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Sammanfattning 
 

Sveriges Riksdag beslöt våren 2012 att även ensamstående kvinnor ska få tillgång till 

assisterad befruktning i Sverige. Hittills, och än så länge, har ensamstående kvinnor rest 

utomlands för att fertilitetsbehandlas. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

solomammor (kvinnor som valt att skaffa barn som ensamstående) resonerat och resonerar 

kring sitt val, samt hur de ser på faderskapsprocessen och den kommande lagändringen. 

Deltagare söktes via en förenings Internetsajt, där medlemmarna alla är frivilligt 

ensamstående mammor. Fem solomammor berättade om sina resonemang i semistrukturerade 

intervjuer. Sedan kategoriserades, kodades och tematiserades materialet, och analyserades 

med hjälp av symbolisk interaktionism, värderingsförändringar och samhällsutveckling. 

Resultaten visar bland annat att respondenterna verkligen tänkt igenom sitt beslut att bilda 

familj som ensamstående förälder. De ser främst ser lagändringen som symboliskt viktig, då 

deras familjeform i och med denna erkänns av samhället. Respondenterna tror att donatorbrist 

och åldersgränser i Sverige kommer att medföra att ensamstående kvinnor även 

fortsättningsvis reser utomlands för assisterad befruktning. De negativa åsikter som kommit 

fram rör sjukvårdskontakter i Sverige och hur en del ensamstående mammor blivit bemötta av 

socialtjänsthandläggare. Faderskapsprocessen skulle kunna bli mer rättssäker om tydliga, 

nationella regler utfärdades även för faderskapsutredningar som rör donatorbarn.  
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Abstract 
 

The Swedish Riksdag decided in the spring of 2012 that single women also should have 

access to assisted reproduction in Sweden. Up until now, and so far, single women have 

travelled abroad for fertility treatment. The purpose of this study has been to explore how solo 

mothers (women who have chosen to obtain children as a single parent) reasoned and reason 

about this choice, and how they view the paternity process and the upcoming legislative 

changes. Participants were sought through an Internet site for an association where all 

members are single mothers by choice. Five solo mothers talked about their reasoning in 

semi-structured interviews. The material was then categorized, coded and thematized, and 

analyzed by using symbolic interactionism, changes in values and the development of society. 

The results show that the respondents really thought through their decision to found a family 

as a single parent. They see the legislative changes mainly as symbolically important, as their 

form of the family will be recognized by society. They believe that the lack of donors and the 

age limitations in Sweden will result in that single women continues to travel abroad for 

assisted reproduction technology. The negative opinions that have emerged during interviews 

are related to health care contacts in Sweden and how some single mothers have been treated 

by social service caseworkers. The paternity process could become more legally secure if 

clear, national regulations were issued also for the paternity process regarding donor children.  
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Inledning 
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet i Stockholm meddelade i ett pressmeddelande 

den 4 oktober 2010 att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 skulle tilldelas Robert G. 

Edwards, professor emeritus vid universitetet i Cambridge. Edwards fick priset för sitt arbete 

med att utveckla och vidareutveckla in vitro-fertilisering [IVF] (Nobel Media, 2010). IVF 

innebär befruktning utanför kroppen, och är en metod bland andra inom assisterad 

befruktning. Den är en av de mest effektiva metoderna för att behandla ofrivillig barnlöshet, 

och den för med sig förhållandevis få komplikationer (Bygdeman, 1996; Nilsson, 1996).  

 

För kvinnor som önskar ett barn men inte en partner, har möjligheterna i Sverige hittills varit 

begränsade. Lundin (1997) och Nilsson (1996) pekar på att många kvinnor gäckat den 

svenska lagstiftningen och rest utomlands för att IVF-behandlas. Nilsson (1996) menar att vi 

med detta ”exporterar en etisk problematik” (a.a., s. 84), där det svenska samhället på detta 

sätt undkommer den etiska debatt som vi annars skulle tvingas föra. Med detta menas 

exempelvis att vi undviker frågan om öppen respektive dold donator
1
. Det är tillåtet att välja 

dold donator vid assisterad befruktning i exempelvis Danmark. Vid assisterad befruktning i 

Sverige får inte en eventuell donator vara dold, då det anses ligga i barnets intresse att få 

vetskap om sitt ursprung. Kvinnorna utsätts enligt Nilsson (1996) också för en utländsk 

sjukvårdsmiljö med eventuella kommunikationsproblem, och i vissa fall hiv-smitta. 

Ytterligare en viktig aspekt är den ekonomiska. Behandlingen i sig är kostsam, eftersom den 

naturligtvis inte subventioneras av den svenska staten, och därtill kommer resor och boende.  

 

Föreningen Femmis bildades 2004, och är en förening för frivilligt ensamstående mammor 

med insemination/IVF. Femmis består i dagsläget av ungefär 600 mammor och 360 barn 

(Femmis, 2012b). Föreningens syfte är dels att vara en mötesplats för familjer som annars 

skulle ha svårt att hitta varandra, dels att skapa opinion och informera om deras familjeform.  

 

Under åren 2007 till 2011 inkom drygt fyrtio motioner till Riksdagen, som berörde 

ensamstående kvinnors rätt till insemination, från Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, 

Miljöpartiet de gröna, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Dessa handlade alla om en lagändring till ensamstående kvinnors fördel. En motion från 

Kristdemokraterna behandlade också ämnet, men avsåg motsatsen till övriga motioner 

(Riksdagen, 2007-2011). Den 29 mars 2012 hölls en riksdagsdebatt som bland annat 

behandlade ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning. Det har hållits debatter om 

detta förut, men denna gång beslöts att Regeringen nu ska ”skyndsamt återkomma med ett 

lagförslag till Riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad 

befruktning” (Riksdagen, 2012) Även frågor om surrogatmoderskap kommer att prövas av 

regeringen, enligt Riksdagens uppmaning. Frågan bereds för närvarande (2012-07-25) i 

Regeringskansliet (Riksdagen, 2011/12). Vad gäller lagändringar tydliggör Nilsson (1996) en 

viktig aspekt, som jag anser exemplifieras väl av ämnet för denna studie:  

 
Samspelet mellan forskning och lagstiftning är ofta problematiskt. Forskningen är 

sällan färdig med definitiva svar, och nya synsätt initieras av kunskapsutvecklingen. 

Speciellt svårt blir det för politikerna att dra gränser för det tillåtna, om det gäller 

frågor som påverkar människors hälsa och framtid (a.a., s. 7).  

 

 

                                                           
1
 Dold donator innebär att barnet aldrig kommer att kunna få tillgång till information om vem som donerat 

sperman. Att jämföra med öppen donator, där barnet – vanligtvis när det fyllt 18 år – kan begära ut uppgifter om 

donatorn. 
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Ericsson (1996) menar att det för barnönskan ”finns både medvetna och omedvetna motiv, 

individens inre önskningar och omgivningens yttre förväntningar” (a.a., s. 77). Dahlquist 

(1996) listar möjliga beståndsdelar av behovet att reproducera sig: ”En önskan att leva med 

barn, en önskan att förlänga sitt eget liv genom att fortplanta sina egna gener, en önskan att 

blanda sina gener med en älskad makes/makas, men också – för en kvinna – en önskan att 

uppleva en graviditet” (a.a., s. 55). Ett biologiskt föräldraskap kan ingå i en bekräftelse av den 

vuxna identiteten (Ericsson, 1996; Dahlquist, 1996). Ericsson (1996) fortsätter med att påpeka 

att man inte kan förhålla sig till barnlöshet ur enbart ett medicinskt perspektiv. Barnlösheten 

kan i sig medföra både sociala och psykiska följder. Stjerna (1996) berättar att för de flesta är 

den oönskade barnlösheten en djup tragedi, och att många drabbas av en livskris vid insikten 

av de inte kan reproducera sig. Enligt Nilsson (1996) kan man prata om en existentiell kris 

som inte är av det övergående slaget, och menar att det framkommit att kvinnor över 50 år 

som inte fått barn fortfarande sörjde barnlösheten samt att andra bekymmer tycktes vara av 

underordnad art. Engwall (2005) menar att ”den biologiska klockan” (kvinnans minskande 

fertilitet), egna idéer om när och hur det passar att skaffa barn, samt upplevelser av 

förväntningar från omgivningen, är exempel på stressorer som påverkar kvinnors beslut att bli 

gravida.  

 

Både Dahlquist (1996) och Ericsson (1996) pekar på att längtan efter att få barn är ett 

grundläggande behov hos människan. Nilsson (1996) menar dessutom att det i vår kultur finns 

en outtalad plikt att få barn. Det ur ett historiskt perspektiv religiösa trycket har ersatts av en 

social press. Samhället förutsätter att par kommer att skaffa barn, och har således i mångt och 

mycket organiserats med utgångspunkt i kärnfamiljen. För många kvinnor handlar det också 

om att uppleva graviditeten i sig, och att barn kan öppna dörrar till gemenskaper som är 

förbehållna familjer med barn. Enligt Dahlquist (1996) bör man erkänna att det är ett 

essentiellt behov, men absolut inte en rättighet, att få barn.  

 

FN:s barnkonvention kom till år 1989, som ett resultat av många års arbete för barns 

rättigheter. Den trädde i kraft som internationell lag den 2 september 1990. År 2007 hade 

barnkonventionen ratificerats av 193 stater (Unicef, 2007). I barnkonventionens artikel 3, 

första punkten, står:  

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

ska barnets bästa komma i främsta rummet (Unicef, 2009, s. 14).  

 

Barnkonventionens artikel 7, punkt 1, lyder:  

 
Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och ska ha rätt från födelsen till ett 

namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få 

vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem (Unicef, 2009, s. 16).  

 

Stjerna (1996) menar att man för att nå målet barnets bästa krävs att man faktiskt utgår ifrån 

vad som är bäst för föräldrarna. Därmed skapas förutsättningarna för föräldrarna att ge sitt 

barn det bästa. Oavsett om barnet blivit deras genom insemination, IVF, adoption etc., så är 

öppenhet om barnets ursprung nödvändigt. Chansen för föräldrarnas öppenhet ökar också om 

de har accepterat att barnet blev deras på just det sättet. Sturkell (1996) framhåller dock att 

man måste se till det blivande barnets rätt framför föräldrarnas önskan att skaffa barn. Nilsson 

(1996) menar att i Sverige har barnets bästa, samt ett humanistiskt tankesätt framför 

teknokrati, styrt debatten.  
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Fastställandet av faderskap utgår numera från ”antagandet att barnets bästa och dess rätt till 

kunskap om sitt ursprung är viktigare än faderns inställning till faderskapet” 

(Justitiedepartementet, 2004, s. 70), och tar sin utgångspunkt i kap 6 och 7 i Lagen (SFS, 

2006) om genetisk integritet. Vanligtvis är det socialtjänsthandläggare som sköter 

faderskapsutredningar, och det är också handläggare vid socialtjänsten som träffar mamman 

(och i förekommande fall pappan). Men socialnämnden är skyldig att försöka utreda 

faderskapet om det föreligger oklarheter (Justitiedepartementet, 2004, s. 46; SFS, 2012). 

Socialnämnden ska då först och främst inhämta erforderliga uppgifter från mamman. I fall 

som dessa, där mamman kan uppvisa dokument som visar att hon genomgått IVF-behandling 

utomlands, tar sedan socialnämnden beslutet om att lägga ned faderskapsutredningen (SFS, 

2012). Det är viktigt att påpeka att det inte är olagligt att som svensk kvinna åka utomlands 

för att få tillgång till assisterad befruktning. Socialnämndens beslut att lägga ner utredningen 

tas sedan i allmänhet snabbt och enkelt utifrån socialtjänsthandläggarens rekommendationer.  

 

Jag menar att relevansen för socialt arbete i denna studie är stor, då resultaten bland annat 

handlar om socialarbetarutövning och familjerätt. Sett ur ett större perspektiv finns även andra 

möjliga infallsvinklar, vilka har betydelse för socialt arbete. Exempel på dessa handlar om 

donatorbarnens psykiska mående utifrån deras bakgrund och tillblivelse, de ensamstående 

mammornas ekonomiska situation, nätverk och möjligheter att ta hand om sin familj, de 

ensamstående kvinnor som aldrig fått barn och deras psykiska status orsakat av barnlöshet vid 

en allt högre ålder.  

 

Bakgrund 
Nilsson (1996) menar att människan alltid har använt sig av ritualer och religion för att 

avhjälpa barnlöshet. Idag lever vi i ett samhälle där tekniken utvecklats till en grad att vi inte 

längre behöver sätta vårt hopp till religiösa praktiker. Numera söker man inte välsignelse hos 

präst eller motsvarande – man åker till läkaren. I olika tider och i olika kulturer finner man 

olika saker ”naturliga”. I Sverige, såväl som i övriga världen, har läget förändrats och kommer 

naturligtvis att fortsätta förändras.  

 

Robert G. Edwards inledde sin forskning om IVF redan på 1950-talet. År 1978 föddes det 

första ”provrörsbarnet”, som ett direkt resultat av Edwards arbete.  Ofrivillig barnlöshet 

beräknas drabba cirka tio procent av alla par, och IVF är en av de metoder som kan hjälpa 

många. Till och med år 2010 hade ungefär fyra miljoner barn fötts efter IVF (Nobel Media, 

2010).  

 

År 1981 tillsatte regeringen Inseminationsutredningen, som sedan presenterade betänkandet 

”Barn genom insemination” (SOU 1983:42). Det resulterade i Lagen (1984:1140) om 

insemination, som trädde i kraft den 1 mars 1985 (Justitiedepartementet, 2004). Lagen om 

befruktning utanför kroppen (1988:711) trädde i kraft 1 januari 1989. Den utgick från 

Inseminationsutredningens betänkande ”Barn genom befruktning utanför kroppen” (SOU 

1985:5). Lagen gällde gifta eller sammanboende heterosexuella par, och användning av parets 

egna könsceller (Socialstyrelsen, 1998b). Den 1 februari 2003 gav en rad lagändringar (lagen 

om registrerat partnerskap, lagen om homosexuella sambor, lagen om allmänna barnbidrag, 

namnlagen, lagen om underhållsstöd och även lagen om inkomstgrundad ålderspension) 

registrerade partner möjlighet att prövas som adoptivföräldrar (Justitiedepartementet, 2004; 

Regeringen, 2007). Lagen om insemination och Lagen om befruktning utanför kroppen har 

uppdaterats så att de tillåter assisterad befruktning för lesbiska par. Denna ändring trädde i 

kraft den 1 juli 2005 (Justitiedepartementet, 2004). 6 och 7 kap i Lagen (2006:351) om 

genetisk integritet reglerar bland annat var och hur assisterad befruktning får ske, vilka som 
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får använda sig av behandlingarna, samt att den som tillkommit med hjälp av donerade 

könsceller har rätt att få del av donatoruppgifterna (SFS, 2006:351).  

 

I Sverige finns idag inga över landstingsgränserna gemensamma riktlinjer för assisterad 

befruktning, utan landstingen sätter sina egna regler (Socialstyrelsen, 1998b). Det finns inte 

heller något krav på att landstingen ska tillhandahålla IVF-behandlingar. Antal tillåtna försök 

i de landsting där IVF-behandling erbjuds varierar mellan ett och tre. Kvinnans maxålder i 

landstingen får vara mellan 37 och 40 år, samt i något fall upp till 43 år vid behandling på 

privat klinik. I vissa landsting gäller att paret inte får ha några gemensamma barn sedan förut, 

i andra att ingen av föräldrarna får ha biologiska barn tidigare. Kvinnans BMI (Body Mass 

Index) får inte vara över 30 i de flesta landsting, men i några gäller ett BMI på max 35 

(Barnlängtan, 2011). Kostnaden skiljer sig också åt. Vissa landsting tar ut en normal 

patientavgift, i andra landsting kostar en behandling uppemot 10 000 kronor. Dessutom finns 

skillnader mellan heterosexuella par och lesbiska par. I några landsting, där heterosexuella par 

betalar 200-300 kronor för en behandling, kan det kosta 8 000 per försök för ett lesbiskt par. 

Om ett lesbiskt par får dela antalen försök mellan sig, och i så fall hur många försök de får, är 

även detta beroende av vilket landsting man tillhör (SKL, 2008). Enligt Sturkell (1996) är 

200 000 par i Sverige ofrivilligt barnlösa. Lundin (1997) menar därtill att svensk lagstiftning 

ur ett internationellt perspektiv anses vara restriktiv med IVF-behandlingar.  

 

Enligt SCB (2007) separerade föräldrarna till 46 000 barn (under 18 år) år 2006 i Sverige, 

vilket motsvarar ungefär 3 % av de barn vars föräldrar varit gifta eller sammanboende i slutet 

av år 2005. Av familjerna med en ensamstående förälder är 80 % bestående av mamma med 

ett eller flera barn. Vart femte barn (under 18 år) lever i en familj med svårigheter att klara av 

de månatliga utgifterna. Ekonomiska svårigheter är ännu vanligare i familjer med 

ensamstående föräldrar, och ensamstående mammor är den grupp som har det allra sämst 

ekonomiskt ställt.  

