andra 
undertemat Lång och påfrestande väg till barn beskrivs sedan majoriteten av 
deltagarnas väg till att få barn genom någon form av assisterad befruktning. Det 
tredje undertemat Präglad av partnerns förlossning handlar om de deltagare som 
har erfarenhet av en partners förlossning och hur dessa har kommit att påverka 
deras tankar och känslor inför sina egna kommande förlossningar och för vissa 
legat till grund för deras förlossningsrädsla. I det här huvudtemat blir det tydligt 
att deltagarnas längtan efter att få barn är eller har varit stor och att de därmed fått 
trotsa sin förlossningsrädsla och andra påfrestningar, för att faktiskt få barn.  
 
Vem som bär – ett komplext beslut  
I de relationer där båda parter har förutsättningar att bära barn har ofta något typ 
av resonemang förts kring vem som ska bära barn. För några av deltagarna har det 
varit mer självklart, medan det för de flesta handlat om att väga och ta hänsyn till 
olika faktorer, viljor och preferenser som i slutändan fått avgöra vem som ska bära 
ett barn eller som ska bära första barnet.   
 
För många har längtan efter att skaffa barn kommit eller blivit mer påtaglig när 
de befunnit sig i en stabil kärleksrelation. Några av deltagarna beskriver att de 
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tidigare i livet varit inställda på att skaffa inte barn, men sedan i en relation har 
känt att det växt fram en mer tydlig barnlängtan samt funnits bra förutsättningar 
för att bilda familj. En liten del av deltagarna har tänkt på, övervägt eller försökt 
att bli gravida på egen hand innan de träffade sin nuvarande partner.  
 
Flera av deltagarna lever i eller har levt i relationer där deras partners inte alls har 
velat eller kunnat se sig själv bära och föda barn. För dessa deltagare har det varit 
de själva som kommit att bära ett gemensamt barn, även om det inte varit ett helt 
enkelt eller oproblematiskt beslut. Två av deltagarna beskriver att de tidigare i 
livet inte kunnat föreställa sig att de skulle vara den i en relation som skulle bära 
och föda ett barn, men har ändå av andra anledningar varit dem i sina relationer 
som slutligen blivit gravida. Laila är en deltagare som beskriver att hon levt med 
en partner med ett lite “trans” förhållningssätt till sin kropp och inte kunnat se sig 
själv bära ett barn, och att Laila därmed varit den som fick bära barn. Hon 
beskriver: 
 

...jag hade gärna sett att Ellen hade burit barnet men det var ju liksom jag visste också 
att det där är inte hennes grej, så för att det skulle bli barn så var det ju jag som skulle 
bära mm. (Laila, själv fött) 

 
Här ser vi exempel på att Laila kommit att bära barn, men att det inte var något 
självklart. Hon blir den i paret som trots visst motstånd och trots en 
förlossningsrädsla, ändå kan tänka sig att göra det för att få barn. Emelie är en 
annan deltagare som är den i paret som ska bära deras gemensamma barn. Hon 
lever med en transman som också i andra avseenden tillhör en minoritetsgrupp. 
De har därför kommit överens om att de inte kommer våga låta honom vara gravid 
och föda, på grund av risken för den strukturella diskriminering det skulle kunna 
innebära. Trots det har de resonerat kring att han av personliga skäl egentligen 
skulle klara av en graviditet och förlossning bättre:  
 

... asså rent på ett personligt plan så skulle nog min partner passa liksom bättre så 
smärtmässigt, han har liksom inga problem med smärta eller... eh ja han gillar smärta 
liksom asså så och han tycker det är väldigt fascinerande med kroppen och liksom hur 
kroppen kan ändras och liksom dom här grejerna. Eh så det var ju ett tag att vi tänkte 
att liksom okej skulle du kunna bära. Eh men asså [...] han ju icke-vit liksom icke-cis 
(skratt) asså så, han har ju ganska många faktorer. [...] Eh han möter ganska mycket, 
mm strukturell diskriminering sen innan, eh och det var väl kanske också därför att vi 
tänkte att det blir ju för mycket liksom. (Emelie, gravid) 

 
I Emelies fall blir det tydligt att det är många olika faktorer att ta hänsyn till och 
att paret fått väga för- och nackdelar, inte bara på en personlig nivå utan också fått 
beakta omgivningen och det samhälle de lever i. Här ser vi exempel på att beslutet 
om vem som bär barn ibland avgörs av att någon i paret helt enkelt tillhör för 
många minoritetsgrupper och att den sammanlagda effekten innebär att risken för 
förtryck blir för hög. Detta går att förstå utifrån ett intersektionellt perspektiv, 
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vilket funnits med i några av deltagarnas fall. Flera har också i detta övervägande 
ändå kommit fram till att de ska bära barn, trots viss risk för diskriminering och 
förtryck utifrån tillhörandet av flera minoritetsgrupper. I vissa fall gör deltagarna 
själva en intersektionell analys i relation till detta.  
 
En annan deltagare berättar att partnern var den som fick bära deras gemensamma 
barn, utifrån att hon har en sjukdom som antagligen skulle göra det svårt för henne 
att genomgå en graviditet. Samtidigt beskriver hon att hon gärna hade velat bära 
barnet. En annan deltagare, Annika, har en partner som inte tidigare sett sig själv 
som någon som skulle bära barn. Trots det var det ändå partnern som fick bära 
och föda parets första gemensamma barn, utifrån att Annika inte kunnat bli gravid 
efter många egna försök. Hon beskriver hur det blev i deras fall:  
 

...asså jag har varit väldigt inställd på att å va gravid å sådär. Däremot för- i vårat par så 
tror jag att det spela större roll att jag har haft såna svårigheter att bli gravid, för hade 
jag inte haft dom svårigheterna, så var Sofia inte intresserad av å bära barn, inte alls, 
hon hade inte alls föreställt sig det, hon hade tänkt sig å träffa sig en kvinna, å så bär 
kvinnan barn. Hon hade tänkt sig vara den som stod bredvid mer eh så- men det har ju 
mer å göra med att jag liksom hade gjort så många försök å hade så svårt liksom. För 
annars var hon väldigt mycket inne på att hon inte skulle bära. Å det känner jag till fler 
par faktiskt där det har varit så att den ena kanske jättegärna vill så funkar det inte, då 
testar man med den andre som kanske inte har varit så... intresserad innan så man har 
liksom två, man har lite mer val där (skratt), två stycken å välja på. (Annika, själv fött 
och partner som fött) 

 
I Annikas exempel blir det också tydligt att även om en i paret gärna vill bära och 
föda barn, är det inte säkert att den personen kan bli gravid, och det då kan komma 
att bli aktuellt att den andra får prova. Annika framhäver också i ovanstående citat 
att det för dem faktiskt också funnits biologiska förutsättningar hos båda att bära 
barn. En annan av deltagarna beskriver att hon och hennes partner kommit överens 
om att de skulle bära varsitt barn och att partnern var den som fick börja. Partnern 
var i detta fall flera år yngre och en bidragande orsak till att deltagaren inte själv 
börjande var hennes förlossningsrädsla. Även en annan deltagare beskriver att de 
i paret kommit överens om att de antagligen kommer bära varsitt barn. I deras 
relation har också båda en förlossningsrädsla och det som avgjort vem som ska 
börja bära är att en av dem har större vana vid graviditeter från människor i sin 
omgivning. Den som de bestämt ska börja bära är också några år äldre.  
 
För en annan av deltagarna var det mer givet att hon var den i paret som skulle 
bära ett gemensamt barn. Det baserades dels på att hennes partner fött ett barn 
sedan tidigare och dels att deltagaren ifråga haft en längtan efter att bära och föda 
barn. Ytterligare en deltagare beskriver även hon att hon haft en längtan, och 
planerade att få barn på egen hand innan hon träffade sin nuvarande partner, men 
att det är möjligt att hennes partner skulle kunna bära nästa barn. Hon menar att 
det är lyxigt att ha de förutsättningar som kommer med två livmödrar i relationen. 
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Sammantaget är det utifrån våra deltagares berättelser inte alltid ett enkelt val vem 
som ska bära ett gemensamt barn och att det för majoriteten av deltagarna krävts 
att väga många olika faktorer mot varandra. I några av fallen har det varit relativt 
enkelt eller givet vem som ska bära, medan det för andra varit mer komplext. 
Bland våra deltagare blir det tydligt att den som är förlossningsrädd inte 
nödvändigtvis kan eller vill undvika att bära, och inte heller så att den som är äldst 
alltid börjar bära. Den som aldrig tänkt bära barn kan komma att göra det ändå, 
och den som velat bära kanske inte alltid kan bli gravid. Faktorerna som 
deltagarna har behövt väga in i beslutet verkar handla om personliga aspekter, 
rädslor och preferenser. Andra faktorer har varit fysiska förutsättningar samt 
påverkan från omgivande samhälle, där olika påtryckningar och risker för 
diskriminering finns. Dessa olika faktorer balanseras på olika vis bland deltagarna 
i deras beslut. Förutsättningen att ha två potentiella bärare av barn i en relation är 
något delvis unikt i vår undersökta grupp av deltagare och kan därför komma att 
få betydelse för upplevelsen av förlossningsrädsla, vilket vi kommer diskutera 
närmare i det tredje undertemat Präglad av partnerns förlossning. I nästa 
undertema presenteras vägen till att få barn när deltagarna bestämt vem som ska 
bli gravid.  
 
Lång och påfrestande väg till barn  
Deltagarna beskriver vägen till att bli gravid som lång, omständlig och stressande. 
Vägen till barn genom assisterad befruktning inom landstinget i Sverige innebär 
att ställa sig i kö för att sedan utredas. För många följer sedan flera 
inseminationsförsök och för vissa även IVF-behandlingar. Några deltagare 
nämner att de haft adoption i åtanke som en annan väg till att få barn, men som 
av olika anledningar inte varit ett aktuellt alternativ. Exempelvis för att det skulle 
innebära en alltför dyr och komplicerad process och eller att det inte finns några 
givarländer som vill adoptera till samkönade par eller transpersoner.  
 
Nästan alla deltagare beskriver lanstingsköerna i Sverige som långa och att 
processen till att slutligen bli gravid och få barn sammantaget är väldigt lång. För 
många av deltagarna har flera försök av assisterad befruktning behövts göras. En 
av deltagarna berättar om sin och partnerns väg: 
 

Vi började prata om det för flera år sen. Det var ganska, vi har varit tillsammans i [antal 
år] snart. Vi började prata om det kanske efter två år redan. Eh och sen så… är det ju 
ganska lång process. Vi bestämde vi ville göra det i Sverige, och vi gjorde, dom började 
utredningen. Jag tror att allting tog fyra och ett halvt år innan han föddes, liksom, från 
att vi liksom påbörjade första utredningen, så att det var ganska lång tid liksom aa. Sen 
var det inte helt lätt att bli gravid först heller, det tog, det tog kanske ett och ett halvt år 
innan vi… (Sarah, själv fött)   

 
Många beskriver även denna process som stressig och påfrestande. Efter att 
beslutet tagits att vilja ha barn, berättar flera deltagare att de sedan behövt 
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genomgå en lång period av väntan. För flera av dem har det inneburit att de fått 
“stå stilla” när de egentligen vill ha ett barn. En av deltagarna beskriver det som 
att hon utifrån sin barnlängtan satt igång en process hon velat fullfölja. Denna 
period har också för många inneburit att hantera de förhoppningar som väcks inför 
varje nytt försök att bli gravid, men som för flera deltagare flera gånger blivit 
misslyckade. Några av deltagarna beskriver också att den väntan och stress som 
denna process inneburit också har orsakat konflikter och stress i relationen. En av 
deltagarna, som haft en lång process av att försöka bli gravid, beskriver denna 
process som mycket psykiskt påfrestande. När hon slutligen själv blivit gravid på 
sitt sista försök, beskriver hon hur hennes långa resa också kom att påverka hennes 
tankar inför förlossningen: 
 

… å nu har jag så lång liksom fertilitetsresa bakom mig å tänk om det ena barnet dör 
eller ena barnet blir skadat det var väldigt mycket såna katastroftankar om att det ska 
hända barnen nåt [...] Så tänkte jag det nej, jag vi- jag vill inte asså riskera att det blir 
nånting akut å fel å jobbigt precis när dom ska ut va. (Annika, själv fött och partner som 
fött) 

 
I Annikas fall verkar det som att hennes rädsla och katastroftankar inför 
förlossningen förstärks av hennes långa fertilitetsresa. Hennes främsta rädsla, att 
barnen skadas eller dö, förstärks av att hon gjort så många försök att bli gravid. 
Den långa och för många även omständliga väg till att bli förälder kan på detta 
vis sätta in förlossningsrädslan i ett större sammanhang. Många längtar efter barn 
och kämpar sig igenom behandlingar för att bli gravida, och samtidigt orsakar 
tanken på förlossningen stor oro för dem. En deltagare lyfter att hon medvetet valt 
att inte nämna sin förlossningsrädsla i utredningen inför att få assisterad 
befruktning, utifrån en oro att ses som mindre lämpad och inte beviljas hjälp att 
få barn. Vi tycker oss se att för vissa deltagare har förlossningsrädslan varit aktuell 
vid beslutet om vem som ska bära, men sedan för de deltagare som ändå kommit 
att bära barn, tonats ner under processen att bli gravid, för att sedan aktualiseras 
igen under graviditet som innebär att de står inför en förlossning.  
 
Utifrån att genomgå behandling för att bli gravid tar en av deltagarna upp att hon 
tycker det finns en bild av en förväntad tacksamhet utifrån att ha kämpat sig 
igenom denna långa process för att få barn. Hon menar att utifrån denna idé har 
inte hon, eller andra i samma situation, riktigt rätt att klaga över en påfrestande 
graviditet eller förlossning: 
 

...det känns som att det är mindre okej å gnälla över saker när man har skaffat barn… 
på ett ann- på detta sätt liksom, som att ”aja men ni har ju velat detta så mycket” eller 
”ni har ju liksom” för man har kämpat för det på ett annat sätt å då har man inte samma 
befogenhet att få gnälla över det heller liksom, för man har velat det så himla mycket 
liksom, eller inte vel- det kanske man har velat ändå men det känns som att när man har 
kämpat då ska man typ va tacksam asså när man inte kan få det så har man, var det bara 
en liten ett litet fredagskväll-ligg å man hade ägglossning då får man gnälla liksom då 
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får man både gnälla över graviditet å förlossning men har man skaffat detta då är det 
inte okej å gnälla liksom. (Petra, själv fött och partner som fött) 

 
Även detta sätter in en eventuell förlossningsrädsla i ett större sammanhang, som 
många av våra deltagare befinner sig i. Petra beskriver att utifrån en förväntan 
från omgivningen och sig själv att vara tacksam, kan det vara svårare prata om sin 
förlossningsrädsla eller en svår förlossningsupplevelse. Hon beskriver att när hon 
fått det som hon kämpat så mycket för, ett barn, blir det svårare att klaga på det 
som varit jobbigt på vägen dit.  
 
För den av deltagarna vars förlossningsrädsla främst är en konsekvens av stark 
spruträdsla beskrivs vägen till att bli förälder på detta sätt som mycket påfrestande 
utifrån att behöva ta sprutor genom en IVF-behandling. Efter att hon inte blivit 
gravid genom upprepade inseminationer, tog hon slutligen beslutet att genomgå 
IVF. IVF-behandling inbegriper dagliga sprutor vilket orsakar en enorm stress hos 
henne, samt kräver enorm organisation då hon inte vill ta sprutorna själv. Hon 
berättar: 
 

Mm, jag grät ofantliga mängder varje dag, jag bröt ihop flera gånger per dag, eh (skratt) 
det var en sjuksyrra på vårdcentralen hon ba "men ska du verkligen göra den här grejen, 
du är ju så rädd" jag ba "ja, det ska jag". Så det som var, var ju att jag vet att om jag gör 
det här så har jag större chans att bli förälder. Å det få- det var skitjobbigt, det var det 
verkligen, men jag ville det så himla gärna så att då... Det jag sa till mig själv var liksom, 
det får vara jobbigt å du får känna allting hela tiden, men du klarar det. (Cecilia, själv 
fött)  

 
Utifrån den påfrestning Cecilia beskriver har hon även tidigare tvivlat på om hon 
verkligen vill genomgå detta för att få biologiska barn, men ändå bestämt sig att 
det är det hon verkligen vill. Hennes historia blir ett tydligt exempel på hur stark 
barnlängtan kan vara och att den i slutändan varit större än förlossningsrädslan. 
Eftersom IVF för henne och hennes förutsättningar är en av de bästa 
möjligheterna för att få barn, vill hon ändå göra det och ställs därmed inför stora 
ansträngningar.  
 
Den deltagare som ännu inte har barn, beskriver att han och hans partner befinner 
sig precis i början av denna process. Deras nästa steg är att ställa sig i kö, en kö 
de vet att de kan behöva stå i flera år. De beskriver också att de tidigt i sin relation 
har behövt prata om att skaffa barn. Detta eftersom det är en komplicerad process 
som behöver planeras i tid, vilket de kontrasterar mot hur det är för ett fertilt 
hetero-cis par. De är inställda på att processen kommer vara lång och påfrestande 
och lyfter att det är tur att de har ett stöd i varandra genom den. För dem handlar 
den stressande långa processen också om att som transmän möta mycket motstånd 
för att de är trans och för att de vill bära barn, vilket vi tagit upp i undertemat Att 
vara man, icke-binär eller ha ett androgynt könsuttryck.  
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Sammantaget ser vi att vägen till barn för de flesta deltagarna är lång, påfrestande 
och orsakar stress. Denna stress bär många av dem troligtvis med sig in i sin 
graviditet, samtidigt som de kan präglas av en förväntan på att de ska känna sig 
tacksamma utifrån att ha kämpat så länge. Det här går att förstås som att det även 
kan ge en känsla av att mycket står på spel under graviditet och förlossning. Vi 
har också sett exempel på hur det i sin tur kan öka på förlossningsrädslan och en 
känsla att inget får gå fel. 
 
Präglad av partnerns förlossning  
Här beskrivs de deltagare som på olika vis har erfarenhet av en partners 
förlossning, vilket på varierande sätt kommit att påverka inställningen till den 
egna förlossningen. Fyra av deltagarna har erfarenhet av en partner som tidigare 
fött barn varav tre har varit närvarande under dessa förlossningar. Hur 
erfarenheterna av en partnerns förlossning påverkat våra deltagare skiljer sig åt. 
För två av dem hänger förlossningsrädslan ihop med att ha varit med på partners 
förlossning och samtidigt veta att det nästa gång är deras tur. En av deltagarna 
beskriver att hennes förlossningsrädsla dels präglats av partners tidigare 
traumatiska missfall i artonde veckan under sin första graviditet och dels av 
partnerns traumatiska förlossning. I denna deltagares fall hade de i paret kommit 
överens om att bära varsitt barn och hon beskriver att partnerns traumatiska 
förlossning gjorde att hon kom att tvivla på om hon själv skulle klara av att bära 
deras nästa barn. Hennes partners förlossning avslutades med ett akut kejsarsnitt, 
vilket även har gjort att hon är skeptisk till att själv föda med kejsarsnitt. En annan 
deltagare förklarar även hon att förlossningsrädslan uppstod i samband med att 
delta under hennes partners förlossning. Hon beskriver hur hon under 
förlossningen blev chockad över vilken svår upplevelse hennes partner gick 
igenom och hur hon återkommande kände att hon inte skulle klara av att gå 
igenom det själv: 
 

Intervjuare: ...kan du minnas första gången som du kände en rädsla för förlossning just? 
Stina: Mm. Det var nog, alltså det var riktigast, det var nog i samband med att mitt barn 
föddes och jag stod bredvid, och liksom, det var helt chockartat att förstå hur ont det 
gjorde. Jag hade aldrig föreställt mig det. Eh så det var verkligen då, för redan då hade 
vi planer på att skaffa syskon, och att det även om, att jag skulle bära det barnet och då 
tänkte jag, alltså jag kommer aldrig klara av det liksom. (Stina, partner som fött) 

 
Både Stina och den andra deltagaren beskriver liknande erfarenheter i form av 
förlossningsrädsla som uppstått eller förstärkts efter att ha varit med på partnerns 
förlossning samt att det gett upphov till tvivel på om de verkligen kan bära nästa 
barn och själv genomgå en förlossning. I båda fallen hade det varit planen sedan 
innan, men deras tvivel har gjort att det tagit lång tid att bestämma sig för att 
faktiskt genomgå det själv. En aspekt av detta som också tas upp av båda 
deltagarna, är bearbetning. Båda beskriver att de inte riktig bearbetat de svåra 
förlossningarna, dels för att de inte erbjudits möjlighet att göra det och dels inte 
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heller tagit tag i det själva. Båda beskriver även att de känt att de inte riktigt kunnat 
ta plats och ge uttryck för sina egna jobbiga känslor i sammanhanget. Båda menar 
att de tänkt att de varit så mycket värre för partnern som födde, och att de har 
tvivlat på om de haft “rätt” att också få känna och bearbeta. En av dem tar upp att 
om hon haft möjlighet att bearbeta den svåra förlossningen hade hon antagligen 
inte varit lika rädd och kanske vågat bli gravid tidigare. Även i relation till att få 
bearbeta det svåra missfallet som partnern fick, beskriver hon att hon hade svårt 
att själv ta plats med sina känslor: 
 

Nej, ja, just för att vi hade, det var så... jag tror verkligen att det var så, att det var så- 
jag tyckte det var så extremt jävla svårt för henne, eller jag hade tyckt det, jag hade tyckt 
att det var så jävla jobbigt att jag kände att jag inte, jag hade ingen rätt, förstår du, att ha 
nåt, nå känslor kring det utan bara va där typ. (Ester, gravid och partner som fött)  

 
Den andra deltagaren, Stina, berättar även hon att det varit svårt att ge uttryck för 
sina egna känslor efter sin jobbiga upplevelse av partners förlossning:  
 

Nej, det kändes inte som att... Nej, det- det skulle jag aldrig ha fått för mig att skriva 
något om att jag hade tyckt det var jobbigt. Alltså i så fall hade det handlat om, om vi 
för- det var det utifrån mer hur min fru då upplevde det liksom. Nej, nej, som sagt var 
det föll mig aldrig in att jag skulle kunna säga någonting om det, eller att jag skulle ha 
rätt att säga någonting om, det känns inte som att, jag kände också liksom mycket kring 
här asså ”vad spelar min upplevelse för roll”, för jag menar det är ju hon som hade 
jätteont, och hon som hade en jättetuff förlossning, alltså vem är jag som kommer och 
pratar om att jag tyckte någonting var jobbigt? (Stina, partner som fött) 

Hos två andra deltagare, varav den ena deltagit vid partners förlossning och den 
andra hört om partnerns förlossning i efterhand, är förlossningsrädslan inte 
relaterad till dessa erfarenheter. För dem handlar det istället mer om att dessa 
erfarenheter gjort att de bär med sig en bild av en förlossning som är mer positivt 
präglad. En av dem deltog vid partnerns förlossning av deras gemensamma barn 
och hon beskriver att det var lugnt och gick bra. Hon tror att en del av hennes 
rädslor inför förlossning såsom att få bristningar istället hänger samman med 
hennes mammas beskrivning av erfarenheter att bli klippt i underlivet under sina 
förlossningar. Den andra av deltagarna, Petra, har i efterhand fått höra om hennes 
partners tidigare förlossning. Petra är den av deltagarna vars förlossningsrädsla 
inte fanns innan, utan uppkom under sin egen förlossning. Hennes positiva 
inställning inför förlossningen var präglad av beskrivningen av partnerns tidigare 
förlossning: 
 

...alltså jag var, motiverad att föda barn å tyckte det skulle bli en häftig upplevelse å jag 
har tänkt mig själv som väldigt, smärttålig [...] så att jag tycker att såhär, det här är väl 
ingen match, å min fru då hennes upplevelse av att föda barn var, hon hade inte så ont 
av värkarna och, hon hade en krystfas på elva minuter, liksom. Så- så att, det har ju 
resulterat i att jag har ändå tänkt att det här kommer gå superbra, å det kommer inte va 
så farligt liksom så. (Petra, själv fött och partner som fött) 
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Petra går sedan igenom en traumatisk och påfrestande förlossning, vilket hon inte 
alls var förberedd på. Hon beskriver också att hon tror att hennes partner inte 
heller hade kunnat föreställa sig en hemsk förlossning innan, vilket hon också fick 
uppleva under Petras förlossning. Båda blev mycket medtagna av den svåra 
förlossningen och har tillsammans fått bearbeta den.  
 
