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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den 1 april 2016 blev det enligt lag möjligt för ensamstående kvinnor att få 

assisterad befruktning i Sverige. Tidigare reste kvinnor till andra länder för att få hjälp. Den 

nya lagändringen tyder på förändrade normer och ökad acceptans för alternativa föräldraskap. 

Syfte: var att kartlägga vårdrutiner på svenska fertilitetskliniker. Metod: Kvantitativ 

deskriptiv design med postenkätstudie som datainsamlingsmetod. Urvalet var en 

totalundersökning där samtliga fertilitetskliniker i Sverige som erbjöd assisterad befruktning 

inkluderades, varav universitetssjukhus (n=6) och privata fertilitetskliniker (n=11). Resultat: 

Samtliga universitetssjukhus och nio privata fertilitetsklinikerna erbjuder ensamstående 

kvinnor assisterad befruktning. Den genomsnittliga väntetiden på universitetssjukhusen var 

13,5 månader, anledningarna till de långa väntetiderna är brist på spermiedonatorer, 

ekonomiska skäl, brist på läkare och kuratorer samt lokaler. De privata fertilitetsklinikerna har 

en genomsnittlig väntetid på 2,6 månader. Totalt är det drygt 900 ensamstående kvinnor som 

står i kö för utredning och behandling i Sverige. Universitetssjukhusen har fler kvinnor som 

står i kö. De privata fertilitetsklinikerna har utfört fler utredningar och behandlingar. Lokala 

riktlinjer eller dokument för vårdrutiner gällande assisterad befruktning av ensamstående 

kvinnor saknas. Universitetssjukhusen följer de nationella rekommendationerna men de 

privata fertilitetsklinikerna avviker gällande åldersgränser och antal behandlingar. Slutsats: 

Alla fertilitetskliniker, utom två privata erbjuder assisterad befruktning för ensamstående 

kvinnor i Sverige. Det finns brister och förhållanden som behöver åtgärdas för att uppnå en 

jämlik vård över landet. Många ensamstående kvinnor önskar assisterad befruktning, vilket 

visar att det finns ett stort antal kvinnor som har behov av att bli förälder på egen hand utan 

närvaro av en fast partner.  

Nyckelord 

Assisterad befruktning, ensamstående kvinna, inseminering, in vitro fertilisering, ofrivillig 

barnlöshet 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: The first of April, 2016 it became possible by law for solo mothers to receive 

assisted reproduction in Sweden. Earlier, women traveled to other countries for assistance. 

The law change indicates that normes have change and increased accptance for alternative 

parenting. Aim: To investigate care routines at Swedish fertility clinics. Method: Quantitative 

descriptive design with questionnaire as a data collection method. The sample was a total 

survey involving all fertility clinics in Sweden that offered assisted reproduction, including 

university hospitals (n=6) and private fertility clinics (n=11).  Findings: All university 

hospitals and nine of the private fertility clinics offer solo mothers assisted reproduction. The 

average waiting time at university hospitals is 13.5 months; the reasons for the long waiting 

times are lack of spermdonors, economic reasons, lack of doctors and counselors as well as 

facilities. The private fertility clinics have an average waiting time of 2.6 months. There are 

about 900 solo mothers waiting for investigation and treatment. University hospitals have 

more women waiting in line and the private fertility clinics have performed more screenings 

and treatments. There are no local guidelines or documents for care routines for assisted 

reproduction on solo mothers. University hospitals follow the national recommendations 

whereas the private fertility clinics differ in age limits and number of treatments. 

Conclusions: All fertility clinics, except two private clinics offer assisted reproduction for 

solo mothers in Sweden. There are some shortcomings and conditions that need to be solved 

to achieve equal care across the country. There are many solo mothers who want assisted 

reproduction, showing that there are a large number of women who has a need to become a 

parent on their own without the presence of a partner.  
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BAKGRUND  
Assisterad befruktning är ett samlingsnamn på metoder för behandling av ofrivillig 

barnlöshet, som kan bero på medicinska orsaker eller som för en ensamstående kvinna 

avsaknad av en partner. Inom svensk hälso- och sjukvård kan assisterad befruktning ske 

genom insemination, med makens, alternativt med donerade spermier eller in vitro 

fertilisering (IVF). IVF-behandling innebär en befruktning utanför kroppen och kan ske med 

egna eller donerade könsceller (Socialstyrelsen, 2016a). En ensamstående kvinna definieras 

som en kvinna som inte är gift eller har någon registrerad partner eller sambo (SOSFS, 

2009:32).  

Den 13 januari 2016 sade riksdagen ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor 

ska få möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Den nya 

lagändringen började gälla den 1 april, 2016 och kvinnan blir då barnets enda rättsliga 

förälder. Det konstaterades att bli förälder är en viktig del av livet för många människor och 

att samhällets värderingar och normer har ändrats samt att familjer kan se ut på olika sätt. 

Barnets bästa ska dock alltid vara i fokus oavsett önskan om att få barn (SOU, 2015/16:3). 

 

Bakgrund till lagändring  

En kartläggning av assisterad befruktning (Eriksson, 2012) visade att svenska ensamstående 

kvinnor tidigare reste utomlands för att få assisterad befruktning, varför initiativ togs till 

frågan kring ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning i Sverige. Syftet var att ta 

upp och bredda kunskapsunderlaget utifrån ett barnperspektiv. Danmark var ett land dit 

många ensamstående kvinnor tidigare reste för att få hjälp med assisterad befruktning. I 

Danmark har det varit möjligt för ensamstående kvinnor att få behandling inom den offentliga 

hälso- och sjukvården sedan år 2007. Enligt dansk lag är spermiedonatorn anonym, varken 

kvinnan eller barnet få veta identiteten på givaren. Även i Finland har det varit lagligt för en 

ensamstående kvinna att få assisterad befruktning sedan år 2007. Barnet får tillgång till 

donatorns identitet när hen fyller 18 år, även mamman kan få veta identiteten om donatorn har 

gett sitt samtycke till att fastställas som far. I Finland måste däremot en ensamstående kvinna 

bekosta behandlingen själv om det inte finns en medicinsk orsak, även inom den offentliga 

sjukvården. Det finns ingen gemensam nordisk eller europeisk lagstiftning för assisterad 

befruktning (Eriksson, 2012).  
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Socialstyrelsens (2016b) utredning redovisade att det år 2014, i Danmark utfördes drygt 2000 

inseminationer på svenska kvinnor, vilket var 10 % av samtliga inseminationer. Det fanns 

inga uppgifter på hur många av dessa kvinnor som var ensamstående. Det gjordes däremot en 

uppskattning utifrån regeringens tidigare utredning, 2013 att drygt 1200 (65 %) av de 2000 

svenska kvinnorna var ensamstående. Det utfördes år 2014, drygt 2200 IVF-behandlingar av 

kvinnor bosatta utanför Danmark och drygt 300 av dessa uppskattades vara ensamstående 

kvinnor. I Finland genomfördes år 2013, drygt 500 behandlingar på personer från Norge, 

Sverige och Ryssland. Drygt 40 inseminationer och 50 IVF-behandlingar uppskattades vara 

på svenska ensamstående kvinnor (Socialstyrelsen, 2016b).  

Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning avstyrktes under tidigare år med 

motivet att det inte kunde anses som en allmän rättighet. I motioner till Sveriges riksdag efter 

år 2010, väcktes nya argument som talade för att ensamstående kvinnor skulle få rätt till 

assisterad befruktning i Sverige. De nya argumenten handlade om likabehandling, förbud mot 

diskriminering, att det är tillåtet i andra länder och att det redan fanns kvinnor som fått barn 

på egen hand samt förändringar i samhället och förändrade normer. Argument för barnet var 

att dess behov ofta kunde tillgodoses lika väl av en förälder som genom två föräldrar (SOU, 

2014:29).  

Sveriges medicinsk-etiska råd (SMER) lämnade ett yttrande (SMER, 2013) inför att 

lagstiftningen skulle ändras att det var olämpligt att fastställa generella åldersgränser vid 

fertilitetsbehandling eftersom alla individer åldrades individuellt. SMER menade att det 

istället borde utgå från en bedömning av förälderns ålder vid alla former av befruktning med 

beaktning av barnets bästa och kvinnans medicinska förutsättningar. Det skulle innebära att 

den ensamstående kvinnan måste vara tillräckligt ung för att kunna ta ansvar för barnet tills att 

hen blir vuxen, då barn ska ha förutsättningar för att växa upp med minst en förälder. SMER 

framhöll även vissa delar inför legaliseringen av assisterad befruktning av ensamstående 

kvinnor. Tillexempel att det kunde uppstå konsekvenser av ensamstående kvinnors tillgång 

till olika behandlingsmetoder och att det skulle föregås av en särskild bedömning utifrån ett 

barnperspektiv. Kvinnans sociala nätverk skulle beaktas och att det även kunde finnas en 

anledning att överväga om spermiedonatorn skulle ges möjlighet att samtycka. SMER ansåg 

att det skulle beaktas till barnets bästa vid alla former av assisterad befruktning och att det 

skulle tas hänsyn till kvinnans individuella förutsättningar att fungera som förälder. 

Bedömningen skulle inte göra ett alltför stort intrång i den reproduktiva friheten och den 
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personliga integriteten. SMER ville även understryka att stödja forskning och uppföljning av 

barn som tillkommer genom assisterad befruktning på ensamstående kvinnor (SMER, 2013).  

Socialstyrelsen (2016b) antog i utredningen att det kunde förväntas bli en ökning av kvinnor 

som ville genomgå assisterad befruktning under det första året om det blev tillåtet i Sverige. 

Det fanns inte några uppgifter tillgängliga på exakt hur stor denna ökning förväntades bli men 

antalet uppskattades till drygt 800 kvinnor. Det innebar en ökning om drygt 3300 

behandlingar under det första året, varav 2000 inseminationer och 1300 IVF-behandlingar. 

Antagandet gjordes utifrån att det fanns kvinnor som inte haft möjlighet att söka sig 

utomlands tidigare samt de som avvaktat i väntan på en eventuell lagändring (Socialstyrelsen, 

2016b).  

Den förväntade ökningen av antalet kvinnor som önskade genomgå assisterad befruktning 

förväntades att bidra till ökning av de privatfinansierade vårdenheterna. Enligt utredningen 

(Socialstyrelsen, 2016b) uppskattades det att drygt 300 nya spermiedonatorer skulle behövas 

för att tillgodose den förväntade efterfrågan. I samband med att ensamstående kvinnor skulle 

få möjlighet till assisterad befruktning skulle kostnaden för svensk hälso- och sjukvård öka. 

Socialstyrelsen föreslog därför en utökning av IVF-behandlingar med donerade könsceller till 

andra vårdenheter, som privata fertilitetskliniker (Socialstyrelsen, 2016b).   

