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Abstract 

This thesis explains why Swedish single women in 2016 got the right to assisted 
impregnation. By adopting a social constructivist perspective on social problems, 
the answer is found in the construction of problems and causes of problems in the 
policy process. Through a qualitative content analysis the result shows that the most 
significant social problem was that single women were discriminated, and that this 
led them to seek treatment abroad. This caused the other significant problem, which 
was that children conceived this way abroad didn’t have the ability to seek their 
biological origins due to anonymous sperm donors. The problems were caused by 
the Swedish legislation before 2016. Given this, the measure to solve these 
problems was to give single women the right to assisted impregnation. The 
localization of construction of problems is thus considered the first explanation to 
the enactment 

The second aim of the study was to examine the construction of group identity 
in the policy process. The result shows that the single women were positively 
constructed as target population and were perceived politically powerful. The 
construction is therefore considered to be the second explanation for the enactment, 
since the positive construction explains why the enactment went through.  
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1 Inledning 

Den 13 januari 2016 röstade Sveriges riksdag med en stor majoritet igenom 

regeringens proposition1 om att ensamstående kvinnor ska ges rätt till assisterad 

befruktning inom svensk sjukvård. Lagstiftningen trädde ikraft den 1 april 2016. 

Därmed fick ensamstående kvinnor möjlighet att utifrån samma villkor som hetero- 

och homosexuella par få tillgång till assisterad befruktning. Ensamstående kvinnor 

har sedan början av 1900-talet haft möjlighet att adoptera barn, men nu fick 

ensamstående kvinnor även rätt att själva bära och föda barn genom assisterad 

befruktning i Sverige. 

Assisterad befruktning är en samlingsbeteckning för metoder som syftar till att 

behandla människor som drabbats av ofrivillig barnlöshet. Beteckningen åsyftar i 

svensk lagstiftning de två godkända metoderna befruktning utanför kroppen2 och 

insemination. Innan lagstiftningen i Sverige ändrades den 1 april 2016 har det i alla 

andra nordiska länder förutom i Norge varit tillåtet för ensamstående kvinnor att 

genomgå behandling med assisterad befruktning. I Danmark har ensamstående 

kvinnor kunnat genomgå behandling på privata kliniker sedan 1997, och sedan 

2007 även inom offentlig sjukvård. Även i Finland har ensamstående kvinnor 

kunnat genomgå behandling sedan 2007 (SOU 2016:11).  

I Sverige har det inte varit tillåtet förrän 2016, vilket gjort att många 

ensamstående kvinnor sökt sig till andra nordiska länder för assisterad befruktning. 

Ingen säker statistik på hur många barn i Sverige som kommit till på detta sätt finns, 

men enligt Storkkliniken i Danmark, där många svenska kvinnor sökt sig, har 

antalet ensamstående kvinnor som sökt behandling där ökat från runt 400 år 2006 

till runt 700 år 2010 (Smer 2013:1, s. 212-13). 

För att ge en förklaring till att ensamstående kvinnor gavs rätt till assisterad 

befruktning kommer uppsatsen undersöka policyprocessen som omgärdat den 

                                                                                                                                                         
 

1 Prop. 2014/15:127 
  
2 Benämns ibland som in vitro-fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning. 
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lagstiftade rätten. Förklaringen söks genom att undersöka hur sociala problem och 

identiteter konstrueras i policyprocessen, grundat i ett teoretiskt antagande om att 

åtgärder på sociala problem kan förklaras genom att se till hur sociala problemen 

och dess orsaker definieras. Identitetskonstruktion är utifrån teorin också av yttersta 

relevans att undersöka, då typen av grupp som konstrueras antas påverka den policy 

som riktas mot gruppen. 