Sammantaget har erfarenhet av en partners förlossning präglat våra deltagare på 
olika sätt. För dem som vill turas om att bära ser vi att en svår upplevelse av en 
förlossning kan prägla en starkt, utlösa eller förstärka en förlossningsrädsla och 
leda till en tvekan kring att själva bära och föda. Alla våra deltagare beskriver att 
de blivit påverkade av att höra förlossningshistorier från människor i 
omgivningen. Det vi ser är att stå bredvid när partnern föder deras gemensamma 
barn, utgör en sårbarhet för att bli medtagen och påverkad. Samtidigt ser vi också 
exempel på att bli positivt präglad av partners förlossning, som kan påverka åt 
andra hållet och bidra till en mer positiv bild en egen framtida förlossning. Detta 
undertema belyser en viktig aspekt av förlossningsrädsla för de som lever i par 
där båda har biologiska möjligheter att bära barn. Vi ser behovet och vikten av att 
tillsammans få möjlighet att bearbeta en svår förlossning och att från vården bli 
erbjuden det. Att involvera den medbärande är viktigt för alla par i denna process, 
men medbärande som själv planerar att genomgå en förlossning behöver fångas 
upp och ges möjlighet att få ta plats i processen. Detta kommer diskuteras djupare 
i undertemat Jag behöver vård som är HBTQ-kompetent.  
 

Att vara sårbar och utsatt under en förlossning  
Det här temat behandlar den känsla av utsatthet och sårbarhet som är närvarande 
under en förlossning och är något deltagarna lyfter i relation till 
förlossningsrädslan. Det verkar också handla om en “extra” sårbarhet som erfars 
av vissa, som hade gått att undvika om de blivit bemötta bättre. Det första 
undertemat Sårbar under förlossningen rör deltagarnas beskrivningar av att 
förlossningssituationen kan innebära en upplevelse av att vara utelämnad samt 
känslor av beroende, maktlöshet och kontrollförlust. Det andra undertemat Den 
“extra” sårbarheten handlar om att utsattheten beskrivs öka i 
förlossningssituationen utifrån att dessutom bli dåligt bemött och mötas av 
fördomar och diskriminering. Detta undertema har en nära koppling till flera av 
deltagarnas förlossningsrädsla. För en del handlar det om negativa erfarenheter 
som de har fått av förlossningsvården och för vissa handlar det om en rädsla inför 
att få negativa erfarenheter av vården under framtida förlossning.  
 
Sårbar under förlossningen 
Majoriteten av deltagarna beskriver att en känsla av utsatthet och sårbarhet är 
oundviklig i och med en förlossning. De har genomgått eller står inför att 
genomgå något som är smärtsamt, läskigt och riskfyllt. En förlossning innebär 
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fysiska och psykiska påfrestningar som på förhand är svåra att föreställa sig och 
helt förbereda sig på. Många beskriver förlossningar de haft som uttröttande och 
krävande på flera sätt. Smärta beskriver många som särskilt uttröttande och något 
som gör en sårbar. Vissa beskriver en oro att förlossningen skulle pågå så länge 
att de inte skulle orka med. Flera har inte kunnat äta eller sova ordentligt inför sin 
förlossning, vilket de upplevde gav sämre ork under förlossningen. En av 
deltagarna som står inför en förlossning, beskriver rädslan för dessa påfrestningar. 
Hon är rädd att resurser för att fungera väl kommer att tömmas ur av 
påfrestningarna och att hon då kanske måste hantera förlossningen med färre 
resurser än vad hon brukar ha i andra situationer. Flera vittnar också om att de 
eller partner blivit så trötta under förlossningar att vårdpersonal tagit olika beslut 
för att snabba på förlösande av barnet. De vars förlossning slutat i användning av 
sugklocka, uttrycker en besvikelse av att inte ha orkat hela vägen blandat med 
känslor av sorg, utsatthet och förnedring kopplat till förlossningsupplevelsen. 
Deras upplevelser vittnar om utsatthet och sårbarhet vid förlossningen, samt att 
vårdpersonalens agerande påverkar de känslor de haft i relation till den.  
 
Många lyfter oro och rädslor inför att bli utelämnad till både det som händer i 
kroppen och det som andra människor gör. De flesta beskriver en känsla av 
sårbarhet inför att dessutom vara avklädd och att intima kroppsdelar är blottade. 
En känsla av otrygghet tillkommer även av att detta sker inför främmande 
människor i en för många främmande miljö. Överlag beskrivs tvivel eller oro inför 
hur vårdpersonalen kommer agera i förlossningssituationen. Många uttrycker en 
oro inför, eller en jobbig erfarenhet av, att inte få skrivas in på förlossningen utan 
istället bli hemskickad och behöva vänta på att få hjälp. Väl inskriven på 
förlossningen, måste kontrollen delvis lämnas över till vårdpersonalen. Den 
födande och medfödande är beroende av personalens kompetens och agerande 
genom förlossningen för att öka välmående och säkerhet samt minska risker. 
Vissa är rädda att både de själva och vårdpersonalen ska tappa kontrollen och att 
detta skulle bli smärtsamt, farligt eller ge komplikationer. En gravid deltagare 
beskriver att hon mest av allt önskar sig förutsägbarhet, trygghet och ro i 
förlossningsrummet när hon ska föda men att hon i själva verket föreställer sig det 
motsatta. Många har genom förberedelser försökt öka den egna och partnerns 
kontroll i situationen, exempelvis genom planerat kejsarsnitt, förberedelser med 
vårdpersonal i Aurorasamtal eller genom att ta med sig en tredje part såsom doula 
eller vän till förlossningen. Flera har även resonerat kring val av sjukhus för att 
försöka minska riskerna att få en “dålig” förlossningsupplevelse. Vissa beskriver 
att förberedelserna hjälpt dem att öka sin känsla av kontroll i situationen, medan 
andra beskriver att det ändå har skett saker utom deras kontroll och sådant de velat 
undvika. En deltagare åskådliggör den svåra upplevelsen att som förstföderska 
inte ha kontroll och inte kunna ställa krav på hur förlossningen skulle gå till:  
 

...om man har fött tidigare med kejsarsnitt å vet att, eller det blev inget bra sist liksom, 
och då hade dom kanske lyssnat på en också. Nu har man ju inte så mycket, när man 
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föder sitt första barn tror jag inte att man har nånting att säga till om. Det är bara såhär 
du vet inte. Eh och för att, ah men asså hur kan du ställa några krav på nånting som du 
inte har nån koll på. Det är ju verkligen sånt. Såhär du kan inte kräva nånting, för att 
du... du kommer nog klara, det kommer gå bra liksom. Du är lång och smal typ och då 
brukar det vara lätta förlossningar, att såhär dom kan ju liksom säga såna saker. (Sarah, 
själv fött) 

 
Känslan av att inte kunna kräva någonting inför eller under sin förlossning 
genomsyrar Sarahs upplevelse av kontrollförlust. Hon upplever att hennes oro 
viftas bort av andra både privat och i vården med att den är onödig och att det nog 
ska gå bra. Hon ger uttryck för att som förstföderska inte kunna kräva lika mycket 
av vården och inte bli lyssnad på i samma grad som en omföderska, vilket även 
andra deltagare vittnar om. Särskilt förstföderskor lyfter betydelsen av att inte på 
förhand kunna veta hur det kommer bli, vilket spär på rädslan. Även potentiella 
omföderskor uttrycker också detta när de lyfter att ingen förlossning är den andra 
lik. Trots att många läser på inför förlossningen uttrycker flera deltagare att det 
ändå är svårt att veta och ha koll på rätt information. Vi ser att det bland deltagarna 
finns varierande upplevelser, då vissa känt att de kunnat ställa krav på vården inför 
sin första förlossning och andra känt att de inte kunnat eller haft rätt att ställa krav. 
Vi gör tolkningen att det skiljer sig mellan deltagarna vilka möjligheter de haft att 
ställa krav och göra förberedelser inför förlossningar. Många olika faktorer såsom 
tidigare erfarenheter, personlighet, ålder, ekonomi, utbildning, samhällsposition, 
boendeort och etnicitet influerar deltagarnas olika handlingsutrymme i relation till 
vårdsystemet.  
 
Många beskriver att förlossningsrädslan innefattar rädsla att vårdpersonal i ett 
maktövertag ska göra något negativt mot dem. Det kan vara att träda över deras 
gränser och utsätta dem för något som de inte vill, som skulle orsaka smärta eller 
kännas fel. Flera uttrycker även en rädsla att då inte kunna dra sig undan eller på 
annat sätt skydda sig mot andras agerande. Vissa med denna rädsla har erfarenhet 
av sexuella övergrepp eller andra obehagliga situationer av att bli fasthållen, 
påtvingad eller utsatt för något av en annan människa. En deltagare beskriver att 
när hon vid förlossningen trädde innanför sjukhusets väggar, blev hon en “patient” 
i andras ögon. Hon var rädd att då mötas av vårdpersonal som såg henne som 
någon som ska behandlas och bestämmas över och att de skulle tycka sig veta bäst 
och bara “köra på” utifrån det. Hon liksom flera andra deltagare uttrycker rädsla 
för att inte bli lyssnad på, att fråntas möjligheten att bestämma hur de själva vill 
ha det och vad de behöver för sig själva och sin egen kropp. Denna deltagare 
berättar att grunden till hennes förlossningsrädsla kommer från en situation där 
någon gjorde något mot henne som hon inte kunde kontrollera eller undfly och att 
hon inför sin förlossning var rädd att den skulle bli en liknande upplevelse. En 
annan deltagare beskriver rädslan att förlossningen skulle innebära ett 
överträdande av hennes gränser och att hon skulle behöva ställa upp på saker mot 
sin vilja: 
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... att jag ska liksom också ställa upp på saker som jag egentligen inte vill, vilket är ju 
också nånting som jag... Eh har ju liksom, jag har ju gått i terapi för dom här övergreppen 
då, som barn, och nånting som jag har med mig från det är ju just det här att, att jag 
ställde upp på saker som jag egentligen inte ville. Och det där är ju nånting som jag, 
asså nu är jag ju [år] och jag känner att det har ju runnit en hel del vatten (skratt) sen 
dess å nya upplevelser men att, jag blir väldigt orolig när jag liksom ställer upp på saker 
som jag egentligen inte vill. (Laila, själv fött) 
  

Likt Laila belyser ser vi att rädslan inför att tappa eller tvingas lämna över 
kontrollen och då bli utsatt för att de egna gränserna blir överträdda av andra, blir 
extra påtagligt för dem som har sådana tidigare traumatiska erfarenheter. Vi ser i 
Lailas exempel att en rädsla för detta kan kvarstå trots att hon fått 
samtalsbehandling för sina traumatiska upplevelser. Vi tycker oss se att de som 
inte litar på vad vårdpersonalen kommer att göra i sin maktposition framstår som 
räddare för att tappa kontrollen. För de flesta deltagare finns något skrämmande i 
kontrollförlusten och beroendet i förlossningssituationen. De som har erfarenheter 
av att andra, privat eller i vården, behandlat dem illa och missbrukat makt 
gentemot dem skräms i högre grad av tanken på kontrollförlust.  
 
Något ytterligare som flera deltagare uttrycker behovet att förlossningen skulle 
bli en god upplevelse, utifrån att de kanske inte skulle klara av att hantera en svår 
och jobbig förlossningsupplevelse. En deltagare uttrycker att hon och partnern 
antagligen kommer undvika att föda på det sjukhus som de har tidigare 
traumatiska erfarenheter av och att det innebär att de får åka längre bort för att 
föda. Ytterligare en deltagare beskriver att hon valde att föda med kejsarsnitt för 
att inte riskera att något skulle bli fel eller jobbigt precis i utdrivningsskedet. För 
vissa finns en uttalad oro att förlossningen ska innebära ett trauma. En gravid 
deltagare berättar att hon är väldigt rädd att förlossningen ska bli “jättetraumatisk” 
just för att hon har tillräckligt att orka med redan. Redan vid hennes partners 
förlossning gjorde oron att hon valde att undvika titta under en del av kejsarsnittet, 
då hon kände att hon inte ”orkade med mer trauma”. Flera uttrycker oro att få en 
traumatisk förlossning och att detta skulle negativt påverka mående, föräldraskap 
eller anknytningen till barnet. Dessutom vittnar vissa om att dessa farhågor har 
besannats och att deras egna eller partners jobbiga förlossningsupplevelser haft 
negativ inverkan på mående, föräldraskap och anknytning under en period. Många 
beskriver att de fått vård och stöd för detta, men upplevelsen av hur snabbt och 
bra vården fångat upp dem och partnerns mående efter förlossningen skiljer sig 
bland deltagare. En deltagare beskriver hur denna oro fanns med henne inför sin 
förlossning:  
 

Men jag var väldigt väldigt rädd för att liksom befinna mig i en sån situation eh där jag 
liksom har så pass ont eller är så pass beroende av andra och att dom då ska kunna 
manövrera mig å göra nånting mot mig som inte blir bra. Å det var jag dels rädd för den 
upplevelsen, men jag var- för jag var också helt övertygad att om det skulle hända så 
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skulle jag inte kunna bli förälder, asså då skulle jag gå in i en rejäl depression efteråt 
liksom, det var jag ganska övertygad om, att dom hörde ihop liksom. (Cecilia, själv fött) 

 
Det Cecilia beskriver ger exempel på en utsatthet, sårbarhet och ett beroende av 
vårdpersonalen under förlossningen för henne, utifrån upplevelsen att det framtida 
måendet och familjelivet är beroende av hur förlossningsupplevelsen blir. Det 
upplevs svårt att helt garanterat kunna skydda sig mot att det ska bli en svår 
upplevelse. Det blir också tydligt att det skulle kunna upplevas bli en mer negativ 
eller traumatisk förlossningsupplevelse om andra tar makten och kontrollen över 
den födande på ett dåligt och opålitligt sätt.  
 
Den “extra” sårbarheten 
Vissa deltagare beskriver sin förlossningsrädsla som starkt förknippad med 
tidigare upplevelser av att bli dåligt bemött i vården. I detta undertema beskriver 
vi framför allt tre deltagare, vars förlossningsrädsla på varierande sätt påverkats 
av tidigare erfarenheter av bemötande. Ett något mer detaljerat fokus på deras 
individuella berättelser kommer göras här. Deltagarna beskriver en rädsla för eller 
förutsätter att de kommer bli sämre bemötta på grund av homofobi och/eller 
transfobi, som utgör en slags “extra” sårbarhet. Sett till samtliga deltagare i 
studien så har många ändå en tilltro till att de överlag ska få bra bemötande, medan 
vissa omvänt förväntar sig ett överlag dåligt bemötande. Några deltagare lyfter 
även en rädsla för att mötas av rasism och en beskriver att hon är mer rädd för att 
mötas av HBTQ-fientligt bemötande än rasism.  
 
En deltagare, Petra, utvecklade en förlossningsrädsla på grund av sin 
förlossningsupplevelse. Både hon och partnern upplevde förlossningen som 
fruktansvärd, baserat på vårdpersonalens agerande. Hon beskriver att 
förlossningen kändes smärtfylld, kaotisk och mardrömslik när hon under andra 
halvan fick bristfällig vård och upplevde ett mycket dåligt bemötande. Hon jämför 
upplevelsen med första halvan av förlossningen, då smärtan var hanterbar tack 
vare gott bemötande och stöd samt att denna del av förlossningen upplevdes fin 
och gjorde henne “peppad” inför fortsättningen. Vid ett personalskifte beskriver 
hon sedan hur hon snabbt fick en känsla av att den skulle sluta i katastrof, vilket 
sedan också besannades. Personalen upplevdes vara okänsliga, sura och barska 
mot henne. Hon och partnern upplevde att vårdpersonalen såg på henne med äckel 
och såg ner på henne som någon av låg rang. Hon berättar hur personalen på ett 
mycket smärtsamt sätt genomförde undersökningar genom att dra inuti underlivet, 
utan att genom kommunikation förbereda henne på och be om hennes tillåtelse att 
göra det som behövdes. Vidare beskriver hon att vårdpersonalen använde 
öronproppar och bemötte hennes skrik om smärta och behov av smärtlindring med 
irriterade uppmaningar såsom “skrik inte, sluta skrik”, “epidural hjälper inte mot 
smärtan nu” och “det ska göra ont att föda barn”. Hon beskriver den hemska 
känslan av att nekas smärtlindring under flera timmar och att hon sedan inte gavs 
bäckenbottenbedövning i tid innan vårdpersonalen utförde smärtsamma åtgärder. 
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Hon berättar hur de stod och drog, slet och blev röda i ansiktet av ansträngningen 
innan de till slut la bedövning, klippte och använde sugklocka för att få ut barnet. 
Deltagaren berättar hur både hon och hennes partner var mycket chockade efter 
denna omskakade upplevelse, och hur de förtvivlat och återkommande grät efter 
förlossningen. När hon och partnern i efterhand funderat kring varför de fick detta 
bemötande har de frågat sig om det berodde på homofobi samt fördomar utifrån 
hur hon ser ut. I stödsamtal med vårdpersonal i efterhand fick paret sedan bekräftat 
att förlossningspersonalen gjort flera fel gällande medicinska rutiner kring 
smärtlindring. Till vår kännedom har inga andra åtgärder vidtagits av sjukhuset 
efter att bristerna påtalats. Hon berättar om förlossningen: 
 

Petra: … redan när jag var öppen tio centimeter så var ju den här unga barnmorskan 
som ska undersöka mig, eh då har ju dom andra vart fina å sagt att ”ja, jag måste 
undersöka dig å se hur öppen du är å är det okej att jag börjar undersökningen nu?”, så 
gjorde hon inte utan hon sa ”jag måste undersöka dig” å sen så kör hon upp handen, 
men i detta så har jag förstått i efterhand att hon passade på å försöka sära på lite hinner 
där inne, så plötsligt så försöker hon liksom sära på nåt som gör jätteont i mitt underliv 
å jag bara skriker å ber henne ta ut handen å det gör hon inte, å då kommer jag till det 
här med att jag påminns om när jag va mellan 15 och 20 år å blev fasthållen på psyk å 
bältad å injicerad liksom, för att där har ju hon kvar sin hand å jag vrålar, jag kände mig 
lite som en såhär, en sugga såg jag framför mig, du vet som man, dom stoppar in handen 
med nån plasthandske som ba [gör ett skrikljud] vrålar, för så såg det typ ut… 
Intervjuare: Å inte kan, alltså… 
Petra: Ja å inte kan ta sig nånstans liksom. (Petra, själv fött och partner som fött) 

 

Petras exempel visar på en stark känsla av att vara utlämnad åt vårdpersonalens 
beteende och att inte kunna ta sig loss och undfly situationen. Det förstärks 
dessutom av hennes tidigare erfarenheter. Hennes upplevelse är ett tydligt 
exempel på extra utsatthet och sårbarhet under förlossningen när vårdpersonalen 
agerar på ett bristfälligt sätt som i sin tur upplevs bero på fördomar, homofobi och 
andra negativa föreställningar. Vi ser att den redan utsatta förlossningssituationen 
upplevs bli ännu mer utsatt av upplevelsen att vårdpersonal agerar bristande och 
respektlöst. Som födande ser vi att en person är ännu mer sårbar, eftersom 
förlossningsupplevelsen kan bli värre och mer hemsk av upplevelsen att inte 
få god vård och känslan att mötas av fördomar, diskriminering och bristande 
bemötande. Vi ser därmed en potentiell extra sårbarhet och utsatthet utifrån att 
föda som HBTQ-person, i det fall vårdpersonal bemöter paret fördomsfullt.  
 
En annan deltagare, Jonathan, beskriver att det han är mest rädd för är 
vårdpersonalens agerande vid en eventuell förlossning och vilka konsekvenser det 
skulle få. Den främsta aspekten som ligger till grund för oron för vilket bemötande 
och vilken vård han ska få, är andras transfobi. Han och hans partner Leo beskriver 
att de har många erfarenheter av vården som genomsyras av en känsla av 
diskriminering, illvilja, okunskap och moraliserande. Ibland har bristfälligt 
bemötande under vårdbesök lett till utebliven vård, antingen för att de själva valt 
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att gå därifrån eller att vårdpersonal avvisat dem och sagt att de inte kan få den 
vård de söker för. Båda kopplar dåligt bemötande de fått till att de är transmän. 
En aspekt som de båda påpekar som problematisk och som hänger ihop med 
förlossningsrädslan, är den upplevda bristen på information och kunskap om 
transmän som bär och föder barn. Detta gör att en graviditet och förlossning 
uppfattas som ännu mer riskfylld för dem att genomgå, jämfört med en ciskvinna. 
En av många exempel på negativt tidigare bemötande beskriver en av dem i en 
kontakt med kvinnokliniken, dit han blivit hänvisad att söka vård för 
hormonrelaterade besvär. Vårdpersonalen upplevdes oförstående och frågade 
varför han som man sökte hjälp där. Han var tvungen att förklara att han var trans 
och beskriver hur han då möttes av att vårdpersonalen i telefonen uttryckte chock, 
avsmak och därefter nekade hjälp genom att säga att han borde ha tänkt på att han 
skulle få dessa problem innan han blev trans. De båda uttrycker att det stöd de kan 
ge varandra i relationen varit helt avgörande för att de ska våga överväga att gå 
igenom graviditet och förlossning trots risken att möta transfobi och homofobi. 
Utöver de egna erfarenheterna tillkommer historier de tagit del av om hur det varit 
för andra transpersoner som varit gravida och fött, vilket spätt på föreställningen 
att förlossningen kommer innebära bristfälligt och extremt illa bemötande av 
vårdpersonal. De beskriver även upplevelsen av att behöva vara väldigt aktiv, 
krävande och taktisk på olika sätt för att få vård och föreställer sig hur de under 
en förlossning kommer må så pass dåligt att de inte kommer orka vara det. De 
menar att de som trans antingen måste kasta sig på rygg och överspela en 
maktlöshet inför vårdpersonal för att de ska hjälpa, eller att de måste vara beredda 
att bråka och vara krävande för att få vård. Oron att bli felkönad eller på annat sätt 
respektlöst bemött, finns hos båda inför framtida förlossning tillsammans med en 
föreställning om att de inte kommer våga eller orka göra motstånd och potentiellt 
bli osams med vårdpersonal. I ljuset av en erfarenhet då en barnmorska föreslagit 
att Jonathan skulle genomgå ett kirurgiskt ingrepp utan bedövning för att bevisa 
att han var man, finns rädslan att vara med om något liknande under en förlossning 
för att han är transman. Jonathan beskriver: 
 

… jag har väldigt mycket erfarenheten i vården att även fast folk, eller, om folk vet om 
att jag är trans, så passar dom på att felköna mig och använder fel pronomen, å speciellt 
gärna om dom står lite på avstånd, om dom skulle gå och prata med en kollega lite 
snabbt å sen så refererar dom till mig som ’hon’ helt plötsligt, fastän dom mycket väl 
vet att det int-, är fel pronomen liksom, för att det känns som att dom gärna vill passa 
på när dom är på avstånd å jag inte kan såhär springa i kapp å ba ”hallå, nu blev det fel 
här”, så det känns som att, å det är ett väldigt utsatt läge liksom när man föder barn, å 
då känns det som att eh människor skulle kunna passa på, så. Å det känns som att man 
inte kan göra så mycket åt det då, man kan liksom inte, bli arg å ba ”nej, men då blir det 
inget med det här!”, för, asså, har man ett barn i magen så måste den ju ut liksom förr 
eller senare, så att man kanske liksom inte bara bli arg å gå därifrån, söka vård nån 
annanstans, antagligen inte, så ah… Det är lite där tror jag, som det ligger. (Jonathan, 
har inga barn) 
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Här ringar Jonathan in den extra sårbarheten i att vara trans och föda barn, som 
även partnern Leo ger uttryck för. Känslan av att som födande vara utsatt och i 
underläge, samt rädslan för att tappa kontrollen och utsättas för övergrepp från 
någon med maktövertag, ser vi som påtaglig hos båda. Vi kan urskilja likheter 
med rädslan hos andra deltagare som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller 
andra trauman. Gemensamt är att det saknas tilltro till vårdpersonalens 
kompetens, professionalism och välvilja och finns en rädsla för att få bemötande 
som är motsatsen till det. Det som Jonathan och Leo beskriver förekommer i 
vården, framstår som stundvis oetiskt agerande av vårdpersonal. De som tidigare 
burit ansvar för att ge Jonathan den vård han behövt, har inte accepterat att han är 
trans och sagt rakt ut att det är bättre för honom att steriliseras än att bära och föda 
barn. Detta har vi tidigare lyft i undertemat Att vara man, icke-binär eller ha ett 
androgynt könsuttryck. Det saknas garantier för att inte fortsatt mötas av 
ifrågasättande och diskriminering, vilket ger en stark rädsla inför att vårdpersonal 
inte ska vilja och inte heller kommer att ge den vård de behöver under en framtida 
förlossning. Förlossningsrädslan grundar sig alltså i tidigare erfarenheter av 
bristande bemötande och vård från vårdpersonal som tycks grunda sig i transfobi 
och okunskap. En framtida förlossning målas upp som en potentiellt livsfarlig, 
hemsk och smärtsam situation. Farhågorna om bemötande och 
förlossningsrädslan är förståeliga utifrån deras erfarenheter.  
 