IVF-behandlingar får idag endast ske vid sjukhus som upplåtit en enhet för utbildning av 

läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting. 

Insemination med donerade spermier får ske på offentligt finansierade sjukhus eller vid 

vårdenhet med tillstånd av inspektionen för vård och omsorg (IVO) (SFS, 2006:351). En 

ansökan om tillstånd ska innehålla ändamålet, omfattningen, organisation och ledningssystem. 

I ansökan ska det även finnas uppgifter på den läkare som har det medicinska ansvaret för 

verksamheten samt dennes kvalifikationer (SOSFS, 2009:32).  

Assisterad befruktning regleras i lagen (SFS, 2006:351) och förordningen (SFS, 2006:358) 

om genetisk integritet. SMER (2013) angav olika föräldraskap utifrån olika perspektiv. Ett 

genetiskt föräldraskap innebär barnet och den personen som donerat könsceller. Ett socialt 

föräldraskap innebär barnet och den vuxna personen som barnet växer upp med och som är 

hens förälder i praktiken. Ett biologiskt föräldraskap avser den kvinna som burit barnet under 

graviditeten. Ett juridiskt/rättsligt föräldraskap avser den som är den registrerade föräldern till 

barnet. Det finns även en kombination av de olika föräldraskapen (SMER, 2013).   
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För att en ensamstående kvinna ska kunna genomgå assisterad befruktning behövs donerade 

spermier. Vid assisterad befruktning av en ensamstående kvinna med donerade spermier 

väljer en läkare ut en lämplig donator (SFS, 2006:351). En biobank är där biologiskt material, 

som donerade könsceller, samlas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid. För att få 

inrätta en biobank med donerade könsceller, som spermier, är det huvudmannen (vårdgivaren) 

som ska anmäla detta till IVO. I anmälan ska det framgå vad ändamålet är, vart biobanken ska 

förvaras, vem som ska ansvara för biobanken och omfattningen den avser att få. En biobank 

ska förvaras så att donerade spermier inte riskeras att förstöras och att inte obehöriga får 

tillgång till dem. Det biologiska materialets ursprung ska kunna härledas till donatorn. Om 

könscellerna ska ställas till förfogande för annan än vårdgivaren ska det anmälas inom en 

månad från beslutet. Spermier får inte samlas in och bevaras utan att donatorn informerats om 

avsikten och det ändamål för vilka biobanken får användas och därefter lämna sitt samtycke. 

Om ändamålet ändras ska donatorn informeras och lämna samtycke till det nya ändamålet. 

För att spermier ska få utlämnas ur biobanken är det den ansvariga (fysisk eller juridisk 

person som bedriver hälso- och sjukvård) som prövar ansökan om att få tillgång till prover 

men får lämna över frågan till vårdgivaren för avgörande. Spermier i en biobank får inte 

lämnas ut i vinstsyfte (SFS, 2002:297). Socialstyrelsen måste ge tillstånd innan frysta 

spermier förs in i landet. Barnet har rätt att ta del av givarens uppgifter när hen har uppnått 

tillräcklig mognad (SFS, 2006:351).  

 

Tidigare forskning inom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor 
En dansk studie (Salomon, Sylvest, Hansson, Nyboe Andersen & Schmidt, 2015) visade att 

ensamstående kvinnor som ville genom gå assisterad befruktning var signifikant äldre än 

samboende kvinnor. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad gällande utbildningsnivå, 

familjebakgrund, tidigare graviditeter, attityder till moderskap eller tidigare långvariga 

relationer. De ensamstående kvinnorna som tidigare varit i långa relationer, angav att 

orsakerna till att de inte försökt få barn var att tidpunkten var olämplig, förhållandet var dåligt 

eller att partnern inte önskade barn. Kvinnor som önskade få barn på egen hand hade ofta 

känslan av att tiden för att hitta en lämplig partner saknades. Det var ofta inte kvinnans första 

val att bli en ensamstående förälder, däremot var det en lösning som hon behövde acceptera 

för att uppnå välmående. Majoriteten ville bli förälder med en partner eller önskade en partner 

även i framtiden som de då hoppades kunna dela ansvaret med som förälder till barnet. Enligt 

studien (Salomon et al., 2015) fanns det inte några negativa effekter på föräldraskapet eller 
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barnens psykologiska utveckling. Eftersom antalet ensamstående kvinnor har ökat i Danmark 

kunde det anses som att det blivit mer socialt accepterat (Salomon et al., 2015).  

En annan dansk studie (Sørensen et al., 2016) undersökte danska högskolestudenters attityd 

till föräldraskap. Majoriteten av deltagarna önskade att få barn i framtiden men det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen. Det var viktigare att få barn för kvinnorna än vad det var 

för männen. Män beskrev även att de med större sannolikhet skulle avstå barn om de 

drabbades av infertilitet. Majoriteten ville ha två barn och tre fjärdedelar sa att den mest 

önskade åldern att få sitt första barn var mellan 25 till 29 år. Det var likartat mellan könen 

gällande kunskap om infertilitetsproblem, det inkluderade även den dåliga kunskapen om den 

åldersrelaterade minskningen av kvinnlig fertilitet. Den viktigaste förutsättningen för 

föräldraskap var att ha en partner att dela ansvaret med, att det skulle vara en stabil relation 

och att de själva skulle känna sig tillräckligt mogna (Sørensen et al., 2016).  

En amerikansk studie (Leiblum, Palmer & Spector, 2009) visade att 10 % av alla 

inseminationer med donerade spermier utfördes på ensamstående kvinnor och att det var ett 

ökande antal. Den ensamstående kvinnan hade ofta en högre utbildning och en anställning 

med en hög position som gav henne en trygg och fast inkomst. En tredjedel av kvinnorna hade 

tidigare varit gifta. Faktorer som var utmärkande för valet att bli en ensamstående förälder var 

att hon kände sig trygg i sin anställning, att tiden var knapp, att hon inte hade hittat en 

potentiell partner eller pappa, att hon hade tänkt igenom sitt föräldraskap och att hon hade ett 

bra socialt stöd. Hos hälften av kvinnorna fanns ändå en viss oro för att barnet skulle regera 

negativt på att växa upp utan en fadersgestalt, att barnen ska bli diskriminerade eller 

mobbade. Det fanns även en oro för att det kunde uppstå en situation med minskad inkomst 

och att själv ansvara för uppfostran av barnet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan den 

ensamstående kvinnan och samkönade kvinnor vad gällande stress under graviditeten, 

förlossningen eller månaderna efter att barnet hade fötts (Leiblum et al., 2009). 

En svensk studie 2013 (Wennberg, Rodriguez-Wallberg, Milsom & Brännström, 2015) 

undersökte attityder gentemot metoder för assisterad befruktning, kvinnliga respondenter var 

sammantaget positiva till olika fertilitetsbehandlingsalternativ. Äggfrysning av medicinska 

skäl var det alternativet med högst acceptansgrad. Kvinnor från Stockholm var mer positiva 

än kvinnor från andra delar av Sverige till äggfrysning av sociala skäl och behandling av 

ensamstående kvinnor. Medicinska skäl hade sammantaget högre acceptans än sociala skäl. 
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Majoriteten av kvinnorna var positivt inställda till lagändringen att ensamstående kvinnor 

skulle få assisterad befruktning (Wennberg et al., 2015). 

 

Assisterad befruktning av ensamstående kvinnor i Sverige idag 

Inför en insemination eller IVF-behandling gör läkaren en prövning av den ensamstående 

kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Det ska kunna antas att det 

blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden (SFS, 2006:351). Vid den 

särskilda prövningen av den ensamstående kvinnan bör läkaren utgå från kvinnans möjlighet 

och förmåga att fungera som förälder under hela barnets uppväxt. Vid prövningen bör hänsyn 

tas till kvinnans ålder, hälsotillstånd, eventuella funktionsnedsättningar, levnadsförhållanden, 

sociala nätverk och inställning till att berätta för barnet om hens biologiska ursprung. Vid 

prövningen av kvinnans psykologiska och sociala förhållanden bör en yrkesutövare med 

beteendevetenskaplig kompetens vara delaktig. Om kvinnan nekas till assisterad befruktning 

ska läkaren ge information om skälen och hon kan då begära att Socialstyrelsen prövar frågan. 

Beslutet ska dokumenteras (SOSFS, 2009:32).  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer för att 

åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård. SKL:s rekommendationer är tänkta att 

skapa en enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande till de kvinnor som önskar 

assisterad befruktning inom den offentliga vården. SKL rekommenderar en undre åldersgräns 

på 25 år och en övre åldersgräns på 40 år, och om det finns frysta embryon kan de återföras 

fram till dess att kvinnan fyllt 45 år. Tre IVF-behandlingar med ägguttag, sex behandlingar 

med insemination ska erbjudas eller alternativ kombination av insemination och IVF-

behandling med donerade spermier (Sandgren Åkerman, 2016). 

Vårdgivare ska ge skriftliga direktiv och säkerställa ett ansvar för remisser för patienter inom 

hälso- och sjukvården, det ska finnas dokumenterade rutiner för hur rekvisitioner av vävnader 

och celler ska användas terapeutiskt. Verksamhetschefen bär ansvaret att fastställa 

ändamålsenliga rutiner samt att fördela och dokumentera ansvar (SOSFS, 2009:32). 

Vårdgivaren har även som ansvar att fastställa rutiner för den särskilda prövningen som ska 

göras om en behandling involverar donerade könsceller, även där ska rutinerna dokumenteras 

(Socialstyrelsen, 2016a). Inom hälso- och sjukvården har landstingen rätt att prioritera mellan 

verksamheter utifrån riksdagens etiska plattform för prioriteringsbeslut. Om det skulle finnas 

större skillnader mellan landstingen i befolkningens tillgång till assisterad befruktning 
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bestrider det de grundläggande etiska principerna om en god vård på lika villkor (SMER, 

2013).  

Målet ska vara en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet samtidigt som den som har störst 

behov ska ges företräde till vården (SFS, 1982:763). Den enskilda patienten ska även ges 

information som är individuellt anpassad om metoder för undersökning, vård och behandling 

(SFS, 2010:659). Det finns även ett förbud mot diskriminering och särbehandlingar på grund 

av patientens ålder (SFS, 2008:567).  

Omvårdnad ska utgå från att människan ansvarar för sitt eget liv, sin egen existens, upplevelse 

och frihet. Människan har möjlighet att skapa sitt eget liv och livsmening. Omvårdnad ska ske 

på personnivå och hon ska bemötas utifrån hennes förutsättningar. Att som människa ha 

förmåga att avgöra vad hälsa innebär för henne. Ett lidande är kopplat till individens 

upplevelse av sin situation, lidandet är därför unikt och individuellt. Lidande begränsas inte 

endast till direkta orsaker till ohälsa utan även till individens livssituation. Det är viktigt att 

bekräfta lidandet och vara tillgänglig och närvarande för att underlätta individens situation. 