 

I SCB:s publikation ”Barn eller inte?” (SCB, 2009) presenteras de vanligaste orsakerna till att 

man inte skaffat barn. Hos barnlösa som är samboende med en partner handlar det främst om 

att man inte känner sig mogen för föräldraskapet ännu, alternativt att man vill klara av annat 

först. En del av dem med barn uppger att de efter ett eller flera samboförhållanden, 

förhållandevis sent i livet, träffat den som de till slut fått barn med. Många menar även att de 

önskar att de skaffat barn tidigare i livet (a.a.). Engwall (2005) pekar på att de krav man 

ställer på den partner man vill skaffa barn med är högre än de på en partner man ”bara” kan 

tänka sig bo med. Bland annat handlar det om personliga egenskaper, men även om partnern 

har eller inte har barn sedan tidigare.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor som valt att bli ensamstående mödrar 

genom IVF-behandling resonerat och resonerar kring sina val att bli föräldrar på detta 

otraditionella sätt, samt hur de ser på faderskapsprocessen och den kommande lagändringen.  

 

Följande fyra frågeställningar har styrt studien:  

1. Hur har resonemangen förts hos respondenterna innan de tog beslutet att använda IVF-

behandling för att bli gravida? 

2. Hur gick behandlingsprocessen till? 

3. Vad anser respondenterna om kontakten med, och bemötandet från, socialtjänsten? 

4. Hur ser respondenterna på att det snart kommer en lagändring så att det kommer att bli 

tillåtet även för ensamstående kvinnor att behandlas med IVF i Sverige? 
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Begreppsdefinitioner 
Assisterad befruktning 

Enligt Bygdeman (1996) innefattar assisterad befruktning alla olika metoder där könsceller 

hanteras utanför kroppen för att behandla barnlöshet. IVF är en av dessa metoder.   

 

Insemination 

Insemination innebär att spermier placeras i livmodern alternativt livmoderhalsen på konstlad 

väg. Med denna metod sker befruktningen inuti kvinnan, men det är inte heller säkert att 

befruktning sker över huvud taget (Sverne, 1996).  

 

In vitro-fertilisering (IVF) 

IVF innebär att mogna ägg – oberoende av stimuleringsmodell – ”skördas”, det vill säga 

plockas ur kvinnans kropp, och befruktas utanför kroppen innan ägget (eller äggen) återförs 

till livmodern (SBU, 2000; Sverne, 1996). IVF är i många fall den mest effektiva metoden för 

att behandla barnlöshet. En annan fördel är att IVF i sig är en metod med förhållandevis få 

komplikationer (Bygdeman, 1996).  

 

Solomamma 

I internationell forskning används oftast ett av två olika begrepp för att beskriva ensamstående 

kvinnor som väljer att bli gravida och fostra barn utan en partner: ”Single mothers by choice”, 

som ofta förkortas SMC, och ”Solo mothers”. Jag har valt att använda begreppet 

”solomamma” i denna uppsats, då jag anser att det är ett begrepp som är enkelt och 

läsarvänligt.  

 

Avgränsningar 
Att avgränsa syftet med studien till att endast gälla kvinnor som valt att som ensamstående 

skaffa barn med hjälp av just IVF, och därmed exkludera det stora flertalet – som faktiskt 

använt sig av insemination – har flera orsaker. Framför allt krävs det helt andra resurser att 

skaffa barn med hjälp av IVF. IVF-behandlingar är dyrare än inseminationer, vilket innebär 

att den ensamstående kvinna som vill skaffa barn på egen hand behöver ha en tämligen god 

ekonomisk situation. Det krävs också ofta, åtminstone när den blivande mamman är lite äldre, 

hormonbehandling. Att dagligen injicera hormoner kan nog verka avskräckande för ganska 

många. Det är dessutom möjligt att vissa upplever befruktning utanför kroppen som 

onaturligt, eller att de är rädda för risker med hormonbehandlingen eller risker under själva 

befruktningsprocessen. Det finns med andra ord en rad möjliga anledningar till varför en 

ensamstående kvinnas barnlängtan inte tar henne längre än till insemination. Avgränsningen 

innebär alltså att de kvinnor som ingår i studien har drivits av en väldigt stark barnlängtan, 

och att de ytterst målmedvetet arbetat för att få barn.  

 

 

Tidigare forskning 
Bland den tidigare forskning jag valt att inkludera återfinns svensk forskning om 

ensamstående, eller ”singelskap”, och svensk forskning om assisterad befruktning och dess 

förekomst, utfall och risker. Denna forskning menar jag är relevant, eftersom den tydliggör 

många aspekter som sannolikt spelar in även när en kvinna väljer att bli ensamstående 

mamma. Dessutom beskrivs kortfattat en internationell studie som handlar om donatorbarn. 

Slutligen handlar det sista avsnittet i detta kapitel om internationell forskning som berör 

”solomoderskap”. Med solomammor avses ensamstående kvinnor som tagit beslutet att 

genom donerad sperma skaffa barn och bilda familj utan en partner. Motsvarande forskning 
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saknas för svenska förhållanden – en rimlig orsak till detta är naturligtvis att den svenska 

lagstiftningen hittills inte medgett assisterad befruktning för ensamstående.  

 

Singelskap 
Kristina Engwall är forskare och docent i historia. Hon har skrivit en bok som jämfört synen 

på singelskap, idealpartner och barn i Sverige ur ett historiskt perspektiv, från 1960-talet och 

fram till 2000-talet.  

 

Engwall (2005) berättar att samhällsutvecklingen de senaste femtio åren har fört med sig att 

kvinnorna i allt högre grad etablerat sig på arbetsmarknaden, något som i sin tur tvingat fram 

bland annat organiserad dagverksamhet för barn. Staten satsade på 1970-talet stort på en 

utveckling av barnomsorgen. Dock har hemarbetet ofta fortsatt falla på kvinnans lott. I så 

kallade tidsanvändningsstudier ser man att kvinnor fortfarande tar mer ansvar för hem och 

barn än vad deras män gör. Något som dessutom avspeglas i statistik gällande 

föräldraledighet, där kvinnorna generellt sett planerar mycket längre föräldraledighet. Vad 

gäller arbetstidsförkortning av familjeskäl, funderar en tredjedel av kvinnorna på 

arbetstidsförkortning efter att de fått barn jämfört med en tiondel av männen. 

 

I Engwalls (2005) studie framkommer att respondenterna genomgående hellre är singlar än 

lever i ett halvbra förhållande man inte trivs i. Andelen singlar har också mer än fördubblats 

de senaste femtio åren. Samhällets utveckling med ökad jämställdhet och förändrade former 

för vad som är kvinnligt respektive manligt har också medfört en ökad acceptans för 

singelskapet. Singlarna i studien menar överlag att de i nuet är nöjda med sina liv, men många 

av dem hoppas också på att framtiden ska inrymma den traditionella kärnfamiljen. För även 

om de beskriver fördelarna med singellivet som att det innebär frihet och att slippa ta hänsyn 

till en partner, så upplever många av dem ensamhet i vardagen och stress över att hinna skaffa 

barn. Flera av singlarna menar att det jobbigaste faktiskt är släktens återkommande 

kommentarer och frågor om familjebildning. Här skiljer sig singlarnas reaktioner, från att 

uppfatta kommentarerna som anklagelser till att svara att de inte nöjer sig med vad som helst. 

Flera av singlarna i studien betonar att singelskapet är ett medvetet val, och att de tidigare 

erfarenheter man gjort vad gäller relationer medfört vissa krav på en ny partners egenskaper 

(a.a.).  

 

Svensk forskning om assisterad befruktning 
Enligt Socialstyrelsens (1998a) rapport ”Förlossningar och barn födda efter 

provrörsbefruktningar 1982 – 1995” ger de svenska förhållandena med 

rapporteringsskyldighet och nationella register bättre möjligheter för studier av till exempel 

förlossningsutfall, missbildningar och sjukdomar än flertalet andra länder.  

 

Alla graviditeter medför vissa medicinska risker, både för mamma och för barn. Vid IVF-

graviditeter finns dock en något förhöjd risk för missfall och utomkvedshavandeskap. De barn 

som föds efter IVF-behandling har oftare låg födelsevikt och/eller är för tidigt födda, och 

därmed är behovet av neonatalvård
2
 större. Man har även sett en ökad risk för 

habiliteringskontakt, fler CP-skador, synskador och missbildningar. Dock tycks detta bero på 

flerbörder, det vill säga att man med lyckat resultat återfört fler än ett embryo. Detta 

antagande styrks bland annat av att man med få undantag inte kan se dessa skillnader om man 

jämför med tvillingar som kommit till utan IVF-behandling (Nilsson, 1996; Socialstyrelsen, 

                                                           
2
 Neonatalvård innebär särskild vård för nyfödda som sannolikt inte skulle överleva, alternativt riskerar att få 

allvarliga men, utan denna vård.  
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1998a; Socialstyrelsen, 2000). SBU (2000) menar tvärtom att det även när det gäller 

enkelbörd i högre grad förekommer underburenhet och lågviktighet efter IVF-behandlingar 

(a.a.). Å andra sidan så kan faktorer hos mödrarna spela in: de är genomsnittligt fem år äldre 

jämfört med de mammor som inte IVF-behandlats, och infertiliteten och dess (dolda) orsaker 

kan sannolikt påverka graviditeten (Nilsson, 1996; SBU, 2000; Socialstyrelsen, 1998a). 

Dessutom har man sett att IVF-mödrar oftare har problem med högt blodtryck och/eller 

blödningar. De bakomliggande orsakerna till varför det är så har ännu inte klarlagts (Nilsson 

1996).   

 

Nilsson (1996) talar om en studie som visat att kromosomrubbningar fanns hos 15 % av 

överblivna befruktade ägg från provrörsbefruktningar. Givetvis saknas studier av befruktade 

ägg inne i kroppen som jämförelsegrund. En möjlig förklaring till anomalin är att 

kromosomrubbningar kan vara vanligare hos infertila, och att det i sig kan vara en anledning 

till deras infertilitet. Lika sannolikt är det dock att alla kvinnor kan ha en viss andel embryon 

med kromosomrubbningar, men att dessa embryon försvinner innan graviditeten gått så långt 

att den upptäckts. Hos minst 7 % av alla tidiga missfall finns det någon form av 

kromosomavvikelse hos fostret (a.a.).  

 

Enligt SBU:s (2000) stora svenska registerstudie, så är det med ganska hög sannolikhet dock 

så att IVF-teknologin i sig inte medför några större risker för barnen, och argumenterar för 

detta som följer: ”För konventionell IVF är denna slutsats tämligen väl underbyggd på grund 

av det stora antalet födda barn” (a.a., s. 35).  

 

De ökade medicinska risker för mödrarna som förekommer vid assisterade befruktningar 

beror enligt Nilsson (1996) främst på att man använder sig av hormonstimulering. Vid IVF 

föregår hormonbehandling själva processen att skörda äggen. Hormonerna kan överstimulera 

äggstockarna, äggstockarna kan svälla upp och vätska kan bildas i buken. Dessutom skapar 

kroppen egna hormoner vid en graviditet, som ytterligare stimulerar äggstockarna. Ibland 

leder detta till att graviditeten måste avbrytas. Internationellt finns även rapporter om att 

kvinnor dött av överstimulering. Det saknas dessutom forskning om de långsiktiga följderna 

av hormonbehandling. Nilsson (1996) menar att det inte finns tillräckligt med uppgifter för att 

kunna bedöma om hormonbehandlingen är ett problem eller inte, men det kan eventuellt 

finnas en viss ökad risk för cancer i äggstockarna. Hormonhanteringen utvecklas dock, och 

doseringen blir alltmer exakt, vilket minskar riskerna signifikant. 

 

Internationell forskning om donatorbarn 
Jadva, Freeman, Kramer och Golomboks (2009) studie presenterar resultaten från 

Internetenkäter, där 165 individer som kommit till med hjälp av donerad sperma svarat på 

frågorna. Frågorna handlade dels om deras känslor kring att vara ett donatorbarn, dels om 

deras känslor gentemot föräldrarna. Av respondenterna var 16 % barn till ett lesbiskt par, 24 

% hade en solomamma, och 60 % var barn till heterosexuella föräldrar. Deltagarna söktes via 

ett globalt nätverk för donatorbarn, och är således av olika nationaliteter.  

 

I Jadvas m.fl. (2009) studie rapporterade nästan 70 % att de var nyfikna på omständigheterna 

kring sin tillblivelse. Signifikanta skillnader fanns mellan de som fått veta innan respektive 

efter att de fyllt 18 år. Det var långt mer vanligt med känslor som ilska och chock hos de som 

fått veta i vuxen ålder. Dessa var även mer benägna att känna skam inför sin tillblivelse. Trots 

att de som fått vetskap först i vuxen ålder kände ilska gentemot sina mödrar, var de trots detta 

mer benägna att uppskatta moderns ärlighet och att känna sympati med henne.  

 



8 

 

Enligt Jadva m.fl. (2009) varierar graden av öppenhet hos föräldern/föräldrarna när det gäller 

hur befruktningen gått till mellan olika familjetyper. Lesbiska par och ensamstående mödrar 

är mer benägna att vara öppna jämfört med heterosexuella par. De berättar också tidigare för 

barnen hur befruktningen skett. Denna öppenhet har givetvis delvis en grund i att avsaknaden 

av en far hos lesbiska par och ensamstående mödrar kräver en förklaring.  

 

”Single Mothers by Choice” och “Solo mothers” 
I detta avsnitt presenteras material från fem artiklar. Dessa är:  

 

Jane D. Bock (2009) har doktorerat i sociologi och är verksam i USA. Bocks (2009) studie 

presenterar resultaten från 26 intervjuer med solomammor. Studien belyser vilka faktorer som 

styr hur kvinnorna ur ett feministiskt perspektiv legitimerar valet att bli solomamma.   

 

Clare Murray och Susan Golombok (2005a; 2005b) var vid artiklarnas publicerande båda 

verksamma vid Family and Child Psychology Research Center, City University, London, 

England. De båda studierna genomfördes på samma sätt, och hade samma grundläggande 

frågeställningar. Data samlades in med hjälp av strukturerade intervjuer och frågeformulär. 

Frågorna rörde mammans psykiska välmående, barnets psykologiska utveckling och 

kvaliteten på relationen mellan mamman och barnet. Studierna gör jämförelser mellan 

donatorbarn till solomammor respektive gifta par vad gäller dessa frågor. Den ena studien 

undersökte familjer där barnen var mellan sex och tolv månader gamla, och den andra studien 

vände sig till familjer där barnen var minst två år gamla.  

 

Ruth Weissenberg, Ruth Landau, och Igael Madgar (2007) var vid artikelns publicering 

verksamma vid universitet och forskningscenter i Israel. De har genomfört strukturerade 

intervjuer med 62 solomammor som blivit gravida och fött barn med hjälp av donerad sperma 

från en spermabank i Israel.  

 

Susan Golombok och Shirlene Badger (2009) har i sin studie genomfört strukturerade 

intervjuer, och de har bland annat undersökt relationen mellan mamma och barn när barnen 

befunnit sig i tidig vuxenålder (knappt 20 år gamla). Jämförelser har gjorts mellan 

solomammor, lesbiska mammapar och heterosexuella föräldrapar.  

 

Weissenberg m.fl. (2007) menar att i takt med att familjer som skapats med hjälp av de allt 

mer avancerade teknologiska lösningarna för fortplantning ökar, finns det även fler 

ensamstående kvinnor som väljer att bli mödrar med hjälp av någon form av assisterad 

befruktning. I Weissenbergs m.fl. (2007) studie var mödrarna från knappt fyrtio år till 

femtiosex år gamla när de med hjälp av assisterad befruktning fick barn första gången. De 

flesta av dessa kvinnor hade aldrig varit gifta. En del klargjorde dock att de fortfarande hyste 

hopp om att finna ”den rätte” i framtiden. I genomsnitt genomgick dessa kvinnor sex 

fertilitetsbehandlingar för att bli gravida (a.a.). I Murray och Golombok’s (2005b) studie har 

70 % av de tillfrågade kvinnorna svarat att de skaffat barn just nu eftersom de alltmer insåg att 

om deras dröm att få barn skulle bli verklighet, så kunde de inte vänta längre av biologiska 

skäl. De resterande 30 % ansåg att de befann sig i en bra tidpunkt i livet för att skaffa barn. De 

flesta mödrarna menade att de inte hade något val, eftersom de inte hade någon partner att 

skaffa barn med. De ansåg också att de inte kunde nöja sig med en partner som enligt deras 

mening inte var lämplig som far. En tredjedel av mödrarna svarade dock att frånvaron av en 

far till barnet var i linje med deras önskemål (a.a.). I Bocks (2000) studie hoppades 

majoriteten av solomammorna på äktenskap i framtiden, men de såg det dock som osannolikt 
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att det skulle inträffa. De flesta av respondenterna i Bocks (2000) studie var över 35 år, och 

nästan alla hade studerat vid högskola/universitet.   