En tredje deltagare, Stina, befinner sig i processen att försöka bli gravid. Hon 
beskriver en rädsla för att inte få det stöd hon behöver under förlossningen. Detta 
utifrån att hennes partner eventuellt inte vågar agera som just partner då. Hennes 
förlossningsrädsla bottnar i tidigare erfarenheter av partners förlossning samt 
rädsla att hon inte kommer kunna få det stöd hon behöver av partnern under IVF-
behandling och framför allt under förlossningen. Partnern har uttryckt att hon 
kanske inte kommer agera som partner i vårdmöten, med undantag för vissa delar 
under utredningsprocessen där båda i paret ska vara med. Stina beskriver att 
partnern uttryckt att hon kan stötta henne men inte som partner. Stinas upplevelse 
är att detta är relaterat till att hennes partner verkar känna skam inför att leva i en 
samkönad relation. Även om partnern i vissa avseenden och sammanhang är 
öppen med att de har en relation, beskriver hon sin upplevelse av att partnern, 
utifrån att mött mycket homofobi från närstående, även känner skam själv. Stina 
upplever att partnern är rädd att möta homofobi i offentliga miljöer och att 
homofobiskt bemötande i vården skulle färga av sig negativt på 
förlossningsupplevelsen. Stina berättar om sin förlossningsrädsla:  
 

Och sen är jag också rädd för själva upplevelsen kring förlossningen kopplad till om 
min sambo kommer agera som min partner eller inte då, på grund av att hon upplever 
så mycket skamkänslor. Eh så det är också den, ja, jag är orolig för vilken stöttning jag 
kommer att få, alltså när den dagen [förlossningen] kommer, som jag hoppas ska komma 
någon gång. (Stina, partner som fött) 
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Hon beskriver vidare att:  
 

… de få gånger vi har hållit varandra i hand eller visat liksom offentligt att vi är ett par 
och om någon har sagt någonting [homofobiska uttalanden] då liksom påverkar det 
hennes upplevelse supermycket och hon liksom känner att hon har gjort fel å asså, eh å 
det vill ho- å det det såhär då vill inte hon utsätta sig själv, eller mig, för att få negativa 
känslor kopplat till relationen och till mig, och till allting, så därför, å det- så det liksom, 
det kommer finnas med inför förlossningen, för hon, då tror jag hon tänker att om hon 
agerar som att hon är min partner, håller handen eller pussar mig eller någonting, så 
riskerar hon att bemötas av homofobi, vilket kommer att göra att hon får väldigt negativa 
känslor och det vill hon inte få i den stunden, alltså låter hon bli. Och det är väldigt 
direkt kopplat till liksom hur personerna som är där kommer att vara, hur de kommer 
att prata och liksom eh bemöta henne. (Stina, partner som fött)  

Partnerns skam och rädsla för att mötas av homofobi gör att Stina utgår från att 
partnern inte kommer vilja agera som partner och vara öppen med deras relation 
vid förlossningen. Risken för att mötas av fördomar och homofobi blir således ett 
hinder för att vara öppen med att de är ett par. För Stina får det konsekvensen att 
hon är rädd att som födande inte kunna få den stöttning som behövs från sin 
partner under förlossningen. Utifrån sin förlossningsrädsla och tvivel att hon 
kommer klara av en förlossning, uttrycker Stina ett tydligt behov av att partnern 
vågar stötta henne genom förlossningen som just partner och medbärande. Vi ser 
här exempel på hur skam i relation till sexuell läggning utifrån erfarenheter av 
andras homofobiska bemötande, kan påverka både inför förlossningen och 
upplevs kommer påverka under förlossningen. Det framträder att hur 
vårdpersonal sedan faktiskt kommer att bemöta paret under deras framtida 
förlossning, kan komma att påverka hur partnern väljer att agera och hur öppen 
partnern kommer våga vara och därigenom vilket stöd Stina kommer uppleva sig 
få.  
 
Gemensamt för dessa deltagare är att deras förlossningsrädsla innefattar 
erfarenheter av, en rädsla inför samt förberedelse på att mötas av homofobi, 
transfobi och diskriminering i mötet med vården. Tidigare erfarenheter har ingjutit 
en förväntan att få bristande vård och bemötande och för flera av dessa deltagare 
bottnar förlossningsrädslan i detta. Vårdpersonalens roll blir därmed i allra högsta 
grad relevant att belysa. Vi ser i deltagarnas berättelser att förlossningssituationen 
på olika sätt innebär sårbarhet och utsatthet och att betydelsen av vårdbemötandet 
är central för om sårbarheten och eventuella skadeverkningar förstärks eller 
motverkas. Sårbarhet och utsatthet som patient i relation till vårdpersonal i 
överläge, tycks bli förstärkt för dem som tidigare mött diskriminering och dåligt 
bemötande. Att dessutom behandlas illa i en situation där man känner sig sårbar 
och inte kan ta sig därifrån, därtill av yrkespersoner som har getts legitimitet av 
samhället att tjäna sitt uppdrag som vårdpersonal, riskerar att få allvarliga 
konsekvenser och skadeverkningar. Negativa erfarenheter i vården kan rasera 
tilltron till att få gott bemötande och god vård, vilket vi ser också förstärker deras 
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förlossningsrädsla. Vi tycker oss se att det blir en form av “extra” sårbarhet som 
förlossningsrädd, utifrån att de är LBT-personer. Även erfarenheter av och oro 
inför att möta rasism utgör för vissa andra deltagare en ytterligare form av extra 
sårbarhet. Sammantaget vittnar deras erfarenheter om att de som HBTQ-personer 
i dagens Sverige fortfarande erfar brist på kompetens och dåligt bemötande i 
vården och att detta får relevans för deras förlossningsrädsla. Detta undertema 
visar således på hur förlossningsrädslan kan upplevas vara orsakad av och 
förstärkas av vårdens bemötande. Att det fortfarande finns risk att mötas av sämre 
bemötande och sämre vård utifrån vem man är, ser vi som viktigt att vården 
arbetar vidare med för att alla människor ska får vård på lika villkor. Detta tema 
är kopplat till men ändå särskilt från nästa tema, Bemötande i vården, vilket vidgar 
perspektivet och ser till erfarenheter av bemötande i vården generellt och även 
gott bemötande.  
 

Bemötande i vården  
Det här temat belyser deltagarnas erfarenheter av olika typer av både bra och 
dåligt bemötande inom vården samt även vilket stöd som deltagarna saknar och 
önskar. Det första undertemat Det bristfälliga och heteronormativa bemötandet 
handlar om deltagarnas erfarenheter av bristfälligt bemötande i vården stort i form 
av heteronormativitet, okunskap och en dålig beredskap från vårdens sida att möta 
HBTQ-personer och samkönade par. Främst tas aspekter upp gällande 
mödrahälsovården och men också vården i stort. Det andra undertemat Det goda 
bemötandet lyfter deltagarnas erfarenheter av gott bemötande och vad detta består 
av, samt vilken betydelse det kan komma att få för bland annat 
förlossningsupplevelsen och förlossningsrädslan. Det tredje undertemat Jag 
behöver vård som är HBTQ-kompetent belyser dels deltagarnas goda erfarenheter 
av HBTQ-kompetent bemötande, dels exempel på att det finns ett fortsatt behov 
av en fördjupad HBTQ-kompetens inom vården. 
 
Det bristfälliga och heteronormativa bemötandet 
Alla deltagare vittnar i någon omfattning om dåligt bemötande inom vården. 
Deras berättelser visar på att det inom vården i stort och inom mödrahälsovården 
finns viss bristande kunskap och en delvis dålig beredskap för att möta HBTQ-
personer. Deltagarna exemplifierar detta i form av erfarenhet av plumpa frågor, 
felsägningar och även att det hos vårdpersonal uppstått förvirring och att rutiner 
tagits bort för att de är LBT-par.  
 
Flera av deltagarna har erfarenhet av att de själva eller partnern blivit felbenämd 
eller att vårdpersonal gjort felaktiga antaganden om deras relation. För majoriteten 
av de deltagare som genomgått eller står inför en förlossning har det varit viktigt 
att i exempelvis förlossningsbrevet poängtera vikten av att vård- och 
förlossningspersonal har vetskap om att de lever i en samkönad relation. Detta för 
att undvika att den medbärande partnern ska bli tagen för någon annan. En av de 
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som tydligt velat framhäva det i sitt förlossningsbrev beskriver hur jobbigt det 
blev under hennes, redan mycket svåra förlossning, när en barnmorska kom in och 
antog att hon och hennes kvinnliga partner var systrar: 
 

Hon antog verkligen det å jag menar hon skulle ju bara kunna snabbt istället för å anta 
relation kan hon bara fråga ”vad har ni för relation”, det är liksom, det går lika snabbt. 
Å de var rätt avgörande för i det traumatiska så blev det ju ännu en sak som va liksom 
jobbig att anta nu inte vi är systrar liksom, idiot [...] Det är ju mer förnedrande å asså 
råka säga fel än att liksom fråga, faktiskt, ja... (Petra, själv fött och partner som fött) 

 
Petras exempel visar hur jobbigt det kan bli att bli felaktigt benämnd eller att 
någon gör inkorrekta antaganden om relationen, i synnerhet i en sårbar situation 
som en förlossning. Att bli felaktigt benämnd på detta vis blir också ett tydligt 
exempel på den heteronorm som råder. Varje tillfälle av felsägningar, antaganden 
eller märkliga frågor blir en av många påminnelser om avvikelse från normen. Ett 
annat exempel på det är en deltagare som beskriver att hon mött vårdpersonal som 
haft svårt att förstå hur en kvinna kan vara förstföderska men redan ha ett barn. 
Hon har själv behövt förklara att hon lever med en annan kvinna som fött deras 
första barn. Deltagaren uttrycker även att vårdpersonal har haft svårt att hålla reda 
på vem som fött och att det uppstått förvirring kring deras journaler. Hon 
beskriver hur hennes nya barnmorska hade svårt att förstå hur det hängde ihop: 
 

...vi har en barnmorska som är skitbra men hon är sjukskriven så fick vi en vikarie. Som 
jag inte, alltså, det gick inte alls, det var jättekonstigt bemötande, det första var… ”jaha, 
men jag ser att du har ett barn, hur kommer det sig att du… du säger att, hur kan du säga 
att det här är första barnet?”. Jag ba, hm, nä det är min fru som har fött. (Ester, gravid 
och partner som fött) 

 
Esters beskrivning visar tydligt på en ovana hos viss vårdpersonal för lesbiska par 
och hur hon näst intill blir ifrågasatt av sin nya barnmorska. Flera deltagare ger 
exempel på denna ovana och delvis förvirring som kan uppstå i form av att 
vårdpersonal frågar vem som är mamman. En annan av deltagarna beskriver hur 
vårdpersonalen på MVC öppet beskrev sin förvirring kring hur hon skulle 
benämna den medbärande kvinnan, då det i datasystemet bara fanns plats för en 
mor och en far. Flera lyfter erfarenheter av och en rädsla inför att den medbärande 
inte ska ses som lika mycket förälder som den gravida, vilket vissa även har 
erfarenhet av efter förlossningen. En ovana och en dålig beredskap kring 
samkönade föräldrar inom mödrahälsovården har flera av deltagarna också tagit 
upp i relation till sina erfarenheter av föräldrautbildningar. Dessa beskrivs ofta 
göra tydliga indelningar för mammor respektive pappor och att deltagarna i 
samkönade par gjort dem som håller i utbildningen förvirrade. En deltagare 
beskriver att de som ledde den föräldrautbildning hon och partnern skulle delta i, 
blev näst intill defensiva och gjorde tydligt att denna uppdelning av “mamma - 
pappa” skulle göras för så har de alltid gjort. Vissa har också blivit ombedda att 
själva ta ansvar för att “omvandla” informationen så att den passar dem. En annan 
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erfarenhet som två av deltagarna delar är hur personal på MVC hoppat över eller 
inte följt rutiner för screening för hot om våld i familjen. En av deltagarna fick 
fylla i formuläret med partnern sittandes bredvid, istället för i enskilt samtal som 
det brukar vara enligt rutin. De undrar om det beror på att de lever i samkönade 
relationer och att vårdpersonalen kanske tror att våld inte kan förekomma i 
kvinnliga samkönad par. En av deltagarna berättar: 
 

Å sen så skippade dom också en del saker dom ska ju ha ett såhär, tror det är tredje 
gången man träffar barnmorskan så ska dom ha ett såhär samtal om om våld i hemmet, 
å det hade dom inte (skratt) med mig, eh å det är väl för att dom tror att Therese inte kan 
slå mig liksom. Å nu gör hon inte det, men det är fortfarande såhär, man ba men det 
antagandet säger ganska mycket om er liksom, å dom har inte haft det på BVC heller 
trots att dom ska ha det. Så att vi gick, vi glider igenom det där, ganska smooth för att 
dom tror, antingen för att dom inte vill prata om det för att det är pinsamt, för att dom 
kanske inte vet hur dom ska prata om ett samkönat par om det, det är ju bara att skaffa 
sig utbildning. Eller så tror dom verkligen att det inte finns, och det är ju ganska 
klavertramp så. (Cecilia, själv fött) 

 
Att utesluta ett sådant formulär blir ytterligare ett exempel på att det inom vissa 
verksamheter finns en okunskap, dålig beredskap för och fördomar om 
samkönade par och deras kommande föräldraskap och inbördes relation i 
familjen. Att bli plumpt bemött är något deltagarna tar upp i olika former. En av 
deltagarna i studien som fått barn tillsammans med en transkvinna berättar om 
erfarenheten att vårdpersonal som suttit och skrattat paret i ansiktet och uttryckt 
sig otrevligt och klumpigt kring att matcha donator med partnerns utseende. Vi 
ser att det skulle kunna vara en känsloladdad situation för transpersoner som 
eventuellt genom könsbekräftande behandling förlorat möjligheten till biologiska 
barn. En annan deltagare beskriver hur hon när hon och hennes partner kom in till 
partnerns förlossning blev ifrågasatta av en barnmorska varför inte hon som är 
äldst har burit och ska föda deras första barn. Detta blev för dem mycket märkligt 
och jobbigt att höra, eftersom det finns en lång historia bakom varför det inte är 
så i deras fall och kan tolkas som en högst olämplig fråga att ställa i en så känslig 
situation som en förlossning.  
 
En återkommande aspekt i flera deltagares berättelser är hur deras läggning eller 
familjesituation uppmärksammas på ett märkligt vis i vården i stort. Flera 
deltagare beskriver känslan av och längtan efter att bara få vanlig vård som “vem 
som helst”, och inte ständigt behöva svara på frågor eller bli exponerade för 
vårdpersonalens nyfikenhet, ovana eller okunskap. En aspekt av bemötande som 
tas upp av några deltagare är ett slags överfokus på den samkönade aspekten. En 
av dem berättar om en barnmorska som på ett väldigt tydligt och överdrivet sätt 
försökt framhålla sjukhusets vana vid att möta samkönade och lesbiska par. 
Deltagaren beskriver att barnmorskans sätt att prata om lesbiska par och även 
transmän i relation till förlossning, dels framhävts som ett näst intill exotifierande 
av dem och dels på ett sätt som upplevdes äventyra sekretessen. Samma 
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barnmorska bar även en regnbågsskylt, något som deltagaren beskrev som initialt 
hoppingivande men som sedan raserades i form av hennes flera övertramp och 
plumpa uttalanden.   
 
Gällande en dålig beredskap i vården i stort beskriver en av deltagarna hur han i 
mötet med sin nya vårdcentral möttes av förbryllad vårdpersonal när han frågade 
om vårdcentralen har HBTQ-certifiering. Han beskriver hur personen han pratade 
med inte ens hade hört talas om vad HBTQ var och inte förstod hans fråga 
överhuvudtaget. Han menar att det egentligen var hans farhåga och att han var 
beredd på att få det svaret, men även att det var jobbigt då han hade önskat kunna 
gå dit för viss transrelaterad vård.  
 
Flera uttrycker att de är på sin vakt inför, förväntar sig eller har en rädsla att mötas 
av homofobi eller märkligt bemötande. Utifrån förvirrat, plumpt och bristfälligt 
bemötande uttrycker flera av deltagarna att de fått bestämma sig för att inte lägga 
märke till små felsägningar eller liknande. Det blir en slags strategi de med tiden 
fått utforma för att hantera och försvara sig själva mot felsteg från vårdpersonal. 
Något ytterligare som en deltagare belyser är att också i efterhand koppla dåligt 
bemötande till sin egen läggning, och själv förutsätta att det handlade om just det. 
Deltagaren exemplifierar detta i ett möte med partnerns läkare. Läkaren som 
enligt partnern tidigare gett ett gott bemötande upplevdes plötsligt avig och 
ohjälpsam när de kom till läkaren i par. Hon menar att hon direkt tolkar detta som 
ett uttryck för homofobi. Vidare beskriver hon att även om hon generellt har en 
förväntan att vårdpersonal på ett professionellt plan bemöter henne väl, ändå har 
en tanke om att de privat ogillar hennes läggning:  
 

Ja, asså jag har ändå en förväntan att bli bra bemött, för det tycker jag det har jag faktiskt, 
men jag har en förväntan över att dom privat tycker, inte om, detta. Att dom liksom gör 
det att dom bemöter bra för att dom måste för att dom är professionella för att dom 
jobbar liksom. För den förväntan har jag ändå på alla att asså faktiskt, att man ska bli 
bemött bra sen blir man inte det inte alltid det men jag i- tolkar direkt in, när nån inte 
bemöter en bra oftast att det har med ens läggning å göra. (Petra, själv fött och partner 
som fött) 

 
Petra beskriver också i relation till detta att hon lättare antar att vårdpersonal som 
kommer från en kultur där homosexualitet fortfarande generellt inte accepteras, 
skulle vara homofobiska. Detta skulle kunna förstås som ett sätt för henne att hitta 
förklaringar till dåligt bemötande hon har erfarenhet av, och att hon tänker att 
vissa av kulturella orsaker har en större ovana vid samkönade par. Vi tolkar 
antagandet att dåligt bemötande i allmänhet beror på ens läggning som en 
konsekvens av att ha mött det tidigare och ett sätt att automatisk hantera det. Det 
kan antagligen leda till att flera av deltagarna är på sin vakt och blir hypervigilanta 
för beteenden som skulle kunna vara minsta uttryck för exempelvis homofobi. En 
av deltagarna beskriver att hon, utifrån att ha mött mycket heteronormativt 
bemötande inom mödrahälsovården, även tänkte att hon skulle göra det på 
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förlossningen. Hon beskriver att hon trodde det skulle vara “värre än vad det sedan 
var”. Det går att förstå som något slags beredskap hos henne, att den stundvis 
dåliga HBTQ-kompetens hon mött inom mödrahälsovården även skulle erfaras på 
förlossningen.  
 
Detta undertema beskriver att det vårdbemötande deltagarna fått vittnar om en 
delvis dålig HBTQ-kompetens inom bland annat mödrahälsovård. Även om flera 
deltagare inte explicit kopplar sin förlossningsrädsla till alla dessa erfarenheter, 
visar det på vad många bär med sig och vad vissa förbereder sig för. Bemötande 
i mödrahälsovården blir antagligen viktigt för hur deltagarna föreställer sig 
förlossningspersonalen. Även om detta undertema behandlat dåligt och bristfälligt 
bemötande är vi medvetna om att all vårdpersonal och alla verksamheter inte 
enbart är dåliga. I våra deltagares berättelser finns också många exempel på gott 
bemötande och stöd, i synnerhet inom HBTQ-certifierade verksamheter, vilket 
kommer beröras i efterföljande underteman.  
 
Det goda bemötandet 
Trots att majoriteten av deltagarna har erfarenheter av bristande bemötande i 
vården, har de även i varierande omfattning erfarenheter av gott bemötande. Vissa 
har haft ett fåtal goda erfarenheter bland en stor mängd dåliga erfarenheter, medan 
det för många är omvänt med mestadels goda erfarenheter. I det här undertemat 
tas exempel upp på vad det goda bemötandet består av utifrån deltagarnas 
erfarenheter å ena sidan och uttryckta önskan gällande bemötande å andra sidan. 
Det behandlar bemötande i vården i huvudsak i relation till förlossning men i 
något fall i relation till familjebildningsprocessen.  
 