Det ska finnas respekt för integritet, värdighet, sårbarhet och självbestämmande för att ge 

möjlighet att uppleva tillit, hopp och mening som i sin tur kunde lindra lidandet. I samband 

med lidande eller ohälsa ställs individen ofta inför frågan om vad som var meningsfullt och 

meningslöst. En upplevelse av mening har stor betydelse för att en individ ska kunna hantera 

situationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt Barnkonventionen (2017) nämns familjen som den grundläggande enheten i samhället 

och en naturlig miljö för barns utveckling och välfärd. För att barnet ska kunna uppnå en 

fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör den växa upp i en familjemiljö 

omgiven av lycka, kärlek och förståelse. Barn har rätt att få vetskap om sina föräldrar så långt 

det är möjligt (Barnkonventionen, 2017). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

KASAM, känsla av sammanhang, beskrivs med tre huvudkomponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Människan måste känna sig sedd, förstå sin tillvaro, uppleva 

att hon kan bemästra sin situation och se mening i sin existens. På så sätt kan hon vara 

motiverad för en fortsättning. KASAM förändras under livets gång och är tillämpbart på 
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individ-, grupp- och samhällsnivå. För att påverka KASAM efter trettioårsåldern krävs det 

stora livsförändringar (Lindström, 1998). Fokus i teorin är individens upplevelse av stress och 

där meningsfullhet är den mest centrala komponenten. Meningsfullheten ger motivation till att 

söka en lösning på en situation. Begriplighet och hanterbarhet präglar sökprocessen där 

begriplighet är en förutsättning för en känsla av meningsfullhet och hanterbarhet. Ett socialt 

nätverk och familj är en positiv skyddsfaktor eller en resurs för individen. Individen kan finna 

känsla av sammanhang i familjelivet och den avgörande frågan för individen är vad hen 

upplever som viktiga livssektorer. Viktiga områden innebär att de är meningsfulla eller 

utmaningar värda att investera energi i. En brist på meningsfullhet i dessa viktiga livssektorer 

får då en negativ betydelse för KASAM. Om individen förnekar att dessa är viktiga har hon 

en svag KASAM (Näsman, 1998). 

KASAM på befolkningsnivå är relaterat till sociodemografiska faktorer, som ålder, kön och 

social klass. Känslan av sammanhang kan sammanhänga med dessa faktorer men även med 

tidigare hälsotillstånd och levnadsförhållanden (Lundberg, 1998). 

 

Problemformulering 

Tidigare var det endast tillåtet för heterosexuella par och samkönade kvinnor att genomgå 

assisterad befruktning i Sverige. Många ensamstående kvinnor reste då till andra länder där 

det var tillåtet att genomgå assisterad befruktning utan en partner. Efter den nya lagändringen 

2016, kan det finnas ett behov av uppföljning och granskning av vårdrutiner gällande 

assisterad befruktning av ensamstående kvinnor i Sverige. Studien kan visa om det finns 

skillnader i vårdrutiner samt följsamhet av SKL:s rekommendationer. Resultatet kan ha 

betydelse för omvårdnaden av patientgruppen genom att öka förståelsen för att kvinnan ska 

ses som en fri individ som har förmågan att ta ansvar och göra egna val. Vikten av att bemöta 

varje individ utifrån hennes unika förutsättningar och förmåga att avgöra vad hälsa innebär för 

henne. Ökad förståelse för att ett lidande inte endast kan begränsas till direkta orsaker till 

ohälsa utan även till personens livssituation. För att lindra patientgruppens lidande måste det 

finnas respekt för integritet, värdighet, sårbarhet och självbestämmande. Resultatet kan ha 

betydelse för jämställd vård, tillgodoseende av vad som många anser som grundläggande 

mänskliga behov samt ökad acceptans för förändrade normer, värderingar och 

familjekonstruktioner. Studien avser att beskriva eventuella problem eller brister som gör att 

ensamstående kvinnor inte har en möjlighet till jämställd vård på lika villkor över hela landet. 
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Studien avser därmed att kunna motivera till förändringar och därmed förbättringar inom 

svensk reproduktionsvård.  

 

Syftet var att kartlägga vårdrutiner för assisterad befruktning av ensamstående kvinnor på 
landets fertilitetskliniker.  

Frågeställningar 

• Vilka svenska fertilitetskliniker erbjuder assisterad befruktning till ensamstående 

kvinnor? 

• Hur många ensamstående kvinnor står i kö alternativt har påbörjat utredning och/eller 

behandling med assisterad befruktning?  

• Följer fertilitetsklinikerna de nationella rekommendationerna och finns det lokala 

riktlinjer och dokument för vårdrutiner? 

• Hur beslutades det att den ensamstående kvinnan ska få genomgå behandling och 

vilka är anledningarna till att neka behandling? 

 

METOD 

Design 

Kvantitativ deskriptiv design valdes för att besvara syftet och frågeställningarna. Vald design 

utgick ifrån att insamlad data från enkäter redovisas i tabeller och i löpande text (Henricson, 

2012). En kvantitativ deskriptiv studie valdes för att syftet var att beskriva, kartlägga och 

jämföra (Henricson, 2017).  

Urval 

Urvalet var en totalundersökning där samtliga fertilitetskliniker i Sverige som erbjöd 

assisterad befruktning inkluderades, universitetssjukhus (6) och privata fertilitetskliniker (11). 

Enligt Ejlertsson (2012) är ett totalurval lämpligt då alla i en viss population studeras samt att 

populationen inte ska vara så stor, i denna studie var populationen de fertilitetskliniker som 

erbjuder assisterad befruktning. Bortfallet i studien blev tre (17,6 %) fertilitetskliniker, aktuell 

information från dessa har inhämtas från varje fertilitetskliniks officiella hemsida. 

Inklusionskriterier var svenska fertilitetskliniker, offentliga och privata som för tidpunkten för 
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studien erbjöd assisterad befruktning i någon form.  Exklusionskriterier var svenska kliniker 

som inte erbjöd assisterad befruktning, samt fertilitetskliniker utanför Sveriges gränser.  

Kontext 

Kontexten består av 17 svenska fertilitetskliniker som utförde assisterade befruktning, 6 

offentliga universitetssjukhus och 11 privata fertilitetskliniker. De offentliga 

universitetssjukhusen var Akademiska universitetssjukhuset Uppsala, Karolinska 

universitetssjukhuset Huddinge, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skåne universitetssjukhus, 

Linköping universitetssjukhus och Örebro universitetssjukhus. De privata fertilitetsklinikerna 

var Carl von Linnékliniken Uppsala, IVF-kliniken Umeå, IVF-kliniken CuraÖresund, IVF-

kliniken Stockholm, IVF-kliniken Falun, Nordic IVF Center Göteborg, Nordic IVF-center 

Malmö, Fertilitetscentrum Stockholm, Fertilitetscentrum Göteborg, Sophiahemmet 

Stockholm och Stockholm IVF. Enligt Socialstyrelsen (2016a) är kostnaden för en IVF-

behandling är 30 – 40 000 kronor och det tillkommer även extra läkemedelskostnader. En 

insemination kostar drygt 12 000 kronor (Socialstyrelsen, 2016a). Majoriteten av 

universitetssjukhusen tar emot ensamstående kvinnor genom både egenremiss och 

regionremiss vilket även inkluderar remisser från andra regioner än den egna. Privata 

fertilitetskliniker tar emot kvinnor främst genom egenremiss. 

Datainsamlingsmetod 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades med en postenkät. Det fanns inte någon 

befintlig enkät som passade studiens syfte, därför konstruerades en ny enkät för att användas 

utifrån syftet. Enkäten utgjordes av totalt 19 frågor. Frågornas karaktär var främst slutna, med 

möjlighet till förtydligande av svar, samt frågor där respondenterna besvarade med fri text. 

Enligt Polit och Beck (2014) ska frågorna utformas för att kunna klassificera de studerade 

variablerna, tillexempel ja- eller nej-frågor (Polit & Beck, 2014). Några av frågorna var, 

”Utför kliniken assisterad befruktning på ensamstående kvinnor”, besvarades med Ja eller 

Nej, ”Vilken är den övre åldersgränsen för assisterad befruktning av ensamstående kvinnor”, 

besvarades med antal och ”Hur prioriteras ensamstående kvinnor till assisterad befruktning i 

jämförelse med övriga patientgrupper” besvarades i fri text.  

Tillvägagångssätt 

En aktuell lista på de fertilitetskliniker som inkluderades i studien inhämtades från Q-IVF, 

Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (QIVF, 2017). Enkäten skickades 

tillsammans med ett följebrev per post till de svenska universitetssjukhusen och de privata 
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fertilitetsklinikerna. Enligt Henricson (2017) är postenkät en lämplig datainsamlingsmetod för 

att inte kunna påverka respondenterna. Medverkan skulle vara frivillig (Henricson, 2017). 

Postenkäterna kodades (1-17) för varje specifik fertilitetsklinik utifrån listan från Q-IVF. De 

kodades för att kunna skicka ut påminnelser till de fertilitetskliniker som inte besvarat och 

återsänt postenkäten. Postenkäten skulle återsändas till Institutionen för Folkhälso- och 

vårdvetenskap Uppsala universitet i ett frankerat svarskuvert som skickades med vid 

enkätutskicket. Samtliga fertilitetskliniker blev ombedda att bifoga lokala riktlinjer, 

vårdrutiner samt befintliga informationsbroschyrer eller motsvarande gällande assisterad 

befruktning på ensamstående kvinnor. Fertilitetsklinikerna hade även möjlighet att skanna in 

postenkäten med bilagor för att återsända dem via e-post. Ett följebrev bifogades som 

presenterade studien, dess syfte, vilken kunskap den avsåg att skapa samt vilka förutsättningar 

det fanns för deltagandet. Det framgick vem som var ansvarig för studien samt 

kontaktuppgifter. För att öka svarsfrekvensen kontaktades fertilitetsklinikerna per telefon en 

tid efter första utskicket, detta som en första påminnelse om att återsända postenkäten och 

betydelsen av deras deltagande. Det lämnades även möjlighet för fertilitetsklinikerna att 

lämna svar över telefon. Fertilitetsklinikerna kontaktades därefter en gång till via telefon eller 

e-post som en andra svarspåminnelse cirka en vecka efter första påminnelsen. Samtliga 

riktlinjedokument, vårdrutiner och informationsbroschyrer som hade bifogats av 

fertilitetsklinikerna lästes och sammanställdes. Svar inhämtades från officiella hemsidor 

gällande de fertilitetskliniker som utgjorde bortfallet. Officiella hemsidor användes även för 

att komplettera svar från fertilitetsklinikerna.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien avsåg att granska vårdrutiner på landets fertilitetskliniker som utförde assisterad 

befruktning. Inga forskningspersoner inkluderades. Studien var tänkt att den skulle ge nytta 

för individen, samhället och professionen. Henricson (2012) menar att om resultatet inte ger 

någon fördel för individen ska det finnas fördelar för samhället och professionen. Studien och 

resultatet fick inte manipuleras avsiktligt genom att plagiera, ändra eller förvränga metoder 

och resultat. Uppgifter som inhämtas ska hanteras enligt de etiska principerna (Henricson, 

2012). Ett informerat samtycke ger goda konsekvenser och att varje deltagare kan avbryta sitt 

medverkande när som helst under studiens gång (Codex, 2016). 