 

Av solomammorna menade 63 % att den viktigaste anledningen till att de valt att besöka en 

klinik för behandling, var att de inte ville ha tillfälligt sex. Kvinnorna menade att de inte 

heller ville lura en man till att bli far, utan att det kändes mer moraliskt rätt att vända sig till en 

klinik. Ytterligare en anledning att föredra kliniken framför engångssex är naturligtvis att 

undvika potentiell smitta av sexuellt överförbara sjukdomar, vilket 44 % av mödrarna också 

angav som ett starkt skäl (Murray & Golombok, 2005a). Även deltagarna i Bocks (2000) 

studie anger dessa skäl, vilket anses ha sin grund i ansvar och känslomässig mognad. Bock 

(2000) har nämligen funnit att det i solomammors ögon krävs fyra egenskaper för att de ska 

känna sig berättigade att skaffa barn på egen hand: ålder, ansvar, känslomässig mognad samt 

ekonomiska förutsättningar. Om de besitter dessa fyra egenskaper anses deras val vara 

moraliskt försvarbart. Solomammorna distanserar sig i och med detta från övriga 

singelmammor, som ofta har sociala eller ekonomiska problem. Historiskt sett har 

ensamstående mammor ofta setts som omoraliska, sinnesslöa, neurotiska eller brottsliga. Med 

kvinnorättskampen, preventivmedel samt lagliga och säkrare aborter, har ensamstående 

mammor och deras barn blivit alltmer accepterade. Ensamstående kvinnor, liksom kvinnor i 

parrelationer, har också i allt högre grad fått möjligheter att välja om, när och hur de vill 

skaffa barn (a.a).  

 

Av kvinnorna i Murray och Golomboks (2005a) studie uppgav 96 % att de försörjde sig själva 

genom arbete, sparade medel, eller genom en kombination därav. I Weissenbergs m.fl. (2007) 

studie var ca 95 % av mammorna självförsörjande, endera genom egen verksamhet eller 

genom anställning. Som en följd av detta var barnen under dagtid i någon form av 

dagverksamhet. Några av mammorna hade dock beslutat sig för att arbeta mindre, alternativt 

byta arbete, i syfte att kunna spendera mer tid med sina barn. Bock (2000) pekar på att 

solomammor oftare än andra ensamstående mammor möter välvilja från omgivningen, vilket 

troligen beror på att solomammor inte antas lägga någon ekonomisk börda på samhället.  

 

I Bocks (2000) studie har ingen solomamma tagit beslutet att skaffa barn på egen hand 

lättvindigt. Solomammorna har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att se till så att 

barnen inte saknar hem, mat, sjukvård, skola och så vidare. Istället handlade deras oro främst 

om huruvida barnets psykiska och emotionella mående skulle påverkas av att växa upp i en 

enföräldersfamilj. Några av deltagarna i Weissenbergs m.fl. (2007) studie pekade på att det 

var lättare för dem att ensamma fostra sina barn i en större stad, eftersom det där finns en 

mångfald av familjestrukturer och därigenom större tolerans gentemot sådant som avviker 

från kärnfamiljsnormen. 

 

Enligt Murray och Golombok (2005b) fungerade familjerna med en solomamma fortfarande 

väl när barnen nått 2 års ålder. Solomammorna löpte inte högre risk att bli deprimerade, få 

ångest eller känna stress relaterat till föräldrarollen än gifta mammor som blivit gravida 

genom donerad sperma. Med andra ord innebär avsaknaden av en far för barnet inte per 

automatik mer psykologiska problem för solomamman (a.a.). Dock såg nästan alla 

solomammor i Murray och Golomboks (2005a) studie till att deras barn fick regelbunden 

kontakt med en man, i de allra flesta fallen handlade det om barnets morfar eller morbror. 

 

Golombok och Badger (2009) Resultaten visar att det inte finns några större skillnader mellan 

de olika grupperna. I de fall där signifikanta skillnader funnits har de pekat mot mer positiva 

familjerelationer bland unga vuxna som växt upp i kvinnoorienterade familjer. Av detta dras 
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slutsatsen att man inte kan jämföra solomammor med andra ensamstående mammor. I vanliga 

fall är resultaten vad gäller kognitiv och emotionell utveckling hos barn till ensamstående 

mammor mer negativa. Men barn till solomammor har inte utsatts för föräldrakonflikter eller 

familjeuppbrott. Däremot kan det finnas andra risker för barn till solomammor: mammans 

singelskap, att vara donatorbarn, och att sakna vetskap om vem som är ens far, kan medföra 

ökade risker för att barnets psykologiska utveckling påverkas. Dock visar Golmbok och 

Badgers (2009) resultat sammantaget att barn till solomammor fortsätter att fungera och må 

väl ännu när de inträder i vuxenvärlden. De positiva skillnader som framkom tros bero på att 

mammorna i kvinnoorienterade familjer tenderade att vara mer emotionellt involverade i sina 

nästan vuxna barn jämfört med mammor från traditionella familjer.  

 

 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska tolkningsram jag valt att använda mig av, symbolisk interaktionism, har sin 

grund i hermeneutiken och är ett väl lämpat verktyg för att förstå mänskligt beteende (Trost & 

Levin, 2010). De övriga val som gjorts rörande teoretiska begrepp har baserats på de unika 

förutsättningar som gäller i detta fall. Samhällets utveckling och värderingsförändringar är 

begrepp som logiskt sett kan komma att appliceras på frågeställningarna i denna studie. 

Eftersom ämnet som sådant för många är provocerande, och det handlar om vad som är bäst 

för både förälder och barn, är även ett etiskt perspektiv lämpligt.  

 

Symbolisk interaktionism 
Intresset i symbolisk interaktionism ligger i att förstå snarare än att förklara eller förutsäga, 

och ”perspektivet är ett bra redskap för att studera mänskligt gruppliv och mänskligt 

beteende, människor och grupper som delar av samhället” (Trost & Levin, 2010, s. 12). En 

symbolisk interaktionistisk undersökning studerar ”den roll symbolen spelar och hur den 

påverkar och används i det sociala sammanhanget” (Hartman, 2004, s. 198).  

 

Trost och Levin (2010) pekar ut fem hörnstenar inom symbolisk interaktionism:  

 Definitionen av situationen 

 All interaktion är social 

 Interaktion med hjälp av symboler 

 Människan är aktiv 

 Utgångspunkt i nuet  

 

Det som människan definierar som verkligt, blir också verkligt i sina konsekvenser. Fenomen 

är sig själva men definieras utifrån vilket synsätt vi har, och det i sin tur beror på oss själva. 

Vår sociala och fysiska verklighet och allt vi upplever är subjektivt och kan uppfattas på 

många sätt, men eftersom vi som sociala varelser interagerar har vi lärt oss gemensamma 

beteckningar på företeelser och är i mångt och mycket överens om dess innebörder. 

Allteftersom våra förnimmelser ändrar karaktär, omdefinierar vi även vår situation. Vi ägnar 

oss åt social interaktion i stort sett oavbrutet. Om vi väljer att inte göra något i en situation där 

det förväntas att vi gör något, och vi är medvetna om denna förväntning, handlar det om 

social interaktion. Aktivitet kan även bestå av känslor och tankar – att tänka är att interagera 

med sig själv. Tankeverksamheten förutsätter ord eller andra symboler som har en viss 

betydelse för oss. Ord är nog de mest förekommande och obestridliga symbolerna vi 

använder. Genom livets språkutveckling blir ljuden inte längre bara ljud – de blir ljud med en 

innebörd. Det är inte tillräckligt att orden har en innebörd för enbart en person, utan de måste 

ha samma betydelse för övriga personer i den närmaste omgivningen. För det är först när vi 
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avser detsamma med orden som de blir symboler. Symboler kan även vara minspel, gester, 

färger, dofter och beröringar – med andra ord: allt som kan uppfattas av våra sinnen kan vara 

symboler (Trost & Levin, 2010).  

 

Hartman (2004) sammanfattar symbolisk interaktionism utifrån tre antaganden:  

 Människor agerar mot objekt beroende på vilken innebörd objekten har för dem 

 Ursprunget till innebörden hos dessa objekt återfinns i den sociala interaktion 

individen har med sin omgivning 

 Innebörden hos objekten formas utifrån de tolkningsprocesser som individen använder 

när denne möter objekten  

 

Trost och Levin (2010) beskriver Herbert Blumers grundtankar om symbolisk interaktionism 

som följande:  

 
Samhället består av människor som var och en har ett Jag.  

Det individuella beteendet är en sammansatt företeelse och inte bara en respons eller 

reaktion.  

Gruppbeteenden eller kollektivt beteende består av individuella beteenden 

sammankopplade genom en process där individerna tolkar och tar i beaktande 

varandras beteenden (a.a., s. 57).   

 

Enligt Trost och Levin (2010) och Hartman (2004) är ingenting är statiskt, vi agerar och beter 

oss konstant, vi är alla föränderliga och deltar i sociala processer. Inom symbolisk 

interaktionism menar man också att vi inte är – vi gör eller vi beter. Symboler i vårt språk i 

kombination med vårt känsloliv och andra erfarenheter medger att vi kan tänka abstrakt och 

reflektera. Att empatisera handlar om att verkligen sätta sig in i en annan individs situation. 

Detta kan göras först när vi kan förstå hur den andra individen definierar situationen och 

symbolerna, och därigenom förstå dennes handlande. I nuet definierar vi situationen och 

interagerar med våra symboler. Vi befinner oss alla i en ständig process som ideligen 

förändras. Mänskligt beteende är en produkt av individens hela liv, från födelsen till nuet, där 

alla upplevelser och erfarenheter både på social och intellektuell nivå samverkar. Objekt som 

inte är ihågkomna inverkar också på beteendet, då de finns införlivade i meningen hos eller 

betydelsen av andra objekt.  

 

Jaget (the self) delas in i Me och I. Me är den del av Jaget som samlats i vårt minne, både 

omedvetet och medvetet. Här finns vårt samvete, som skapats genom socialiseringsprocesser 

avhängigt av vilken kultur, tid och plats vi lever i, och alla våra normer. I är den del av Jaget 

som agerar och är spontant, och som reagerar på omgivningen (den generaliserade andra) 

(Trost & Levin, 2010).  

 
Den generaliserade andra är det organiserade samhället eller den sociala grupp som 

ger individen ett eget Jag. Det sker genom att individen uppfattar åsikter, normer och 

förväntningar hos den generaliserade andra som en enhet bestående av samhället eller 

gruppen (Trost & Levin, 2010, s. 78).  

 

Två eller flera människor kan inte fatta ett beslut, utan varje individ har sin egen 

beslutsprocess och fattar sitt eget beslut – även om det på ytan kan tyckas som att man tagit 

ett gemensamt beslut. Detsamma gäller för relationer. Två personer har inte en relation, de har 

minst två: den enas relation till den andra, och den andras relation till den ena (Trost & Levin, 

2010).  
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Samhällsutveckling, värderingsförändringar och etik 
Enligt Ungdomsstyrelsen (2003) kan värderingar, attityder och beteendemönster förändras till 

viss del under livets gång. Följande tre modeller för att förklara värderingsförändringar brukar 

användas:  

 Tidsanda, alltså vad som förändras i den samhälleliga kontexten från en tid till en 

annan  

 Ålder, är en viktig aspekt eftersom våra erfarenheter genom livet påverkar våra 

värderingar  

 Generation, där olika förhållanden under vår barndom och uppväxt lagt grunden för 

våra grundvärderingar 

 

Alla tre förklaringsmodeller tillstår att barndomen och ungdomstiden är särskilt viktiga dels 

genom vår formbarhet under denna period, och dels i och med att de sociala situationerna och 

livsförutsättningarna varierar. Vår egen generation får värderingar som är 

generationsspecifika. De tre modellerna är starkt förbundna med varandra, eftersom vi 

samtidigt befinner oss i en fas i livet, vi tillhör en generation, och vi är en del av tidsandan. 

Våra erfarenheter under livet påverkar våra värderingar till viss del, men värderingar 

förändras dock knappast i grundläggande avseenden under livet. På makronivå förändras 

värderingar genom att den ena generationen dör ut och nästa träder i dess ställe, vilket kallas 

”den tysta revolutionen” (Ungdomsstyrelsen, 2003; Pettersson, 1992).  

 

Samhälls- och välfärdsutvecklingen och värderingsförändringarna i samhället går hand i hand. 

Det ena påverkar det andra, och vice versa. Pettersson (1992) menar att den förbättrade 

sociala tryggheten, utbildningar och arbetsmöjligheter, samt massmedias ökade betydelse och 

räckvidd, är exempel som skapats genom förändrade värderingar. Denna utveckling genererar 

i sin tur ytterligare värderingsförändringar. Man kan säga att hur vi ser på samhället idag 

beror på hur gårdagens politiska program utformats. Förr föredrog man materialistiska 

trygghetsvärden, såsom ekonomisk och fysisk trygghet (a.a.). Numera går utvecklingen mot 

alltmer postmaterialistiska frihetsvärden, vilket är ett mycket bredare spektrum av möjliga 

värderingar (Pettersson, 1992; Ungdomsstyrelsen, 2003). Det gäller till exempel människosyn 

och samhällssyn, uppfattning om verkligheten och om troende, och syn på kollektiv 

respektive individ. Pettersson (1992) menar att ”förändringarna omfattar ett så brett område 

att man lika gärna kan tala om förändrade livsåskådningar” (a.a., s. 41).  

 

Den svenska mentaliteten sägs vara präglad av jämlikhetsvärderingar. Enligt undersökningar 

på 1980-talet stämde det i alla fall inte då med verkligheten. Under 1980- och 1990-talet gick 

dessutom värderingsutvecklingen i Sverige mot minskat förtroende gentemot samhällets 

institutioner, en minskad lojalitet med det tidigare starka kollektivet samtidigt som 

”värderingen av den fria, starka, självständiga, kosmopoliten har vuxit sig starkare” 

(Pettersson, 1992, s. 55). Begreppet individualism kan delas in i tre delar: Egentlig 

individualism, som innefattar rättigheter och skyldigheter hos individen; Inre individualism, 

vilket berör bland annat individens personlighet och smak; Yttre individualism, som kan vara 

olika yttre kännetecken för individen. Den yttre individualismen är enligt teorin en 

förutsättning för den process som kontrollerar de båda andra formerna av individualism (a.a.). 

Även Andersson och Lennerfors (2011) talar om att individualismen i vårt samhälle blir allt 

starkare. I Sverige har vi en tradition av att i många fall idealisera friheten från andra 

människor. ”Ensam är stark”, ”Själv är bäste dräng”, ”Bra karl reder sig själv” är exempel på 

kända svenska ordspråk. Några menar att Sverige är ett av de mest individualiserade länderna 

i världen. Problemet med ett jagfixerat samhälle är hur man realistiskt kan skapa möjligheter 

för alla individers krav och behov.  
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Det är inte möjligt att göra etiska reflektioner utifrån någon annan än sig själv, eftersom ”vi 

ser på världen med våra egna ögon, vi känner med våra egna känslor och vi bearbetar våra 

intryck med vår egen hjärna” (Andersson & Lennerfors, 2011, s. 88). Relationen till andra 

människor och vårt ömsesidiga beroende av varandra är centralt när man diskuterar etik och 

hur människor förhåller sig gentemot omvärlden. Maktförhållanden återfinns i alla 

mellanmänskliga interaktioner. Framför allt kan människor som är extra betydelsefulla för oss 

påverka våra val. Nilsson (1996) menar också att människan har en förmåga att rationalisera 

sina värderingar och handlingar så att det blir berättigat att göra som hon önskar.  

 

 

Metod 
Under varje avsnitt återfinns en beskrivning av hur den aktuella delen av studien har 

genomförts, vad metodlitteraturen har att säga, samt en diskussion. Det finns därför ingen 

enskild metoddiskussion, då denna för tydlighetens och strukturens skull avhandlas under 

respektive underrubrik. Avsnitten under Värdering av forskning innehåller också mer 

problematiserande tankegångar.  

 

Val av metod 
Valet av forskningsdesign avgör hur man genomför datainsamling och databearbetning 

(Bryman, 2011). Den forskningsdesign som valts för denna studie är explorativ och tolkande. 