Deltagarna lyfter flera olika situationer och aspekter av bemötande i vården de 
upplevt som extra positiva och viktiga. En grundläggande aspekt i detta är lyhörd 
och inkännande vårdpersonal. En deltagare berättar hur en del av 
förlossningsupplevelsen blev väldigt positivt färgad av snälla, erfarna, lugna 
barnmorskor som kunde möta henne i smärtan och hjälpa henne att andas genom 
värkarna:  
 

Å än så länge även att jag hade så ont så var det väldigt bra hela den här upplevelsen 
liksom, att jag hade väldigt eh tillmötesgående barnmorskor asså det handlar ju om 
bemötande asså i, det kommer ju liksom det genomsyrar ju allt faktiskt, för dom var så 
amen ödmjuka å fina å kunde liksom, erfarna också, kunde liksom möta mig i min 
smärta å i, i jag tror klockan elva på förmiddagen till klockan fyra på eftermiddagen  så 
är det bara svart då höll jag på med min lustgas å det gick ändå, det gjorde så jäkla ont 
men jag kunde hantera det med deras hjälp. Sen, tog jag epidural till slut, och, det var 
jättefint liksom, då satt Amelia och barnmorskan å pratade medans jag försökte sova 
och inte hade ont, å det var verkligen såhär jätteunderbart. (Petra, själv fött och partner 
som fött) 
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Petra exemplifierar hur ett gott och respektfullt bemötande, trots stark smärta, gör 
att hon kan beskriva en del av sin förlossning som “jätteunderbar”. Hon ställer 
också detta i kontrast till andra delen av förlossningen där vårdpersonalens 
bemötande istället var väldigt bristande, vilket då både förvärrade smärtan och 
gjorde förlossningsupplevelsen så negativ att den gav upphov till hennes 
förlossningsrädsla, något vi beskrivit närmare i undertemat Den “extra” 
sårbarheten. Ett återkommande essentiellt behov bland deltagarna gällande 
förlossning är att inte lämnas ensam - utan att personalen närvarar i rummet. En 
deltagare framhäver just behovet att känna att förlossningspersonalen ger kontakt, 
vilket för henne är en av de viktigaste aspekterna av bemötande hon önskar under 
sin kommande förlossning. Kommunikation och tydlighet är också 
grundläggande aspekter av vad som för majoriteten av deltagarna utgör ett gott 
bemötande. Det har för vissa beskrivits som en avgörande faktor av stöd dels i 
förberedelserna inför och dels för själva förlossningsupplevelsen. Många som 
upplevt brister i kommunikationen har erfarenhet av vårdpersonal som pratat 
bakom ryggen, över huvudet eller viskat om saker under förlossningen. 
Kommunikativ personal beskriver deltagarna som något som bidrar till en känsla 
av att bli inkluderad och ett sätt att få information om vad som sker och vad som 
kommer att ske. Det har varit särskilt viktigt i de fall det uppstått komplikationer 
under förlossningen, något flera av deltagarna varit med om. Både deltagare som 
själva fött och de som har stått bredvid delar erfarenheten av att ha noterat en oro 
hos förlossningspersonalen och också själva haft en känsla av att något håller på 
att gå fel. Dessa deltagare beskriver att de önskar att de hade fått tydlig 
information för att öka sin egen delaktighet. Flera deltagare uttrycker att deras 
förlossning hade upplevts mindre traumatisk om vårdpersonal hade 
kommunicerat tydligare med dem och gett mer information gällande 
komplikationer som uppstått. Flera menar också att de i högre grad skulle känt sig 
bekväma att gå med på smärtsamma undersökningar eller användning av 
instrumentella hjälpmedel under förlossningen, om vårdpersonal bara involverat 
dem i vad som skett och förklarat varför vissa åtgärder behövt vidtas. Även 
gällande gynekologiska undersökningar inför graviditet har detta tagits upp av 
flera av deltagarna. Detta går tydligt in i en ytterligare aspekt som utgör ett gott 
och respektfullt bemötande för våra deltagare, att vårdpersonalen förmedlar 
respekt och värnande om patientens kropp. En deltagare ringar in vikten av att 
vårdpersonal är flexibla och inlyssnande när de behöver göra undersökningar som 
på något vis inkräktar på personens kropp. Hon beskriver att hon under sin 
insemination mötte en barnmorska som gjorde just det: 
 

… den barnmorskan som gjorde [insemination] var jättebra jätteskön och liksom väldigt 
respektfull å liksom ja, hon, jag vet inte om hon också jobbar med hbt- hbtq mycket eh 
men väldigt ja liksom respekt för andras kropp å hur, eh vad som skulle vara obehagligt 
eller inte för personer olika personer eh så det har varit väldigt bra. (Emelie, gravid) 
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Här ser vi hur viktigt det kan upplevas vara att vårdpersonal visar respekt för ens 
kropp, och har möjlighet att sätta sig in i olika personers upplevelser. Ett gott 
bemötande och stöd är således att vårdpersonal behandlar någons kropp lyhört 
och respektfullt, vilket blir viktigt i relation till förlossningsrädslan, gällande 
undersökningar inför, under och efter förlossningen.  
 
Att få tydlig information och kommunikation är även en viktig del i att värna om 
rätten till medbestämmande. En deltagare med sprutfobi uttrycker en önskan att 
vården skulle bli mer lyhörd för vad den med förlossningsrädsla i form av 
sprutfobi behöver. Hon uttrycker en stark tacksamhet gentemot den vårdpersonal 
hon mött som respekterat hennes vilja under hela förlossningen. Enligt henne har 
det varit helt avgörande för förlossningsupplevelsen att vårdpersonalen gjort detta 
och inte frångått den på förhand gjorda planen genom att tvinga på andra 
vårdalternativ, exempelvis igångsättning med dropp. Hon berättar:   
 

… jag skrev ett jättejättelångt förlossningsbrev där jag tydligt såhär gav instruktioner, 
eh jag hade gått i Aurora-samtal med såhär chefsbarnmorskan på kliniken för att jag var 
såhär, jag måste få deras chef att liksom berätta för dem, det får liksom inte fela när jag 
väl är inne, så. Och hon var jätteduktig och hon fattade faktiskt vad jag menade, så hon 
hjälpte mig å skriva ett förlossningsbrev, vissa delar, för att också instruera sina amen 
arbetstagare liksom att såhär "såhär kommer det här funka". Eh och jag bestämde att jag 
skulle föda. [...] Men dom fick inte liksom sätta, sätta nåt annat, vi, å jag, dom fick 
absolut inte sätta nå nålar när jag inte visste om det å dom skulle fråga mig om allting 
innan dom gjorde det, och dom skulle respektera mitt beslut. (Cecilia, själv fött) 

 
Här ser vi hur viktigt det är att som vårdpersonal lyssna in vad den födande vill 
och behöver under förlossningen och att sedan försöka agera i överensstämmelse 
med det. Det blir även i Cecilias exempel tydligt hur mycket hon behövt kämpa 
för att få detta genom att vara ihärdig, bestämd och få medhåll av vårdpersonal 
högt upp i vårdhierarkin. Att möta vårdpersonal som värnar om den födandes 
medbestämmande, kommunicerar olika behandlingsalternativ och lyssnar in egna 
idéer och behov, har för vissa deltagare varit viktigt för hur 
förlossningsupplevelsen blivit, och upplevts i efterhand. Ett exempel på något 
majoriteten av deltagarna tar upp gällande just gott bemötande och stöd är att 
förlossningspersonal agerat enligt önskemål de uttryckt i förlossningsbrevet. De 
som inte fått detta beskriver det som en viktig del i vad de hade önskat. En 
förlossning är omöjligt att helt förutspå eller planera och den kontrollförlust som 
följer är för många en stor del av deras förlossningsrädsla. Just därför är de 
aspekter som tagits upp i detta undertema viktiga delar av ett gott bemötande, som 
kan få goda konsekvenser för förlossningsupplevelsen.  
 
Sammantaget ser vi att ett gott vårdbemötande för deltagarna utgörs av tydlighet 
i kommunikation och information, att få bli involverad som födande och som 
medfödande samt att bli respekterad och ha rätt till sin egen vilja och egen kropp. 
I övergripande termer handlar det om vård- och förlossningspersonal som 
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samarbetar med båda i paret inför och under hela förlossningsprocessen. Många 
av de deltagare som överlag har positiva erfarenheter av vården och dess 
bemötande, har aktivt sökt sig till mottagningar med HBTQ-certifiering och 
särskild kompetens och vana att möta HBTQ-personer. I nästa undertema kommer 
bemötande och stöd med fokus på just HBTQ-kompetens tas upp.  
 
Jag behöver vård som är HBTQ-kompetent  
Här lyfter vi exempel som flera deltagare har med sig från mötet med HBTQ-
kompetent personal och vilka konsekvenser det får för deras upplevelse av vården, 
och för förlossningsrädslan. Sammantaget belyser det här undertemat olika 
viktiga erfarenheter eller önskat stöd som deltagarna lyft utifrån att vara just LBT 
med förlossningsrädsla. Det handlar bland annat om att båda i paret blir benämnda 
och inkluderade som föräldrar, att anpassa formulär och rutiner, att se och kunna 
bemöta “icke-normativ” förlossningsrädsla och att båda parter i samkönade par 
har möjlighet att bli uppfångade efter en förlossning. 
 
För många har valet av att välja MVC-mottagning och förlossningsmottagning 
varit ett sätt att försöka öka chanserna att få ett gott bemötande genom att välja 
vårdmottagningar som har en HBTQ-certifiering. Denna möjlighet har dock inte 
funnits för alla utan främst för dem som lever i storstäder. Flera deltagare har 
också lyft betydelsen av att vända sig till mottagningar som är mer tillgängliga 
geografiskt för att ha tillgång till vård nära hemmet. Många deltagare uttrycker 
åsikten att vården borde vara tillräckligt kompetent och inkluderande för alla och 
att ett aktivt vårdval av HBTQ-anpassad mottagning inte borde behövas för att få 
gott bemötande. Flera har också en önskan om att vården jobbade mer för att öka 
och sprida kompetensen jämt mellan mottagningar och över landet, för att alla 
HBTQ-personer ska få möjlighet att träffa vårdpersonal som agerar kompetent i 
mötet med dem. En deltagare berättar hur det varit för henne: 
 

… jag funderade ett tag på om jag skulle gå på nån såhär barnvårds- eller vad heter det 
barnmorskemottagning som HBTQ, asså som har mer HBTQ-personer i sin krets, eh å 
så kände jag att det är i [Stor stad] att det är liksom det är inte dom personerna jag 
kommer träffa efteråt, att jag kände ett behov av å vara där jag bor. Och att jag också 
tyckte den vården som finns runt mig ska funka liksom. Så jag hade nog önskat liksom 
att jag hade känt mig mer vanlig, för jag, om jag liksom bara såhär vaknar på morgonen, 
så känner jag mig ganska vanlig, liksom. Känner liksom inte, jag går inte runt å funderar 
kring min sexualitet eller identitet speciellt ofta utan det är ju i mötet med andra som 
den blir uppenbar eller... å så. Å det hade varit skönt, om det hade liksom, hade blivit 
helt bekräftat, eller inte varit, asså bekräfta är när jag- inte att lägga märke till det liksom. 
Å jag kommer ihåg att Therese tyckte det var ganska jobbigt hos barnmorskan för att 
hon bara pratade till mig, att hon inte liksom tog med Therese i det samtalet, eller liksom. 
Kollade inte ens Therese, såhär första gången vi fick höra hjärtljudet, om hon såhär, hon 
[barnmorskan] tittade inte ens på henne, asså så. Involverade inte henne i det som 
skedde, liksom. (Cecilia, själv fött) 
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Cecilia ger uttryck för en önskan om att vården skulle fungera för henne och att 
hon inte ska behöva välja en särskild, explicit HBTQ-kompetent mottagning. Hon 
önskar att hon hade fått känna sig mer vanlig i mötet med vården, men att hon 
istället fått känna att hon inte är det i vårdens ögon. Vi ser att upplevelsen av 
vårdpersonal som saknar djupare HBTQ-kompetens upplevs ha ett slags 
överfokus på att hon lever i en samkönad relation, samtidigt som de ändå inte 
riktigt ser och inkluderar hennes partner. Det kan tolkas som en önskan att det 
skulle ligga mindre fokus på hennes sexuella läggning, samtidigt som det också 
skulle finnas ett större fokus och inkludering av partnern. Ett tydligt exempel på 
gott och inkluderande bemötande som flera andra deltagare tagit upp, har varit att 
båda i paret blir sedda och accepterade och att vårdpersonal förmedlar en känsla 
att de vill dem väl och inte ifrågasätter deras lämplighet som föräldrar. 
Vårdpersonal som inkluderar båda i paret beskrivs öka en känsla av trygghet hos 
deltagarna. Flera deltagare beskriver liknande exempel på personal som under 
förlossningen skrivit upp både den födande och den medfödande på tavlan i 
förlossningsrummet likvärdigt och således signalerat att de ser och välkomnar 
paret. En aspekt av att förmedla en välvilja är också att båda i paret blir korrekt 
benämnda och på så vis sedda. Även att vårdpersonal öppet frågar om relation 
eller vilket pronomen någon föredrar tilltalas med, är erfarenheter som har blivit 
betydelsefulla i deltagarnas olika vårdkontakter. En deltagare beskriver hur 
förlossningspersonal gått tillväga för att inkludera även henne som medfödande 
under partners förlossning. Hon beskriver hur en barnmorska på ett respektfullt 
och förtroendeingivande sätt frågat henne hur hon vill bli benämnd:  
 

… Ja, alltså på Sofias förlossning då var det faktiskt en kvinna som var [från annat land] 
barnmorska så var van vid samkönade par för hon jobbade i [storstad] i vanliga fall, 
men så var hon där på [årstid], det var i [månad], å hon var ju van vid det där och med 
en gång så hon såhär ”är det okej att jag kallar dig för medmor?”, aa sa jag det är väl 
trevligt, “så brukar man säga [i land]”, ja det går bra sa jag, så hon var väldigt bra. 
(Annika, själv fött och partner som fött) 

 
Här blir det tydligt att det för Annika blev en positiv upplevelse att bli bemött på 
ett öppet vis. Det tycks också ge en positiv effekt att barnmorskan sedan innan 
besatt en vokabulär för att omnämna henne som medfödande på ett trevligt sätt. 
Detta blir även ett exempel på när vårdpersonalen ser och accepterar båda i paret 
som blivande föräldrar. Flera deltagare betonar att det varit positivt när vården 
också anpassat sina rutiner, frågor och formulär utifrån deras familjekonstellation. 
En av deltagarna, som ännu inte har erfarenhet av förlossningar, beskriver en 
erfarenhet hon fått av ett formulär hennes partner som transman skulle fylla i 
under processen att bli gravida: 
 

… på den [formulär för kvinnliga samkönade par] så var det ju refererat till eh kvinnlig 
partner hela tiden, men då såg jag när vi fick dom här [formulär] i posten så såg jag att 
dom hade ju gjort eh det är ju en detalj som kan ju vara viktig för en själv att man har 
strukit ut kvinnlig så det står bara partner. Jag ser att det är samma dokument, men jag 
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ser att man har tagit bort det liksom, att man har gjort dig det besväret att göra en extra 
kopia utan kvinnlig, så det är bara en blanc space liksom, å det är såna grejer som man 
tänker så, det är jättebra liksom (skratt) asså så då känner man ju att här förstår vården 
vilken typ av konstellation är vi som familj å det har aldrig vart nån fråga, det har aldrig 
varit liksom nån, nåra konstigheter kring det så det känns ju väldigt bra. (Emelie, gravid) 

 
Att vårdpersonal anpassar formulär till familjekonstellationen och de båda 
parterna i paret tycks inge en känsla av förtroende och trygghet samt att vården 
ser, förstår och accepterar paret. Deltagare beskriver också att de uppskattar när 
vården ställer de frågor som är relevanta, och inte av misstag ställer frågor som är 
helt irrelevanta eller upplevs som jobbiga, känsliga eller kränkande att få. Det kan 
ses som en önskan om att vården inte ska bemöta dem utifrån heteronormativa 
förväntningar, utan ha upparbetade rutiner och vana att på ett öppet sätt möta alla 
slags par och familjekonstellationer.   
 
En ytterligare aspekt som framför allt en deltagare lyfter är att HBTQ-kompetent 
personal kan möjliggöra ett bättre stöd och bättre behandling av 
förlossningsrädslan. Deltagaren beskriver hur positivt och hjälpsamt det varit att 
få träffa en psykolog med utpräglad HBTQ-kompetens, vilket varit det viktigaste 
stödet hon fått från vården just för sin rädsla. Deltagaren fick först träffa en läkare 
som öppet uttryckte att hon inte förstod hur deltagarens förlossningsrädsla hängde 
ihop med hennes kroppsuppfattning. Läkaren ifråga gjorde också tydligt att hon 
inte visste hur hon skulle hjälpa henne. Sedan fick deltagaren träffa en psykolog 
som kunde möta henne i sin situation. Hon berättar:  
 

Å efter det så skicka [barnmorskan] mig till [mottagning], och det var där jag träffa den 
här tjejen som var jättebra, som jag inte ens behövde förklara terminologin för, å hon 
hade, jag kan inte säga om hon själv tillhör HBTQ-världen, men hon kom med boktips, 
å hon var väldigt såhär du har förkasta det här om du vill men jag tänker på är den här 
boken för i den boken så är det en kvinna som är gravid men hon lever med en transman, 
å vad det ger å hon reflektera mycket kring det, å referera till Judit Butler å dom här 
kända queer-teorierna liksom å väver in det in nån typ av dialog så den boken håller jag 
på å läser. (Viktoria, gravid)   

 
Viktoria beskriver att hon inte behövt förklara terminologin för psykologen, vilket 
hon annars är van vid att behöva göra. Att vara gravid och stå inför en förlossning 
är något hon menar kräver mycket tankekraft och energi och att då slippa förklara 
HBTQ-relaterade aspekter blir för henne viktigt i mötet med denna psykolog. Hon 
uttrycker vidare hur betydelsefullt det varit att psykologen förstått hur hennes 
förlossningsrädsla hänger samman med kroppsuppfattningen. Hon berättar:  
 

Och också kanske, framför allt hos psykologen återigen då på [mottagning] att, hon 
förstod tanken med att jag inte var bekväm med min kropp. Den har kanske [namn] 
barnmorskan fått kanske, möjligen läsa in sig lite mer på, för att förstå å tänka lite mer 
kring, medans psykologen har varit ”ah, jag hajar direkt vad du menar”, men det är 
återigen, det handlar om erfarenhet också. (Viktoria, gravid) 
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Det Viktoria uttrycker här visar på hur djupare HBTQ-kompetens hos 
vårdpersonal möjliggör en positiv upplevelse av vården. Det handlar även om att 
få möta vård som faktiskt tar hänsyn till individuella aspekter vilket möjliggör att 
få relevant hjälp utifrån att vara LBT-person med förlossningsrädsla. Det går även 
att urskilja en viss förvåning hos henne att helt plötsligt mötas av vårdpersonal 
som så väl kan förstå och sätta sig in i hennes situation. Detta kan förstås i ljuset 
av att ha erfarenheter av att inte bli förstådd och att bemötas med att ens 
upplevelse eller identitet är avvikande eller ovanlig. Något ytterligare som 
Viktoria belyser med sitt exempel är att det finns ett behov av insatser i vården 
som är anpassade för hur förlossningsrädslan kan ta sig i uttryck. Kunskap om vad 
det skulle kunna vara för förlossningsrädslor och hur de går att jobba preventivt 
med blir viktigt för att vården ska kunna möta och hjälpa LBT-personer med 
förlossningsrädsla på ett bra sätt.  
 
En annan aspekt av en djupare HBTQ-kompetens för just förlossningsrädsla 
handlar om behovet av en ökad förståelse för betingelserna för par där båda kan 
bära barn. Det har vi delvis introducerat i undertemat Präglad av partnerns 
förlossning. När båda i paret har förmågan att bära barn, vilket alltså inte bara 
gäller två kvinnor utan kan gälla andra par där en eller båda är trans, blir det viktigt 
att från vårdens sida uppmärksamma om förlossningsrädsla finns hos den ena eller 
båda i paret. Många födande uttrycker att de i relation till förlossningsrädslan har 
en oro över hur deras medfödande partner ska uppleva förlossningen och vilket 
stöd som partnern kommer att få av vårdpersonalen. Att vårdpersonal ser och 
stöttar den medfödande i förlossningsupplevelsen lyfter många födande som 
viktigt för att ge en trygghet i situationen. Detta ser de som viktigt för deras 
förlossningsrädsla och förlossningsupplevelsen, eftersom rädslan upplevs 
förvärras i en stressande situation med oro för att partnern inte ska må bra. De 
deltagare vars förlossningsrädsla uppkommit eller förstärkts i samband med en 
partnerns förlossning betonar hur viktigt det är att vårdpersonal fångar upp den 
medfödande. De menar att det hade behövt stöd från vården som skulle kunna 
hjälpa dem att få bearbeta det som skett. En av deltagarna som efter partners 
traumatiska förlossning väntade flera år innan hon bestämde sig för att bli gravid, 
beskriver att hon önskat att vårdpersonal på något vis efter förlossningen hade 
kunnat uppmärksamma henne. Hon beskriver den enorma rädslan som funnits för 
henne tiden emellan att först ha bevittnat sin partners förlossning och sedan att 
våga ta beslutet att bli gravid själv. En annan deltagare med liknande erfarenhet 
lyfter även hon, att hon hade behövt bli uppmärksammad, mycket just eftersom 
att hon själv också eventuellt kommer genomgå en förlossning i framtiden: 
 

… just det här att stå bredvid nån som föder och veta att man själv förmodligen eller 
kanske göra det, att det kan vara värt att uppmärksamma och prata med, att våga prata 
med personerna om det, liksom om den upplevelsen. För det går liksom inte att lägga 
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bakom sig, på det sättet som kan kanske eventuellt kan göra om man vet att man aldrig 
själv kommer att vara i den situationen liksom. (Stina, partner som fött) 

 
Här ser vi ett uttryck för att som medfödande med egna biologiska förutsättningar 
att bära barn, blir upplevelsen annorlunda än för en medfödande som inte kan bära 
barn själv. En djupare HBTQ-kompetens som ser och bemöter både den födande 
och medfödande på detta sätt ser vi som ett viktigt steg i insatser för 
förlossningsrädda LBT-personer. Det förutsätter att vården utvecklar rutiner och 
medvetenhet om hur det kan vara för både den födande och den medfödande inför, 
under och efter förlossningen.  
 
Vi tycker oss se att när vården är beredd på och anpassar sitt agerande och sina 
rutiner utifrån premisser för LBT-par, bidrar det till en viktig känsla av normalitet 
och att vara betydelsefull som patient och människa. Par som upplevt att de inte 
har utsatts för något konstigt, extra eller negativt för att de är LBT-par har oftare 
en upplevelse att de fått god vård och gott bemötande. För att alla par ska få detta 
ser vi dock behovet av vårdpersonal som ser över vilken kunskap, kompetens och 
invanda mönster de har och strävar efter att lära sig nytt och därigenom kunna 
förbättra bemötandet och vården de ger. Vi tycker oss se ett mönster av att 
heteronormen börjat luckras upp till viss del, då det speciellt i storstäder blir allt 
vanligare med en normalisering och acceptans av HBTQ-personer. Detta hänger 
också samman med kompetensökning i vården gällande HBTQ som möjliggör 
bättre vård och bemötande. I deltagarnas berättelser framträder att vården redan 
är igång med denna process och att det idag finns flera mottagningar där LBT-par 
generellt blir kompetent bemötta. Vi ser dock att tillgången till mottagningar med 
kompetens, acceptans och vana att bemöta HBTQ-personer är bättre för de som 
bor i eller nära stora städer och att de som bor i mindre städer eller orter vittnar 
om att det ofta saknas. Givetvis borde alla oavsett var de bor ha rätt till vård som 
fungerar väl för dem och bemöter dem kompetent.  
 

Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis identifierade vi fem huvudteman i deltagarnas berättelser, 
varav det första är Mina förlossningsrädslor. Detta huvudtema kännetecknas av 
hur förlossningsrädslan tar sig i uttryck för våra deltagare och att det för de allra 
flesta är en kombination av olika rädslor. I första undertemat, Vanliga rädslor, 
beskrivs rädslor gällande att förlossningen skulle innebära stark smärta, skada, 
blod och sprutor, kontrollförlust, att få panik eller att dö. I det andra undertemat 
Jag är rädd för att inte få bra vård beskriver deltagarna att förlossningsrädslan 
även handlar om en rädsla för att inte få bra vård på grund resurs-, personal- och 
kompetensbrist. I det tredje undertemat Rädslan hänger ihop med min kropp och 
mitt underliv uttrycker vissa deltagare att tanken på en vaginal förlossning känns 
onaturlig, absurd och något de tvivlar på om kroppen kommer klara av. I vissa fall 
inbegriper det även en oro för hur förlossningspersonal kommer benämna, ta i 
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eller undersöka underlivet. I vårt andra huvudtemat Naturlighet, cisnormer och 
femininitet lyfter deltagarna hur normer på olika sätt påverkar och omger 
förlossningsrädslan. I det första undertemat Urkvinnan och moder jord beskrivs 
graviditet och förlossning som starkt kvinnligt könat baserat på en uråldrig bild 
av den födande kvinnans “naturliga” förlossning. Detta är något samtliga 
deltagare i någon mån ifrågasätter eller inte känner igen sig i. Det andra 
undertemat Att vara man, icke-binär eller ha ett androgynt könsuttryck belyser 
hur kvinnligt könade normer kring graviditet och förlossning blir direkt besvärliga 
för de deltagare som inte identifierar sig med det kvinnliga, utan ser sig som mer 
androgyna eller maskulina, vilket på olika sätt påverkar deras förlossningsrädsla. 
I det tredje huvudtemat Vägen till barn lyfter deltagarna sin väg till barn som en 
lång process med många olika prövningar och beslut, och hur förlossningsrädslan 
på olika vis blir en del i den processen. I det första undertemat Vem som bär - ett 
komplext beslut beskriver deltagarna hur många olika faktorer de behöver väga in 
tillsammans med sin partner, när de tar beslut om vem som ska bära. Det som står 
klart är att förlossningsrädslan ibland får stå tillbaka för andra faktorer som får 
styra. I det andra undertemat Lång och påfrestande väg till barn tar deltagarna 
upp att processen att bli gravid ofta tar flera år och orsakar stress och påfrestningar 
för båda i paret. Det tredje undertemat Präglad av partnerns förlossning lyfter 
flera deltagares erfarenheter av en partner som fött barn och hur det har präglat 
dem och deras förlossningsrädsla. Det fjärde huvudtemat Att vara sårbar och 
utsatt under en förlossning handlar om förlossningen som en väldig påfrestning 
och att den födande och medfödande är i en sårbar situation och beroendeställning 
när deras barn ska födas. I det första undertemat Sårbar under förlossningen 
betonas de aspekter av förlossningen som på olika sätt kan ge en känsla av 
utsatthet, sårbarhet och kontrollförlust och som för många är en central del i 
förlossningsrädslan. Det andra undertemat Den “extra” sårbarheten ger röst åt de 
deltagare som beskriver en känsla av att vara extra sårbar under förlossningen då 
vårdpersonal tidigare eller under förlossningen behandlat dem bristfälligt utifrån 
homofobi eller transfobi. I det femte och sista huvudtemat Bemötande i vården 
beskriver deltagarna sina erfarenheter av både positivt och negativt bemötande 
och hur detta färgat deras förväntningar på vårdbemötande och kommande vård. 
I det första undertemat Det bristfälliga och heteronormativa bemötandet beskrivs 
deltagarnas erfarenheter av att som LBT-personer och som par mötas av en vård 
som inte alltid fungerar eller är anpassad för dem. Många berättar om erfarenheter 
av vårdpersonal i olika vårdsammanhang som agerat utifrån förvirring, okunskap 
och fördomar. I det andra undertemat Det goda bemötandet lyfter deltagarna 
aspekter av gott bemötande och vad som varit viktigt för dem i bemötandet, främst 
under förlossningen, och hur det kan minska deras förlossningsrädsla. Det tredje 
undertemat Jag behöver vård som är HBTQ-kompetent ger dels exempel på de 
som fått HBTQ-kompetent vårdbemötande och ger dels också röst åt majoriteten 
som uttrycker en önskan om att vården skulle fungera bättre för dem som HBTQ-
personer. I och med detta krävs en ökad och fördjupad HBTQ-kompetens.  
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Diskussion 
 
Vi har genomgående i deltagarnas berättelser tyckt oss kunna urskilja hur de på 
olika sätt har kopplat samman våra olika teman. Därmed ser vi att samtliga teman 
påverkas av varandra och de skapas och omskapas i ett samspel. Nedan görs en 
diskussion av vårt resultat, där vi bland annat visar på hur våra teman kan hänga 
ihop samt sätter in resultatet i större sammanhang med hjälp av annan forskning 
och andra begrepp. Sedan följer en metoddiskussion där vi resonerar kring vår 
metod och vårt tillvägagångssätt och kritiskt granskar processen och oss själva 
som forskare. Diskussionen mynnar sedan ut i våra slutsatser och praktiska 
implikationer.  
      

Resultatdiskussion 
Vi har haft en begränsad möjlighet att jämföra våra resultat med annan forskning 
för samma område, eftersom det varken i Sverige eller internationellt gjorts 
studier på förlossningsrädsla hos lesbiska/bisexuella kvinnor eller transpersoner. 
Vi har därför fått jämföra resultaten med forskning om förlossningsrädsla hos 
kvinnor generellt, samt med kvinnor och män i heterosexuella par. Dessutom har 
vi jämfört våra fynd med forskning som inte specifikt berör förlossningsrädsla, 
men som studerat olika aspekter av familjebildning hos LBT-personer, 
exempelvis fertilitetsvård, graviditet, mående, stress samt upplevelser av vård och 
bemötande. Vi kommer även i diskussionen lyfta in olika teoretiska begrepp som 
vårt resultat kan förstås utifrån. Den forskning vi tar upp har främst gjorts i svensk 
och skandinavisk kontext, men gällande vissa områden enbart i en internationell 
kontext. Resultatdiskussionens fem rubriker nedan står för de fem områden som 
vi valt att avgränsa diskussionen till, vilka behandlar de mest centrala delarna av 
vårt resultat och som tydligast går att relatera till tidigare forskning och begrepp. 
Rubrikerna är således inte samma som våra fem huvudteman, utan vi kommer i 
varje område förtydliga vilka huvud- och underteman som diskuteras. 
 
Förlossningsrädslan  
Vi kommer här att diskutera resultaten från huvudtemana Mina 
förlossningsrädslor, Att vara sårbar och utsatt under en förlossning samt 
Bemötande i vården. Deltagarnas rädsla inför förlossningen såsom rädsla för 
smärta, skada, för barnets liv eller hälsa, att inte veta vad som väntar och att förlora 
kontrollen, är exempel på sådant som beskrivits som vanliga rädslor bland 
förlossningsrädda kvinnor i tidigare forskning (Geissbuehler & Eberhard, 2002; 
Melender, 2002; Sjögren, 1997). Bland våra deltagare ser vi att 
förlossningsrädslan kan ha funnits sedan länge, uppkommit under graviditet i 
likhet med det som beskrivits av Wijma (2003). Vi ser också att rädslan kan 
uppkomma i samband med en traumatisk förlossning där instrumentella 
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hjälpmedel använts, vilket även påtalats tidigare av Nieminen et al. (2009). Många 
av våra deltagare har också i relation till sin rädsla haft en önskan om att få föda 
med kejsarsnitt, vilket är mycket vanligt för förlossningsrädda generellt 
(Nationella medicinska indikationer, 2011; Nieminen et al., 2009). Flera deltagare 
lyfter också att de känner tvivel och bristande tilltro till att den egna kroppen klarar 
av att genomgå en förlossning. Det har även Sjögren (1997) uppmärksammat 
gällande förlossningsrädda kvinnor. Majoriteten av deltagarna i vår studie lyfter 
också en rädsla för att inte få bra vård under förlossningen. För vissa handlar det 
mer om resursbrister i förlossningsvården som ger dem bilden av ett 
förlossningskaos, där de föreställer sig att de kommer behöva vara ensamma. För 
andra är rädslan för att få bristande vård och bemötande mer påtaglig och utgör 
en större del av förlossningsrädslan. I tidigare studier har det också tagits upp att 
förlossningsrädslan även ofta inbegriper en rädsla för vårdbemötandet under 
förlossningen (Melender, 2002; Sjögren, 1997). Sjögren (1997) 
uppmärksammade att bristande tillit till förlossningspersonalen och deras vilja 
och förmåga att bidra med lämpligt stöd, var en av de mest frekventa rädslorna i 
den undersökta gruppen kvinnor. Eriksson et al. (2006b) lyfter att rädslan för att 
inte bli respektfullt bemött av förlossningspersonal eller att inte få adekvat vård 
kan finnas hos både den bärande och den medbärande. Många av våra deltagare 
lyfter också en utsatthet och sårbarhet i relation till förlossningssituationen som 
tätt förknippat med rädslan. Att behöva lämna över kontrollen och makten till 
förlossningspersonal i en situation där man känner sig sårbar betonar flera när de 
beskriver sin förlossningsrädsla. Tidigare forskning gällande förlossningsrädsla 
hos kvinnor har visat på att känslan av utsatthet, underläge och kontrollförlust kan 
vara centrala delar av rädslan (Eriksson et al., 2005; Fenwick et al., 2015). Dessa 
delar har även kopplats samman med känslor av sårbarhet, rädsla och ångest i 
relation till förlossning (Fenwick et al., 2015). Våra resultat tyder på att de som 
har eller föreställer sig förlossningserfarenheter av att inte bli lyssnad på eller få 
vara med och bestämma, hänger ihop med deras känsla av sårbarhet och rädsla 
för kontrollförlust. I relation till detta önskar de att förlossningspersonalen visar 
respekt, hänsyn och tydligt kommunicerar vad som sker. Detta är i linje med vad 
Fenwick et al. (2015) lyfter i deras kvalitativa studie om förlossningsrädsla. Det 
innebär alltså att vi och Fenwick et al. (2015) påtalat liknande upplevelser av 
förlossningsrädsla och vårdpersonalens roll. Detta knyter även an till Sheen och 
Slade (2018) som argumenterar att förlossningsrädsla och dess innehåll 
övergripande går att konceptualisera som en rädsla för det oförutsägbara i en 
förlossning. Även vårt resultat visar på att en aspekt som skrämmer är att inte 
kunna veta hur det ska bli under förlossningen och att sakna garantier att ens 
gränser ska värnas. För en liten del av våra deltagare utgör dessutom traumatiska 
erfarenheter av bland annat övergrepp eller tidigare svåra förlossningar en orsak 
till upplevelsen av förlossningen som en mycket sårbar situation och att 
kontrollförlust även medför en rädsla att andra ska träda över deras gränser. 
Tidigare traumans betydelse för förlossningsrädslan har även undersökts i en 
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norsk studie på kvinnor med förlossningsrädsla (Lukasse et al., 2010). De visade 
på att de med ett eller flera typer av barndomstrauman - psykiska, fysiska eller 
sexuella trauman – uppvisade signifikant oftare en förlossningsrädsla samt att 
omföderskor med förlossningsrädsla signifikant oftare hade erfarenheter av 
tidigare traumatiska förlossningar (Lukasse et al., 2010). Vidare ser vi i vårt 
resultat att förlossningspersonalens bemötande tycks vara en viktig faktor för hur 
de som genomgått en förlossning upplever den. Nilsson och Lundgren (2009) 
lyfter också utifrån sin studie på förlossningsrädda kvinnor att gott bemötande av 
förlossningspersonal kan vara en viktig faktor i att hjälpa kvinnor med bristande 
förtroende inför förlossningen. Det kan öka möjligheten att uppleva en bra 
förlossning trots förlossningsrädsla och minska risken för lidande under 
förlossningen (Nilsson & Lundgren, 2009), vilket även vårt resultat i vissa fall 
tyder på. Sammantaget är många av de rädslor som ingår i förlossningsrädslan hos 
våra deltagare även är uppmärksammade sedan tidigare i annan forskning, både 
kvantitativ och kvalitativ.  
 
Förlossningsrädsla hos den medfödande 
Här kommer vi främst att diskutera undertemat Präglad av partnerns förlossning 
men också undertemat Jag behöver vård som är HBTQ-kompetent. I vårt resultat 
ser vi exempel på att förlossningsrädsla kan finnas hos den som bär barn, hos den 
medbärande och vissa fall även hos båda. Förlossningsrädsla hos partnern till den 
som är gravid har huvudsakligen studerats hos män i heterosexuella relationer 
(Christensen & Dahl-Nordström, 2012; Eriksson et al., 2005; Eriksson et al., 
2006b; Ryding et al., 2018). Eriksson et al. (2005) visar i sin studie att svår 
förlossningsrädsla kan förekomma även hos manliga partners. Mäns 
förlossningsrädsla handlar till stor del om samma aspekter som hos kvinnor 
(Eriksson et al., 2005), men rädslan hos män handlar i något högre grad om att 
barnet eller kvinnan ska bli skadad eller dö under förlossningen (Eriksson et al., 
2006b). Detta är något som vissa av deltagarna i vår studie också lyft utifrån att 
vara medbärande med förlossningsrädsla. Det som dock adderas för några av våra 
deltagare är just parametern att leva sig in i förlossningssituationen, utifrån planen 
att själv föda i framtiden. En av våra deltagare lyfter att första gången hon kände 
förlossningsrädsla var bredvid sin födande partner, då hon kände starkt obehag 
och tvivel inför att själv genomgå detta nästa gång. Dessa förutsättningar skiljer 
sig från cis-män och är något vi tycker är viktigt att lyfta. I en longitudinell studie 
av Ryding et al. (2018) studerades partners till förlossningsrädda förstföderskor 
inför och efter förlossningen. De visade att partners inte utvecklade 
förlossningsrädsla eller posttraumatisk stress och mådde psykiskt bättre än den 
födande. Dock kunde akut kejsarsnitt upplevas som en negativ händelse även av 
den medfödande.   Vi tänker att deras statistiskt signifikanta resultat speglar att de 
haft en stor majoritet av manliga partners och ett fåtal kvinnliga partners, vilket 
delvis kan bidra till att deras resultat snarare tyder på att medfödande på en 
generell nivå inte utvecklar förlossningsrädsla av att delta vid sin partners 
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förlossning. Vårt resultat indikerar istället att förlossningsrädsla i individuella fall 
kan uppstå eller förstärkas av att stå bredvid under sin partners förlossning och att 
en traumatisk förlossning kan ha en påverkan på måendet. Annan tidigare 
forskning har också visat att partners som deltar vid en svår och traumatisk 
förlossning också kan bli påverkade i form av stress och ångest (Etheridge & 
Slade, 2017; Sjögren, 1997). Sjögren (1997) visade på att partners som tidigare 
deltagit vid en komplicerad förlossning hade signifikant mer ångest än de som 
inte hade den erfarenheten. Vi tycker det är angeläget att lyfta att vårt resultat 
tyder på att erfarenheten av att vara med under förlossning som medfödande i 
individuella fall kan både påverka måendet och även förstärka eller ge upphov till 
en förlossningsrädsla. Vårt resultat visar på att vissa som upplevt traumatiska 
förlossningar, antingen som födande eller medfödande, upplevt att det fått 
konsekvenser för fortsatta familjeplaner i form av att de övervägt att inte skaffa 
fler barn och väntat längre till nästa graviditet. Detta är något som även tidigare 
forskning på heterosexuella par visat på (Czarnocka & Slade, 2000; Gottvall & 
Waldenström, 2002). Även deltagarna i vår studie med svåra 
förlossningserfarenheter som medbärande, lyfter att det varit svårt att bearbeta 
upplevelsen och att det varit svårt att själva våga ta plats med sina känslor och 
tankar efter förlossningen samt att ge uttryck för sin rädsla. Detta liknar det som 
Eriksson et al. (2005) lyft gällande vad rädslan inneburit för kvinnor och män. De 
kom fram till att “svårigheter att kommunicera sin rädsla” förklarade en större 
andel av vad rädslan inneburit för männen, än för kvinnorna. I Eriksson, Salander 
och Hamberg (2007) beskriver förlossningsrädda män att de inte velat 
kommunicera sin rädsla för att inte belasta kvinnorna, vissa nämnde även att de 
inte blivit tillfrågade om rädslan inom mödrahälsovården och att de önskat att de 
fått tala med någon om rädslan. Våra deltagare med denna erfarenhet har också 
uttryckt att de inte från vården sida blivit uppmärksammade och därmed inte fått 
möjlighet att bearbeta förlossningen. De har även lyft att de haft svårt att ge 
uttryck för sina egna känslor efter förlossningen, eftersom de menat att deras 
födande partner haft det mycket värre. Detta liknar något som medbärande män i 
en studie av Etheridge och Slade (2017) uttalat. De medbärande männen som 
blivit mycket medtagna av en svår förlossning uttryckte att de inte hade rätt att bli 
påverkade, eftersom “inget faktiskt hade hänt med dem”. Det påminner mycket 
om det deltagarna som medbärande uttryckt i vår studie. Att istället få möjlighet 
att ge uttryck för och bearbeta rädslan i samtal ser vi som mycket viktigt utifrån 
vårt resultat. Det tar även Eriksson et al. (2006b) upp som betydande - att 
underlätta kommunikationen kring rädslor för båda i paret för att de ska få det 
stöd de behöver. Vi anser att utifrån att själv eventuellt genomgå en förlossning i 
framtiden blir det ytterst aktuellt. Något vi frågat oss i relation till detta är om det 
på vissa håll kan finnas en ovana att uppmärksamma den medbärande cismannen 
och att vården därför inte heller ger plats för medfödande med egna biologiska 
förutsättningar att genomgå förlossning. Vårt resultat visar på att det blir viktigt 
att öka medvetenheten kring detta, vilket vi tidigare lyft i temat Jag behöver vård 
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som är HBTQ-kompetent. Övergripande handlar det om att möta och stötta båda i 
paret både innan, under och efter förlossning. Att få hjälp att bearbeta en svår 
förlossning som medfödande och att få möjlighet att uttrycka sin 
förlossningsrädsla kopplad till det, är särskilt viktigt utifrån att Malmquist (2015) 
noterat att det i samkönade kvinnliga par är vanligt att parterna turas om att bära. 
Vår studie är kvalitativ och behandlar några få personers erfarenheter, vilket 
begränsar möjligheten att uttala sig i generella termer om hur vanligt det är att 
medfödande får en förlossningsrädsla i samband med partners förlossning. Vi har 
dock sett exempel på att vissa faktiskt har utvecklat en förlossningsrädsla eller 
blivit ännu mer förlossningsrädda av erfarenheten som medfödande. Utifrån detta 
tänker vi att det kan vara viktigt att vårdpersonal har mer kunskap och större 
medvetenhet kring detta i mötet med par där båda potentiellt kommer bära barn.  
 
Familjebildningsprocessen  
Här kommer vi att diskutera huvudtemat Vägen till barn och delvis knyta an detta 
till undertemat Rädslan hänger ihop med min kropp och mitt underliv. I vårt 
resultat har vi lyft deltagarnas erfarenheter av att besluta om vem i paret som ska 
bära, samt vad detta beslut baserats på. Malmquist (2015) har, som tidigare nämnt, 
uppmärksammat att det i kvinnliga samkönade par är vanligt att parterna turas om 
och att den äldsta börjar bära. Bland våra deltagare har vi istället sett att det i flera 
fall varit den yngre i paret som börjat bära, i vissa fall på grund av 
förlossningsrädsla och i något fall på grund av svårigheter att bli gravid. I vårt 
resultat har vi också uppmärksammat att många av deltagarna trots sin 
förlossningsrädsla varit den i paret som burit eller börjat bära. Det visar på att det 
i par där båda kan bära, inte automatiskt är så att den förlossningsrädda väljer bort 
det. Rädslan har därför fått stå tillbaka för andra faktorer. Bland annat kan beslutet 
också baserats på vem i paret som kan tänka sig bära barn, utifrån att vissa har en 
partner som inte alls sett det som en möjlighet. Ibland har den som inte tidigare 
haft tanke om att bära, ändå blivit den som bär barn i paret. I flera fall har det 
avgörande för beslutet att vara den i paret som försöker bli gravid baserats på en 
stark barnlängtan trots rädsla och andra faktorer.  
 
Majoriteten av våra deltagare beskriver sedan att processen att bli gravid genom 
assisterad befruktning tar lång tid, bland annat på grund av kötid, utredningstid 
och i många fall att det krävts flera försök innan deltagarna blivit gravida. Många 
beskriver att denna långa resa varit stressande och påfrestande på olika vis, dels 
rent psykiskt men också för relationen. En del av stressen har varit kopplat till att 
behöva genomgå många försök och hantera misslyckade försök. Flera tar också 
upp att det varit fysisk påfrestande, vilket vi berört i undertemat Rädslan hänger 
ihop med min kropp och mitt underliv. Gynekologiska undersökningar som är en 
ofrånkomlig del av processen att bli gravid genom assisterad befruktning, lyfter 
flera som jobbigt. För vissa har även dessa undersökningar kopplats till deras 
rädsla inför förlossning, exempelvis att uppleva inseminationen som smärtsam 
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och att detta inte är något i relation smärtan de föreställer sig att de kommer 
behöva utstå under förlossningen. Vägen till barn blir därmed för vissa 
påfrestande och hänger ihop med deras förlossningsrädsla. En del nämner att de 
övervägt adoption som ett alternativt sätt att få barn för att slippa genomgå 
graviditet och förlossning, men har av andra anledningar inte kunnat göra det. 
Många väljer alltså att genomgå processen att bli gravid och föda, för att det ses 
som deras enda sätt att bli föräldrar. Detta har vi sett i resonemangen hos både 
lesbiska/bisexuella kvinnor och transmän i vår studie. Borneskog (2013) lyfter i 
relation till sin forskning att lesbiska par överlag upplever gott psykiskt mående 
och låg stress kopplat till föräldraskap under familjebildning med hjälp av 
spermadonation i fertilitetsvården. Vi har i vår studie sett att det är mycket 
individuellt hur måendet under vägen till att bli förälder ser ut. Även om många 
av våra deltagare lyfter påfrestningar under denna process har vi inte frågat 
detaljerat kring deras psykiska mående under processen. Vi ser även bland vissa 
av våra deltagare att förlossningsrädslan “tonats ner” under processen att bli 
gravid och att positiva känslor såsom längtan efter barn och att utöka familjen 
tagit större plats. Rädslan verkar sedan ha blivit aktualiserad igen när de blivit 
gravida och därmed närmar sig en förlossning. Det skulle kunna förstås som ett 
sätt att hantera rädslan under familjebildningsprocessen, vilket vi dock inte sett 
studier som undersökt. Det skulle kunna vara så att vi kan förstå processen att få 
barn för våra deltagare som en balansgång mellan förlossningsrädsla och 
barnlängtan. Vi ser att många trots stark rädsla och tvivel inför förlossning - och 
ibland även graviditeten – ändå väljer att genomgå denna process utifrån en 
längtan efter barn och att bilda familj.  
 
Något som vissa deltagare lyfter är att de under förlossningen upplevt sig sårbara, 
bland annat på grund av deras långa väg till att bli gravida och stressen det 
inneburit. Stressens potentiella betydelse för förlossningsrädsla har bland annat 
påvisats i en studie av Hall et al. (2009). De visade att de förlossningsrädda under 
graviditeten i högre grad än de icke-förlossningsrädda, upplevde dagliga 
stressorer, ångest, trötthet och sömnbesvär (Hall et al. 2009). Att uppleva många 
dagliga stressorer och lågt stöd kan även kopplas till ökad sårbarhet för 
förlossningsrädsla (Hall et al., 2009; Saisto & Halmesmäki, 2003). Utifrån detta 
tänker vi att stressen under processen att få barn därmed kan ge ett ytterligare 
lager av oro och vara viktig att uppmärksamma när gäller LBT-personer med 
förlossningsrädsla. Även om inte alla deltagare kopplar sin förlossningsrädsla till 
processen och stressen därav, tänker vi att det på något vis ändå belyser 
omständigheterna för denna grupp. 
 