Bearbetning och analys 

Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences) användes för att bearbeta 

och analysera insamlad data från postenkäterna. Data analyserades med deskriptiv statistik där 
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resultatet redovisas med tabeller och i löpande text. Av insamlad data gjordes jämförelser 

mellan universitetssjukhusen och privata fertilitetskliniker gällande följsamhet av nationella 

rekommendationer samt kötider för utredning och behandling. Offentliga universitetssjukhus 

och privata fertilitetskliniker granskades både separat och jämfördes med varandra.  

 

RESULTAT 
Totalt skickades postenkäten ut till 17 fertilitetskliniker som erbjöd assisterad befruktning i 

Sverige, den totala svarsfrekvensen blev 14 (82,4 %) fertilitetskliniker. Samtliga 6 (100 %) av 

universitetssjukhusen och 8 (72,7 %) av de privata fertilitetsklinikerna besvarade postenkäten. 

Andelen som återsände postenkäten och eventuella bilagor per post var 10 (58,8 %) 

fertilitetskliniker. Andelen som återsände postenkäten och eventuella bilagor per e-post var 3 

(17,6 %) fertilitetskliniker. De var 12 (70,6 %) av fertilitetsklinikerna som blev uppringda för 

en första svarspåminnelse varav 10 (83,3 %) av dessa besvarade samtalet och mottog 

påminnelsen. Inga klinker valde att lämna uppgifterna per telefon. Av de 12 fertilitetskliniker 

som inte svarat på första utskicket var det 5 (41,7 %) som skickade in postenkäten efter första 

påminnelsen. Vid andra påminnelsen kontaktades de resterande sju fertilitetsklinikerna som 

inte besvarat postenkäten. Efter andra påminnelsen besvarade ytterligare 3 (42,9 %) av de 7 

fertilitetsklinikerna som kontaktades för en andra påminnelse. Bortfallet blev totalt 3 (17,6 %) 

fertilitetskliniker. För att kunna besvara frågorna från de fertilitetskliniker som inte besvarat 

postenkäten inhämtades information från deras officiella hemsidor.  

 

Fertilitetskliniker som erbjuder assisterad befruktning till ensamstående kvinnor  

Samtliga universitetssjukhus erbjuder assisterad befruktning till ensamstående kvinnor i form 

av IVF-behandling och insemination med donerade spermier. Majoriteten av de privata 

fertilitetsklinikerna som besvarade enkäten erbjuder assisterad befruktning genom 

inseminering med donerade spermier till ensamstående kvinnor, se tabell 1. En privat 

fertilitetsklinik svarade att de inte erbjuder assisterad befruktning till ensamstående kvinnor, i 

fri text angavs det att de planerade att erbjuda behandling under hösten 2017. Orsaken till att 

de inte tidigare hade erbjudit ensamstående kvinnor var att de behövde expandera sina lokaler.  
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Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna svarade i postenkäten att de startade utredning 

och behandling av ensamstående kvinnor direkt i samband med att lagändringen trädde i kraft. 

Vilket är tidigare än vad universitetssjukhusen svarade i postenkäten att de gjorde.  

Av de tre fertilitetskliniker som inte besvarade postenkäten var samtliga privata 

fertilitetskliniker. Enligt information från deras officiella hemsidor erbjuder två av dessa 

privata fertilitetskliniker assisterad befruktning till ensamstående kvinnor. Vid telefonkontakt 

med den sista privata fertilitetskliniken lämnades svar att de inte erbjuder ensamstående 

kvinnor assisterad befruktning men hoppades att kunna göra det framöver. Därmed erbjuder 9 

(82 %) av de 11 privata fertilitetsklinikerna assisterad befruktning till ensamstående kvinnor i 

form av inseminering. 
Tabell 1. Deskriptiva värden, antal och totalfrekvens, universitetssjukhus och privata fertilitetskliniker för 

ensamstående kvinnor och 

assisterad befruktning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamstående kvinnor i kö för utredning och behandling samt som har påbörjat 

utredning och/eller behandling 

Universitetssjukhusen har längre kö för utredning och behandling i jämförelse med de privata 

fertilitetsklinikerna. Fler ensamstående kvinnor har genomgått utredning och behandling på de 

privata fertilitetsklinikerna. Störst skillnad är det på antal genomgångna behandlingar på 

ensamstående kvinnor, de privata fertilitetsklinikerna har utfört cirka 300 behandlingar och 

universitetssjukhusen knappt 100 behandlingar sedan lagändringen trädde i kraft. Det har 

totalt fötts 20 barn i Sverige av ensamstående kvinnor sedan lagändringen trädde i kraft, 2016. 

Majoriteten av universitetssjukhusen har en längre väntetid, endast två universitetssjukhus kan 

Universitetssjukhus (n=6) Antal Totalfrekvens 
(%) 

Erbjuder assisterad befruktning av 
ensamstående kvinnor 6 100 

Egenremiss 6 100 
Regionremiss 5 83,33 

Privata fertilitetskliniker 
(n=8) Antal Totalfrekvens 

(%) 
Erbjuder assisterad befruktning av 
ensamstående kvinnor 7 87,50 

Egenremiss 8 100  
Regionremiss 4 50  
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följa vårdgarantin och erbjuda en påbörjad utredning för en ensamstående kvinna inom tre 

månader, se tabell 2. 

Anledningar till långa väntetider varierar mellan universitetssjukhusen, i fri text i 

postenkätensvaren har universitetssjukhusen angivit brist på spermiedonatorer, ekonomiska 

skäl och resursbrister så som läkare och kuratorer samt brist på lokaler. Samtliga 

universitetssjukhus och privata fertilitetskliniker som utför assisterad befruktning av 

ensamstående kvinnor uppgav i fri text att ensamstående kvinnor inte prioriteras annorlunda 

utan placeras i kö tillsammans med övriga patientgrupper som är i behov av donerade 

spermier.  

Av de tre fertilitetskliniker som inte besvarade postenkäten var samtliga privata 

fertilitetskliniker. Det gick inte att inhämta svar på frågorna från de officiella hemsidorna 

gällande antal ensamstående kvinnor i kö för utredning eller behandling, lika så hur många 

som hittills har genomgått utredning eller behandling. Det kunde utifrån en privat 

fertilitetskliniks officiella hemsida utläsas att de hade en väntetid på 1-2 månader vilket 

styrker ytterligare att de privata fertilitetsklinikerna har generellt kortare väntetider. Vid 

telefonkontakt med en privat fertilitetsklinik lämnades svar att de inte erbjuder ensamstående 

kvinnor assisterad befruktning. 

Tabell 2. Medelvärde (M) och variationsvidd (Range), universitetssjukhus och privata fertilitetskliniker för 

ensamstående kvinnor och assisterad befruktning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Universitetssjukhus (n=6) Totalt 
antal M Range 

Kö för utredning (antal kvinnor) 451 75,2 10 – 253  
Kö till behandling (antal kvinnor) 431 71,9 0 – 170  
Genomgått utredning (antal kvinnor) 265 44,2 2 – 150 
Genomgått behandling (antal kvinnor) 98 16,4 0 – 96 
Väntetider för utredning och behandling (antal 
månader)  13,3  2 – 36 

Födda barn (antal) 1 0,2 0 – 1  

Privata fertilitetskliniker (n=8) Totalt 
antal M Range 

Kö för utredning (antal kvinnor) 36 4,5 0 – 36 
Kö till behandling (antal kvinnor) 10  1,3 0 – 10  
Genomgått utredning (antal kvinnor) 315 39,4 0 – 136 
Genomgått behandling (antal kvinnor) 301 37,7 0 – 130 
Väntetider för utredning och behandling (antal 
månader)  2,6 0 – 12  

Födda barn (antal) 19 2,4 0 – 10  
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Följsamhet av nationella rekommendationer samt om det finns lokala riktlinjer och 

dokumenterade vårdrutiner 

Universitetssjukhusen och de privata fertilitetsklinikerna svarade i stor utsträckning i 

postenkäten att de saknar lokala riktlinjer och dokumenterade vårdrutiner gällande assisterad 

befruktning av en ensamstående kvinna. Ett av universitetssjukhusen hänvisar till de 

nationella riktlinjerna och majoriteten som svarade ja i postenkäten hänvisade till att de har 

samma rutiner eller riktlinjer som vid all assisterad befruktning med donerade spermier. Det 

finns även exempel på fertilitetskliniker som svarade att de har tagit delar ur befintliga rutiner 

som passar in för utredning och behandling av en ensamstående kvinna. Fyra (23,5 %) 

fertilitetskliniker som svarade i postenkäten att de har lokala riktlinjer och dokumenterade 

vårdrutiner för ensamstående kvinnor har bifogat dokumenten tillsammans med enkäten. Den 

privata fertilitetsklinik som planerade att erbjuda assisterad befruktning till ensamstående 

kvinnor senare under hösten 2017 svarade att de arbetade med att ta fram lokala riktlinjer och 

dokument för vårdrutiner. 

Samtliga universitetssjukhus följer SKL:s rekommendationer gällande åldersgränser och antal 

IVF-behandlingar och inseminationer. Det universitetssjukhus som har en väntetid på över tre 

år, har i postenkätsvaret angivit att den övre åldersgränsen är 40 år, men på grund av den 

långa väntetiden får kvinnan inte vara över 36 år för att få ställa sig i kö. 

Universitetssjukhusen erbjuder även den ensamstående kvinnan att byta ut någon eller några 

inseminationer mot IVF-behandlingar. De privata fertilitetsklinikerna som erbjuder assisterad 

befruktning till ensamstående kvinnor följer inte rekommendationerna. Det finns en större 

variation mellan de privata fertilitetsklinikerna gällande den övre åldersgränsen och 

majoriteten har ingen undre åldersgräns. Den övre åldersgränsen hos de privata 

fertilitetsklinikerna är mellan 39 – 43 år. Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna har inte 

heller någon begränsning på antalet inseminationer den ensamstående kvinnan kan erbjudas. 

Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna svarade i postenkäten att antal försök begränsas 

utifrån kvinnans individuella medicinska förutsättningar. 

Majoriteten av fertilitetsklinikerna har ingen specifik informationsbroschyr eller motsvarande 

framtagen för ensamstående kvinnor och assisterad befruktning. En del av fertilitetsklinikerna 

som svarade i postenkäten att det finns en informationsbroschyr eller motsvarande hänvisade 

till den redan befintliga allmänna informationen som finns framtagen om behandling med 

donerade spermier. Ingen fertilitetsklinik bifogade någon informationsbroschyr eller 

motsvarande. Majoriteten av fertilitetsklinikerna har lite eller otydlig information som 
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specifikt riktar sig till ensamstående kvinnor gällande assisterad befruktning på deras 

officiella hemsidor.  

Den profession som utför inseminationer varierar på universitetssjukhusen, exempel är att 

barnmorskor utför inseminationer och att läkare är behjälpliga främst vid svårigheter. 

Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna svarade i postenkäten att det främst är läkare 

som utför inseminationer.   

Av de tre fertilitetskliniker som inte besvarade postenkäten var samtliga privata 

fertilitetskliniker. Det gick inte att inhämta svar på frågorna gällande lokala riktlinjer och 

dokumenterade vårdrutiner från samtliga privata fertilitetsklinikers officiella hemsidor. 

Informationen gällande behandling av ensamstående kvinnor är till stor del helt frånvarande. 

Endast på en av de privata fertilitetsklinikerna finns det information om att de har en övre 

åldersgräns på 39 år, inte fyllda 40 år och en undre åldersgräns på 25 år. Vid telefonkontakt 

med en privat fertilitetsklinik lämnades svar att de inte erbjuder ensamstående kvinnor 

assisterad befruktning. 

 

Beslutsprocess för att en ensamstående kvinna ska få genomgå behandling och skäl till 

att neka behandling 

Fertilitetsklinikerna har i fri text angivit hur de beslutar om en ensamstående kvinna ska få rätt 

till assisterad befruktning. Fyra universitetssjukhus har angivit donationsmöte eller 

behandlingskonferens. Universitetssjukhusen har även angivit som exempel en bedömning av 

kurator och läkare för en särskild prövning där den ensamstående kvinnan måste uppfylla 

vissa kriterier efter en psykosocial- och medicinsk utredning. Som skäl att neka en 

ensamstående kvinna behandling med assisterad befruktning har universitetssjukhusen angivit 

psykiska- och fysiska funktionshinder, svår medicinsk- eller psykisksjukdom, ekonomiska 

skäl, missbruk, kriminalitet, att kvinnan inte förväntas kunna ta hand om ett barn utifrån det 

nationella kunskapsrådet, att det inte är ett genomtänkt beslut eller nyligen avslutad relation. 

Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna angav att de beslutar om en ensamstående 

kvinna ska få genomgå behandling med assisterad befruktning genom exempel donationsmöte 

eller utredning av läkare och psykolog. Privata fertilitetskliniker angav att skäl till att neka 

behandling på en ensamstående kvinna exempel är att kvinnan inte anses som en lämplig 

moder, hög eller låg ålder, högt BMI, psykosociala skäl, ekonomiska skäl, allvarligt 
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funktionshinder, psykisk ohälsa, dåligt socialt nätverk, missbruk eller medicinsk sjukdom som 

utgör en risk under graviditet för mor eller barn. 

Av de tre fertilitetskliniker som inte besvarade postenkäten var samtliga privata 

fertilitetskliniker. Från två av de privata fertilitetsklinikernas officiella hemsidor gick det att 

inhämta svar att den ensamstående kvinnan träffar en läkare för medicinsk bedömning och 

beteendevetare för särskild bedömning. Vid telefonkontakt med den sista privata 

fertilitetskliniken lämnades svar att de inte erbjuder ensamstående kvinnor assisterad 

befruktning. 

 

DISKUSSION 
Samtliga universitetssjukhus och nio privata fertilitetskliniker erbjuder assisterad befruktning 

till ensamstående kvinnor. Den genomsnittliga väntetiden på universitetssjukhusen är 13,5 

månader och långa väntetider hänvisas till brist på spermiedonatorer, ekonomiska skäl, brist 

på läkare och kuratorer samt lokaler. De privata fertilitetsklinikernas genomsnittliga väntetid 

är 2,6 månader. Totalt på Sveriges fertilitetskliniker är det drygt 900 ensamstående kvinnor 

som står i kö för utredning och behandling. Universitetssjukhusen har fler ensamstående 

kvinnor i kö men de privata fertilitetsklinikerna har utfört fler utredningar och behandlingar. 

Det har fötts 20 barn av ensamstående kvinnor sedan lagändringen trädde i kraft, 2016. 

Studiens resultat visar att det saknas lokala riktlinjer och dokument för vårdrutiner gällande 

assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Universitetssjukhusen följer de nationella 

rekommendationerna men de privata fertilitetsklinikerna avviker när det gäller åldersgränser 

och antal behandlingar.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga universitetssjukhus och majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna erbjuder 

assisterad befruktning till ensamstående kvinnor. Det visar att det finns förutsättningar för 

ensamstående kvinnor att få barn på egen hand i Sverige. Regeringen konstaterade att bli 

förälder är för många en viktig del i livet (SOU, 2015/16:3). Normer har förändrats och 

alternativ till föräldraskap har blivit mer accepterat, vilket visades i den svenska studien 

(Wennberg et al., 2015) där majoriteten av svenskarna var positivt inställda till att 

ensamstående kvinnor skulle få möjlighet till assisterad befruktning i Sverige. Kvinnor i 
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Stockholm hade högre acceptans för assisterad befruktning av sociala skäl, där ensamstående 

kvinnor ingår (Wennberg et al., 2015), vilket kan bero på att det i storstäder är oftare fokus på 

karriär och det är svårare att hitta en partner än vad det är i mindre städer.  

 

Sverige ligger däremot efter i acceptans av förändrade normer och alternativ till föräldraskap i 

jämförelse med andra länder där assisterad befruktning är tillåtet för fler patientgrupper. I 

Danmark och Finland har ensamstående kvinnor haft rätt till assisterad befruktning sedan tio 

år tillbaka. Ytterligare utveckling inom assisterad befruktning vore att få en gemensam 

nordisk eller en europisk lagstiftning för att enas, vilket är något som saknas idag (Eriksson, 

2012). Innan lagstiftningen ändrades 2016 ansågs det inte som en allmän rättighet att som 

ensamstående kvinna uppnå ett föräldraskap med hjälp av assisterad befruktning. Därefter har 

åsikterna förändrats. Nu anses det att en ensamstående kvinnas rätt till assisterad befruktning 

grundar sig i att hon inte ska bli diskriminerad och att hon har rätt till likabehandling. Svenska 

ensamstående kvinnor har tidigare rest till andra länder där de kunde få behandling och 

därmed finns det redan barn till ensamstående kvinnor i Sverige idag (SOU, 2014:29).  

 

Majoriteten av de privata fertilitetsklinikerna startade utredning och behandling på 

ensamstående kvinnor i samband med att lagändringen trädde i kraft 2016, vilket är tidigare 

än universitetssjukhusen. Orsaken till att de privata fertilitetsklinikerna startade tidigare 

framgår inte av resultatet. Universitetssjukhusen kan ha en stor belastning och det kan antas 

att det krävs fler resurser som spermiedonatorer, läkare, psykologer och lokaler för att kunna 

ta emot en ny patientgrupp för assisterad befruktning. Universitetssjukhusen ska även erbjuda 

både IVF-behandling och insemination, till skillnad mot de privata fertilitetsklinikerna som 

endast har tillåtelse att utföra insemination enligt lagen om genetisk integritet (SFS, 

2006:351). Enligt rapporten från Socialstyrelsen (2016b) förväntades en ökning i antalet 

ensamstående kvinnor som ville genomgå assisterad befruktning, vilket kunde antas påverka 

belastningen på landets fertilitetskliniker. Det skulle innebära en ökning om drygt 3300 

behandlingar under det första året, 2000 inseminationer och 1300 IVF-behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2016b). Det antas kunna finnas ett vinstsyfte hos de privata 

fertilitetsklinikerna, på grund av att de ensamstående kvinnorna måste betala för behandlingen 

själv i jämförelse med universitetssjukhusen där behandlingen är landstingsfinansierad. På 

grund av att universitetssjukhusen erbjuder ensamstående kvinnor landstingsfinansierad 

behandling kan det tänkas bidra till att fler kvinnor i första hand ville söka behandling där. 
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Vilket i sin tur kan tänkas bidra till att det krävdes mer planering och resurser för att kunna 

bemöta den förväntade efterfrågan. Det kan vara en orsak till att universitetssjukhusen 

startade utredning och behandling för de ensamstående kvinnorna som ville genomgå 

assisterad befruktning senare än vad de privata fertilitetsklinikerna gjorde. Uppgifter från de 

privata fertilitetsklinikernas officiella hemsidor visar att den genomsnittliga kostnaden för en 

insemination med donerade spermier 14 – 15 000 kronor. Det tillkommer även extra 

kostnader för läkar- och psykologbesök samt läkemedelskostnader, den kostnaden skiljer sig 

de privata fertilitetsklinikerna emellan. Enligt SKL:s sammanställning (Brodin, 2017) över 

landstingens och regionernas patientavgifter i öppen och slutenvård är patientavgiften från 

och med den 1 januari 2017, är mellan 200 – 400 kronor beroende på landsting och region 

(Brodin, 2017). Vilket innebär att en ensamstående kvinna som söker behandling på ett 

universitetssjukhus endast betalar patientavgiften. 

 

Universitetssjukhusen tar emot ensamstående kvinnor genom egenremiss och regionremiss 

vilket inkluderar remisser från andra regioner än den egna. Privata fertilitetskliniker tar främst 

emot ensamstående kvinnor genom egenremiss, hälften tar även emot ensamstående kvinnor 

genom regionremiss. Remisser från andra regioner kan vara en bidragande faktor till ökad 

belastning främst på universitetssjukhusen, vilket i sin tur även kan vara en bidragande faktor 

till att de förväntas kunna ta emot fler ensamstående kvinnor som vill genomgå assisterad 

befruktning. 

 

Majoriteten av universitetssjukhusen har i jämförelse med de privata fertilitetsklinikerna en 

längre väntetid för en ensamstående kvinna till att påbörja en utredning och behandling med 

assisterad befruktning. Fler ensamstående kvinnor har genomgått utredning och behandling på 

de privata fertilitetsklinikerna i jämförelse med antalet på universitetssjukhusen. Störst 

skillnad är det på antal genomgångna behandlingar, då de privata fertilitetsklinikerna har 

utfört drygt 200 fler behandlingar än universitetssjukhusen sedan lagändringen trädde i kraft. 