Val av metodansats handlar om den helhet som utgör grunden för metodvalen, och inkluderar 

även vetenskapsfilosofi, tolkningsperspektiv, samt insamling och bearbetning av data (Fejes 

& Thornberg, 2009). Min metodansats innefattar en hermeneutisk vetenskapsfilosofi och 

utgörs av kvalitativ metod bestående av semistrukturerade telefonintervjuer. En hermeneutisk 

vetenskapsfilosofi handlar om hur man når ny kunskap och förståelse för hur en individ eller 

en grupp individer uppfattar sin livsvärld genom att tolka och omtolka dessa personers 

beteenden (Hartman, 2004). Hartman (2004) menar att den positivistiska vetenskapen inte 

räcker till när det gäller att finna förståelse för hur individer eller grupper av individer handlar 

(a.a.), vilket innebär att den hermeneutiska vetenskapen är bättre lämpad för studier som 

denna uppsats. En förståelse för processerna i undersökningspersonernas liv kan lämpligen fås 

genom semistrukturerade intervjuer, där deltagarna uppmanas att reflektera över skeenden i 

sina liv (Bryman, 2011).  

 

Forskningsansatsen i denna studie är abduktiv, och analysmetoden är en form av ad hoc. 

Deduktiv forskning kan förenklat sägas handla om att bevisa något, medan induktiv forskning 

istället handlar om att upptäcka något (Holme & Sohlvang, 1997). Den abduktiva ansatsen 

innebär istället att forskaren ”utgår ifrån empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 

teoretiska förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen” (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 24). Ad hoc innebär enligt Fejes och Thornberg (2009) att växla mellan minst två 

olika metoder för analys. I denna uppsats handlar det om kategorisering/indexering och 

tolkning.  

 

Litteraturanskaffning 
Bryman (2011) menar att en genomgång av existerande litteratur har flera syften. Dels 

handlar det om att ta reda på vilken kunskap som redan finns, och vilka teorier och begrepp 

som äger relevans. Den existerande litteraturen kan förse forskaren med argument, kunskap 

om huruvida det finns motsägande resultat, samt idéer om vilka frågor som inte besvarats. 

Slutligen kan en väl utförd litteraturgenomgång även stärka trovärdigheten för forskarens 

kunskapsnivå inom området.  
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Sökningar har gjorts i Örebro Universitets bibliotekskatalog, på Internet via sökmotorn 

Google, och i följande databaser: Medline (via EBSCO), PsycInfo samt DOAJ. De sökord 

som använts vid sökningar i databaserna är: IVF, in vitro fertilization, assisted reproduction, 

single parent, single mother, individuali?, och ethic?. Dessa sökord har även kombinerats på 

olika sätt. Samma sökord har använts i bibliotekskatalogen, där förutom de engelska sökorden 

även följande sökord ingått: in vitro fertilisering, ensamstående förälder, ensamstående 

mamma, individ?, och etik.  

 

Jag har valt att göra en tämligen systematiserad litteraturgenomgång, där sökord och 

avgränsningar av olika slag använts för att få fram relevant litteratur. Avgränsningarna gällde 

dels att artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”, dels att de skulle vara aktuella och därmed inte 

daterade före 1995. Träffarna sammanställdes sedan i en tabell och de artiklar som innehöll 

för ämnet relevant information granskades mer ingående utifrån ett antal kriterier.  

 

Holme och Sohlvang (1997) menar att det är viktigt att utröna vem som är sändare och 

mottagare av ett dokument. De källor som ingår i denna studie är alla offentliga, förutom 

empirin, och de är både personliga (exempelvis tidningsartiklar) och institutionella (bland 

annat rapporter och lagtexter). Man bör också reflektera kring källans allmänna karaktär 

(Holme & Sohlvang, 1997). I denna studie är alla artiklar kognitiva, det vill säga berättande, 

och de beskriver verkligheten av idag. I och med att de artiklar som ingår i tidigare forskning 

alla är ”peer-reviewed”, är de också granskade och godtagna av ett antal forskare vilket borgar 

för hög kvalitet. Dessutom innebär det att användbarheten ökar, det vill säga att källorna 

kontrollerats visavi andra källor, att de granskats vad gäller forskare/författare, innehåll samt 

tolkningar – och att de befunnits ha hög användbarhet (Holme & Sohlvang, 1997; Bryman, 

2011).  

 

Urval och deltagare 
Här valde jag en strategisk och målinriktad form av urvalsmetod, där deltagare söktes via 

annonsering (se bilaga 1) på en sajt för kvinnor som har gjort eller planerar att göra det aktiva 

valet att bli mammor på egen hand. Eftersom syftet var att finna undersökningsdeltagare som 

var relevanta för den specifika frågeställningen i studien (Bryman, 2011), så var detta det 

mest lämpade sättet. Utan vetskapen om och tillgången till den sajt där respondenter söktes 

hade det dock varit omöjligt att finna deltagare till studien. För att kunna annonsera efter 

respondenter fordrades det tillstånd från de ansvariga för sajten i och med att medlemsforum 

och liknande är stängda för dem som inte är medlemmar. För att bli medlem i föreningen 

Femmis krävs att man är en ensamstående kvinna som vill skaffa barn på egen hand, och att 

man beskriver sig själv i ett brev som man skickar till sajten. Om man antas som medlem får 

man betala en medlemsavgift (Femmis, 2012a).  

 

Det urval som specificerades i annonsen (bilaga 1) var att det gällde kvinnor som blivit 

mamma genom IVF. Åldersgränser, socioekonomiska eller demografiska avgränsningar fanns 

inte med – de var inte relevanta för frågeställningen eller för genomförandet som sådant. 

Däremot ingick sådana frågor i bakgrundsinformationen. Svaren på dessa frågor var tämligen 

homogena. Deltagarna beskrivs kortfattat i början av resultatredovisningen för att ge läsaren 

en bättre bakgrundsbild av dem. Frågor kring deltagarnas sexuella orientering ställdes inte. 

Helt enkelt för att det inte var relevant huruvida kvinnorna var hetero- bi eller homosexuella. 

Detta utifrån uppfattningen att man som kvinna oavsett sexuella preferenser kan hysa en 

längtan efter att skaffa barn, och att de skäl till att man väljer att göra det på egen hand inte 

har att göra med vilket kön man blir kär i.  
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I annonsen fanns kontaktinformation, och de som anmälde sitt intresse fick mer ingående 

information om studien och om de forskningsetiska principer uppå vilka studien vilar (bilaga 

2 och 3). De fick dessutom en intervjuguide (bilaga 3), för att kunna ta ställning till om de 

önskade delta eller inte. Enligt Bryman (2011) tycks det medföra en högre benägenhet att 

delta i studier om man får frågorna i förväg. Sedan ombads de kontakta mig igen om de 

fortfarande ville vara med i studien, att ange en tidpunkt då de hade möjlighet att samtala i 

upp till en timme, samt att lämna ut ett telefonnummer där jag kunde nå dem.  

 

Ett tiotal kvinnor visade intresse för att delta i studien, men hälften hade inte skaffat barn ännu 

alternativt hade skaffat barn med hjälp av insemination. Dessa kvinnor passade alltså inte in i 

frågeställningen, och kunde därför inte vara med. Deltagarantalet blev så småningom fem 

personer, och de var alla mammor och hade alla genomgått minst en IVF-behandling.  

 

Datainsamling 
Den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 3) som skickades ut bestod av ett antal frågor 

som utformats utifrån frågeställningarna, och den delades sedan upp i flera underfrågor som 

utgjorde en mer detaljerad frågemall som jag under intervjuerna kryssade i vartefter 

respondenterna berättat om de specifika frågorna. I de fall underfrågorna inte togs upp av 

deltagarna, ställde jag följdfrågor. I några fall ställdes även följdfrågor utanför frågemallen, 

vilket Bryman (2011) menar är ett korrekt tillvägagångssätt om det anknyter till något som 

den intervjuade sagt.  

 

Holme och Sohlvang (1997) pekar på några faktorer som påverkar intervjuresultaten. Dels 

kan undersökningens tema vara svårt att prata om – för båda parter. Både forskare och 

deltagare har också vissa förväntningar på varandras beteende, och deras förmåga att 

samspela påverkar resultaten. Den miljö i vilken intervjun utspelar sig, hur förberedd man är, 

och hur bekväm man känner sig både fysiskt och psykiskt med situationen spelar också in. 

Dessutom påverkas olika människor olika av eventuell teknisk utrustning (a.a.). Att 

genomföra telefonintervjuer har förutom den uppenbara ekonomiska fördelen, även den 

fördelen att den intervjuade har möjlighet att befinna sig i lugnet och tryggheten i sitt eget 

hem under intervjun (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna tog mellan 22 minuter och 64 minuter. Intervjuerna kändes avslappnade och jag 

anser att det skapades en god kontakt med deltagarna. Jag följde Brymans (2011) 

rekommendationer för intervjuer: Jag såg till att ha bra hårdvara, det vill säga 

inspelningsutrustning samt en högtalartelefon, och stängde inte av inspelningen förrän 

samtalet avslutats. Efter varje intervju noterade jag hur intervjun gått. Jag försökte formulera 

mig utan alltför värdeladdade ord och med ett tydligt och begripligt språk, samt försökte 

känna in situationen och känslorna hos de intervjuade. Frågorna formulerades också så att de 

krävde mer utförliga svar. Sammanfattningsvis menar jag att dessa val gjorde att materialet 

ger en god uppfattning om intervjupersonernas verklighet.  

 

Fördelarna med att söka respondenter via Internet och att genomföra intervjuer via telefon, är 

främst kostnads- och tidsbesparande sådana, och att man kan nå ett stort antal individer man 

annars inte kunnat finna. Deltagarna har även i större grad möjligheter att själva bestämma 

över sin medverkan, när och hur länge de har tid (Bryman, 2011). Bland nackdelarna kan 

nämnas att tillgång till dator, Internet och telefon krävs, och att tekniska hjälpmedel kan 

krångla. Jag testade dock både högtalarfunktionen på telefonen och inspelningsutrustningen 

inför varje intervju för att minimera dessa risker.  
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Eftersom jag sökte deltagare via en sajt där det finns krav på medlemskap och där 

medlemskap inte medges vem som helst, menar jag att deltagarna i viss mån redan är 

kontrollerade och sannolikt är de som de utger sig för att vara. Ett annat problem med att 

genomföra intervjuer på distans är att man som intervjuare inte kan notera visuella icke-

verbala budskap. Däremot minskar risken för intervjuarbias i och med att respondenterna 

knappast påverkas av forskarens utseende och egenskaper som inte märks genom telefonen 

(Bryman, 2011).  

 

Databearbetning 
Databearbetningen inleddes med transkriberingsarbetet, som är viktigt i och med att det 

förbättrar minnet med dess inneboende ofullkomligheter (Bryman, 2011). Transkriberingen 

innebar att varje ord, läte och paus som respondenten förmedlade omvandlades till text. Jag 

transkriberade intervjuerna så snart direkt efter att de genomförts som det var möjligt, för att 

ha intervjun i någorlunda gott minne under tiden. Totalt blev de fem intervjuerna, sammanlagt 

ganska precis tre timmar, tjugofyra A4-sidor med text. 

 

Den metod för databearbetning jag har valt att använda benämns ad hoc. Ad hoc går ut på att 

skifta mellan minst två olika metoder för analys (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie 

innebär det kategorisering/indexering och tolkning. Jag har indexerat data, vilket innebär att 

gå igenom det transkriberade materialet upprepade gånger och kategorisera och koda vissa 

meningar och ibland hela avsnitt. I dessa data sökte jag sedan repetitioner, likheter, skillnader, 

specifika uttryck och andra språkliga kopplingar (exempelvis gemensamma metaforer). Data 

kodades och bildade kluster som utgjorde grunden för den inledande tematiseringen. Teman 

granskades och dessa relaterades till begrepp och termer med sin grund inom symbolisk 

interaktionism samt till övriga begrepp inom den valda teoretiska tolkningsramen. Därpå 

följde en reflektion över vilken betydelse resultaten har för deltagarna i studien, för samhället 

och för socialt arbete. Slutligen kopplades materialet till de ursprungliga frågeställningarna. 

Grunderna för analysmetoden fann jag hos Bryman (2011), Fejes och Thornberg (2009) samt 

Holmeoch& Sohlvang (1997). Dessa grunder omarbetade jag därefter till en metod som jag 

menar passade för det aktuella materialet.  

 

Bryman (2011) menar att man idag knappast talar om teorineutrala observationer, och att det 

dessutom kan vara positivt att i viss mån styra vilken väg forskningen tar. Här har 

diskussionen om kvalitetsaspekter, mer specifikt det som handlar om forskarens roll, en viktig 

plats. Vad gäller kritik som kan riktas mot själva kodningsförfarandet, det jag kallar 

indexering, är att man genom att koda åtskilda delar riskerar att förlora kontexten och det 

narrativa flytet. Jag tror att jag minskat denna risk genom att kombinera metoder för 

databearbetning. Valet av illustrativa citat är också en viktig aspekt för att öka både läsbarhet 

och förståelse. Sedan finns ju alltid en risk att man missförstått eller att man av olika 

anledningar inte lyckas förmedla det som respondenten sagt. Men med den noggranna 

transkriberingen hoppas jag att även denna risk minimerats.  

 

Värdering av forskning 
Holme & Sohlvang (1997) talar om forskarrelevans och aktörsrelevans för att bedöma och 

värdera forskningsarbete. Forskarrelevansen innefattar frågor som berör om resultaten kan 

generera ny kunskap och en större förståelse för fenomenet, samt ge nya teoretiska kunskaper. 

Denna studie ger ny kunskap och kommer förhoppningsvis att bidra till en större förståelse för 

hur kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand resonerar kring sina val. Däremot är det 

tveksamt om den medför några nya teoretiska kunskaper – dess syfte är inte att göra just det. 

Aktörsrelevans handlar enligt Holme och Sohlvang (1997) om huruvida beskrivningen ger en 
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god insikt i det som studerats, och ställer frågor om det skapas reaktioner hos deltagarna så att 

de omvärderar sin situation eller ökar sin medvetenhet om sig själva. Jag menar att resultaten 

ger en god och tät bild av syftet för studien. I detta fall är alla respondenterna tämligen 

högutbildade (den lägsta utbildningsnivån hos deltagarna var universitetsstudier), de tycks ha 

argumenterat för sina val förut, och visar på stor självinsikt.  

 

Forskaren  

”All vetenskap är normativ” (Holme & Sohlvang, 1997, s. 30), och i detta ligger innebörden 

att det över huvud taget inte är möjligt att frigöra sig från subjektiva referensramar och 

därmed inte heller möjligt att bedriva forskning som är fullständigt fri från forskarens 

värderingar. Dessa värderingar ligger till grund för allt från val av ämne och metoder till 

datainsamling och databearbetning (Bryman, 2011; Holme & Sohlvang, 1997). Det Bryman 

(2011) rekommenderar är att man försöker efterstäva en ”medveten partiskhet” och att söka 

visa på att man medvetandegör sina personliga värderingar i syfte att undvika att dessa 

påverkar resultaten på ett avgörande eller förvrängt sätt. Detta tolkar jag som att det enda man 

kan göra är att nå så stor självinsikt som möjligt, resonera över sina fördomar och sin 

förförståelse, samt hålla dessa värderingar i minnet under hela forskningsprocessen. Kvalitativ 

forskning ställer stora krav både på forskarens metodologiska kunskaper och faktakunskaper 

såväl som på personliga egenskaper, eftersom forskaren själv är det primära verktyget för 

både datainsamling och databearbetning (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman (2011) samt 

Holme och Sohlvang (1997) pekar på en rad egenskaper som är viktiga hos en intervjuare: ha 

insikt i ämnet, vara strukturerad och tydlig, inkännande och hänsynsfull, minnesgod samt 

etiskt medveten (Bryman, 2011; Holme & Solvang, 1997). Under ett par av intervjuerna insåg 

jag att det fanns mer att läsa in sig på – jag var helt enkelt inte lika insatt i ämnet som 

respondenterna. Det är dock ett väldigt brett ämne där juridik samsas med både sjukvård och 

socialt arbete i form av myndighetsutövning, och det är svårt att hålla koll på alla regler och 

begrepp. Inte minst med tanke på att det handlar om juridik i flera länder, och lagar som 

faktiskt ändras emellanåt.  

 

Forskningsetiska principer 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om undersökningens syfte, vilka 

moment som ingår, och få reda på villkoren för deltagandet samt att det är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva 

har rätten att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet rör krav om att 

personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt, och att deltagarna i en undersökning inte ska 

kunna identifieras av utomstående i den färdiga rapporten. Nyttjandekravet innebär att 

materialet som samlats in endast får användas i vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar även att man ger deltagarna 

möjlighet ”att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 

undersökningsrapporten innan den publiceras” (a.a., s. 15), och att man erbjuder dem tillgång 

till de färdiga forskningsresultaten.  