Kvinnlighet, naturlighet och cisnormativitet 
Här kommer vi att diskutera vårt huvudtema Naturlighet, cisnormer och 
femininitet och de normer som deltagarna problematiserat i relation till deras 
familjebildningsprocess och som påverkat många av dem gällande graviditet, 
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förlossning och förlossningsrädsla. Deltagarna ger uttryck för att graviditet och 
förlossning upplevs vara starkt kvinnligt kodat av omgivande kultur och ses som 
något som förstärker en förväntan på att de ska vara kvinnliga. Även Bailey (2001) 
lyfter att graviditet ofta ses som en bekräftelse på kvinnlighet och att födande ses 
som en rit in i moderskap. Majoriteten av våra deltagare lyfter normer kring 
kvinnlighet som de omges av som något de inte kan eller vill leva upp till och 
därmed behöver kämpa för att inte att inordna sig under. Flera lyfter att 
förlossningsrädslan hänger ihop med tvivel kring att kroppen ska klara av en 
förlossning, och att de därigenom positionerar sig långt från den från omgivningen 
uppmålade bild av en stark “urkvinna som föder”. I en svensk kvalitativ studie 
lyfter Eriksson et al. (2006a) att förlossningsrädda kvinnor kände sig som sämre 
kvinnor utifrån socialt konstruerade normer kring hur en kvinna ska känna i 
relation till sin graviditet. Även Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (2000) 
beskriver att det i västerländska samhällen finns antaganden om att en graviditet 
ska vara harmonisk och glädjefylld och stärka en känsla av en kvinnlig identitet, 
något som våra deltagare på olika sätt problematiserar. Några av våra deltagare 
lyfter också i relation till detta sina upplevelser av att efter en svår förlossning 
känna sig dåliga, utifrån att de under förlossningen inte orkat “prestera”. Detta 
liknar något som Nilsson och Lundgren (2009) tar upp i en annan kvalitativ studie, 
där förlossningsrädda kvinnor som genomgått svåra förlossningar uttryckte 
känslor av besvikelse gentemot sig själva och en känsla av att vara misslyckade 
kvinnor, utifrån omgivningens påtryck hur en stark och självsäker kvinna ska 
känna gentemot en förlossning. Kopplingen mellan könsroller, upplevd 
kvinnlighet och graviditet har även undersökts i en polsk kvantitativ studie av 
Kazmierczak och Goodwin (2011), vilken visar på att orientering gällande 
femininitet, androgynitet och maskulinitet hos kvinnor kan påverka i relation till 
kroppsuppfattning och självkänsla under graviditet. Dock fokuserar studien 
främst på resultat gällande att feminina kvinnor försöker leva upp till en normativ 
kvinnoroll kring skönhet och smalhet, vilket de kopplar till lägre självkänsla och 
högre könsrollsstress under graviditeten. Vårt resultat påtalar snarare motsatsen, 
att de som inte identifierar sig med en normativ feminin kvinnoroll, i högre grad 
resonerar kring normers påverkan på deras upplevelse av stress och kroppslig 
dysfori kopplat till graviditet. Skillnaden mellan vår studie och den av 
Kazmierczak och Goodwin (2011) skulle kunna bero dels på att olika grupper 
undersökts och dels att de gjorts i två olika kulturella kontexter och att 
kvinnonormer delvis skiljer sig dem emellan. Vi ser också att normer kring 
kvinnlighet som inte överensstämmer med den egna identiteten för vissa av våra 
deltagare blir direkt problematiska, både för kvinnor som ser sig som mer 
androgyna och för transmän. Deltagarna lyfter också att vården på olika vis är 
med och reproducerar dessa normer kring både naturlighet och kvinnlighet, i 
relation till graviditet och barnafödande. En av de deltagare som kopplar ihop sin 
förlossningsrädsla till kroppsuppfattning och könsidentitet, ger exempel på möten 
med vårdpersonal som upplevs sakna förståelse för hennes rädsla. Flera deltagare 
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har i relation till kvinnliga normer tagit upp kläder som ett attribut för detta. En 
deltagare beskriver ett motstånd till att andra könar kläder och underkläder, som 
blir ett uttryck för en underliggande binär könsnorm och förväntan om femininitet 
hos en gravid person. Just detta lyfts av Ellis et al. (2015), där transpersoner 
uttryckt rädsla att som gravid automatiskt ses som “en kvinna i trosor” oavsett 
vilken könsidentitet och könsuttryck de har. I vårt resultat uppmärksammar vi att 
förlossningsrädsla hos transmän också kan vara tätt kopplad till normer kring 
naturlighet och kvinnlighet vilket präglar omgivningen och vårdens 
föreställningar och bemötande av dem. Vi ser många likheter mellan vårt resultat 
och Ellis et al. (2015), som i sin studie lyfter transpersoners upplevelse av 
assisterad befruktning, graviditet och förlossning. I likhet med vad våra deltagare 
gett uttryck för, lyfter även transpersoner i Ellis et al. (2015) att de upplevt en 
pågående konflikt mellan sin identitet och dominanta sociala normer som 
definierar en gravid person som “kvinna” och den som fött barnet som “moder”. 
En av våra deltagare lyfter att vårdens starkt kvinnligt könade normer i relation 
till graviditet och förlossning medför risk för att bli felkönad, exkluderad och 
stigmatiserad som transperson av vårdpersonal och omvärlden. Detta är även 
något som påtalas i Ellis et al. (2015). Vårt resultat visar på att bristande kunskap 
och medvetenhet kring transpersoners olika könsidentiteter och förhållningssätt 
till sin kropp, blir problematiskt för transmän som vill bära barn eftersom de då 
ifrågasätts utifrån en cisnorm i dubbel bemärkelse, både som trans och som 
potentiella bärare av barn. Detta hänger också samman med osynliggörandet och 
kunskapsbristen kring transpersoners biologiska förutsättningar att genomgå 
förlossning efter hormonbehandling. I vårt resultat blir det också tydligt att detta 
också kan lägga en grund för en förlossningsrädsla.  
 
Vi ser många paralleller mellan vårt resultat och det som lyfts av Ellis et al. 
(2015). I vårt fall handlar det om att vara transman och föreställa sig graviditet 
och förlossning utifrån tidigare interaktioner med vård och samhälle, medan Ellis 
et al. (2015) studerat transpersoners upplevelser under graviditet och förlossning. 
Det som gemensamt tas upp i vår och deras studie är transpersoners önskan att 
skaffa barn och att graviditet ses som det enda möjliga sättet utifrån rådande läge. 
Bristen på kunskap, information och medvetenhet kring transpersoner 
aktualiseras i mötet med vården och samhället, och bidrar till känslan av stigma 
genom att bryta mot föreställningen om och det önskvärda i att alla gravida är 
kvinnor. Detta hänger också ihop med att transpersoners upplevelse av 
familjebildning präglas av ensamhet och att behöva hantera andras föreställningar 
om dem genom att antingen komma ut som gravid och trans, eller att aktivt dölja 
det. Detta är gemensamma aspekter i både vår studie och den kvalitativa studien 
av Ellis et al. (2015), som dock gjorts i en amerikansk kontext. Det ger en 
indikation på transpersoners förutsättningar i samhället idag, vilket tycks vara 
relativt lika i dessa kulturella kontexter som båda också är västerländska. 
Sammanfattningsvis ser vi hur normer gällande kvinnlighet och cis har en 
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betydelse för förlossningsrädslan för våra deltagare. För vissa finns normerna 
omkring dem som något de behöver förhålla sig till och för vissa tycker vi oss se 
att de adderar ett extra lager till deras rädsla.  
 
Heteronormativitet, mikroaggressioner och minoritetsstress 
I detta avsnitt kommer vi diskutera huvudtemat Bemötande i vården samt 
undertemat Den ”extra” sårbarheten. Deltagarna har erfarenheter av att inom 
vård och mödrahälsovård få märkliga frågor, möta felaktigt gjorda antaganden om 
deras sexuella läggning eller relation samt felsägningar eller ifrågasättande utifrån 
deras läggning, partner eller familjesituation. Det här kan förstås som uttryck för 
heteronormativitet, vilket Lundberg et al. (2017) definierar som en norm där det 
naturliga och ideala sättet att leva är som heterosexuell och att människor 
automatiskt förutsätts vara heterosexuella tills de uttrycker något annat. I 
heteronormen ingår också tvåkönsmodellen, som innefattar normer och 
förväntningar om att det bara finns två kön, man och kvinna, vilket också kan 
kallas en binär syn på kön (Lundberg et al., 2017). Tvåkönsmodellen kan även ses 
som ett teoretiskt ramverk som delvis kan förklara de normer kring kvinnlighet, 
naturlighet och cis som vi lyft tidigare i diskussionen. Att möta heteronormativt 
bemötande i vården kopplat till familjebildning är något som tagits upp i tidigare 
forskning gällande lesbiska pars erfarenheter av vård och fertilitetsvård (Larsson 
& Dykes, 2009; Malmquist, 2015; Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009). Ett annat 
begrepp som vi kan förstå utifrån heteronormativitet är mikroaggressioner. 
Lundberg et al. (2017) beskriver mikroaggressioner som vanligtvis subtila och 
ibland även välmenande uttalanden som kommunicerar fördomar eller 
oförstående. De exempel våra deltagare tar upp, såsom plumpa uttalanden och 
oreflekterade frågor från omgivningen och vården under processen av 
familjebildning, går att förstå som just mikroaggressioner. Att personer som 
tillhör sexuella minoriteter i samhället kan möta mikroaggressioner i vården 
relaterat till familjebildning har även påtalats i en kvantitativ studie av Liss (2016) 
där lesbiska, bisexuella och queera kvinnors erfarenheter av mödrahälsovården 
studerades. Liss (2016) visar att de som upplevt fler mikroaggressioner i 
vårdmötet, också upplevde vårderfarenheter som mer stressande, upprörande och 
diskriminerande. Upplevelsen av fler mikroaggressioner i vården kunde även 
kopplas till erfarenheten av dubbelt förtryck i relation till både etnicitet och 
sexualitet. Att ha upplevt fler mikroaggressioner var också kopplat till lägre 
skattad kompetens och lyhördhet hos personalen (Liss, 2016). Något vi också 
noterat i vår studie är att vissa deltagare påtalar upplevelsen av dubbelt förtryck 
gällande sexualitet i kombination med könsidentitet eller etnicitet och att vissa 
haft erfarenhet av rasism i vården i någon form.  Flera deltagare i vår studie lyfter 
också erfarenheter av eller oro inför heteronormativt bemötande i 
föräldrautbildningar, där bland annat tydliga uppdelningar av mamma och pappa 
gjorts. Detta är något som tagits upp i flera andra studier kring lesbiska/bisexuella 
par och deras föräldraskap (Larsson & Dykes, 2009; Malmquist, 2015; Röndahl 
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et al., 2009). Något vissa av våra deltagare också beskrivit är en rädsla för att den 
medbärande ska osynliggöras eller ses som mindre förälder i vårdmöten, vilket 
även Malmquist (2015) tar upp. Något ytterligare som flera av våra deltagare har 
beskrivit är också erfarenheter av bristande rutiner eller att journal- och 
vårdsystemet inte är anpassat för dem. Många har även lyft att det varit viktigt att 
gentemot vården och inför förlossning vara tydlig med hur deras parrelation ser 
ut. Vidare uppskattar deltagarna när vårdpersonal öppet frågar om parrelationen, 
benämningar eller pronomen. Dessa olika aspekter tas alla även upp av Larsson 
och Dykes (2009) gällande lesbiska pars vårderfarenheter. I deras studie beskriver 
paren en önskan att vårdpersonal inte ska förutsätta saker kring sexualitet och 
istället uttrycka sig på ett öppet och relevant sätt när de frågar om familjesituation, 
exempelvis i form av att fråga “lever du med en kvinna eller man just nu?” 
(Larsson & Dykes, 2009). Trots att våra deltagare ger flera exempel på 
erfarenheter av heteronormativt bemötande, har de flesta av dem som lever i 
lesbiska par även flera positiva erfarenheter i vårdbemötandet under 
familjebildning. Detta går också i linje med vad tidigare studier har visat (Larsson 
& Dykes, 2009; Malmquist, 2015). Det vårt resultat också belyser är att 
bemötande som är öppet, förstående och inte ger uttryck för och jämför dem med 
en heteronorm, upplevs som mer positivt. Även detta är sådant lesbiska par i 
tidigare studier poängterat (Larsson & Dykes, 2009; Malmquist, 2015).  
 
Vad upprepade felsägningar, mikroaggressioner och andra uttryck för 
heteronormativitet får för potentiella konsekvenser för våra deltagare kan förstås 
med hjälp av begreppet minoritetsstress. Mer specifikt har vi sett exempel på de 
olika processer som skapar stress, som Meyer (2003) beskriver att minoritesstress 
kan innefatta. Dels skapas stressen av yttre negativa sociala händelser och dels av 
förväntningar på sådana samt en ökad vaksamhet inför dem. Även internalisering 
av negativa sociala attityder och att behöva dölja sin sexuella orientering innebär 
minoritetsstress (Meyer, 2003). Flera av våra deltagare vittnar om erfarenheter av 
sådana yttre händelser - där andra behandlat dem som avvikande på ett negativt 
sätt, eller på annat vis gjort det tydligt att de inte tillhör normen. Våra deltagare 
har också gett uttryck för hur de i vissa fall kommit att få en ökad vaksamhet inför 
att de ska mötas av bristande bemötande och uttryck för heteronormativitet, 
homofobi och transfobi. Vissa av dem också har utvecklat strategier för att hantera 
och förhålla sig till dessa uttryck. Hos vissa har detta kommit att färga deras 
förväntningar på förlossningspersonalen, medan andra inte kopplar feltramp och 
mikroaggressioner från vårdpersonal till sin förlossningsrädsla. Dock anser vi det 
viktigt att i sammanhanget belysa att det för majoriteten av våra deltagare kan 
utgöra en potentiell stress som går att beskriva i termer av minoritetsstress. Vi ser 
i vårt resultat viktiga exempel på hur ytterligare en felsägning kan leda till en 
känsla av att “bägaren rinner över”, särskilt under en påfrestande situation som en 
förlossning. Till synes små felsägningar, oreflekterade antaganden och frågor kan 
upplevas som stora övertramp som blir jobbiga och skapar otrygghet i ett sårbart 
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läge som graviditet eller förlossning. Det våra deltagare ger uttryck för kan enligt 
Meyer (2003) beskrivas som att ingå i ett större system av ständiga påminnelser 
om avvikandet från heteronormen eller den binära könsnormen, vilket troligtvis 
skapar minoritetsstress och den ökade vaksamheten därav. I vårt undertema Den 
“extra” sårbarheten lyfter vi en deltagare vars förlossningsrädsla hänger ihop 
med en rädsla för att inte få det stöd hon behöver av sin partner under hennes 
framtida förlossning. Detta utifrån att hennes partner uttryckt en osäkerhet kring 
om hon på förlossningen vill vara öppen med att de är tillsammans. Det här skulle 
kunna förstås som ett uttryck för minoritetsstress hos partnern, som verkar ha 
internaliserat vissa negativa sociala attityder och potentiellt upplever skam och 
därför känner ett behov av att dölja sin sexuella läggning i mötet med vården. 
Internaliserad homofobi är ett begrepp som beskriver när en HBTQ-person själv 
anammat omgivningens negativa sociala attityder mot sin egen sexualitet, 
könsidentitet eller könsuttrycket och införlivat attityderna i sin självbild 
(Lundberg et al., 2017). Det denna deltagare ger uttryck för visar alltså på att 
internaliserad homofobi hos partnern kan ha en viktig påverkan för 
förlossningsrädslan, eftersom det riskerar att ligga till grund för vilket stöd som 
partnern kan ge vid förlossning. Även Larsson och Dykes (2009) poängterar att 
rädslan för att bli sämre behandlad på grund av sin homosexualitet, gör att vissa 
väljer att dölja sin sexuella läggning i mötet med förlossningsvården. Att få stöd 
av sin partner under en stressande situation som en förlossning är av stor vikt. 
Socialt och emotionellt stöd av partnern blir en viktig faktor för den 
förlossningsrädda (Sjögren, 1997).  
 
Vi har också sett att heteronormativitet, mikroaggressioner och minoritetsstress 
blir viktigt att lyfta i relation till transpersoner. I vårt resultat ser vi exempel på 
hur vården mycket bristfälligt upplevs bemöta transmän som uttrycker en önskan 
att bära barn. Detta går i linje med tidigare forskning gällande transpersoner och 
bemötande (Ellis et al., 2015; Hoffkling et al., 2017; Light et al., 2014). Ellis et 
al. (2015) har visat på att transmän som vill genomgå graviditet ställs inför 
utmaningar och påfrestningar i mötet med vården och att en upplevelse av 
ensamhet präglar hela processen från önskan om barn till att ett barn fötts. Att 
mötet med vården innebär påfrestningar har även vårt resultat visat på, dock i vårt 
fall hos transmän som har en önskan om barn men ännu inte inlett en process för 
att bli gravida. Att sociala attityder kan utgöra en barriär mot att som transman 
genomgå processen av graviditet och förlossning, att våga vara öppen om att man 
gör det samt att våga söka vård under processen, är något som påtalats tidigare 
(Hoffkling et al., 2017). Även vårt resultat talar för detta och visar på att 
erfarenheten av och oron inför socialt motstånd även kan göra att transpersoner 
undviker att ge uttryck för en önskan att bära barn i mötet med vården, och då 
lämnas själv i att försöka värna om sin fertilitet och välja könsbekräftande vård 
som inte går emot detta. Även Light et al. (2014) har beskrivit att transmän som 
genomgått graviditet antingen innan eller efter sin transition, haft en upplevelse 
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av att vården saknar medvetenhet om och kunskap att möta deras behov. Även om 
det finns metoder för att värna biologiska möjligheter till barn och samtidigt ges 
könsbekräftande vård, är det något som vården inte upplevs hjälpa tillräckligt med 
och det finns en önskan om mer resurser och stöd inför och under graviditet (Light 
et al., 2014), vilket även påtalats i vår studie. Vårt resultat visar exempel på att 
man som transperson kan vara förlossningsrädd just utifrån bristen på information 
om graviditet som trans, i kombination med en förväntan att mötas av okunskap, 
oförståelse, ifrågasättande och diskriminering genom processen att bära och föda 
barn. I relation till förlossningsrädslan har vissa aspekter lyfts av våra deltagare, 
vilket även Ellis et al. (2015) visat på i relation till transpersoners familjebildning 
utan att specifikt beröra förlossningsrädsla; (1) en rädsla för negativa 
vårderfarenheter baserat på tidigare vårderfarenheter och sådant man hört från 
andra; (2) en oro att felkönas i möte med vårdpersonal samt behovet att etablera 
en tilltro till vårdpersonal innan fysiska undersökningar eller ingrepp; samt (3) en 
rädsla för att inte kunna hävda sina behov och sin rätt under förlossningen. 
Mikroaggressioner och heteronormativitet i vårdens bemötande av transpersoner 
som våra resultat visar på, har även tagits upp av Dean, Victor och Guidry-Grimes 
(2016). Även Folkhälsomyndigheten (2016) har uppmärksammat att 
transpersoners erfarenheter av att möta personal i den svenska hälso- och 
sjukvården gällande sexuell hälsa ofta präglas av brister i bemötande, okunskap, 
diskriminering och normativa förväntningar på en binär könsidentitet och på 
heterosexualitet. Vårt resultat visar tydligt exempel på att detta för vissa kan 
utgöra grunden för en förlossningsrädsla.  
  
Vidare har vi i vårt resultat sett att minoritetsstress kan ha en betydande roll för 
den som under sin förlossning får möta diskriminering och bristfälligt bemötande. 
I undertemat Den “extra” sårbarheten lyfter vi bland annat en deltagare som mött 
mycket bristfälligt bemötande under sin förlossning, vilket lagt grunden för 
hennes förlossningsrädsla. För henne och hennes partner tolkas vårdpersonalens 
bristande agerande som uttryck för homofobi och andra fördomar, vilket blir ett 
exempel på en ökad vaksamhet hos dem, som skulle kunna förklaras av 
minoritetsstress. Förlossningspersonalens bemötande utgör en stor del av hur 
förlossningsupplevelsen blir, vilket har lyfts i flera studier (Eriksson et al., 2006b; 
Karlström, Nystedt & Hildingsson, 2015; Nilsson & Lundgren, 2009). Det blir 
bland annat viktigt utifrån att många, framför allt födande, upplever sina 
förlossningar som trauman (Alcorn et al., 2010; Soet et al., 2003). Det vi ser är att 
LBT-personer i ett större system av minoritetsstress eventuellt utifrån det blir 
extra sårbara inför och under sin förlossning. Eriksson et al. (2006b) lyfter att 
gällande förlossningsrädsla blir vårdpersonalens bemötande mycket viktigt och 
att bli behandlad med respekt och av kompetent personal blir betydelsefullt. Detta 
tänker vi således också blir viktigt för LBT-personer med förlossningsrädsla. 
Även Karlström et al. (2015) lyfter att positiva interaktioner med barnmorskor 
kan öka den födandes känsla av trygghet samt tilltro till sin egen förmåga att klara 
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förlossningen, vilket även vissa påtalat i vår studie. I likhet med en tidigare studie 
av Fisher, Hauck och Fenwick (2006) uttryckte personer med förlossningsrädsla 
att något som för många hade varit hjälpsamt under förlossningen var när 
vårdpersonal varit tydliga i kommunikation av information samt lyhörda inför 
deras behov. Just behovet av vårdpersonal som kan bidra med trygghet, tydlig 
kommunikation och lyhördhet för parets behov, lyfter även många av våra 
deltagare som centrala för att förlossningsrädslan och de katastrofscenarion som 
ofta följer inte ska besannas.  
 
HBTQ-kompetens, att vidga synen på kön och nya aspekter av 
förlossningsrädsla  
I det sista undertemat i vårt resultat, Jag behöver vård som är HBTQ-kompetent, 
ser vi exempel på att deltagare som vänt sig till speciella HBTQ-certifierade 
verksamheter generellt haft upplevelser av god vård och gott bemötande från 
vårdpersonal. I temat har deltagarnas egna tankar kring vilket vård de behöver och 
önskar tagits upp, vilket också är en del av vår studies syfte. En del av att möta 
vård med en HBTQ-kompetens innebär som vi ser det att i lägre grad möta 
heteronormativitet, mikroaggressioner och sådant som ökar minoritetsstressen. 
Deltagarna i vår studie lyfter även in behovet av en ”djupare” HBTQ-kompetens 
i hela vården. Vi tycker oss se att en ”ytlig”, bristfällig kompetens gällande HBTQ 
ofta lämnar utrymme för att vårdpersonal fortsätter ge uttryck för 
heteronormativitet och mikroaggressioner, även om de bär en regnbågsflagga och 
har kunskap som stannar vid att veta om att det finns HBTQ-personer. Dean et al. 
(2016) har lyft hur heteronormativa mikroaggressioner i den amerikanska vårdens 
bemötande av lesbiska, homosexuella, bisexuella, queer och trans kan 
sammankopplas med känslor av som patient vara orolig, ovälkommen, skamsen 
eller sakna tillit i vårdmöten. De argumenterar att subtila uttryck för 
heteronormativitetet kan kvarstå som mikroaggressioner även efter att vården 
genom vissa program försökt öka medvetenheten, lyhördheten och öppenheten 
inför mångfald och denna patientgrupp (Dean et al., 2016). Detta tänker vi syftar 
på någon typ av ytlig HBTQ-kompetens, som inte blir tillräcklig. Även om det 
gäller amerikansk kontext, där kompetensökning kanske görs med andra metoder 
än i Sverige som bland annat har HBTQ-certifiering via RFSL, ser vi ändå likheter 
i att heteronormativitet och mikroaggressioner kan kvarstå om HBTQ-
kompetensen enbart är ytlig. Djupare HBTQ-kompetens anser vi blir viktigt i 
relation till förlossningsrädslan, som för alla, i någon grad, handlar om att inte bli 
kompetent eller bra bemött under förlossning.  
 
En annan del av att möta HBTQ-kompetent vårdpersonal är att de kan öppna upp 
för hur förlossningsrädslan kan ta olika uttryck hos olika personer, vilket vi i vårt 
resultat ser exempel på. Att möta vårdpersonal som är lyhörd och accepterande av 
att alla inte känner sig hemma i att ses som och behandlas som “kvinnlig” i 
relation till graviditet och förlossning, blir viktigt i mötet med kvinnor såväl som 



   

 74 

transpersoner. I vårt resultat ser vi exempel på att även vissa av de som identifierar 
sig som kvinnor kan känna sig mer androgyna och känner ett motstånd att då bli 
behandlad som “klassiskt kvinnlig”. I relation till transpersoner blir det också 
viktigt att inte förstärka en norm av graviditet som starkt kvinnligt könat och 
ifrågasätta transpersoners barnbärande utifrån denna norm. Vi anser att en djupare 
HBTQ-kompetens som värnar om allas rätt att få vara som de är och ha rätt till att 
få barn, skulle kunna bidra till detta. Det här blir också utifrån vårt resultat viktigt 
för att våga verbalisera hur förlossningsrädslan kan hänga ihop med dels 
kroppsuppfattning och dels tidigare erfarenheter av diskriminering i vården. I 
korthet ser vi att ökad kompetens och lyhördhet hos vårdpersonal kan möjliggöra 
att möta det som en deltagare beskriver som en “icke-normativ” 
förlossningsrädsla. Att vidga synen på förlossningsrädsla och sätta in det i ett 
större sammanhang av identitet och kultur blir således av betydelse. Även utifrån 
det vi tagit upp tidigare gällande internaliserad homofobi samt hur medfödande 
kan påverkas av att närvara vid partners förlossning, visar hur viktigt kompetent 
vårdbemötande kan vara för LBT-personer med förlossningsrädsla. 
 