Anledningen till att de privata fertilitetsklinikerna har utfört fler utredningar och behandlingar 

kan vara att de startade tidigare än universitetssjukhusen samt att tillgången på resurser kan 

tänkas skilja sig. Studiens resultat visar att de privata fertilitetsklinikerna inte har samma 

belastning av stort antal ensamstående kvinnor som söker assisterad befruktning och därmed 

mindre antal ensamstående kvinnor som står i kö. Det kan även hänvisas till att fler 

ensamstående kvinnor i första hand antas vända sig till universitetssjukhusen som erbjuder 
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landstingsfinansierad behandling. Köerna kan även antas vara längre på universitetssjukhusen 

för att alla ensamstående kvinnor inte har möjlighet till egen finansierad behandling på de 

privata fertilitetsklinikerna.  

Totalt är det drygt 900 ensamstående kvinnor som står i kö för utredning och behandling på 

fertilitetsklinikerna. Eftersom det finns ett bortfall i studien förväntas det finnas ännu fler 

ensamstående kvinnor som står i kö. Totalt har närmare 600 kvinnor genomgått utredning och 

400 har genomgått behandling med assisterad befruktning. Endast 20 ensamstående kvinnor 

har fött barn efter assisterad befruktning varav 19 på privata fertilitetskliniker. Det visar att 

det är många ensamstående kvinnor som önskar få assisterad befruktning efter lagändringen. 

Enligt Socialstyrelsen (2016b) förväntades ökningen bli drygt 800 kvinnor under det första 

året efter att lagändringen trädde i kraft, vilket bekräftas i denna studie.  

 

Studien visar att majoritet av universitetssjukhusen har en längre väntetid och endast två kan 

följa vårdgarantin och den genomsnittliga väntetiden är 13,5 månader. Enligt en rapport från 

Västragötalandsregionen (2017) framgick det att ett universitetssjukhus har haft problem med 

långa köer och väntetider. Trots extra insatser har inte kön minskat avsevärt och därför ska 

ytterligare insatser göras i form av mer pengar som ska utöka kapaciteten 

(Västragötalandsregionen, 2017). Det kan även tänkas vara så för de övriga 

universitetssjukhusen att trots extra resurser räcker det inte till för att korta ner köerna och 

därmed väntetiden. Eftersom tidigare studie (Salomon et al., 2015) visat att ensamstående 

kvinnor som vill genomgå assisterad befruktning var signifikant äldre kan det tänkas bli 

konsekvenser om det är för långa väntetider så att kvinnan inte hinner få tillgång till 

behandling innan hon når den övre åldersgränsen. Kvinnor som önskar få barn på egen hand 

har ofta känslan att tiden för att hitta en lämplig partner saknas (Salomon et al., 2015). Det 

styrks även i studien (Golombok et al., 2016) där det visar att medelåldern för ensamstående 

kvinnor var signifikant högre (Golombok et al., 2016). Det kan även vara en orsak till att 

kvinnorna vänder sig till privata fertilitetskliniker där det inte har några köer eller väntetider. 

Det kan då bli en kostnadsfråga om en ensamstående kvinna har råd att bekosta behandlingen 

själv. 

Väntetider skiljer sig mellan universitetssjukhusen vilket kan strida mot de som SMER (2013) 

beskriver som etiska principerna om en god vård. Det ska därmed inte finnas större skillnader 

mellan landstingen i befolkningens tillgång till assisterad befruktning (SMER, 2013). 
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En anledning till långa köer och väntetider är brist på donerade spermier. Redan i utredningen 

(Socialstyrelsen, 2016b) uppskattades att fler donatorer skulle behövas för att tillgodose 

efterfrågan efter lagändringen.  

En tanke är om och hur det har gjorts någon aktiv satsning för att få fler spermiedonatorer. 

Det är osäkert om fertilitetsklinikerna med en upprättad biobank med donerade spermier 

aktivt har informerat donatorerna för att få ett nytt samtycke till att använda spermier till det 

nya ändamålet. Eller om det har påbörjats insamling av en ny biobank med donerade spermier 

med ändamål att kunna användas i behandling av samtliga patientgrupper som är i behov av 

donerade spermier. Socialstyrelsen (2016b) föreslog inför lagändringen att andra vårdenheter 

än universitetssjukhus skulle få utföra IVF-behandlingar med donerade könsceller.  

Det förslaget har ännu inte blivit accepterat vilket i sin tur kan påverka valmöjligheten för 

ensamstående kvinnor som önskar assisterad befruktning där IVF-behandling är deras enda 

alternativ. Tillgången av spermier varierar mellan landstingen, vilket kan vara ytterligare en 

anledning till att väntetiderna varierar mellan universitetssjukhusen.  

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det beskrivet att målet ska vara en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Studien visar att ensamstående kvinnor som 

önskar assisterad befruktning inte uppnår målet då det kan anses att vården inte är på lika 

villkor för hela befolkningen.  

Verksamhetschefen bär ansvaret att fastställa ändamålsenliga rutiner och fördela, samt 

dokumentera ansvar (SOSFS, 2009:32). Vårdgivaren har som ansvar att fastställa rutiner för 

den särskilda prövningen som ska göras om det är en behandling med donerade könsceller, 

även där ska rutinerna dokumenteras (Socialstyrelsen, 2016a). Studiens resultat visar på att 

det finns brister angående lokala riktlinjer och dokumenterade vårdrutiner för ensamstående 

kvinnor som ska genomgå assisterad befruktning. Även om studien visat att det finns riktlinjer 

och vårdrutiner har det kunnat utläsas att det inte är framtaget specifikt till assisterad 

befruktning av ensamstående kvinnor. De bifogade dokument riktar sig till par eller 

samkönade kvinnor med otydligt innehåll om vad som gäller för den ensamstående kvinnan.  

 

Samtliga universitetssjukhus följer SKL:s nationella rekommendationer gällande 

åldersgränser, antal IVF-behandlingar och inseminationer. Majoriteten av de privata 

fertilitetskliniker som erbjuder assisterad befruktning till ensamstående kvinnor följer inte helt 
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rekommendationerna. Det finns en större variation mellan de privata fertilitetsklinikerna 

gällande den övre åldersgränsen och majoriteten har ingen undre åldersgräns. Lika så gällande 

antal inseminationer. Det kan även antas att de privata fertilitetsklinikerna utgår från en mer 

individuell bedömning enligt SMER:s (2013) yttrande inför lagstiftningen att det är olämpligt 

att fastställa generella åldersgränser vid fertilitetsbehandling eftersom alla individer åldras 

individuellt. SMER menade att det istället bör utgå från en bedömning av kvinnans ålder vid 

alla former av assisterad befruktning med beaktning av barnets bästa och kvinnans 

medicinska förutsättningar (SMER, 2013). Universitetssjukhusen följsamhet av SKL:s 

rekommendationer visar på att de är villiga att eftersträva enlighet i landstingen och 

regionernas erbjudande till de ensamstående kvinnorna som önskar assisterad befruktning 

inom den offentliga vården.  

 

En begränsning med en övre åldersgräns kan tillsammans med en lång väntetid ge 

konsekvenser för den ensamstående kvinnan. Det kan innebära att hon inte kan ta del av den 

landstingsfinansierade behandlingen som erbjuds på universitetssjukhusen då hon riskerar att 

nå den övre åldersgränsen innan väntetiden har gått ut. Därmed återstår endast alternativet att 

vända sig till en privat fertilitetsklinik där hon måste bekosta behandlingen själv och det kan 

då tänkas bli en fråga om ekonomi, om kvinnan har råd eller inte.  

 

Majoriteten av fertilitetsklinikerna har ingen specifik informationsbroschyr eller motsvarande 

framtagen för ensamstående kvinnor och assisterad befruktning. En del av fertilitetsklinikerna 

hänvisar till den redan befintliga allmänna informationen som finns framtagen om behandling 

med donerade spermier. Vilket tolkas som att merparten av fertilitetsklinikerna bestrider 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) att den enskilda patienten ska ges information som är 

individuellt anpassad om metoder för undersökning, vård och behandling (SFS, 2010:659). 

 

Den profession som utför inseminationer varierar på universitetssjukhusen, exempel från 

universitetssjukhusen är att barnmorskor utför inseminationer och att läkare är behjälpliga 

främst vid svårigheter. Läkare utför inseminationer i större utsträckning på de privata 

fertilitetsklinikerna. Resultatet kan relateras till de långa väntetiderna då många 

universitetssjukhus har hänvisat till att det finns en läkarbrist för att kunna bemöta efterfrågan. 

Fler fertilitetskliniker svarade att barnmorskor gick utbildning för att kunna genomföra 
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inseminering och därmed kan det antas vara en lösning för att kunna minska köer och korta 

väntetider.  

 

Studien visar att majoriteten av fertilitetsklinikerna har någon form av lämplighetsprövning 

eller utredning för en ensamstående kvinna som önskar assisterad befruktning. I lagen för 

genetisk integritet (SFS, 2006:351) står det att inför assisterad befruktning ska läkaren göra en 

prövning om den ensamstående kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden 

är lämpliga. Det måste kunna antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda 

förhållanden (SFS, 2006:351). Vid den särskilda prövningen av den ensamstående kvinnan 

bör läkaren utgå från kvinnans möjlighet och förmåga att fungera som förälder under hela 

barnets uppväxt. Vid prövningen bör hänsyn tas till kvinnans ålder, hälsotillstånd, eventuella 

funktionsnedsättningar, levnadsförhållanden, sociala nätverk och inställning till att berätta för 

barnet om dess biologiska ursprung (Socialstyrelsen, 2009). Universitetssjukhusen har angivit 

att skälen är psykiska- och fysiska funktionshinder, svår medicinsk- eller psykisksjukdom, 

ekonomiska skäl, missbruk, kriminalitet, att kvinnan inte förväntas kunna ta hand om ett barn, 

att det inte är ett genomtänkt beslut eller nyligen avslutad relation. Privata 

fertilitetsklinikernas skäl till att neka behandling är att kvinnan inte anses som en lämplig 

moder, hög eller låg ålder, högt BMI, psykosociala skäl, ekonomiska skäl, allvarligt 

funktionshinder, psykisk ohälsa, dåligt socialt nätverk, missbruk eller medicinsk sjukdom som 

utgör en risk under graviditet för mor eller barn. 