 

I denna studie uppfylls informationskravet i och med den grundliga information som sändes 

till intresserade (se bilaga 2 och 3). Samtyckeskravet uppfylldes också, då deltagarnas rätt att 

bestämma över sin medverkan tydliggjordes i informationen innan intervjun. Dessutom 

tillfrågades respondenterna efter intervjun om hur de upplevt intervjun, och om det kändes 

okej att ha svarat på de aktuella frågorna. Därigenom gavs deltagarna ytterligare möjligheter 

att komma med synpunkter på sitt deltagande. Vad gäller konfidentialiteten så har både det 

inspelade och det transkriberade materialet förvarats så att ingen utomstående kunnat få tag på 

det. När uppsatsen godkänts kommer det inspelade materialet att raderas. Redan vid 
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transkriberingen avidentifierades texterna, och även deltagarförteckningen med 

kontaktuppgifter har sparats på säker plats. Jag finner det högst osannolikt att någon 

utomstående kommer att kunna identifiera deltagarna i studien. Även kravet på nyttjande är 

uppfyllt. Materialet kommer inte att användas till något annat än denna studie. På grund av 

den begränsade tillgången på tid hade jag inte möjlighet att låta deltagarna läsa igenom och 

godkänna sina respektive utsagor efter transkribering. Däremot har de erbjudits tillgång till 

den färdiga uppsatsen, vilket flertalet också sade sig vara mycket intresserade av.  

 

Kvalitetsaspekter 

Istället för de klassiska begrepp som är avsedda främst för kvantitativ forskning, har jag valt 

att använda alternativa begrepp som anpassats för kvalitativ forskning, i enlighet med Fejes 

och Thornbergs (2009) och Brymans (2011) förslag.  

 

Trovärdighet kan användas i kvalitativ forskning istället för intern validitet. Det rör hur 

rimliga eller trovärdiga resultaten är (Bryman, 2011). Denna undersökning har genomförts 

utifrån de riktlinjer och forskningsetiska principer som finns. Resultaten kommer att delges de 

som deltagit i studien. Kopplingarna till litteraturgenomgången styrker också trovärdigheten i 

denna uppsats.  

 

Enligt Bryman (2011) är överförbarhet ett för kvalitativa studier alternativt begrepp som 

motsvarar extern validitet. Här menar jag att resultatredovisningen innehåller tillräcklig 

detaljrikedom för att läsaren ska kunna bedöma graden av överförbarhet till en annan 

situation.  

 

Man kan, som Bryman (2011) pekar på, även tala om ekologisk validitet, vilken berör hur 

pass ”naturlig” forskningsansatsen är. I detta fall anser jag att uppsatsens ekologiska validitet 

är god då dess resultat i allra högsta grad kan tillämpas i människors naturliga sociala miljö.  

 

Bryman (2011) föreslår användandet av begreppet pålitlighet istället för reliabilitet inom 

kvalitativ forskning. Pålitlighet handlar om möjligheten att få liknande resultat vid ett annat 

tillfälle. Här är redovisningen av tillvägagångssätt viktig, och jag menar att metoddelen i 

denna uppsats är stark. Eftersom syftet med denna studie är att öka förståelsen för ett 

fenomen, är inte statistisk reliabilitet av något större intresse. Det är dessutom omöjligt för en 

social miljö att på alla olika sätt vara sig lik över tid. Däremot har jag gjort vad jag kunnat för 

att påvisa uppsatsens pålitlighet i och med en noggrann redogörelse för varje del av 

undersökningen samt en rigorös kontroll av de verktyg som använts vid intervjuerna.  

 

Användbarhet handlar om vilkens relevans och betydelse resultaten har inom ett 

forskningsområde, och vilken nytta det kan få för dem som läser det (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2009). Förhoppningen gällande denna studie är att den ska leda till en ökad 

förståelse hos läsarna för det undersökta fenomenet. Relevansen för socialt arbete är stor, då 

resultaten även handlar om socialarbetarutövning och familjerätt.  

 

Fejes och Thornberg (2009) talar även om analytisk generaliserbarhet, som kan användas i 

kvalitativ forskning. Här är det inte statistiska generaliseringar som är det intressanta, 

eftersom urvalet inte är representativt för en population. Resultaten gäller endast för den 

undersökta gruppen. Däremot har läsaren av denna studie möjlighet att själv göra en analytisk 

generalisering, vilket betyder att läsarens tolkningar av respondenternas livssituation medger 

generaliserade insikter.    
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Resultatredovisning och analys 
De fem intervjuerna genomfördes under tiden 14 maj till 23 maj, och de tog mellan 22 och 64 

minuter. Fyra av dem tog mellan 22 och 35 minuter. Totalt blev det 2 timmar och femtionio 

minuter inspelning, som genererade tjugofyra A4-sidor textmaterial.  

 

Resultaten redovisas genom en inledande del där deltagarna presenteras. De har här fått 

fingerade namn. Sedan följer resultatredovisningen i teman utifrån frågeställningarna, med 

tillägget donatorfrågan. Resultaten innehåller kopplingar till den tidigare forskning som 

beskrivits i tidigare kapitel, samt många belysande citat för att ge läsaren en god bild av 

deltagarna och deras resonemang. Varje delkapitel eller tema avslutas med att den teoretiska 

tolkningsramen appliceras på resultaten.   

 

Deltagarpresentation 
Anne är född 1972, och har ett barn fött 2011. De bor i en storstad. Hon är 

föräldraledig, men är annars anställd på universitet/högskola som docent. Hennes barn 

kommer att börja barnomsorg så småningom. Anne var tidigare gift med en man under ett 

antal år.  

 

Boel är född 1969, och har studerat på universitet/högskola. Hon har tre barn, varav de 

två hemmavarande fötts efter insemination respektive IVF (fött 2010). Hon har också ett barn 

från ett tidigare förhållande med en man. Familjen bor i en storstad. För tillfället arbetar Boel 

75 %, och barnen går på dagis.  

 

Cleo är född 1971, och har tvillingar födda 2011. Hon har universitetsexamen, och 

frilansar inom sin yrkesgenre. Nu är hon dock föräldraledig, och barnen har inte börjat 

barnomsorg ännu. Familjen bor på landsbygden.  

 

Dora är född 1974, och har ett barn efter insemination samt ett till på väg via IVF. 

Födelsen är beräknad till början av 2013. Hon togs med i studien då hon redan fått ett barn via 

insemination, och nu genomgått IVF-behandling. Detta innebär att hon fört tankeprocesser 

inför att skaffa barn som ensamstående, i kombination med att hon genomgått 

faderskapsutredning som ensamstående samt även IVF-behandlats. Dora har doktorerat, och 

är fast anställd. Hon är delvis fortfarande föräldraledig med sitt första barn, men arbetar lite 

hemifrån. Familjen bor i en storstad.  

 

Elin är född 1971, och har ett barn fött 2010. Hon är fast anställd, arbetar 75 % och är 

föräldraledig 25 %. Barnet går på dagis. Elin har studerat på universitet/högskola. Familjen 

bor i en storstad.  

 

Kvinnorna var vid intervjuernas genomförande alla fortfarande ensamstående. Gemensamt för 

de ensamstående mammorna är att de alla är medlemmar av föreningen Femmis. Fyra av de 

fem respondenterna har fasta anställningar, och alla fem är högutbildade. Deras ekonomiska 

situation borde därmed vara tämligen god. Vid en jämförelse med Murray och Golomboks 

(2005a) och Weissenbergs m.fl. (2007) resultat, ser man att 95-96 % av de ensamstående 

mammorna var självförsörjande (Murray & Golombok, 2005a; Weissenberg, m.fl., 2007). 

Även i Bocks (2000) studie har nästan alla solomammor studerat vid högskola eller 

universitet. En majoritet av solomammorna i Bocks (2000) studie var över 35 år, att jämföra 

med respondenterna i denna studie, där åldern var mellan 39 och 41 år då första barnet efter 

IVF-behandling föddes.  
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Resonemanget som föregick beslutet 
Anne berättar om att hennes beslut om att skaffa barn som ensamstående kom efter att ett 

förhållande med en man tog slut. Hon säger att hon tror att tanken fanns där redan under 

förhållandet, på grund av omständigheter i relationen. Kunskap om att möjligheten att skaffa 

barn som ensamstående fanns, bland annat genom att media rapporterat om föreningen 

Femmis. Beslutet var för Anne väldigt självklart, när hon väl kom fram till att det var så hon 

skulle göra. Tidigare, när Anne var gift, menar hon att hon försökte nå den perfekta bilden av 

en kärnfamilj. Nu menar hon att det finns fördelar med att vara ensamstående, att det känns 

säkrare att slippa oroa sig för skilsmässor och konflikter kring barnens vårdnad och 

uppfostran. Cleo uttrycker ett liknande resonemang. Hon menar att hon när det gäller familj 

liksom i andra aspekter av livet alltid har varit beredd på att lösa saker på egen hand, eftersom 

det kan hända så mycket som man inte kan förutse. Man kan aldrig garantera att en partner 

finns kvar bara för att man skaffar barn ihop.  

 

Cleo beskriver att hon anser det finns tre sätt genom vilka man kan skaffa barn som 

ensamstående: 

 
Sedan vet jag också att jag har tänkt, det där att som ensam finns det tre vägar till barn 

ändå. Man kan adoptera. Men det har jag alltid känt som att det är en ganska svår väg, 

faktiskt, som ensamstående… Sedan kan man ju alltid gå på krogen, men det är ju inte 

jag, så det alternativet har inte varit så sannolikt. Men möjligheten finns ju ändå. Och 

som mitt tredje alternativ som har jag tänkt… och det har jag kallat för Danmark. 

 

I väntan på den rätte i många år, har Cleo även provat på nätdejting i sitt sökande efter en 

potentiell far till sina barn. Det som till slut fick henne att skaffa barn som ensamstående var 

att hon helt enkelt bestämde sig för att:  

 
… om det nu är så att det skulle finnas någon man som skulle bli pappa till dina barn, 

så nog får faktiskt han leta lite han också. Det är inte bara du som ska behöva leta reda 

på honom. 

 

Dora säger att hon alltid vetat att hon ville skaffa barn. När hon kommit upp i dryga 

trettioårsåldern så insåg hon att tiden var emot henne fertilitetsmässigt sett. Då trodde hon att 

hon skulle vara tvungen att hitta en man på krogen, om hon inte hittade rätt väldigt fort. Detta 

såg hon som en verklig nödlösning, och menar att det var den egentliga anledningen till att det 

dröjde så länge. Så fortsätter hon:  

 
Sen berättade en kompis i förbigående att man kunde åka till Danmark som 

ensamstående, och när hon avslutade meningen hade jag bestämt mig i stort sett att jag 

skulle åka. 

 

Dora tog sig dock lite betänketid i och med ett projekt hon höll på med just då, men ungefär 

nio månader senare började hon försöken att bli med barn med insemination. För Boel var det 

så att hon fick veta av sin bror att man kunde åka till Danmark och insemineras som 

ensamstående. Hon hade då ett förhållande. Men efter ett annat förhållande, med en man som 

inte ville ha barn, så bestämde hon sig helt enkelt för att försöka på egen hand. Boel och Dora 

hade liknande funderingar: 

 
Barn kan du inte vänta med hur länge som helst, men att träffa en sambo, det kan du 

göra sen./Dora 
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Det blev väl egentligen bara så, att man hellre ville ha ett barn än ha ett förhållande. 

Om man inte chansar på att tiden sprang förbi en. /Boel 

 

Elin kom fram till att man borde kunna skaffa barn som ensamstående eftersom hennes 

lesbiska väninnor skaffat barn utan män. Ändringen i lagen som tillät även lesbiska att få 

assisterad befruktning i Sverige började gälla 1 juli 2005 (Justitiedepartementet, 2004), men 

det är sannolikt många lesbiska (och även heterosexuella) par som ändå vänder sig utomlands 

på grund av de långa väntetiderna. Flera av respondenterna har nämnt att det absolut inte 

enbart är ensamstående som åkt till Danmark för assisterad befruktning. Elin undersökte i alla 

fall saken och insåg att det inte alls var så kostsamt som hon trott. Då följde en tid av 

resonerande, samtidigt som hon genomgick diverse fertilitetsutredningar för att se om det 

överhuvudtaget var möjligt att bli gravid:  

 
Jag funderade över min ekonomi, och jag funderade över mitt nätverk, och jag 

funderade på om jag verkligen skulle orka, och om jag kan bli en bra mamma och så. 

 

Boel pratade igenom sina tankar med sin bror och sin övriga familj, samt med de närmaste 

vännerna. Dora hade berättat för sina föräldrar och sina närmaste vänner att hon tänkte åka till 

Danmark när hon ”inte orkade vänta längre”. När hon sedan hade inlett sina försök berättade 

hon det, för att ha stöttning och någon att diskutera med. För Elin var det så att:  

 
… för mig var det väldigt läskigt att erkänna att jag längtade efter barn, och att jag 

längtade efter någonting som det inte var säkert att jag kunde få. 

 

Hon valde därför ut några få som hon pratade med, bland annat sin syster. Elin menar att det 

var jättekänsligt, och att hela situationen med att inte kunna vara öppen var väldigt jobbig för 

henne. Flera av kvinnorna berättar att föreningen Femmis var (och är) ett stort stöd, även om 

både Boel och Dora faktiskt redan börjat sina försök när de upptäckte att den fanns och blev 

medlemmar.  

 

Alla kvinnorna i studien nämner tidigare förhållanden och/eller förhoppningar om kommande 

förhållanden. Cleo menar att det knappast är någon risk att kvinnor i allmänhet kommer att 

välja att skaffa barn som ensamstående, då hon menar att det ändå finns i vår kultur, och är en 

norm i samhället, att bilda par. Hon tror att de allra flesta vill bli en del av ett par. I Engwalls 

(2005) och Bocks (2000) studier framkommer också att många av singlarna har önskningar 

om en framtida kärnfamilj (Engwall, 2005; Bock, 2000). Kärnfamiljen är en mycket stark 

symbol i vårt samhälle, och är fortfarande ett mål för de allra flesta.  

 

Anne menar att hon inte ville ”använda” en man enkom för att skaffa barn, något som även 

deltagarna i Murray och Golomboks (2005a) studie talar om. Doras och Boels ovanstående 

citat överensstämmer också väl med de resultat som Murray och Golombok (2005b) fått fram, 

då 70 % av deltagarna i deras studie angett oro för minskande fertilitet som främsta orsak till 

att de använt sig av assisterad befruktning. Även Engwall (2005) pekar på denna aspekt som 

en av de viktigaste stressorerna för kvinnor som närmar sig fyrtio år. Ingen av respondenterna 

tar upp de medicinska risker (Nilsson, 1996; SBU, 2000; Socialstyrelsen, 1998a; 

Socialstyrelsen, 2000) som finns för både mor och barn vid IVF-behandling. I och med att alla 

respondenter tycks väl insatta i de medicinska processerna som ingår i IVF-behandlingar, är 

min tolkning att de är medvetna om att riskerna finns men att de valt att genomgå 

behandlingen trots dessa risker.  
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De olika deltagarna i denna studie har naturligtvis tagit beslutet att skaffa barn som 

ensamstående utifrån sina individuella livssituationer och behov, vilket format både hur de ser 

på vissa fenomen och hur de därigenom definierar situationen. Beslut som dessa har 

möjliggjorts delvis genom den samhällsutveckling som skett i Sverige, med ökad barnomsorg 

och bättre arbetsvillkor (Engwall, 2005). Bock (2000) menar att kvinnorättskampen, tillgång 

till preventivmedel och aborter gjort att kvinnor numera kan välja om, när, hur och med vem 

de vill skaffa barn. Ensamstående kvinnor ses inte längre som omoraliska. Solomammor 

möter oftare än andra singelmammor välvilja från omgivningen, något som troligtvis har sin 

förklaring i att solomammor i allmänhet inte belastar samhället ekonomiskt med sin 

familjesituation. Samhällsutvecklingen med inneboende värderingsförändringar vad gäller 

kvinnors kapacitet är alltså omständigheter som möjliggjort respondenternas beslut. Den 

medicinska forskningens framsteg är naturligtvis den främsta faktorn – utan denna hade ingen 

kunnat göra vad dessa kvinnor gjort. Kvinnorna i undersökningen är också födda i ”rätt 

tidsperiod” för sitt beslut, då de tillhör en generation där kvinnor har de ekonomiska 

förutsättningar som krävs för att skaffa barn på egen hand, där individualism alltmer är 

eftersträvansvärt (Pettersson, 1992), och där samhället accepterar ensamstående föräldrar.  

 

De processer som föregick respondenternas beslut baseras enligt symbolisk interaktionism på 

en definition av situationen, där kvinnorna ställt sin barnlängtan i relation till sannolikheten 

att finna en partner i rimlig tid med tanke på att fertiliteten sjunker med åldern. I definitionen 

av situationen utgör individens erfarenheter under livet grunden för hur denna resonerar 

(Trost & Levin, 2010; Hartman, 2004). I detta fall har tidigare förhållanden eller svårigheter 

med att hitta rätt partner för familjebildning varit en starkt bidragande faktor till det beslut 

som tagits. Dessutom pekar flera respondenter på familjeförhållanden i omgivningen, där 

skilsmässor och delad vårdnad är tämligen vanligt. Enligt symbolisk interaktionism agerar 

individen mot ett objekt beroende av den innebörd objektet har för denna (Hartman, 2004). 