I det mest ideala av samhällen hade det inte behövts en extra kompetens kring 
HBTQ-personer, men vi ser ett behov av detta eftersom samhället fortfarande är 
uppbyggt kring och implicit utgår ifrån en hetero- och cisnorm som formar 
vårdens rutiner och bemötande. Fors (2017) varnar dock för att ett överfokus på 
ökad HBTQ-kompetensen och att det ska behövas en särskild kompetens för att 
förstå och bemöta HBTQ-personer. Detta utifrån att det riskerar att istället 
förstärka idéen om att de skiljer sig från “vanliga människor” som lever enligt 
hetero- och cisnormen och därigenom möjliggöra fortsatt stigmatisering och 
diskriminering av HBTQ-personer. Det vi utifrån vår studie ser är att det överlag 
handlar om att möta alla med respekt och öppna upp för fler perspektiv gällande 
könsuttryck, graviditet, förlossning, förlossningsrädsla och föräldraskap. 
 

Metoddiskussion 
God kvalitativ forskning kännetecknas av en transparens genom hela 
forskningsprocessen, där tillvägagångssättet redovisas öppet och tydligt för att 
läsaren ska kunna följa vad som gjorts och varför (Elliott, Fischer & Rennie, 1999; 
Yardley, 2000). I processen har vi även strävat efter personlig och metodologisk 
reflexivitet, vilket Yardley (2000) beskriver att forskaren gör genom att vara 
öppen med och kritiskt reflektera kring hur den egna förförståelsen samt 
användning av metoden kan påverka resultatet. Detta möjliggör att läsaren också 
ges möjlighet att bedöma rimligheten i den presenterade analysen (Yardley, 2000; 
Braun & Clarke, 2013). I den metoddiskussion som följer kommer vi lyfta in 
detta. 
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Urval och deltagare 
Langemar (2008) menar att en kvalitativ studie bör sträva efter ett representativt 
urval på så sätt att det möjliggör variation och djup i beskrivningarna av det 
fenomen eller ämne som studeras. I vårt fall gäller det förlossningsrädsla och hur 
det upplevs och uttrycks bland LBT-personer. Som tidigare nämnts har vi använt 
ett tillgänglighetsurval där deltagare som själva varit intresserade och som har 
uppfyllt våra inklusionskriterier fått delta i studien. Alvehus (2013) lyfter att en 
nackdel med denna urvalsmetod är att resultatet riskerar att spegla en viss grupp 
snarare än ett brett fenomen. Utifrån vår möjlighet att söka och åka till deltagare 
över hela Sverige tycker vi oss ändå ha täckt in en viss variation i deltagargruppen 
gällande ålder, boendeort, utbildningsbakgrund, sexuell läggning samt 
könsidentitet. Vi har också en spridning gällande familjesituation och erfarenheter 
av förlossningar hos deltagarna, vilket gett ytterligare variation i beskrivningarna 
av förlossningsrädsla. Därmed kan gruppen delvis ses som en relativt heterogen 
grupp av LBT-personer, men som också är homogen utifrån att alla har en 
förlossningsrädsla och identifierar sig som LBT. Något Langemar (2008) 
framhäver är att en rimlig avvägning i kvalitativ forskning kan vara relevant att 
göra gällande hetero- och homogenitet i urvalet. Ett heterogent urval eftersträvas 
för att täcka in så mycket som möjligt av ämnet, samtidigt som ett alltför 
heterogent urval riskerar att ge för ytlig, tunn information om upplevelsen 
(Langemar, 2008). Vi anser att vi ändå har upprätthållit en balans mellan 
heterogenitet och homogenitet, då vi fått in en variation i beskrivningarna av 
förlossningsrädsla, samtidigt som vi också fått ett djup genom att samma aspekter 
återkommande berörts av många deltagare. 
 
Utifrån att vårt syfte varit att studera upplevelsen av förlossningsrädsla, lät vi 
deltagarna själva avgöra om de hade förlossningsrädsla och hur de upplevde den. 
Att ta i beaktning att allas situationer sett olika ut samt att rädslan är en subjektiv 
upplevelse, har varit centralt utifrån vår kritisk realistiska kunskapssyn. Vidare 
kan deltagarnas sätt att prata om sin förlossningsrädsla ha varierat beroende på 
om de var gravida eller om de återberättande om sin rädsla inför en förlossning 
som ägde rum för flera år sedan. En förlossningsrädsla blir för många mer aktuell 
under graviditet, när de i praktiken står inför en förlossning och det skulle kunna 
ha medfört att rädslan för dem varit mycket påtaglig. Några av de som varit 
gravida har också under samma tid som intervjun i olika vårdkontakter pratat om 
rädslan. De vars förlossningsrädsla kanske har varit mer aktualiserad för flera år 
sedan, kan ha gjort att de pratat om rädslan mer distanserat. Vårt intervjumaterial 
har alltså delvis baserats på retrospektiva berättelser och vi kan därmed inte 
utesluta att dessa representerar vissa efterhandskonstruktioner. I kvalitativa 
studier och intervjuer är det ofrånkomligt att deltagarnas minne påverkar hur de 
beskriver sina upplevelser av ett fenomen, vilket skulle kunna ses som en 
begränsning i denna metod. Samtidigt har vi återigen studerat upplevelsen av 
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rädslan och inte utgått från någon yttre objektiv sanning, vilket gör att vi inte anser 
detta som ett hinder.  
 
En ytterligare begränsning gällande den kvalitativa variation vi täckt in utifrån 
urvalsmetoden skulle kunna vara att de som själva velat delta är de som överlag 
varit motiverade att berätta om sin förlossningsrädsla och som även varit öppna 
med sin sexuella läggning. Utifrån att förlossningsrädsla och förlossningar kan 
vara potentiellt svåra och känsliga områden kan vi tänka oss att vissa som inte 
hört av sig också känt att de inte velat prata om det. Flera av våra deltagare 
uttryckte att de kommit till insikt att det är viktigt att prata om sin 
förlossningsrädsla och sina eventuella erfarenheter av förlossningar, vilket vi 
tänker kan skilja sig från hur det är för vissa andra. Vi har även frågat oss om 
personer med internaliserad homofobi eller skam över sin läggning inte valt att 
delta i vår studie.  
 
Genomförande – semistrukturerade intervjuer  
Braun och Clarke (2013) beskriver att semistrukturerade intervjuer är ett sätt att 
generera data som är detaljerad och komplex och kan fånga motsägelser i och 
kontext kring datan. Fördelar är även att det ger plats för deltagarnas egna 
upplevelser och meningsskapande av dessa, tillåter fördjupning av aspekter som 
dyker upp spontant i samtalet samt lämpar sig väl för känsliga ämnesområden. 
Även att en intervjuare som kan bygga förtroende och underlätta att samtala om 
känsliga ämnen kan möjliggöra att få fram detta (Braun & Clarke, 2013). 
Datainsamling genom intervjuer var även i linje med vår epistemologiska ansats 
kritisk realism, där deltagarnas upplevelse och tolkningar varit i fokus och ses som 
subjektiva sanningar som formas av den kontext som deltagarna befinner sig i 
(Braun & Clarke, 2013). Därmed passade detta vårt syfte väl. Vi anser att vår 
insamlade data blev omfångsrik och hade både variation och djup. I vårt material 
tycker vi också att det syns att deltagarna vågat öppna sig kring känsliga ämnen 
och i beskrivningar av sina upplevelser. Detta tänker vi kan vara en indikation på 
att vi som intervjuare kunnat bygga förtroende och kunnat förhålla oss flexibelt. 
Vi kan dock givetvis inte veta hur deltagarna kände under intervjuerna och 
huruvida de valde att inte lyfta något mer. Vår intervjuguide utarbetades för att ge 
balans mellan struktur och att öppna upp för deltagarnas egna berättelser och 
spontana inlägg kring olika aspekter. Eftersom vi också varit två som genomfört 
intervjuerna var för sig, var guiden också ett stöd och viss garanti för att vi 
genomförde intervjuerna på likvärdigt sätt. Samstämmigheten i genomförandet 
eftersträvades dessutom genom att vi övade tillsammans både på varandra och i 
en pilotintervju. Det vi är medvetna om är vår egen påverkan i intervjuerna. I en 
semistrukturerad intervju har vi som intervjuare på olika vis ställt frågor, 
följdfrågor och i viss mån påverkat vad deltagarna valt att dela. Intervjuguiden 
utarbetades i samband med etikansökan tidigt i processen, vilket gjorde att vi 
skapade den innan vi hade satt oss in i forskningsfältet. Hade den gjorts senare 
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hade vi kanske kunnat inkluderat mer specifika frågor kring olika typer av rädslor. 
Samtidigt hade detta riskerat att bli mindre induktivt. I efterhand tänker vi att 
guiden blev omfattande och att en mer komprimerad version hade kunnat gynna 
oss och eventuellt deltagarna i att göra intervjuerna mer kärnfulla. Som tidigare 
nämnt reviderades guiden, som innehöll tre separata delar utifrån familjesituation, 
något efter pilotintervjun men vi ser i efterhand att det hade kunnat göras 
ytterligare.  
 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes av oss kort tid efter vi genomfört 
respektive intervju, vilket gav fördel då minnet av intervjun var färskt eftersom 
samma person som genomfört intervjun transkriberade densamma. Braun och 
Clarke (2013) menar att kriterier för en väl genomförd transkribering innefattar 
att den gjorts på en lämplig detaljnivå för den analys som ska göras, samt har 
korrigerats utifrån en ytterligare genomlyssning. Vi anser att vår detaljnivå varit 
passande för att tolka innehållet i det som deltagarna berättar. Vi har även lyssnat 
igenom och korrigerat varandras intervjutranskript, vilket har ökat vår interna 
validitet. Det vi också sedan gjorde var att kontrollera de excerpt som valts ut till 
resultatredovisningen genom en ytterligare genomlyssning.  
 
Genomförande - tematisk analys 
Braun och Clarke (2006) lyfter att ett vanligt problem med tematiska analyser är 
att de kan variera mycket och utifrån det ofta kritiseras för att inte vara en 
sammanhållen metod. För att undvika detta betonar de ett tydliggörande av 
utgångspunkter och ställningstaganden för hur den tematiska analysen gjorts. 
Detta har vi tillämpat genom att i beskrivningen av vår metod tydliggöra bland 
annat vår induktiva och datadrivna ansats samt vår kunskapsteoretiska 
utgångspunkt i kritisk realism. Även gällande kvalitativ forskning i stort belyser 
Elliot et al. (1999) vikten av att inför genomförandet tydligt specificera vilka 
vetenskapliga antaganden och metodologiska ansatser man som forskare utgår 
ifrån. Det blir även ett sätt att möjliggöra kvalitetsgranskning, genom att 
tydliggöra sitt perspektiv och kommunicera vilken roll olika värderingar, 
antaganden och intressen kan ha spelat under processen (Elliot et al., 1999). En 
fördel med att vi använt oss av tematisk analys som metod är just dess teoretiska 
flexibilitet. Den har tillåtit oss vara induktiva och explorativa och presentera det 
huvudsakliga innehållet av vårt material gällande ett outforskat område. Vi har 
alltså haft stor möjlighet att forma analysen utifrån vårt syfte och kunnat hålla oss 
nära vår data i kodning och analys, vilket Braun och Clarke (2006; 2013) lyfter 
som viktigt i en induktiv tematisk analys. Utifrån vad som rekommenderas av 
Braun och Clarke (2013) gällande tematisk analys och även Elliot et al. (1999) 
gällande kvalitativ forskning i stort, har vi i vårt resultat redovisat väl utvalda 
excerpt ur datan. Detta för att tydligt visa vad vår analys grundar sig på samt för 
att möjliggöra att läsaren kan göra andra alternativa tolkningar. Vi har strävat efter 
att ha en någorlunda frekvent representation av alla deltagare i excerpten, för att 
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stärka att våra teman speglar hela vårt material. Vi har även valt att använda långa 
excerpt på flera ställen vilket vi anser varit viktigt för att visa i vilket sammanhang 
som deltagarnas beskrivningar uppkommit. Detta ger också läsaren djupare 
förståelse för i vilket sammanhang de uppkommit och går i linje med vår 
kunskapsteoretiska utgångspunkt. 
 
Under en kvalitativ analysprocess bör forskaren gå tillbaka och jämföra analysen 
mot datan igen, för att revidera analysen utifrån eventuella feltolkningar eller 
övertolkningar av betydelser samt inkludering av irrelevant data (Elliot et al., 
1999). Detta beskriver även Braun och Clarke (2006; 2013) som essentiellt för en 
tematisk analys, genom att arbeta dynamiskt med olika faser i processen. Genom 
att i samtliga faser även blicka bakåt och se datan i ljuset av analysen och vice 
versa, har vi försökt hålla analysen nära vår data och inte tappa komplexitet, djup 
och avvikande aspekter av deltagarnas berättelser. En brist med vår studie är att 
vi inkluderat en tionde intervju som genomförts och transkriberats av en tredje 
person. Detta har medfört att en tredje part kan ha påverkat i datainsamlingen 
gällande en intervju, samt att intervjun inte var med i kodningsfasen vilket kan ha 
gjort att aspekter gick förlorade. Braun och Clarke (2006; 2013) påpekar att för 
att uppnå en god kvalitet i en tematisk analys bör därför denna process inte 
skyndas på, utan behöver tillåtas vara tidskrävande. Även om vi strävat efter att 
ha en arbetsprocess genom vår bearbetning som är enligt vad Braun och Clarke 
(2006) förordar, ser vi ändå att det i vårt fall finns en risk att något gått förlorat i 
processen. Detta eftersom att vi arbetat utifrån vissa tidsramar och i vissa fall 
eventuellt inte haft tillräckligt med tid till varje analysfas då vi behövt gå vidare. 
Vi kom att generera ett omfattande och komplext intervjumaterial, något som i 
vårt fall är värt att problematisera. Det blev tydligt för oss först mot slutet av 
datainsamlingen att våra intervjuer blev långa och mycket innehållsrika, vilket i 
kombination med valet att göra en komplett kodning bidrog till ett omfattande 
material. Som nya forskare var det svårt att under tiden förstå precis hur stor datan 
blev och vad det skulle innebära under kommande analysprocess. Detta gjorde att 
vi inte stannade insamlingen tidigare och sedan behövde förhålla oss till 
materialets rika omfång genom processen. Detta medförde dels att vi stundvis fick 
skynda på analysprocessen och inte kunde fördjupa oss i samma omfattning som 
ett mindre omfattande material hade tillåtit. Vårt omfattande intervjumaterial 
medförde att vi fick utesluta vissa kategorier i den initiala tematiseringen, och 
välja ut de vi ansågs var mest relevant i relation till vårt syfte. Trots denna 
avgränsning kom vår slutgiltiga analys sedan att innehålla väldigt många huvud- 
och underteman. Detta gjorde att vårt resultat blev väldigt långt och vi har därmed 
fått arbetat mycket med att hålla en röd tråd genom alla teman. I efterhand ser vi 
att det troligtvis utifrån intervjuernas längd och omfattning hade räckt med något 
färre intervjuer. Det är också möjligt att intervjuerna hade kunnat göras kortare 
och mer fokuserade, om vi hade varit mer styrande i intervjuerna. Samtidigt har 
vi värderat den öppenhet vi haft som har tillåtit deltagarna att lyfta in nya och 
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oförutsedda aspekter som de sett som viktigt för deras förlossningsrädsla, i linje 
med vår explorativa ansats. Ett något mindre omfattande intervjumaterial hade 
sammantaget kunnat ge oss mer tid och utrymme för analysen och eventuellt göra 
den mer fokuserad. Dock hade det istället kunnat medföra att vi fick mindre 
variation och att analysen hade mynnat ut i en smalare men eventuellt mer 
fördjupad beskrivning av deltagarnas förlossningsrädsla. Vi har trots detta strävat 
efter att arbeta induktivt med materialet och att vår analys och våra teman ska 
representera både bredden och djupet av hela datamaterialet. Men utifrån det som 
diskuterats i detta stycke medförde det viss risk för att inte kunna fördjupa oss 
tillräckligt. Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys ibland kritiserats 
för att vara en analysmetod som inte går på djupet, samtidigt som de själva 
argumenterar att en välgjord tematisk analys innehåller både bredd och djup. 
Denna balansgång har vi eftersträvat under hela processen, men det är möjligt att 
vi hade kunnat göra det ännu bättre om vi haft mindre data utifrån våra tidsramar. 
Utifrån det omfattande material vi kom att generera och de många teman och 
långa resultat som följde, ser vi att vissa aspekter av vissa teman är närliggande 
varandra. Braun och Clarke (2006) lyfter att ett kvalitetskriterium för en bra 
tematisk analys är att ha distinkta teman som tydligt går att särskilja. Enligt oss 
skiljer sig alla våra teman genom att de har olika underliggande koncept, även om 
liknande exempel och aspekter tas upp i flera underteman. I dessa fall har vi 
försökt vara tydliga med vad respektive temat handlar om och tillåtit oss att 
hänvisa till andra underteman där någon av dessa aspekter fördjupas eller tas upp 
ur ett annat perspektiv.  
 
Sammanfattningsvis medförde vårt omfattande datamaterial ett omfattande arbete 
i alla delar av analysprocessen. I efterhand anser vi att det hade gynnat oss att 
avgränsa det på något sätt, exempelvis som vi tidigare nämnt genom att göra färre, 
kortare eller mer fokuserade intervjuer. Andra alternativ hade varit att avgränsa 
gruppen. Antingen hade avgränsningen kunnat vara till endast kvinnor eller endast 
transpersoner, eller till förlossningsrädda med samma familjesituation exempelvis 
endast gravida eller endast personer som har fött själva. Dock hade detta troligen 
kunnat ha negativa konsekvenser för studien i sin helhet genom att begränsa 
variationen. Det hade även kunnat försvåra att få in tillräckligt många deltagare.  
 
Personlig reflexivitet och att vara två forskare 
Som tidigare nämnts är vi som forskare aktiva och en viktig del i 
forskningsprocessen, varför forskarens roll och påverkan behöver synliggöras i 
forskningsprocessen och i relation till kunskapen som produceras (Braun & 
Clarke, 2013; Langemar, 2008). Yardley (2000) lyfter att en del av personlig 
reflexivitet handlar om att reflektera kring sin egen bakgrund och sina intressen 
och dess eventuella betydelse för resultatet. Så som vi insamlat, tolkat och 
analyserat data har därmed påverkats av oss som personer, våra intressen samt vår 
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förförståelse. Andra forskare hade därför kommit fram till delvis andra teman eller 
förstått delar av vår data på ett annat sätt.  
 
Under intervjutillfällena har vissa aspekter gällande oss som intervjuare så som 
att vi är kvinnor, akademiker, psykologstudenter och passerar som vita svenskar 
möjligen kunnat påverka i samspelet med våra intervjupersoner. Le Gallais (2008) 
menar att insider-outsider förhållanden mellan forskare och deltagare är en 
flytande och komplex skala. Vissa erfarenheter eller aspekter av identiteten kan 
ge en delad position, samtidigt som andra kan göra att man som forskare 
framträder som någon som inte tillhör samma grupp som deltagaren, vilket kan 
påverka vad som sägs i samtalet (Le Gallais, 2008). Det kan således ha varit en 
nackdel att vi inte själva fött barn och haft en outsider-postion gällande denna 
aspekt. Det kan ha influerat hur deltagarna förhållit sig till oss och hur de valt att 
uttrycka sig kring olika aspekter – och vice versa gällande oss själva i relation till 
dem. Det kan även ha gjort att vi själva varit mer öppna, lyhörda eller förstående 
inför vissa aspekter som någon annan kanske inte hade varit. Vi själva skulle 
beskriva det som att vi har ett queert förhållningssätt till oss själva, på så sätt att 
vår sexualitet och/eller könsidentitet inte i alla hänseenden inordnas i en hetero- 
och cisnorm. Detta i kombination med att vi är kvinnor i barnafödande ålder med 
ett intresse för normkritik, har funnits med genom hela processen och har gjort 
oss engagerade. Troligen har den kunskap, de begrepp och de erfarenheter som 
utgjort vår förförståelse, format våra tolkningar och vårt agerande under 
forskningsprocessen. Exempelvis har vår förförståelse för begrepp som 
heteronormativitet troligtvis kommit att prägla oss i analysen. Samtidigt har vi 
utifrån att vi inte själva har egna erfarenheter av att föda barn eller 
förlossningsrädsla, kunnat vara nyfikna och öppna utan att färgas av egna 
upplevelser gällande ämnet, vilket skulle kunna vara en fördel.  
 
Att vi varit två forskare tycker vi har gynnat oss under hela processen. Bland annat 
utifrån att vi i både datainsamling och analys haft tillgång till flera perspektiv och 
föreställningar. Just detta lyfter även Langemar (2008) som en potentiell tillgång 
med att vara flera forskare. Att vi har varit två personer som gjort separata 
intervjuer gjorde att dessa i vissa hänseenden kom att skilja sig något åt. Detta i 
hur vi som personer formulerade oss, vilka följdfrågor vi ställde och vilka 
områden vi kom att fokusera mer på. Möjliga fördelar med detta kan ha varit att 
det ökat bredden i vårt material. Samtidigt kunde vi ändå när vi tog del av 
varandras intervjuer se att de överlag liknande varandra. En annan fördel med att 
vara två har varit att vi under hela processen tillsammans kunnat verbalisera och 
granska våra egna idéer och värderingar, i strävan efter att förhålla oss reflexivt 
under tiden. Dessutom har vi under analysprocessens senare delar jämfört 
minnesanteckningar kring egna initiala tankar, idéer och frågor som dykt upp 
under arbetets gång. Vi har i detta sett att vi oberoende av varandra haft liknande 
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funderingar och tolkningar kring data, vilket ökar vår bedömaröverensstämmelse 
och stärker vår analys.  
 

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Vårt syfte har varit att se hur förlossningsrädsla erfars och tar sig uttryck hos 
lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner, hur deras erfarenheter av 
bemötande i vården hänger ihop med deras rädsla samt vilket stöd de önskar för 
förlossningsrädslan. Deltagarnas intervjuer analyserades genom tematisk analys. 
Vi kan utifrån vårt resultat se att vissa uttryck av förlossningsrädslan är 
gemensamt med det som visats i tidigare forskning. Vår studie bidrar även med 
att presentera vissa nya viktiga aspekter av förlossningsrädslan hos vår undersökta 
grupp LBT-personer och visar på vissa omgivande faktorer som kan ha betydelse 
för dem. En rädsla för att bli dåligt bemött och att inte få bra vård under 
förlossningen har tagits upp i tidigare forskning, men ges ytterligare betydelse för 
våra deltagare genom processer av minoritetsstress samt hetero- och 
cisnormativitet. Även normer kring femininitet och naturlighet influerar 
deltagarnas upplevelse och blir för vissa direkt problematiska i relation till 
graviditet, förlossning och förlossningsrädsla. Ytterligare nya aspekter som vår 
studie visar på är att i par där båda har förutsättningar att bära barn så innebär 
en förlossningsrädsla inte nödvändigtvis att de kan eller vill välja bort att bära. Vi 
ser att deltagare i vissa fall har utvecklat eller fått en starkare förlossningsrädsla 
av att delta på sin partners förlossning när paret samtidigt haft en plan att turas om 
att bära barn. Dessutom ser vi att vägen till att få barn som LBT-par är lång och 
påfrestande för många deltagare, vilket kan utgöra en sårbarhet. Vi ser även att 
dåligt bemötande och diskriminering för våra deltagare kan orsaka eller förstärka 
förlossningsrädslan, tolkas som uttryck för homofobi eller transfobi samt utgöra 
en form av minoritetsstress. Att i vården möta uttryck för heteronormativitet och 
mikroaggressioner kan bidra till en förväntan och beredskap inför att möta sådant 
i kommande vårdkontakter. För vissa utgör detta en ytterligare aspekt som 
påverkar deras förlossningsrädsla och förväntningar inför framtida förlossning. 
Vårt resultat visar också att förlossningsrädsla kan handla om att inte få det stöd 
man behöver av sin partner under förlossningen, utifrån partnerns rädsla för att i 
och med att vara öppen med sin sexuella läggning möta homofobi från 
vårdpersonal. Vi har även uppmärksammat vissa barriärer i vården för 
transpersoner överlag, men också specifikt gällande frågor om fertilitet, graviditet 
och förlossning. Övergripande önskar våra deltagare ett inkluderande, lyhört och 
hänsynsfullt bemötande från vårdpersonal, och att mötas av en öppenhet för olika 
uttryck och former av förlossningsrädsla, familjekonstellationer och könsuttryck.  
 