Tidigare studie (Salomon et al., 2015) visar att det ofta inte är kvinnans första val att bli en 

ensamstående förälder, däremot är det en lösning som behöver accepteras för att uppnå 

välmående (Salomon et al., 2015). De ensamstående kvinnorna har även i större utsträckning 

en hög utbildning, fast inkomst, att föräldraskapet är genomtänkt och att hon har ett bra socialt 

stöd (Leiblum, Palmer & Spector, 2009). Det tyder på att ensamstående kvinnor som önskar 

assisterad befruktning ofta har kvalifikationer för att bli godkända till att få behandling och 

framförallt att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.  
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Klinisk relevans för individen samt samhälls- och vårdperspektiv 

Studiens resultat kan ge individen som ensamstående kvinna en mer uppmärksammad roll i 

reproduktionsvården. En ökad förståelse för kvinnornas situation kan ge bättre möjligheter 

och förhållanden för att få genomgå assisterad befruktning på lika villkor på landets 

fertilitetskliniker. Även ökad kunskap till samhället genom att uppmärksamma kvinnor att 

tidigt tänka över sin reproduktion och ta ställning till föräldraskap och planera sin framtid. Det 

finns bristande kunskap gällande fertilitetssänkande faktorer så som ökad ålder samt att det 

finns åldersgränser för assisterad befruktning. Det finns bristande och/eller otydlig 

information på fertilitetsklinikernas hemsidor vad som gäller för de ensamstående kvinnorna, 

vilket kan leda till osäkerhet och känsla av diskriminering. 

Enligt Riksdagen ska prioriteringar utgå från tre principer, människovärdesprincipen, behovs- 

och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen 

innebär människors lika värde, att alla människor har samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktioner i samhället (SOU, 1995:5). Studien visar att 

människovärdesprincipen har fått större betydelse i och med att ensamstående kvinnor gavs 

rätt till assisterad befruktning. De prioriteras inte annorlunda i jämförelse med övriga 

patientgrupper inom reproduktionsvården vilket styrker människovärdesprincipen ytterligare. 

Däremot är de tillsammans med övriga patientgrupper som är i behov av donerade könsceller 

en utsatt grupp då det finns brister som brist på spermiedonatorer och resurser som gör att de 

inte ges samma möjlighet till prioritering. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de 

resurser som finns hos en individ bör fördelas efter dennes behov (SOU, 1995:5). En 

ensamstående kvinna som söker assisterad befruktning anser sig själv ha ett behov om att få 

barn. Hennes resurser är inte tillräckliga för att hon på egen hand ska kunna uppnå målet av 

sitt behov utan behöver hjälp från sjukvården. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att när 

det sker ett val mellan olika verksamheter eller val mellan åtgärder bör det finnas en rimlig 

relation mellan effekten och kostnaden. Effekten mäts i att det ska eftersträvas en förbättrad 

hälsa och förhöjd livskvalitet (SOU, 1995:5). En ensamstående kvinna som vill få barn men 

som saknar resurser kan förbättra sin livskvalitet och hälsa genom att få hjälp med assisterad 

befruktning. Därmed kan kostnadseffektivitetsprincipen även motiveras till ensamstående 

kvinnors rätt till assisterad befruktning och jämställd prioritering inom svensk hälso- och 

sjukvård. De tre principerna placeras så att människovärdesprincipen alltid går före behovs- 

och solidaritetsprincipen som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen (SOU, 1995:5). 
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KASAM innebär begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket för den ensamstående 

kvinnan som söker assisterad befruktning innebär att hon måste bli sedd och förstå sin 

tillvaro, hon måste uppleva att hon bemästrar sin situation och se en mening i sin existens. 

Därför är det viktigt att sjukvården bemöter och omhändertar kvinnan och använder en 

personcentrerad omvårdnad på ett sätt så att hon kan bli motiverad till en fortsättning för att 

hitta meningsfullhet i livet (Lindström, 1998). Enligt Näsman (1998) är meningsfullheten är 

det mest centrala och ger motivation till att söka en lösning. Vissa individer kan finna känsla 

av sammanhang i familjelivet och den avgörande frågan är vad som upplevs som viktiga 

livssektorer. Viktiga livssektorer innebär att de är meningsfulla eller utmaningar värda att 

investera energi i (Näsman, 1998). Detta kan styrka de ensamstående kvinnornas behov att på 

egen hand skapa en familj utan närvaro av en fast partner. Enligt Lundberg (1998) är KASAM 

på befolkningsnivå relaterat till sociodemografiska faktorer, som ålder, kön och social klass 

(Lundberg, 1998). Ålder och social klass är två faktorer som en ensamstående kvinna som vill 

genomgå assisterad befruktning möter inom reproduktionsvården, vilka kan leda till 

konsekvenser för kvinnan att tillgodose sitt behov och uppnå välbefinnande. 

Enligt Brattberg (2008) är en individs förmåga att kunna bemästra en situation avgörande för 

hur påverkad och funktionshindrad hon kommer att bli när hon är i en situation där exempel 

behovet att bli förälder inte kan tillgodoses med egna resurser. Om en individ inte har 

tillräckliga bemästringsresurser kan krisen leda till psykologiska problem och ett ändlöst 

lidande (Brattberg, 2008). Det kan innebära att kvinnan måste bli sedd och accepterad i sitt 

behov av att vilja förändra sitt liv. 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga vårdrutiner för assisterad befruktning av ensamstående 

kvinnor vid landets fertilitetskliniker. För att besvara syftet och frågeställningarna användes 

en kvantitativ enkätstudie som metod. Enligt Bryman (2012) förknippas en kvantitativ metod 

med insamling av information.  

Fördelarna med valet av en kvantitativ studie var objektiviteten och distansen till 

respondenten. Kontakten med respondenten var ofta kortvarig (via telefon) eller obefintlig 

(via enkäten). Enkäten är konstruerad utifrån syftets frågeställningar. Studien syftade till att 

beskriva och förklara resultatet och att inhämtad information skulle vara så objektiv som 
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möjligt för att skapa trovärdighet. Valet av kvantitativ studie med deskriptiv ansats utgjordes 

utifrån att syftet var att beskriva en population vid ett visst tillfälle genom en kartläggning.  

Det fanns redan en viss kunskap inom ämnet assisterad befruktning av ensamstående kvinnor 

men i andra länder (Eriksson, 2012). Därför gjordes avgränsningen till att kartlägga 

ensamstående kvinnors möjlighet till assisterad befruktning i Sverige, då det ansågs finnas ett 

behov av uppföljning efter att lagändringen trädde i kraft 2016. Målet var att skapa nya 

kunskaper kring förhållandena inom svensk reproduktionsvård samt öka förståelsen för 

kvinnor som önskade att få barn utan en partner. Resultatet önskade skapa positiva 

förändringar och en förhoppning om att lösa problem samt ökad acceptans för förändrade 

normer i samhället. 

En kvalitativ intervjustudie hade kunnat vara en alternativ metod genom att det då skulle bli 

en närmre och personligare kontakt med respondenterna. Med en kvalitativ intervjustudie 

skulle det kunna ges en möjlighet till att ställa följdfrågor och minska missförstånd i svaren. 

Bryman (20111) menar att en kvalitativ intervjustudie lämpar sig om det är lite känt om ett 

område sen tidigare och kan då bli en grund för kvantitativ forskning.  

Kvantitativ postenkätstudie valdes på grund av att det fanns en specifik tidsram och en 

intervjustudie uppskattades kräva längre tid. Enligt Bryman (2011) har enkät som 

datainsamlingsmetod som fördelar att det är lätt för respondenterna att medverka och att det är 

förhållandevis kostnadseffektivt (Bryman, 2011). Det undersöktes först om det gjorts någon 

tidigare studie inom området. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det en fördel med ett 

redan validerat frågeformulär (Olsson & Sörensen, 2011). Henricson (2012) menar att 

validerade frågeformulär är en fördel då de har testats i tidigare studier, risken för fel 

uppfattning av frågorna blir liten och resultatet från analyserad data kan jämföras med andra 

studier med samma formulär (Henricson, 2012). Det fanns inget tidigare validerat 

frågeformulär som kunde besvara studiens syfte. Fördelarna med ett egenkonstruerat 

frågeformulär var att kunna formulera frågorna utifrån syftet. Nackdelarna var att det fanns 

risk att frågorna kunde misstolkas. Enligt Henricson (2017) finns en risk med en 

egenkonstruerad enkät att frågorna blir ställda så att de inte går att sammanställa eller tolka 

samt att de kan avspegla bias (Henricson, 2017).  

Frågorna utformades utifrån relevans av syftet för studien. Enligt Trost och Hultåker (2016) 

ska frågorna utformas så att de har hög grad av standardisering samt strukturering. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att frågorna ska vara entydiga, enkla, begripliga samt inte vara dubbla 
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eller ledande. Frågorna utformades för att vara lätta att fylla i så att precisionen skulle bli så 

optimal som möjligt samt svaren skulle avspegla situationen i samtid med studien (Trost & 

Hultåker, 2016). Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska frågorna vara skrivna på god svenska 

med begripliga ordval, de ska ha för avsikt att endast kunna tolkas på ett sätt.  

Frågeformuläret testades inte innan användning och en pilotundersökning utfördes inte. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) kan det påverka validiteten negativt.  

För att höja frågeformulärets reliabilitet utformades frågorna så att endast syftet och 

frågeställningarna skulle besvaras och frågor som var oviktiga för studien skulle inte 

förekomma (Kylén, 2004). Reliabiliteten stärktes av att frågorna i frågeformuläret var avsedda 

att kunna användas igen för att göra samma mätning (Trost & Hultåker, 2016). 

Frågeformuläret utformades så att det skulle kunna användas vid nya mätningar och uppnå 

samma resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Utfallet kan däremot skilja sig från tidigare 

mätningar då förutsättningar, riktlinjer och rutiner kunde ändras över tid.  

Urvalet för studien omfattar samtliga svenska fertilitetskliniker som utförde assisterad 

befruktning, då det antogs finnas ett behov av uppföljning efter lagändringen 2016.  

Urvalet var representativt för att kunna svara för hela populationen på ett rättvisande sätt. Inga 

fertilitetskliniker exkluderades ur populationen och därmed blev det en totalundersökning av 

samtliga fertilitetskliniker i Sverige som utförde assisterad befruktning. Då alla i populationen 

bjöds in minskade risken för bias, fel i tolkningen av data (Polit & Beck, 2014; Trost & 

Hultåker, 2016). Urvalsgruppen på samtliga 17 fertilitetskliniker blev en styrka för studien för 

genomförandet inom angiven tidsram. Vald urvalsmetod lämpade sig då respondenterna 

valdes ut utifrån de som ansågs kunna tillföra mest information med hänsyn till syftet (Polit & 

Beck, 2014). Eftersom inga kliniker valdes bort i urvalet ökade reliabiliteten och samtidigt 

minskade felmarginalerna (Olsson & Sörensen, 2011). Trovärdigheten av studien stärktes på 

grund av att respondenterna var enhetschefer eller motsvarande på fertilitetsklinikerna (Polit 

& Beck, 2014). 