Här längtar kvinnorna efter barn, och agerar för att få barn eftersom barn har en väldigt stark 

innebörd för dem. Deras ”Me”, som innehåller samvetet (Trost & Levin, 2010), har inte tillåtit 

dem att exempelvis finna en man på krogen för att endera lura honom till att bli far alternativt 

använda honom som en donator utan hans vetskap.  

 

Donatorfrågan 
Barnen som kommit till genom IVF i denna studie har alla en anonym donator. Mammorna 

har i några fall haft en önskan om en öppen donator, det vill säga att barnet när det blivit 18 år 

gammalt kan få reda på vem som donerat säden. Men på grund av dansk lagstiftning har det 

tidigare inte varit möjligt att ha öppen donator vid IVF, utan endast vid insemination. 

Dessutom har det enbart varit tillåtet att genomgå IVF-behandling vid läkarkliniker. Även 

detta har ganska nyligen ändrats.  

 

Anne menar att hon inte tyckte det var så viktigt med just donatorns status när hon 

genomförde behandlingarna. Det var så mycket annat att tänka på. Nu undrar hon lite om 

hennes barn kommer att fara illa av att inte ha en pappa, men samtidigt så tycker Anne att det 

finns en fördel i att ha en anonym donator. Det är att det inte byggs upp några orealistiska 

förväntningar på någon som man eventuellt kan få träffa en gång när man blivit vuxen.  

 

Cleo valde att behandlas på läkarklinik i Danmark, och då var anonyma donatorer det enda 

alternativet som fanns. Anledningen till att hon valde att vända sig till en läkarklinik var att 

hon insåg att inseminationer kanske inte skulle lyckas, och att hon därför skulle tvingas byta 

till en läkarklinik för att göra IVF. Hon tänkte så här:  

 



23 

 

Så jag hade inte alls några stora funderingar över öppen eller anonym donator. Utan 

jag valde den väg som gav störst möjlighet till livet, så resonerade jag. 

 

Boel ville att donatorn skulle vara anonym, och menar att hon aldrig varit intresserad av att ha 

en öppen donator. Detta utifrån hennes egna upplevelser från att ha varit skilsmässobarn, som 

inte haft kontakt med sin far under uppväxten:  

 
… mina barn, om jag nu väljer att skaffa barn så här, ska i alla fall inte gå och drömma 

om att det är någonting annat än vad det är. Men det är ju faktiskt bara spermier, det 

är ju ingen pappa.   

 

Både Dora och Elin valde att använda öppen donator till sina inseminationsförsök. De ansåg 

det viktigt att barnen själva fick välja om de ville veta mer om donatorn. Men i och med att 

inseminationer inte fungerade för dem, så tvingades de byta till IVF, och därmed försvann 

även möjligheten att ha öppen donator. Dora funderade ett tag på att vända sig till Finland 

istället, där det erbjöds IVF med öppna donatorer. Men på grund av donatorsbrist så valde hon 

ändå Danmark till slut. Hon hade då också läst om saken och frågat andra, och menar att det 

var så pass få av barnen som bryr sig om donatorn egentligen:  

 
En donator är en donator, men det är ingenting som man riktigt funderar på. 

 

Vad man kan anta är att hur situationen upplevs beror på barnets erfarenheter genom livets 

gång, och hur barnet därigenom definierar och omdefinierar situationen. Elin kom exempelvis 

efter mycket funderande fram till:  

 
… är det så pass viktigt att ha en öppen donator, och kunna kontakta donatorn en gång 

för att titta på den. För det är ju precis det, det handlar om. Är det så pass viktigt att 

det är bättre att inte finnas alls. Och då bestämde jag mig för, att ”jag tror inte att det 

är så”.  

 

Alla mammorna i studien har gjort medvetna val om att vara öppna med hur barnen kommit 

till. Om man undviker frågan riskerar man att barnen tror att deras familjeform eller 

tillblivelse är något skamfullt. Anne har till exempel gjort ett album från när barnet föddes, 

där det även berättas om Köpenhamn. Cleo menar att det är jätteviktigt att barnen vet från 

början hur det gått till och att det är en självklar och integrerad del av dem. Hon pekar också 

på den funktion som föreningen Femmis fyller, i och med att barnen träffar andra barn som 

lever i familjer som liknar deras egen. Att ha en historia som beskriver hur det gick till är både 

ett sätt att göra situationen självklar för barnen och att vänja mamman vid att berätta och 

förklara för barnet/barnen. Detta sätt praktiseras av Boel, Dora och Elin. Boel försöker också 

hitta skönlitterära barnböcker om barn som tillkommit på olika sätt. Elin menar att hon umgås 

mycket med andra Femmisfamiljer, och med familjer med två mammor, vilket skapar en 

förståelse hos hennes barn att familjeformer kan se olika ut. Hon beskriver även att det i 

historieberättandet ingått en process för att komma fram till ett språk som fungerar för att 

berätta om hur barn kommer till för sitt barn. Alla mammorna i studien nämner också att de är 

beredda att svara på barnets (/barnens) frågor vartefter de uppstår.  

 

Vad gäller manliga förebilder är åsikterna delade. Anne och Elin menar att de är skeptiska till 

att det måste finnas just någon manlig förebild, då de inte tror på att män har speciella 

egenskaper som inte kvinnor kan förmedla.  Båda poängterar att de träffar människor av olika 

kön i och med att de lever och rör sig i samhället, och att det viktigaste är att ha bra 

människor omkring sig. Detta håller även Cleo med om:  
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Jag ser det som att det är viktigt för barn med vuxna förebilder, män och kvinnor, och 

inte bara deras föräldrar. 

 

Dora är däremot av den åsikten att det är viktigt med manliga förebilder, och har medvetet 

valt en gudfar till sitt barn för att undvika att det bara skulle ha kvinnor i sin närmaste 

omgivning:  

 
… jag vill definitivt att hon ska ha manliga förebilder. Det ser jag till redan nu, och 

kommer att göra det ännu mer när hon blir större.  

 

Hur mammorna i Murray och Golomboks (2005a) studie ser på manliga förebilder är oklart, 

men så gott som alla såg aktivt och medvetet till att deras barn hade regelbunden kontakt med 

en eller flera utvalda män.  

 

Vad gäller donatorfrågan innehåller den en etisk problematik. Här ställs mammans 

möjligheter mot barnets rättigheter. Nilsson (1996) talar om att människan av idag har en 

förmåga att rationalisera så att det blir berättigat att göra som vi vill. I och med de begränsade 

möjligheter till öppen donator som hittills erbjudits i Danmark, har de mammor som önskat en 

öppen donator tvingats omvärdera sin ståndpunkt för att kunna fortsätta arbeta för att få barn. 

Man kan här tala om en definition och en omdefinition av situationen (Trost & Levin, 2010; 

Hartman, 2004). En av respondenterna menar att det för barnet handlar om frågan om liv eller 

vetskap: vad är viktigast, att finnas till eller att veta vem som är ens far? Mammorna beskriver 

också i sina tankegångar att de försökt sätta sig in i barnens framtida funderingar, och att de 

empatiserat och försökt leva sig in i och få en känsla av hur barnen kommer att uppleva det.  

 

I Jadvas m.fl. (2009) studie upplevde de som i vuxen ålder fått veta att de är resultatet av 

donerad sperma mer negativa känslor både mot mamma, donator samt mot själva processen. 

Majoriteten av deras respondenter var dock barn till heterosexuella föräldrapar. Jadva m.fl. 

(2009) menar att ensamstående mammor oftast är mer öppna om situationen, i och med att det 

krävs en förklaring till hur mamman blivit med barn utan en man. Detta tydliggörs också av 

alla respondenter i denna uppsats, där alla, om än i olika grad och på olika sätt, utformat 

strategier för att både vara öppna med att barnen är donatorbarn och att möta barnens framtida 

frågor.  

 

En av respondenterna i denna uppsats menar att hon kommit till insikt om att donatorbarn 

knappast alls bryr sig om donatorn. Jadva m.fl. (2009) presenterar däremot ett resultat där 69 

% av deltagarna som kommit till genom donerad sperma har funderingar kring aspekterna 

kring sin tillkomst, däribland donatorn. Deras resultat är dock bara en studie, och inte en 

heltäckande kartläggning över alla barn som kommit till med hjälp av donerad sperma. Var 

min respondent funnit det material som styrker hennes åsikt, kan jag tyvärr inte svara på. 

Däremot kan man anta att små barn troligtvis inte har så många tankar kring att vara 

donatorbarn, och att barnens funderingar sedan ökar i takt med deras ålder.  

 

I detta tema väcks också frågan om manliga och kvinnliga förebilder. Flera av respondenterna 

vänder sig emot idén att det krävs särskilda manliga förebilder kring barnet, och att barnet 

genom att det lever i samhället kommer att möta alla sorters människor – däribland män. 

Könsspecifika egenskaper är föränderliga med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, då 

det handlar om symboler. Symboler är uttryck som har samma innebörd för alla i en grupp 

eller ett samhälle (Trost & Levin, 2010; Hartman, 2004), och i och med de 

värderingsförändringar som skett i samhället har även innebörderna i begreppen manligt och 

kvinnligt ändrats.  
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Behandlingsprocessen 
Här skiljer sig upplevelserna mellan deltagarna. Anne tyckte att hon blev så oproffsigt och 

nonchalant bemött att hon till slut bytte klinik. Hon menar att hon ju hade försökt få barn i en 

relation och redan gjort en rad fertilitetsutredningar, men att det inte fanns något intresse av 

att hjälpa henne vidare utifrån detta på den första kliniken hon vände sig till. Hon beskriver 

det dessutom som en ”psykologisk spärr” när det visade sig att inseminationerna inte 

fungerade och det började talas om IVF. Hon tyckte att det kändes jobbigt, och hade tidigare 

tyckt att hon aldrig skulle ”mixtra med kroppen” på det sätt som man gör vid en IVF-

behandling med hormoner och sådant. Och när Anne sedan bytte klinik blev hon dock mycket 

nöjd med denna. Boel menar att personalen på kliniken visserligen var snabba och kliniskt 

effektiva utan att lägga någon direkt tid på att informera, men att de faktiskt tog emot henne 

trots att hon blivit ordentligt försenad på grund av svåra trafikstörningar i Köpenhamn just 

den dagen. Hon berättar att hon dessutom fick komma till kliniken till och med på julafton 

och annandagen. Så Boel tycker att kliniken och kontakten med den har fungerat väldigt bra. 

Även Cleo är nöjd med den service som klinikerna erbjuder:  

 
… att man kan ringa hela dagarna, varje dag i veckan till dem. De svarar i telefon, det 

är inga sådana här telefontider mellan åtta och tio. Man kan skicka ett mail, och man 

får svar. Ganska snabbt, kanske samma dag, eller så. Det här är en jätteskillnad 

mellan... ja, det har känts så krångligt nu i Sverige i kontakter med svenska läkare, men 

här… är det ju ingenting. 

 

Däremot förstår Cleo att en del kvinnor tycker att det går för snabbt och att de inte informeras. 

Men hon menar att det finns mycket och bra information på hemsidan till den klinik hon var 

på, och att ens upplevelse nog mycket hänger på ens personlighet. Detta håller Elin med om. 

Hon pratar om att det blir en slags ”bebisindustrikänsla”, och att det för många blir väldigt 

viktigt att bli personligt bemötta då även om hon själv inte upplevde det så. Elin tycker 

däremot att det är ett stressmoment i sig att det är i ett annat land, att avståndet och eventuella 

språkförbristningar kan komplicera saken. Dessutom menar hon att hon alltid kände sig i 

underläge, i och med att man behöver deras hjälp och man är orolig för att inte få den eller att 

få tag på dem eller så. Hon påpekar dock att det inte har med klinikens bemötande att göra, 

utan att det ankommer på situationen som sådan:  

 
… jag känner att alla kliniker jag har varit i kontakt med är väldigt engagerade och 

väldigt välvilliga. Och vill hjälpa till, och vill att det ska lyckas och så.  

 

Dora tycker att kontakten med kliniken var trevlig och att de svarade på hennes frågor. Det 

enda hon har att anmärka på gäller kontakten med sjukvården i Sverige, vad gäller 

undersökning innan behandling:  

 
Det var jättesvårt. Jag har fått väldigt många nonchalanta svar… Jag fick ringa åtta 

olika kliniker först innan jag fick hjälp. 

 

Förutom den budgeterade kostnaden och de planerade resorna kan även andra, oförutsedda 

och oplanerade kostnader och resor tillkomma. Cleo fick exempelvis åka till Köpenhamn för 

att göra ultraljud två gånger under hormonstimuleringen, då den optimala tidpunkten för att 

göra dessa inföll på lördagar. Hon säger:  

 
… på lördagar så finns det inte en svensk läkare som jobbar, vad jag har hittat. Då fick 

jag åka till Köpenhamn, för att göra ett ultraljud. Som tar tio minuter. Men… ja, men 

vad gör man då?  
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Boel valde att göra IVF dels eftersom hon inte hade kvar så mycket sperma från den donator 

hon hade till det barn som tillkommit genom insemination, och dels för att hon inte ville 

chansa i och med att hon redan fått ett missfall. När hon då tvingades byta till en annan klinik 

kostade frakten av sperma några kvarter i Köpenhamn ungefär tio tusen kronor. Men hon 

menar:  

 
Men det är sådant som man inte bryr sig så mycket om när man har bestämt sig. Det får 

kosta 10000 extra, så var det med det.  

 

De ovanstående citaten, av Cleo och Boel, visar återigen på det som Murray och Golombok 

(2005b) påpekar: att man inte kan göra jämförelser mellan solomammor och ensamstående 

mammor i allmänhet. De flesta ensamstående mammor hade knappast haft möjlighet att åka 

två extraresor till Köpenhamn eller oförutsett betala tiotusen kronor på att flytta sperma några 

hundra meter, då de är den grupp föräldrar som har det otvetydigt sämst ställt ekonomiskt 

(SCB, 2007).  

 

Enligt symbolisk interaktionism är Jagets ”I” aktiv och agerar mot objektet, och Jagets ”Me” 

innehåller minne och samvete samt hela personligheten som formats av tidigare erfarenheter, 

kultur och tidsanda (Trost & Levin, 2010). Respondenterna upplevde behandlingsprocessen 

mycket olika, vilket några av dem menade hade sin orsak i individernas personligheter. 

Kvinnorna tillhör alla samma generation och är tämligen lika i ålder. Att de definierar och 

upplever situationen olika kan givetvis bero på omständigheter som har med 

behandlingspersonalen eller kliniken att göra, men sannolikt är att även individens 

personlighet är en viktig faktor.  

 

Faderskapsutredningen 
Även här är upplevelserna olika. Cleo berättar så här:  

 
Det här är ju en liten kommun, så då är det en person, och jag upplevde henne som lite 

okunnig och lite nyfiken. Och jag upplevde henne som omständlig som person…  Och 

så visste hon inte hur hon skulle kryssa i de där papprena, så då ställde hon sådana 

frågor ”det är väl ingen sådan här fertilitetsbehandling du har gjort, va?”. ”Eh, joo”. 

Nej, jag kände det att hur tänker du att jag har gjort då? Då fick jag säga det, att jag 

tror du ska kryssa i den rutan. 

 

Däremot så tycker Cleo att hon kunde acceptera hur socialtjänstkontakten blev, för det var 

inte någonting som kändes svårt eller jobbigt. Hon menar att proceduren med behandlingar 

och försök samt sjukvårdskontakterna i Sverige gjort henne luttrad och tålmodig gentemot 

sådant som kan medföra problem. Dock anser Cleo att själva förfarandet med att 

socialnämnden måste ta beslutet om att lägga ner faderskapsutredningen är onödigt, och att 

reglerna borde ändras så att enskilda tjänstemän ska kunna ta sådana beslut.  

 

Boel bad att få komma upp till socialtjänsten innan barnet fötts, men det fick hon inte. Och så 

tycker hon att det kändes löjligt att behöva redogöra för sina sexvanor för att utesluta att hon 

blivit gravid på något annat sätt. Hon menar:  

 
Det är klart att jag inte har, då hade de ju inte satt in något ägg i mig om det redan 

hade varit befruktat så klart. 

 

Boel beskriver också hur hon skulle föredra att faderskapsutredningen gått till. Hon önskar att 

hon skulle ha fått inleda utredningen innan barnet fötts. Det skulle förenkla för alla föräldrar, 
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men framför allt för ensamstående. Hon menar att det finns väldigt mycket måsten att klara av 

som nybliven förälder. Som ensamstående finns det ingen att dela måstena med, och då skulle 

det underlätta om man kunde påbörja faderskapsutredningen innan barnet fötts.   