Vår studie bidrar med ny kunskap gällande upplevelser och uttryck av 
förlossningsrädsla i vår undersökta grupp av LBT-personer, samt vissa 
omkringliggande aspekter som deltagarna själva i varierande grad knyter an till 
rädslans uppkomst, innehåll och konsekvenser. Utifrån en induktiv och explorativ 
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ansats har vi beskrivit erfarenheter och farhågor kring graviditet och förlossning 
hos förlossningsrädda LBT-personer. Detta gör att vår beskrivning av 
förlossningsrädsla innefattar både psykologiska och sociala aspekter och blir 
bredare än exempelvis hur rädslan konceptualiseras i kognitiva termer i W-DEQ. 
Det är som för all kvalitativ forskning viktigt att poängtera att vårt resultat inte 
går att generalisera till alla LBT-personer, eftersom det inte handlar om 
kvantifierbara data. Vi anser att det behövs mer forskning på detta område både i 
Sverige och internationellt för att utveckla en djupare förståelse för 
förlossningsrädsla hos LBT-personer. Enligt oss skulle framtida kvalitativ och 
kvantitativ forskning med fördel kunna undersöka förlossningsrädsla hos LBT-
personer generellt och även specifikt hos transpersoner, samt hos medbärande 
som närvarat vid en partners förlossning. För att öka kunskapen kring och 
förståelsen för transpersoners upplevelser av barnlängtan, graviditet och 
förlossning anser vi att det behövs mer forskning gällande detta. Det skulle också 
vara betydelsefullt att i framtida studier gällande LBT-personer fokusera på 
psykiskt mående innan och efter förlossning, med fokus på stressfaktorer och 
minoritetsstress. Vidare skulle det vara intressant att genomföra kvalitativ 
forskning i form av intervjuer med båda parterna i paret, vilket skulle kunna fånga 
bådas upplevelse av förlossningsrädsla och dess eventuella påverkan på och 
konsekvenser för familjebildningen, som ofta men inte alltid görs i par. 
 

Praktiska implikationer  
Våra resultat belyser aspekter av förlossningsrädsla som har flera relevanta 
implikationer för bland annat mödrahälsovård och förlossningsvård som möter 
LBT-personer och LBT-par. Eftersom nästan alla gravida i Sverige har kontakt 
med mödrahälsovården finns möjligheter att tidigt uppmärksamma 
förlossningsrädsla hos både den bärande och den medbärande. En ökad kunskap 
om förlossningsrädsla är kliniskt relevant för vårdverksamheter för att exempelvis 
genom screening kunna identifiera riskgrupper, samt att möjliggöra både 
preventivt arbete och tidiga hjälpinsatser på ett adekvat sätt via 
Auroramottagningar och andra vårdinstanser. Vi ser även ett behov av att fånga 
upp par där båda har biologiska möjligheter att bära barn – både inför, under och 
efter förlossning. 
 
Att som vårdpersonal i mötet med LBT-personer arbeta med att bygga förtroende 
ser vi som grundläggande, eftersom det skulle kunna vara hjälpsamt för dem vars 
rädsla också handlar om bristande tillit till vårdpersonal. Vår studie tyder även på 
vikten av att vården fortsätter öka kompetensen gällande HBTQ, eftersom det kan 
möjliggöra ett bättre bemötande och god vård för HBTQ-personer överlag. Att 
ytterligare öka medvetenheten, kunskapen och acceptansen hos vårdpersonal 
gällande patienters olika sexuella läggningar, familjekonstellationer, 
könsidentiteter och könsuttryck ser vi som ett viktigt steg i att bättre kunna möta 
och stödja LBT-personer med förlossningsrädsla.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

INTERVJUGUIDE 
Gemensam del 

 

 
Deltagare bakgrundsinfo 

 
● Vad tänkte du när du ville vara med i studien, varför valde du att vara med? 
● Vi använde i vår annons orden lesbisk/bisexuell (sexuell läggning) samt 

kvinna/transperson (könsidentitet), vilka identifierar du dig med?  
● Ålder? 
● Sysselsättning? Utbildning?  
● Födelseland? 
● Mediciner, i så fall för vad? Somatiska sjukdomar, psykisk ohälsa 

(tidigare/nuvarande)? 
● Traumatiska erfarenheter?  

 
 

Familjesituation 
 

● Beskriv lite kort om din nuvarande närmsta familj. Lever du i en 
relation? (Och vad identifierar sig din partner med?)  

● Har du och/eller din partner fött barn?  
● Om JA, har barn: 

o I så fall vem födde barn(en)? Antal barn? 
o Hur kom du och din partner överens om vem som skulle bära barn(en) 

vid ert familjebildande? Om det har varit en process att komma fram 
till det, hur har den sett ut? 

 
● Om NEJ, har inte egna barn:  

o Har du en längtan efter barn? Planerar du/ni att skaffa barn?  
o Har du och du partner pratat om vem ska ska bära ett eventuellt barn 

vid familjebildande?  
o Har du/ni valt att inte skaffa barn? Hur har du/ni resonerat? 
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INTERVJUGUIDE 1: 
Personer som inte har barn (inklusive väntar första barn) 

 
Förlossningsrädsla 

 
● Berätta om din förlossningsrädsla 
● Vad är du rädd för? Är det något som du är mest rädd för?  
● Minns du när du började längta efter barn? 
● Minns du när du först kände dig rädd för att föda barn? 
● Vilka erfarenheter av graviditet och förlossning har du (och din partner) 

av människor i er närhet? 
● Har din partner en förlossningsrädsla? Kan du beskriva din upplevelse av 

den?  
● Hur föreställer du dig din eller din partners framtida förlossning? 
● Hur påverkar din och eventuellt även din partners förlossningsrädsla er 

längtan efter/planer på att föda barn i framtiden? 
● Har ditt förhållande till familjebildning, graviditet och att föda barn 

förändrats under ditt liv? Om ja, hur och varför tror du att det förändrats? 
● Hur har din upplevelse av förlossningsrädsla förändrats under ditt liv? 
● Kan du berätta om hur din förlossningsrädsla har påverkat dig i olika 

delar av ditt liv? Vilka konsekvenser har rädslan fått? Föräldraskap? 
Sysselsättning? Socialt? Fritidsaktiviteter? Partnerrelation? 

 
 

Bemötande 
 

● Vad har du för erfarenhet av att bli bemött i vården?  
● Har du/ni som par erfarenheter av diskriminering i vården? På vilket 

sätt? 
● (Hur upplever du att vårdpersonal tagit hänsyn till och bemött dig som 

lesbisk/bisexuell/transperson eller er som samkönat par?) 
● Vilka erfarenheter av att bli bemött i vården har du/ni specifikt i samband 

med familjebildning? Familjerådgivning, fertilitetsklinik, MVC osv. 
●  Om JA: 

o Hur upplever du att du blivit bemött av vården som bärande av 
barn under graviditet, eller som medförälder vid partners 
graviditet? 

o Upplever du att vården känts välkomnande och inkluderande för 
dig eller er som par? Hur upplever du den information du fått från 
vården? 

o Hur har vårdpersonal benämnt dig och din partner? Hur hanterar 
du och din partner bemötandet? 
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● Hur upplever du det bemötande du fått av sjukvårdspersonal i samband 
med din förlossningsrädsla? Hade du önskat dig ett annorlunda bemötande 
på något sätt?  

● Hur tänker du att bemötandet från sjukvårdpersonal har påverkat dig 
och din egen (och eventuellt din partners) förlossningsrädsla? Hur tror du 
att det hade påverkat dig och din förlossningsrädsla om du hade fått ett 
annorlunda bemötande?  

● Har din inställning till att bli gravid påverkats av dina erfarenheter av 
förlossningsrädsla? I så fall hur? 

 

Stöd/vård 
 

● Vilket stöd upplever du att du får av vården förlossningsrädsla och inför 
eventuell familjebildning? Är det något du saknar eller behöver? 

● Vilken information tycker du att är den viktigaste som vården borde få 
gällande att vara lesbisk/bisexuell/transperson med förlossningsrädsla (i 
Sverige idag)? 

● Täcker de här frågorna det du förväntat dig, hade du tänkt dig något 
annat innan? Vill du lägga till något?   
  

 
    

INTERVJUGUIDE 2: 
Personer som själva har fött barn 

 
Förlossningsrädsla 

 
● Berätta om din förlossningsrädsla  
● Vad är du rädd för? Är det något som du är mest rädd för?  
● Minns du när du först kände dig rädd för att föda barn? 
● Kommer du ihåg första gången du upplevde förlossningsrädsla? När var 

det – innan graviditet, under graviditet, inför förlossning, under förlossning 
eller efter förlossning? 

● Minns du när du började längta efter barn? 
● Har din partner en förlossningsrädsla? Kan du beskriva din upplevelse av 

den? Har din upplevelse av din egen graviditet och förlossning på något sätt 
påverkats av din partners rädsla? 

● Har du och din partner pratat om förlossningsrädsla? När? Hur? Upplever 
du att rädslan har förändrats på något sätt? 

● Hur har din upplevelse av förlossningsrädsla förändrats under ditt liv? 
Vad har påverkat att den har förändrats tror du? 

● Hur har ditt förhållande till familjebildning, graviditet och att föda barn 
förändrats under ditt liv? Hur och varför tror du att det förändrats? 
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● Har förlossningsrädslan gjort att ni tidigare varit osäkra på att skaffa 
barn eller övervägt att inte göra det? Din egen? Din partners? Bådas? 

● Har förlossningsrädslan påverkat er när det gäller eventuell längtan efter 
och beslut om att föda fler barn? Din egen? Din partners? Bådas? 

● Kan du berätta om hur din förlossningsrädsla har påverkat dig i olika 
delar av ditt liv? Vilka konsekvenser har rädslan fått? Föräldraskap? 
Sysselsättning? Socialt? Fritidsaktiviteter? Partnerrelation? 

 
 

Förlossning(ar) 
 

● Vill du berätta om din/era erfarenheter av graviditet och förlossning (din 
partner)? 

● Hur gick det till? Kejsarsnitt eller vaginalt? Igångsättning? Förlopp? 
● Berätta om din upplevelse av förlossningen. Blev det som du hade föreställt 

dig? Inte? På vilket sätt? 
● Hur hanterades rädslan? Fick du eller din partner någon hjälp/stöd/vård? 
● Förlossningsskador eller komplikationer? 
● Vid traumatisk/svår förlossning: Vad fick du/ni för stöd efter 

förlossningen? 
 
 

Bemötande 
 

● Berätta om dina erfarenheter av bemötande i vården  
● Har du/ni som par erfarenheter av diskriminering i vården? På vilket 

sätt? 
● Hur upplever du att vårdpersonal tagit hänsyn till och bemött dig eller er 

som par? 
● Vilka erfarenheter av att bli bemött i vården har du specifikt i samband 

med din(a) graviditet(er) och ev. även som medförälder vid din partners 
graviditet? Familjerådgivning, fertilitetsklinik, MVC, BB, BVC osv. 
 

● Upplever du att vården känts välkomnande och inkluderande för 
dig och för er som par? Hur upplever du den information du fått 
från vården? 

● Hur har vårdpersonal benämnt dig och din partner? Hur hanterar 
du och din partner bemötandet? 

● Hur upplever du det bemötande du fått av sjukvårdspersonal i 
samband med din förlossningsrädsla?  Innan, under och efter 
graviditet? I samband med din(a) förlossning(ar)? Och även din 
partners ev. förlossning(ar)?  

● Hur tänker du att bemötandet från sjukvårdpersonal har påverkat 
dig och din egen (och eventuellt din partners) förlossningsrädsla? 
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Hade du önskat dig ett annorlunda bemötande på något sätt? Hur tror 
du att det hade påverkat dig och din förlossningsrädsla om du hade fått 
ett annorlunda bemötande?  

● Har din inställning till att bli gravid på nytt påverkats av dina 
erfarenheter av förlossningsrädsla? I så fall hur? 

 
 

Stöd/vård 
 

● Vilket stöd upplever du att du fått av vården inför, under och efter din(a) 
graviditet(er) och ev din partners graviditet(er)? Var det något du saknade 
eller hade behövt? 

● Vilken information tycker du att är den viktigaste som vården borde få 
gällande att vara lesbisk/bisexuell/transperson med förlossningsrädsla (i 
Sverige idag)? 

● Täcker de här frågorna det du förväntat dig, hade du tänkt dig något 
annat innan? Vill du lägga till något? 

 
 

INTERVJUGUIDE 3: 
Personer som har fått barn som partnern fött  

 
Förlossningsrädsla 

 
● Berätta om din förlossningsrädsla 
● Vad är du rädd för? Är det något som du är mest rädd för?  
● Minns du när du först kände dig rädd för att föda barn? 
● Kommer du ihåg första gången du upplevde förlossningsrädsla? När var 

det – innan graviditet, under graviditet, inför förlossning, under förlossning 
eller efter förlossning? 

● Minns du när du började längta efter barn? 
● Har din partner en förlossningsrädsla? Kan du beskriva din upplevelse av 

den? Har din upplevelse av framtida egen graviditet och förlossning påverkats 
på något sätt av din partners rädsla? 

● Har du och din partner pratat om förlossningsrädsla? När? Hur? Upplever 
du att rädslan har förändrats på något sätt? 

● Hur har din upplevelse av förlossningsrädsla förändrats under ditt liv? 
Vad har påverkat att den har förändrats tror du? 

● Hur har ditt förhållande till familjebildning, graviditet och att föda barn 
förändrats under ditt liv? Hur och varför tror du att det förändrats? 

● Har förlossningsrädslan gjort att ni tidigare varit osäkra på att skaffa 
barn eller övervägt att inte göra det? Din egen? Din partners? Bådas? 
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● Har förlossningsrädslan påverkat er när det gäller eventuell längtan efter 
och beslut om att föda fler barn? Din egen? Din partners? Bådas? 

● Kan du berätta om hur din förlossningsrädsla har påverkat dig i olika 
delar av ditt liv? Vilka konsekvenser har rädslan fått? Föräldraskap? 
Sysselsättning? Socialt? Fritidsaktiviteter? Partnerrelation? 

 
 

Förlossning(ar) 
 

● Vilka erfarenheter av graviditet och förlossning har du och din partner? 
▪ OM GRAVID, där du själv är bärande av ett barn nu: Vad är dina 

tankar och känslor inför den kommande förlossningen?  
● Var du med vid din partners förlossning? Hur gick det till? Kejsarsnitt 

eller vaginalt? Igångsättning? Förlopp? 
● Berätta om din upplevelse av förlossningen. Blev det som du hade föreställt 

dig? Inte? På vilket sätt? 
● Hur hanterades rädslan? Fick du eller din partner någon hjälp/stöd/vård? 

Hur upplevde du det stöd ni fick under förlossningen? 
● Förlossningsskador eller komplikationer? 
● Vid traumatisk/svår förlossning: Vad fick du/ni för stöd efter 

förlossningen? 
 
 

Bemötande 
 

● Berätta om dina erfarenheter av bemötande i vården  
● Har du eller ni som par erfarenheter av diskriminering i vården? På 

vilket sätt? 
● Hur upplever du att vårdpersonal tagit hänsyn till och bemött dig och er 

som par? 
● Vilka erfarenheter av att bli bemött i vården har du specifikt i samband 

med familjebildning och som medförälder vid din partners graviditet(er)? 
Familjerådgivning, fertilitetsklinik, MVC, BB, BVC osv. 

 
● Upplever du att vården känts välkomnande och inkluderande för 

dig och er som par? Hur upplever du den information du fått från 
vården? 

● Hur har vårdpersonal benämnt dig och din partner? Hur hanterar 
du och din partner bemötandet? 

● Hur upplever du det bemötande du fått av sjukvårdspersonal i 
samband med din förlossningsrädsla? Innan, under och efter 
partnerns graviditet(er)? I samband din partners förlossning(ar)?  

● Hur tänker du att bemötandet från sjukvårdpersonal har påverkat 
dig och din egen (och eventuellt din partners) förlossningsrädsla? 
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Hade du önskat dig ett annorlunda bemötande på något sätt? Hur tror 
du att det hade påverkat dig och din förlossningsrädsla om du hade fått 
ett annorlunda bemötande?  

● Har din inställning till att själv bli gravid påverkats av dina och 
partners erfarenheter av förlossning och förlossningsrädsla? I så 
fall hur? 

 

Stöd/vård 
 

● Vilket stöd upplever du att du fått av vården inför, under och efter din 
partners graviditet(er)? Var det något du saknade eller hade behövt? 

● Vilken information tycker du att är den viktigaste som vården borde få 
gällande att vara lesbisk/bisexuell/transperson med förlossningsrädsla (i 
Sverige idag)? 

● Täcker de här frågorna det du förväntat dig, hade du tänkt dig något 
annat innan? Vill du lägga till något? 
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Bilaga 2 
 

Bilaga 2: Samtyckesblankett  
 

         Informerat samtycke 
 
Du har fått skriftlig information om forskningsprojektet Förlossningsrädsla hos 
lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner: Förekomst, upplevelser och 
erfarenheter  ̧och är självklart välkommen att ställa frågor om projektet till någon av 
forskarna. 
 
Du har informerats om att vi söker intervjupersoner till studien. Varje intervju tar ca 1-2 
timmar och kommer att spelas in. Endast forskarna kommer att ha tillgång till 
ljudupptagningarna. De inspelade intervjuerna transkriberas. Allt som rör individer 
avidentifieras i samband med transkriptionen. Ljudinspelningar och transkriptioner förvaras 
separat från varandra och sparas av forskarna i minst 10 år. Intervjuerna kommer endast att 
användas i forskningssyfte. 
 
Du som är positiv till att delta i studien kan här lämna ditt samtycke. 
 
Den som väljer att medverka i studien kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta sin 
medverkan. 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien 
 
 
 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Telefonnummer 

 

E-post 
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Bilaga 3 

 

Bilaga 3: Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

Den här informationen riktas dig som har erfarenhet av förlossningsrädsla och som är lesbisk/bisexuell kvinna 
eller transperson som fått könet flicka registrerat vid födseln. Det är en förfrågan om du vill delta i 
forskningsprojektet: 

 

Förlossningsrädsla hos lesbiska/bisexuella kvinnor och transpersoner: Förekomst, upplevelser och 
erfarenheter 

 

Bakgrund  

Förlossningsrädsla är idag mycket vanligt. Bland kvinnor i västvärlden är förekomsten av svår 
förlossningsrädsla 14%, men högre för kvinnor med annan psykisk ohälsa. Det finns idag relativt mycket 
forskning om lesbiska och bisexuella kvinnors familjebildning och erfarenheter av att möta sjukvården i 
samband med graviditet och förlossning. Även om många upplever ett gott bemötande i sjukvården är det 
vanligt att lesbiska och bisexuella kvinnor erfar diskriminering eller fördomsfullhet, vilket i sin tur skulle 
kunna öka risken för förlossningsrädsla. Det saknas dock ännu helt studier om förlossningsrädsla är bland 
lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. 

 

Om forskningsprojektet  

Syftet med projektet är generera kunskap som mödra- och förlossningsvården kan använda för att utforma ett 
bättre stöd till förlossningsrädda lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. Forskningsprojektet består 
av två delstudier. I delstudie 1 undersöker vi hur vanligt förlossningsrädsla är bland gravida lesbiska och 
bisexuella kvinnor och transpersoner samt hos deras partner. Detta gör vi genom enkäter som delas ut via 
mödravårdsenheter. I delstudie 2 vänder vi oss direkt till dig som har egen erfarenhet av förlossningsrädsla, 
för att ta reda på hur förlossningsrädsla tar sig uttryck hos lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner. 
Denna förfrågan gäller deltagande i delstudie 2. 

 

I delstudie 2 genomför vi intervjuer med lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner som har erfarenhet 
av förlossningsrädsla. Vi vänder oss till dig som själv har varit gravid och fött barn; till dig som fått barn som 
din partner eller någon annan fött; samt till dig som (ännu) inte har barn. Denna breda inklusion är viktig då 
förlossningsrädsla kan upplevas väldigt olika i olika faser av familjebildning. 

 

Om du är positiv till att medverka i studien kommer intervjun att äga rum på en ostörd plats som passar dig. 
Medverkan i projektet är fullständigt frivillig. Deltagare kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta 
sin medverkan. Det finns även möjlighet att inte svara på frågor, om den fråga som ställs inte känns bekväm 
att svara på. Intervjufrågorna och utformade så att deltagaren har möjlighet att påverka i vilken riktning 
intervjusamtalet rör sig. Du kan välja att fördjupa vissa samtalsämnen och välja bort att svara på andra frågor. 
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Varje intervju tar ca 1-2 timmar och genomförs av en psykolog eller en psykologstudent som är i slutfasen av 
sin utbildning och som har utbildats i att prata med vuxna om känsliga ämnen och erfarenheter. Om du efter 
deltagande i studien skulle må psykiskt dåligt ser vi gärna att du kontaktar forskningsledaren. Intervjun 
kommer att spelas in och endast forskarna kommer att ha tillgång till ljudupptagningarna. De inspelade 
intervjuerna skrivs ut och transkriptionerna används för forskarnas analys. Allt som rör individer avidentifieras 
vid transkriberingen. Detta innebär att personnamn, ortsnamn och/eller annan information som ökar risken för 
att berättelserna kan härledas till en viss individ, kommer att avidentifieras genom fingerade personnamn och 
ortsnamn. 

 

Endast forskarna i projektet kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. De inspelade intervjuerna och 
transkriptionerna kommer att förvaras inlåsta och separat från varandra och sparas av forskarna i minst tio år. 
Allt material sparas på extern hårddisk med lösenordsskydd. Denna hantering av materialet är i enlighet med 
personuppgiftslagen. Om du har frågor om personuppgiftshantering, kontakta projektledaren som kan sätta dig 
i kontakt med personuppgiftsombud vid Linköpings universitet. 

 

Information om studiens resultat  

Du som intervjuas för projektet har möjlighet att själv läsa igenom en utskrift av intervjun för eventuella 
synpunkter. Resultat från hela projektet kommer att presenteras i examensuppsatser samt i vetenskapliga 
publikationer. Vetenskapliga texter kommer att skrivas på ett sådant sätt att enskilda individers identiteter inte 
synliggörs. De deltagare som så önskar kan ta del av de publicerade resultaten. 

 

Forskningsansvariga  

Projektet är knutet till Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Vi som 
genomför projektet har tidigare erfarenheter av forskning och annat arbete med regnbågsfamiljer och hbtq-
frågor, samt av forskning och kliniskt arbete med förlossningsrädsla. Forskningsledaren är psykolog och 
forskare vid Linköpings universitet. I projektgruppen ingår också en förlossningsläkare med stor kunskap om 
förlossningsrädsla samt två psykologstudenter som går sista året på psykologprogrammet vid Linköpings 
universitet.  

 

Om du har frågor, funderingar eller vill ha ytterligare information om studien är du välkommen att kontakta 
någon av oss: 

 

Anna Malmquist, forskningsledare    Katri Nieminen 

Leg. psykolog, fil.     dr Leg. läkare, med. dr  

013-282127      010-103 31 91 
anna.malmquist@liu.se     katri.nieminen@liu.se 

 

Louise Jonsson                            JohannaWikström 

Psykologstuderande     Psykologstuderande 

070-092 10 63     073-025 06 46 

loujo179@student.liu.se     johwi216@student.liu.se 
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Bilaga 4 

Bilaga 4: Annons  
 

 