Fertilitetskliniker utanför Sverige exkluderades eftersom studiens syfte var att kartlägga 

Sveriges förhållanden för ensamstående kvinnor, det antogs redan finnas befintlig kunskap 

om att ensamstående kvinnor tidigare tagit sig utomlands för att få behandling (Eriksson, 

2012). En aktuell lista på fertilitetskliniker som utförde assisterad befruktning inhämtades från 

QIVF (2017). Den ansågs som lämplig då det är ett nationellt kvalitetsregister för assisterad 
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befruktning och den inkluderar både de offentliga universitetssjukhusen och de privata 

fertilitetsklinikerna. Samtliga fertilitetskliniker som utför assisterad befruktning rapporterar 

till QIVF årligen vilket stärker dess reliabilitet.  

För att resultaten från studien ska bli så tillförlitliga som möjligt var en hög svarsfrekvens 

viktigt. Enligt Henricson (2012) är en svarsfrekvens på 70 – 75 % acceptabelt. Studien fick en 

hög svarsfrekvens, 14 (82,4 %) av fertilitetsklinikerna och därmed ökade reliabilitet.  

En svaghet i studien är valet av postenkät, efter två veckor erhölls endast 29,4 % (n=5) av 

postenkäterna, varför påminnelser utfördes både per e-post och telefon. En del av svaren var 

svårtolkade på grund av dålig textning av respondenten och det fanns helt utlämnanden av 

svar på enstaka frågor. Postenkäten var inte validerad och visade sig ha en del brister. Det 

fanns instruktioner hur respondenten skulle besvara enkäten genom att markera valt svar med 

X eller att ringa in samt skriva i fritext där det angavs. Däremot kunde det göras ett 

förtydligande i instruktionen att respondenten skulle besvara samtliga frågor samt vikten av 

att bifoga riktlinjer och dokumenterade vårdrutiner. Det kunde ha stärkt validiteten ytterligare. 

I första frågan i frågeformuläret frågades fertilitetskliniken om de utförde assisterad 

befruktning på ensamstående kvinnor. Istället borde frågan ha formulerats så att den frågade 

om fertilitetskliniken erbjöd assisterad befruktning på ensamstående kvinnor. Ordvalet utför 

kunde misstolkas eller skapa osäkerhet om exempel en fertilitetsklinik erbjöd behandling men 

på grund av långa väntetider eller resursbrister inte för tillfället utförde assisterad befruktning 

på ensamstående kvinnor. Frågan om hur långa väntetider fertilitetskliniken hade kunnat 

förbättras genom fler svarsalternativ eller alternativt ett svar i fri text för att ett exakt svar 

kunde angivits.  

En webbenkät med obligatoriska svarsfält kunde antas ge snabbare och tydligare svar samt 

minska risken för att respondenten skulle utelämna att svara på vissa frågor. Postenkät valdes 

på grund av att det inte fanns några tillgängliga e-postadresser till samtliga kliniker i 

urvalsgruppen. Det hade krävts att samtliga fertilitetskliniker kontaktades per telefon innan 

enkätutskick för att få en e-postadress till någon som ansågs lämplig att besvara frågorna på 

kliniken. Bryman (2011) menar att webbenkäter är ett billigare alternativ men kräver en viss 

datorvana.  

En första svarspåminnelse genomfördes genom att fertilitetsklinikerna kontaktades per telefon 

efter vad som ansågs vara en tillräcklig svarstid på drygt två veckor. Telefonnummer 

inhämtades till samtliga fertilitetskliniker från deras officiella hemsidor. Vid första 
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kontaktförsöket svarade inte alla fertilitetskliniker. Vid andra uppringningsförsöket blev ett 

stort antal fertilitetskliniker kontaktade, förmiddagar visade sig vara den lämpligaste tiden att 

kontakta fertilitetsklinikerna på. Hade webbenkäter valts hade ett naturligt val blivit att skicka 

svarspåminnelser per e-post. Det var tidskrävande att kontakta fertilitetsklinikerna per telefon. 

Vid personlig telefonkontakt var samtliga fertilitetskliniker positivt inställda till studien och 

uppgav att de hade som avsikt att besvara enkäten. Det erbjöds att besvara enkätfrågorna per 

telefon men samtliga fertilitetskliniker valde att inte göra det utan ville besvara enkäten och 

återsända den per post eller e-post. Två universitetssjukhus och en privat fertilitetsklinik 

meddelade att de inte mottagit enkäten per post. En webbenkät anses vara mer lämplig för 

studien för att uppnå en bättre och framför allt snabbare svarsfrekvens. Ejlertsson (2012) 

menar att två svarspåminnelser vid postenkät kan höja svarprocenten betydligt upp till 30-50 

procent.  

Ett sista svarsdatum kunde ha angivits i följebrevet för att uppnå en bättre svarsfrekvens. Det 

externa bortfallet för studien blev endast tre fertilitetskliniker och ett litet bortfall stärker 

därmed studiens generaliserbarhet och minskar felmarginalerna. Det fanns en liten del av 

internt bortfall på vissa frågor vilket tyder på förbättringsmöjligheter av frågeformuläret. De 

interna bortfallen kunde i stor utsträckning kompletteras med information från officiella 

hemsidor. Det totala bortfallet anses inte ha stor inverkan på studiens resultat och 

generaliserbarheten. 

Forskningsetiska övervägande 

Studien avsåg att kartlägga vårdrutiner för assisterad befruktning av ensamstående kvinnor i 

Sverige, inga forskningspersoner inkluderades. Studien var tänkt att den skulle ge nytta för 

individen, samhället och professionen. Henricson (2012) menar att om resultatet inte gav 

någon fördel för individen skulle det finnas fördelar för samhället och professionen 

(Henricson, 2012). Inga patienter tillfrågades i studien och inga personuppgifter om patienter 

utlämnades. Studien kunde tänkas ge nytta för främst individen, ensamstående kvinnor då 

deras situation inom svensk reproduktionsvård blev kartlagd och beskriven. Studien ansågs 

även ge nytta för samhället då möjligheterna för ensamstående kvinnor beskrevs och 

uppmärksammades. För professionen ansågs studien ge nytta då det blev tydligt vilka 

skillnader det finns mellan universitetssjukhusen och de privata fertilitetsklinikerna. Hur stort 

antal kvinnor som önskar få barn på egen hand och betydelsen för att få möjlighet till 

assisterad befruktning och vikten av att kunna anpassa omvårdnaden och bemötandet av 

patientgruppen. Professioner utanför reproduktionsvården kan tänkas få en uppdaterad bild av 
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patientgruppen och förståelse för deras ohälsa. En viktig kunskap för att kunna bemöta 

kvinnorna även i andra vårdsammanhang. 

Vidare forskning 

Det hade varit givande med en kvalitativ intervjustudie för att få ett större djup och förståelse 

för vilka utmaningar fertilitetsklinikerna upplever med assisterad befruktning på så väl 

ensamstående kvinnor som på övriga patientgrupper som är i behov av assisterad befruktning. 

Det hade även varit av intresse för studier som vänder sig direkt till de ensamstående 

kvinnorna som vill genomgå assisterad befruktning, hur de upplever situationen inom svensk 

reproduktionsvård. Det hade även varit av intresse med en studie som jämför svenska 

förhållanden för ensamstående kvinnor och assisterad befruktning med anda länder där 

assisterad befruktning av ensamstående kvinnor är tillåtet. Slutligen sågs behovet av 

ytterligare forskning på ensamstående kvinnors och barens hälsa i det längre perspektivet. 

Förhoppningsvis skulle det kunna fortsätta att motivera till jämställdhet och öppenhet för 

ändrade normer och andra familjekonstruktioner. För att motivera ytterligare jämställdhet i 

Sverige ses behovet av vidare forskning om hur homosexuella män ser på sina 

reproduktionsmöjligheter samt förslaget om surrogatmoderskap som inte godtogs i 

lagändringen 2016.  

 

Slutsats 

Näst intill samtliga fertilitetskliniker i studien erbjuder assisterad befruktning till 

ensamstående kvinnor i Sverige men ett stort problem är långa väntetider. Det måste aktivt 

göras något för att korta väntetiderna så att de ensamstående kvinnorna får bättre möjlighet att 

ta del av behandlingen innan de når den övre åldersgränsen. En anledning till långa väntetider 

är brist på spermiedonatorer och att de skiljer sig mellan universitetssjukhusen. Därför anses 

det att det aktivt borde rekryteras fler spermiedonatorer genom att upplysa och informera mer 

i samhället. Även att ersättningen för spermiedonation ska vara skälig så att fler överväger att 

donera. Ett förslag är att upprätta en gemensam spermiebank för samtliga universitetssjukhus. 

Studiens resultat visar att det finns många kvinnor i Sverige med behov av att bli förälder på 

egen hand utan närvaro av en fast partner. Resultatet visar att behovet finns att acceptera 

Socialstyrelsens (2016b) förslag att IVF-behandlingar ska få göras på andra vårdenheter än 

universitetssjukhus. Det finns ett stort behov av att utforma lokala riktlinjer och vårdrutiner, 

samt att se över den information som finns på respektive fertilitetskliniks officiella hemsida så 
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att den blir mer tydlig och inkluderande av de ensamstående kvinnorna. Det kan även finnas 

behov av en prioritering inom reproduktionsvården utifrån den som är i störst behov av 

vården vilket innebär att den ensamstående kvinnan som riskerar att bli ofrivilligt barnlös på 

grund av den övre åldersgränsen innan väntetiden är slut prioriteras högre. Ålder och social 

klass är två faktorer som kan bidra till konsekvenser för den ensamstående kvinnans möjlighet 

till assisterad befruktning, vilka kan leda till att kvinnan inte kan tillgodose sitt behov och 

uppnå välbefinnande. En ensamstående kvinna som söker assisterad befruktning anser sig 

själv ha ett behov av att få barn. Hennes resurser är inte tillräckliga för att hon på egen hand 

ska kunna uppnå målet av sitt behov. Det kan antas att om en kvinna inte har tillräckliga 

bemästringsresurser kan krisen leda till psykologiska problem och ett ändlöst lidande. Detta 

kan innebära att kvinnan behöver bli sedd och accepterad i sitt val att få barn som 

ensamstående. Det blir sjukvårdens uppgift att genom en god omvårdnad bemöta dessa 

kvinnor och hjälpa dem att uppnå sitt mål för att kunna uppnå välbefinnande och en känsla av 

sammanhang. 
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