 

Anne tyckte i sin kontakt med socialtjänsten att det borde räcka som bevis att hon gjort IVF-

behandling, då hon menade att hon knappast genomgått både hormonbehandling och själva 

IVF-behandlingen om hon kunnat få barn på annat sätt. Faderskapsutredningen som sådan är 

hon kluven till. Hon uttrycker en önskan att den inte skulle finnas alls, men påpekar samtidigt:  

 
… den (faderskapsutredningen, förf. anm.) finns ju faktiskt för att barn har rätt till en 

pappa då, och nu har jag gjort ett barn som inte har någon pappa. Så det ställer ju 

saker lite grann på sin spets. 

 

Dora tog med sig alla kvitton till mötet med socialtjänsten, inklusive papper på att hon sparat 

sperma:  

 
För jag tänkte det att om jag sparar sperma, för att göra syskonförsök, så är jag 

knappast ute och försöker vid sidan om samtidigt. 

 

Doras möte gick väldigt snabbt och smidigt, berättar hon. Hon fick skriva på lite papper och 

ta kopia på något kvitto, sedan var det klart. Dora uttryckte vetskap om att det kan vara svårt 

på andra håll, och trodde att förklaringen ligger i var man bor. Det är helt enkelt så pass 

vanligt i hennes område att socialtjänsten blivit van att hantera faderskapsärenden av detta 

slag.  

 

Elin var också nöjd med faderskapsutredningens gång. Hon var den enda i undersökningen 

vars faderskapsutredning inleddes innan barnet var fött. Hon tycker att det var väldigt skönt 

att få saken avklarad, att slippa oroa sig för vilka frågor hon skulle få och vad som skulle 

sägas om hennes val. Efter att barnet fötts träffade hon socialsekreteraren igen, visade barnet 

och gav vissa födelseuppgifter. Då informerades hon också om att besked om att lägga ner 

faderskapsutredningen skulle komma efter att socialnämnden sammanträtt.  

 

Faderskapsutredningen handlar om att barnet har rätt till kunskap om sitt ursprung 

(Justitiedepartementet, 2004; Unicef, 2009; SFS, 2006:351). De flesta av respondenterna 

uttrycker en förståelse för att faderskapsutredningen finns. Att barnets tätt väger tyngre än 

föräldrarnas åsikter är inte något som ifrågasätts. De negativa orden handlar främst om hur 

man som ensamstående mamma blir bemött och behandlad av socialtjänsthandläggarna. Med 

utgångspunkt i symbolisk interaktionism kan man här tolka det som att mammorna och 

socialtjänsthandläggarna definierar situationen på olika sätt. Det uppstår därför en diskrepans 

i hur de olika parterna upplever situationen. Dessutom kan den bevisbörda som åläggs 

mammorna, när det gäller att redovisa sexvanor och behandlingar, kännas kränkande. 

Mammornas förväntningar på faderskapsutredningen spelar sannolikt också in på deras 

upplevelse av den. Var man bor i landet, på landsbygd eller i storstad, och hur ofta 

socialtjänsthandläggarna möter liknande ärenden är också en viktig faktor i hur man bemöts 

som ensamstående mamma. Även Weissenberg m.fl. (2007) berättar att det kan underlätta om 

man som ensamstående mamma bor i en storstad, då det ofta finns en större acceptans 

gentemot olika familjeformer i större orter. Det är dock inte olagligt att som svensk kvinna 

åka utomlands för att få assisterad befruktning. Därför är det inte korrekt att enskilda 

socialtjänsthandläggare ifrågasätter detta.  
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Lagändringen 
Här är mammorna överens. Alla tycker att det är bra att det kommer en lagändring så att även 

ensamstående ska ha rätt till assisterad befruktning. Anne, Cleo och Elin menar att det i deras 

fall är mest betydelsefullt för deras barn. Att samhället och myndigheterna accepterar deras 

familjeform, och att det symboliskt sett handlar om en väldigt viktig lagändring. Boel och 

Dora nämner praktiska följder som en lagändring får vad gäller sjukvårdskontakterna i 

Sverige. Att ensamstående kvinnor då kommer att få lättare att finna gynekologer som är 

villiga att hjälpa till med fertilitetsutredningar och liknande.  

 

Vad gäller eventuella problem som en lagändring kan medföra, talar både Boel och Elin om 

donatorsbristen i Sverige. De menar att problemet ligger i hanteringen av donatorer, och att 

det saknas en spermabank. För nu lämnas sperma endast till universitetssjukhus, och den 

flyttas inte mellan landstingen. De pekar dock på en fördel med Sveriges regler: en och 

samma donator i Sverige får endast ge upphov till ett begränsat antal barn. I exempelvis 

Danmark kan det bli hundratals barn av samma donator. Däremot, på grund av reglerna kring 

donerad sperma i Sverige, riskerar det att bli en överrepresentation av biologiska halvsyskon 

inom upptagningsområdena. Elin menar att detta kan leda till en ökad risk för att problem 

uppstår. Boel påpekar också att man inte kan flytta till en annan del av landet om man vill 

skaffa helsyskon, eftersom sperman endast får användas i det landsting där donationen ägt 

rum.  

 

I och med de väntetider som finns, orsakade av donatorsbristen, riskerar många av kvinnorna 

att hamna över de åldersgränser som finns. Att ta beslutet att skaffa barn som ensamstående är 

ofta ett som tas av kvinnor som letat men inte funnit någon att skaffa barn med, och därmed 

hunnit komma till en ålder då landstinget menar att man är för gammal för att bli gravid. Elin 

säger om åldersgränserna:  

 
… de har ju olika åldersgränser i olika landsting, och den här åldersgränsen är ju bara 

en siffra. Och det har ju egentligen ingenting med den… just den här personens egna 

fertilitet. För en del personer är ju infertila när de är 24, och en del blir faktiskt 

spontangravida när de är 44. Även om det är väldigt, väldigt ovanligt, men… 

 

Boel och Cleo funderar kring om ensamstående verkligen kommer att få samma möjligheter 

som par. Boel tror att par kommer att slåss för den lilla mängden säd som finns i Sverige, och 

att par kommer att prioriteras framför ensamstående. Dora menar att det under rådande 

förhållanden inte kommer att bli lättillgängligt, och att det inte finns någon risk för att det är 

ett beslut som tas lättvindigt. Hon tror att ensamstående kvinnor inte kommer att använda sig 

av inseminering eller IVF i Sverige i någon större utsträckning. Även Cleo menar att 

ensamstående kvinnor kommer att fortsätta åka till Danmark för assisterad befruktning.  

 

I vanliga fall visar forskning om barn till ensamstående mammor ofta en negativ psykosocial 

utveckling för barnet. Detta stämmer inte i solomammafamiljer. Där Golombok och Badger 

(2009) funnit signifikanta skillnader mellan solomammafamiljer och heterosexuella 

parfamiljer har resultaten varit till solomammornas fördel. Detta förklaras bland annat med att 

barn till solomammor inte upplevt familjeuppbrott eller föräldrakonflikter. Även när barnen 

till solomammor närmar sig vuxen ålder har de generellt sett ett gott förhållande till sin 

mamma.  

 

Lagutvecklingen följer värderingsförändringar och samhällsutveckling. Nilsson (1996) pekar 

dock på problemet att lagstiftning ofta sker innan forskningen gett några entydiga svar. 
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Respondenterna i denna studie definierar naturligtvis situationen utifrån sig själva och sina 

behov, och lägger mest vikt vid donatorsfrågan och åldersgränser på de som kommer att få 

tillgång till assisterad befruktning. Den stora praktiska skillnaden kommer enligt 

respondenterna att vara att det kommer att bli enklare att få hjälp med undersökningarna inför 

behandling. Några respondenter tar upp etisk problematik kring riskerna med att möta 

halvsyskon, där ett möjligt scenario är att halvsyskon möts som vuxna och inleder ett 

förhållande ovetande om sitt släktskap. Lagändringen ses av respondenterna främst som en 

symboliskt viktig händelse, i och med att den familjeform som de valt i och med denna 

kommer att legitimeras av samhället och av myndigheterna. Innan en lagändring kommer till 

stånd kommer sannolikt en etisk diskussion att föras, i syfte att få till en så bra, välfungerande 

och rättssäker lag som möjligt. Detta skulle i så fall innebära att förutsättningarna för den 

export av etisk problematik som Nilsson (1996) talar om också förändras. Detta i och med att 

Sverige i och med lagändringen aktivt tar ställning för eller emot en rad faktorer relaterade till 

assisterad befruktning.  

 

 

Diskussion 
 Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnor som valt att bli ensamstående 

mödrar genom IVF-behandling resonerat och resonerar kring sina val att bli föräldrar på detta 

otraditionella sätt, samt hur de ser på faderskapsprocessen och den kommande lagändringen.  

 

Resultatdiskussion 
Jag anser att studiens syfte har uppnåtts, och att resultaten är rimliga samt ger en god bild av 

frågeställningarna. Resultaten i denna studie visar att respondenterna tagit beslutet att skaffa 

barn som ensamstående utifrån de erfarenheter de gjort tidigare i livet vad gäller förhållanden, 

tidigare partners, samt omgivningens familjesituationer. De har haft olika syn på huruvida 

donatorn ska vara öppen eller dold, men på grund av dansk lagstiftning har de alla till slut 

använt sig av dolda donatorer. Behandlingsprocessen, som skett i Danmark för alla 

respondenter, har inneburit väldigt olika upplevelser. Upplevelser som troligtvis främst har sin 

grund i de förväntningar de haft på klinikbesöken samt på hur de har definierat situationen. 

Detsamma gäller till viss del för faderskapsutredningen. Här menar respondenterna att det till 

stor del beror på var man är bosatt, och hur vanligt förekommande det är med solomammor i 

den regionen. Lagändringen välkomnas av alla respondenter, och de risker som nämns rör 

donatorbristen i Sverige och att åldersgränser kommer att medföra att många ändå kommer att 

åka utomlands för behandling.  

 

Vad gäller resultaten som rör hur kvinnorna resonerat innan de tog beslutet att skaffa barn 

som ensamstående så bekräftar de i stort vad tidigare, internationell forskning redovisat. 

Resultaten i denna studie ger ny kunskap främst inom tre teman: behandlingsprocessen, 

faderskapsutredningen och lagändringen. Här saknas svensk forskning, och den 

internationella forskning som möjligen kan finnas är knappast relevant för svenska 

förhållanden.  

Förhoppningsvis så leder denna studie till större förståelse för hur ensamstående kvinnor tar 

beslutet att skaffa barn på egen hand och för hur de uppfattar faderskapsutredningen. 

Dessutom bidrar kvinnorna med sina tankar om den stundande lagändringen, vilket kan vara 

till gagn för lagstiftande organ i arbetet med att ta fram underlag för denna. Sannolikheten för 

att denna uppsats kommer att nå politiker och lagstiftare är dock tämligen liten. I och med att 

den kommer att publiceras i en databas som är sökbar för allmänheten, kanske den kan nå 

några läsare i allmänheten och förhoppningsvis öka deras förståelse för solomammornas 

situation.   
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I och med att respondenterna tillhör en välutbildad och ekonomiskt stabil grupp individer, 

tvivlar jag på att de påverkats i någon nämnvärd grad av att delta i denna studie. De frågor jag 

ställt har de flesta av dem sannolikt ställt sig själva innan de över huvud taget tog beslutet att 

skaffa barn som ensamstående. De har knappast tvingats omvärdera sin situation eller 

upplevelse av sig själva på grund av sitt deltagande. Inte heller tror jag att deras förståelse och 

medvetenhet om sig själva påverkats i någon riktning i och med deltagandet i denna 

undersökning. Däremot anar jag ett starkt intresse hos respondenterna att berätta sin historia, 

och att nå ut till fler i samhället.  

 

Studien har genomförts i linje med de forskningsetiska principer som sammanställts av 

Vetenskapsrådet (2002), och jag har även försökt hålla en etisk överläggning inför varje 

delmoment av undersökningen. Vad gäller den etiska problematiken i att använda sig av 

teknologi för att bli gravid, så finns åsikter om att förfarandet är att leka Gud och att assisterad 

befruktning i förlängningen är att gå emot naturen. Men om det är att leka Gud innefattar att 

förenkla eller förbättra vår tillvaro leker vi även Gud när vi tar på oss kläder för att skyla eller 

värma oss, när vi använder bevattningssystem för att grödor ska växa och ge oss mat, när vi 

åker bil för att ta oss någonstans, och så vidare, och så vidare. Historiskt sett har vi också 

använt olika metoder för att avgöra vilken avkomma som ska leva vidare och vilken som ska 

duka under. Detta har skett genom att reglera vem som ska få reproducera sig med vem, 

genom samhälleliga hierarkier, aborter, och även genom att faktiskt döda nyfödda.  

 

En annan etisk fråga rör huruvida sociala krav ska utgöra en grund för tillgången till assisterad 

befruktning. Det är ett krav som finns vid till exempelvis adoptioner, och det är ju förståeligt 

med tanke på att barnen kommer från ett annat land där myndigheterna vill säkerställa att 

barnet kommer till ett välfungerande hem. Däremot är ju sociala krav knappast ett hinder för 

de allra flesta som vill bilda familj, vilket skulle innebära en snedvriden syn på de som har 

fertilitetsproblem.  Å andra sidan kan man fundera över hur långt man kan dra frågan om 

rättvisa och jämlikhet – ensamstående män då, ska inte de få skaffa biologiska barn på egen 

hand?  

 

Jag har också reflekterat över gruppen kvinnor som ingått i denna studie. I och med deras 

ekonomiska stabilitet och utbildningsnivå kan de inte jämföras med andra ensamstående 

mammor. Många mammor, som skaffat barn i ett parförhållande men som av olika 

anledningar blivit ensamma med barn, har en ekonomisk situation som är sämre än för de 

flesta andra grupper i samhället. Solomammorna i studien har utbildat sig och förvärvsarbetar. 

Detta kanske kan ses som ett val de gjort, och att det valet innebär att de valt bort barn under 

så lång tid att de gått miste om chansen till barn och därför inte förtjänar den chansen. Men 

med ett mer vidsynt perspektiv kan man säga att dessa mammor arbetat för att ge sina barn 

bästa möjliga förutsättningar. För även om det oftast är gratis för de flesta par att göra barn 

medför barn alltid en kostnad. Det finns i vårt samhälle ett socialt och ekonomiskt skyddsnät 

så att barn ska ha rätt till en skälig levnadsstandard, men grundtanken att föräldrarna – i det 

här fallet föräldern – ska stå för kostnaderna för sitt/sina barns uppväxt. Med detta 

resonemang är solomammorna istället ansvarstagande som planerar och förbereder sig så 

noga inför barnalstrandet.  

 

När jag inledde arbetet med studien undrade jag vilka konsekvenser lagändringen skulle få. 

Solomammorna som tvingats resa till Danmark för att bli gravida har haft goda ekonomiska 

och sociala förutsättningar för att över huvud taget kunnat genomföra processen. Det finns 

knappast mer planerade och efterlängtade barn än barn till solomammor. Men vad skulle ske i 

och med lagändringen? När assisterad befruktning ”släpps fri”, vad innebär det för barnen 
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som berörs? Respondenterna i undersökningen menar att det knappast kommer att bli några 

större förändringar. De menar att det krävs undersökningar och behandlingar, och att 

processen vare sig är snabb eller enkel. Den kommer knappast att bli billigt fortsättningsvis 

heller. De berörda barnen kommer sannolikt att även hädanefter vara planerade och 

efterlängtade.  

 

Min egen kunskap och förståelse för fenomenet har förbättrats och fördjupats under arbetet 

med studien, och jag hoppas att det även kommer läsaren till godo. Jag har även fått insikt om 

att det finns mycket mer att lära om ämnet, framför allt den medicinska delen vilken är den 

som dokumenterats mest.  

 

Avslutande reflektioner 
Med tanke på de etiska premisser som alltid bör finnas med vid beslut som rör människor och 

framför allt barn, är det viktigt med en lag som är realistisk och praktiskt möjlig att efterfölja.  

Därför menar jag att det kan vara till hjälp för lagstiftarna att fråga efter de erfarenheter som 

finns hos de kvinnor som redan skaffat barn som ensamstående.  

Den stora förändringen som lagändringen för med sig är sannolikt att det kommer att bli 

enklare för ensamstående kvinnor att få hjälp med fertilitetsutredningar i Sverige. 

Donatorsbristen och åldersgränser kommer troligen även i fortsättningen att göra så att 

ensamstående kvinnor kommer att resa utomlands för assisterad befruktning.  

 

Utifrån respondenternas utsagor, och med tanke på den kommande lagändringen, har jag 

dragit slutsatsen att det finns ett behov av gemensamma, nationella och tydliga riktlinjer för 

hur en faderskapsutredning för ett donatorbarn ska gå till. Det skulle ge en mer rättssäker 

process, minimera risken för möjligt ifrågasättande och moraliserande från enskilda 

socialtjänsthandläggare samt stärka ett etiskt förhållningssätt.   

 

Förslag till fortsatt forskning 
En av respondenterna nämnde att barn som tillkommit med hjälp av donerad sperma sällan 

var intresserad av att få veta mer om donatorn. Det stämmer säkert vad gäller mindre barn, 

som i högre grad påverkas av sin mammas åsikter och som ännu inte börjat formulera egna 

abstrakta tankar. Det skulle vara intressant att undersöka vad lite äldre barn anser om att de är 

resultatet av donerad sperma, och vad de tycker om donatorfrågan. Ytterligare en aspekt av 

detta fenomen skulle kunna vara att undersöka dessa barns upplevelser i skolan, av kamrater 

och skolpersonal. Om några år, när lagändringen gått igenom och följderna av lagen kan börja 

skönjas, är en utvärderande studie en god idé.  

 

 

  



32 

 

Referenser 
 

Andersson, Dan-Erik & Lennerfors, Thomas Taro (2011) Etik. Malmö: Liber.  

 

Barnlängtan (2011) Vård på ojämlika villkor. Landstingens regler för behandling vid  

 ofrivillig barnlöshet. [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-08-24 från:  

 http://www.barnlangtan.com/images/stories/PDF_filer/barnlangtan-landstingen2011.pdf 

 

Bock, Jane (2000) Doing the right thing? : Single mothers by choice and the struggle for   

 legitimacy [Elektronisk version]. Gender and Society 14(1) 62-86. Hämtad 2012-08-08  

 från:  

 http://gas.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/14/1/62.full.pdf+html 

 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Bygdeman, Marc (1996) Medicinska aspekter. I Holm, Kristina (red.) Barnlöshet och barnets  

 bästa. Teknik och etik (s 27-38). Stockholm: Rädda barnen.  

 

Dahlquist, Gisela (1996) Kända och okända risker för barn vid provrörsbefruktning. I Holm,  

 Kristina (red.) Barnlöshet och barnets bästa. Teknik och etik (s 55-60). Stockholm:  

 Rädda barnen. 

 

Engwall, Kristina (2005) Drömmen om den rätta. Från singel till förälder. Stockholm:  

 Institutet för framtidsstudier.  

 

Ericsson, Hanne-Louise (1996) Barnlöshet – de vuxnas perspektiv. I Holm, Kristina (red.)  

 Barnlöshet och barnets bästa. Teknik och etik (s 77-88). Stockholm: Rädda barnen. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

 

Femmis (2012a) Bli medlem [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-07-20 från: http://femmis.se/ 

 

Femmis (2012b) Om Femmis [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-07-20 från: http://femmis.se/ 

 

Golombok, Susan & Badger, Shirlene (2010) Children raised in mother-headed families from  

 infancy: a follow-up of children of lesbian and single heterosexual mothers, at early  

 adulthood [Elektronisk version]. Human Reproduction, 25(1) 150-157.  

 Hämtad 2012-08-08 från:  

 http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/25/1/150.full.pdf+html 

 

Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.  

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Lund:   

 Studentlitteratur.  

 

Jadva, Vasanti; Freeman, Tabitha; Kramer, Wendy; Golombok, Susan (2009) The experiences  

 of adolescents and adults conceived by sperm donation: comparisons by age of  

 disclosure and family type [Elektronisk version]. Human Reproduction, 1(1) 1–11.  

 Hämtad 2012-04-28 från:  

 http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/24/8/1909.full.pdf+html 



33 

 

Justitiedepartementet (2004) Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella. Ds  

 2004:19. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, Justitiedepartementet,  

 Regeringskansliet.  

 

Lundin, Susanne (1997) Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska  

 media, Forskningsrådsnämnden.  

 

Murray, Clare & Golombok, Susan (2005a) Solo mothers and their donor insemination  

 infants: follow-up at age 2 years [Elektronisk version]. Human Reproduction 20(6)  

 1655–1660. Hämtad 2012-04-13 från:  

 http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/20/6/1655.full.pdf+html 

 

Murray, Clare & Golombok, Susan (2005b), Going It Alone: Solo Mothers and Their Infants  

 Conceived by Donor Insemination [Elektronisk version]. American Journal of  

 Orthopsychiatry, 75: 242–253. Hämtad 2012-04-13 från:  

 http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1037/0002-9432.75.2.242/pdf 

 

Nilsson, Annika (1996) Barn till varje pris? Kungliga vetenskapsakademien om assisterad  

 befruktning. Stockholm: Atlantis, Vetenskapsakademien.  

 

Nobel Media (2010) The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 [Elektronisk källa].  

 Hämtad 2012-04-04 från:  

 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press-sv.html 

 

Pettersson, Thorleif (1992) Välfärd, värderingsförändringar och folkrörelseengagemang. I  

 Axelsson, Sigbert & Pettersson, Thorleif (red.) Mot denna framtid. Folkrörelser och  

 folk om framtiden (s 33-133). Stockholm: Carlsson, i samarbete med Institutet för  

 framtidsstudier.  

 

Regeringen (2007) Ny lagstiftning om partnerskap och adoption - ett exempel ur verkligheten.   

 [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-04-04 från:  

 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/17834 

 

Riksdagen (2007-2011) Sveriges Riksdag – Sök ”insemination ensamstående” [Elektronisk  

 källa]. Hämtad 2012-04-04 från:  

 http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?sok=insemination+ensamst%c3%a5ende&sort 

 =rel&sortorder=desc&a=s 

 

Riksdagen (2011/12) Svar på skriftlig fråga 2011/12:674 Assisterad befruktning för  

 ensamstående. [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-07-25 från:  

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa- 

 skriftliga-fragor/Assisterad-befruktning-for-ens_GZ12674/ 

 

Riksdagen (2012) Debatt och beslut. Assisterad befruktning. Betänkande 2011/12:SoU26.  

 [Elektronisk källa]. Hämtad 2012-04-04 från:  

 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/ 

 Arendedebatter/?did=GZ01SoU26&doctype=bet#tab=decision 

 

SBU (2000) Barn födda efter konstgjord befruktning (IVF). En systematisk litteraturöversikt.  

 SBU rapport nr 147. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.  



34 

 

SCB (2007) Barn och deras familjer 2006. [Elektronisk version] Demografiska Rapporter  

 2007:4. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. Hämtad 2012-04-20 från:  

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2006A01_BR_BE51ST0704.pdf 

 

SCB (2009) Barn eller inte? [Elektronisk version] Demografiska Rapporter 2009:2.  

 Stockholm: Statistiska Centralbyrån. Hämtad 2012-04-20 från:  

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2009A01_BR_BE51BR0902.pdf 

 

SFS (2006) Lag 2006:351 om genetisk integritet m.m. [Elektronisk version]. (Ändrad t.o.m.  

 2010:1297). Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2012-07-25 från:  

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

 sfs_sfs-2006-351/ 

 

SFS (2012) Föräldrabalken 1949:381 [Elektronisk version]. (Ändrad t.o.m. 2012:319).  

 Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2012-08-24 från:  

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs- 

 1949-381/ 

 

SKL (2008) Promemoria: Kartläggning av landstingens erbjudande av assisterad  

 befruktning. Diarienr 08/3271. [Elektronisk källa]. Stockholm: Sveriges Kommuner och  

 Landsting. Hämtad 2012-08-24 från: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rj

a&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skl.se%2FMediaBinaryLoad

er.axd%3FMediaArchive_FileID%3D700ad035-dd8b-4f10-ad11-

f0c88ccf0e46%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue&ei=YMA3ULHSHOX44Q

SgpoGoBQ&usg=AFQjCNGGJ-

Qf7a7lM1TgMvJCRaElxe3BiA&sig2=bKIEN1dLwWCGmwn8hYIteQ 

 

Stjerna, Ingrid (1996) Psykosociala aspekter på barns och föräldrars behov. I Holm, Kristina  

 (red.) Barnlöshet och barnets bästa. Teknik och etik (s 61-70). Stockholm: Rädda  

 barnen. 

 

Sturkell, Carl-Edvard (1996) Assisterad befruktning – Det aktuella läget i Sverige. I Holm,  

 Kristina (red.) Barnlöshet och barnets bästa. Teknik och etik (s 13-26). Stockholm:  

 Rädda barnen. 

 

Socialstyrelsen (1998a) Förlossningar och barn födda efter provrörsbefruktningar 1982 –  

 1995 (SoS-rapport nr 7:1998). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (1998b) Provrörsbefruktningar i Sverige. En lägesbeskrivning 1997 (SoS- 

 rapport nr 8:1998). Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2000) Neurologiska funktionshinder hos barn födda efter  

 provrörsbefruktning 1982 – 1995 (SoS-rapport nr 4:2000). Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Sverne, Tor (1996) Barnets bästa. I Holm, Kristina (red.) Barnlöshet och barnets bästa.  

 Teknik och etik (s 89-103). Stockholm: Rädda barnen. 

 

Trost, Jan & Levin, Irene (2010) Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt  

 perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  



35 

 

Ungdomsstyrelsen (2003) De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens attityd- och  

 värderingsundersökning 2003. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.  

 

Unicef (2007) Barnkonventionens historia [Elektronisk källa]. Stockholm: Unicef. Hämtad  

 2012-07-20 från:  

 http://unicef.se/barnkonventionen/historia 

 

Unicef (2009) Barnkonventionen. FN:s konvention om barnens rättigheter [Elektronisk  

 version]. Stockholm. Unicef. Hämtad 2012-04-20 från:  

 http://unicef.se/barnkonventionen 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

 forskning [Elektronisk version] Vetenskapsrådet: Erlanders Gotab. Hämtad 2012-04-29  

 från:  

 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Weissenberg, Ruth; Landau, Ruth; Madgar, Igael (2007) Older single mothers assisted by  

 sperm donation and their children. Human Reproduction 22(10) 2784–2791. Hämtad  

 2012-04-13 från:  

 http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/22/10/2784.full.pdf+html 

 

 

 

 



E-postmeddelande till info@femmis.se   Bilaga 1 (sid 1 av 1) 

36 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Madelene Matsdotter, och jag skriver min C-uppsats i Socialt arbete på 

Socionomprogrammet vid Örebro universitet. För denna studies räkning söker jag personer att 

intervjua – närmare bestämt kvinnor som valt att bli ensamstående mamma genom IVF.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur ensamstående kvinnor som blivit mödrar genom IVF 

resonerat kring sina val att bli föräldrar på detta sätt. Jag tycker att detta ämne är mycket 

intressant, och med tanke på att en lagändring är på gång är det ju dessutom väldigt aktuellt.  

 

Jag undrar därför om det finns möjlighet att få hjälp av Er att finna ett tiotal mammor som är 

villiga att låta sig intervjuas? I bifogad fil finns ett meddelande som jag hoppas att Ni kan 

vidarebefordra till era medlemmar, och som också innehåller mer information om hur 

undersökningen planeras gå till.  

 

När uppsatsen godkänts (troligtvis i augusti), kommer den att publiceras i pdf-format i 

systemet DiVA. Den kommer där att vara sökbar för alla som är intresserade av ämnet.  

 

Jag hoppas att Ni vill och har möjlighet att hjälpa mig med att finna personer att intervjua! 

 

Vänligen, 

 

Madelene Matsdotter 

 

e-post:  xxxxxxxx@live.se 

mobilnr:  0723-xxxxxx 

 

Handledare: Petra Dannapfel 
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Hej! 

 

Jag heter Madelene Matsdotter och skriver just nu mitt examensarbete på 

Socionomprogrammet i Örebro, en C-uppsats i ämnet Socialt arbete. Jag söker Dig som valt 

att bli ensamstående mamma genom IVF-behandling, och som vill medverka i en mindre 

studie!  

 

Syftet med studien är att undersöka hur ensamstående kvinnor som blivit mödrar genom IVF 

resonerat kring sina val att bli föräldrar på detta sätt. Jag tycker att detta ämne är mycket 

intressant, och med tanke på att en lagändring är på gång är det ju dessutom väldigt aktuellt.  

 

Metoden för datainsamling är telefonintervjuer, som beräknas ta ca 60 minuter. De frågor jag 

kommer att ställa handlar främst om hur Du resonerade innan Du tog beslutet att använda 

IVF-behandling för att bli ensamstående mamma, vilket bemötande Du fick från 

socialtjänsten, samt hur Du ser på den lagändring som är på gång.  

 

Om Du är intresserad av att delta i studien skickar Du ett mail (kontaktuppgifter finns nedan!) 

där Du anger några olika datum och tider jag kan ringa Dig för telefonintervjun. Den period 

under vilken intervjuerna planeras genomföras är 10-30 maj. När du mailat mig, får du snart 

ett svarsmail med information om de forskningsetiska regler som vi använder (bland annat att 

Du naturligtvis kommer att vara helt anonym), samt en intervjuguide som Du (om Du vill) 

kan titta på innan intervjun. Om Du känner att Du inte kan eller vill svara på någon av 

frågorna så är det helt okej – Du kan fortfarande delta i studien! 

 

Givetvis kan jag maila uppsatsen till Dig när den är klar och godkänd (troligtvis i augusti)! 

Den kommer att publiceras i pdf-format i systemet DiVA, och där blir den sökbar för alla som 

är intresserade av ämnet.  

 

Jag är väldigt intresserad av vad Du har att berätta, och hoppas att Du bidrar med en timme av 

din tid! 

 

 

Vänligen,  

Madelene Matsdotter 

 

 

e-post:  xxxxxxxx@live.se 

mobilnr:  0723-xxxxxx 

 

 

Handledare: Petra Dannapfel 
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Information 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor som valt att bli ensamstående mödrar 

genom IVF-behandling resonerat och resonerar kring sina val att bli föräldrar på detta 

otraditionella sätt.  

 

Syftet ämnas analyseras och diskuteras utifrån fyra teman:  

1. Hur har resonemangen förts hos respondenterna innan de tog beslutet att använda IVF-

behandling för att bli gravida? 

2. Hur gick behandlingsprocessen till? 

3. Vad anser respondenterna om kontakten med, och bemötandet från, socialtjänsten? 

4. Hur ser respondenterna på att det snart kommer en lagändring så att det kommer att bli 

tillåtet även för ensamstående kvinnor att behandlas med IVF i Sverige? 

 

 Respondenterna (deltagarna i studien) består av ensamstående mammor som skaffat 

barn med hjälp av IVF-teknologi, och som anmält sitt intresse av att delta i studien.  

 De forskningsetiska principer som formulerats av Vetenskapsrådet styr 

datainsamlingen. Principerna innebär i korthet att deltagandet förutsätter samtycke 

från respondenterna, är frivilligt, och kan avbrytas om respondenten så önskar.  

 Metoden för insamling av data är telefonintervjuer. Efter intervjun kommer samtalet 

att transkriberas och sammanställas. Materialet analyseras sedan, redovisas samt 

diskuteras.  

 Eftersom jag är ensam författare till denna uppsats, kommer allt material endast att 

behandlas av mig. Materialet kommer uteslutande att användas till denna studie, och 

kommer att lagras på ett säkert sätt så att utomstående inte kan komma åt det. I den 

färdiga rapporten kommer materialet att presenteras så att deltagarnas identitet 

skyddas.  
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

0:1 Ditt födelseår? 

0:2 Barnets (barnens) födelseår? 

0:3 Bor i storstad/stad/samhälle/landsbygd?  

0:4 Din arbetssituation? 

0:5 Din utbildningsnivå? 

0:6 Din och barnets familjesituation? 

0:7 Barnets eventuella barnomsorg? 

 

 

Temafrågor 

1:1 Beskriv processen som föregick beslutet att skaffa barn som ensamstående? 

1:2 Hur resonerade du kring donatorns status, och vilka fördelar och nackdelar fann du för 

respektive alternativ? 

 

2:1 Vilka är dina åsikter om kontakten med kliniken? 

2:2 Beskriv själva IVF-processen? 

 

3:1 Vilka reflektioner har du rörande kontakten med socialtjänsten? 

3:2 Hur skulle du ha önskat att kontakten med socialtjänsten gått till? 

 

4:1 En lagändring som möjliggör för ensamstående kvinnor att skaffa barn med IVF-teknik 

även i Sverige är på gång just nu – vilka är dina reaktioner kring detta? 

 

 

Avslutande frågor 

5:1 Vill du lägga till något/har jag missat något? 

5:2 Hur känns det nu, efter att du svarat på dessa frågor? 

5:3 Har du några frågor om ditt deltagande eller om studien? Kommer du på några efteråt är 

du välkommen att e-posta mig!  

 

 

Tack för Ditt deltagande! 

 

 