 

1.1 Tidigare forskning 

I Sverige har bland annat etnologen Susanne Lundin studerat assisterad befruktning, 

specifikt in vitro-fertilisering. I hennes bok Guldägget (1997) undersöker hon 

genom intervjuer och fältstudier de olika problem, frågor och mönster som uppstår 

genom genteknikens inträde i den reproduktiva sfären. Assisterad befruktning leder 

till förändringar i föreställningar om familj och föräldraskap, men också till att 

befintliga mönster bekräftas och förstärks. Med teknikens inträde följer vissa 

motsägelser med den. Tekniken ger fler människor möjlighet att bli föräldrar, men 

samtidigt har tekniken en diskursiv effekt som bibehåller kulturella föreställningar 

om familj och föräldraskap. Genom tekniken öppnas vägar, men på samma gång 

förstärks ett samhälleligt imperativ om att människor ska söka bli föräldrar.  

I historikern Carolina Jonsson Malms avhandling Att plantera ett barn (2011) 

riktas fokus mot hur assisterad befruktning och adoption bidrar till och stöter om 

samhälleliga föreställningar om familj och föräldraskap. Genom att studera 

offentliga utredningar undersöker hon hur den reproduktionspolitiska diskursen i 

Sverige förändrats, där särskilt intresse riktas mot hur diskursen ger mening åt 

fenomen som familj, föräldraskap, nation och välfärdsstat. I undersökningen av 

assisterad befruktning inom svensk reproduktionspolitik finner hon genom sin 

historiska studie en ökad betoning på biologiskt släktskap. Jonsson Malm skriver 

att: 

 
(…) medan 1950-talets utredning ansåg att donatorn skulle vara anonym framhöll 

1980-talets utredning att barnet hade rätt att få kännedom om sitt biologiska ursprung. 

Jag menar att det ökade intresset för det biologiska släktskapet hänger samman med 
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biologiseringen av det senmoderna samhället. I en tid då biotekniken gjort stora 

framsteg och individens egenskaper och beteende allt mer förklaras utifrån dess 

genetiska uppsättning har biologiska släktband uppvärderats (Jonsson Malm 2011: 

180-81).  

 

Analysen frambringar ett resultat som visar att den svenska reproduktionspolitiska 

diskursen påverkats av den s.k. biologiseringen av det omkringliggande samhället. 

Begreppet biologisering syftar till den process där biologi i allt högre grad fungerar 

som den tongivande förklaringsfaktorn bakom individers beteende. Jonsson Malm 

menar att det var denna biologins allt mer framträdande roll som gjorde att det var 

viktigt att i den statliga utredningen på 1980-talet, i kontrast till utredningen från 

1950-talet, framhålla rätten för barnen att få kunskap om sitt genetiska ursprung. 

Biologiseringen av samhället förklarar varför det i Sverige finns en lagstiftad rätt 

för barn som kommit till genom assisterad befruktning att få kännedom om 

spermadonatorers identitet. Jonsson Malm finner vidare att ”barnets bästa” var ett 

nyckelord i den statliga utredningen från 1980-talet. Med barnets bästa menade man 

tillgång till två föräldrar – en mamma och en pappa – och tillgång till kännedom 

om genetiskt ursprung. Genom denna definition av barnets bästa uteslöts grupper 

såsom homosexuella och ensamstående kvinnor från möjligheter till assisterad 

befruktning (2011: 180-181).  

Inom det religionssociologiska fältet har Lise Kanckos bidragit med sin 

avhandling Barnets bästa i politikens främsta rum (2012). I sin diskursanalytiska 

studie av debatten kring assisterad befruktning i Finland undersöker hon hur olika 

aktörer tolkar och skapar värden i debatten. Genom sin analys finner hon ett antal 

centrala teman som förekommer i den finska debatten om assisterad befruktning. 

Det mest centrala temat var ”barnets bästa”. Vad ”barnets bästa” förklarades vara 

varierade mellan olika aktörer, men temat förekom ändock som centralt i alla läger. 

Kanckos avhandling utgår liksom denna uppsats från en konstruktivistisk förståelse 

av sociala problem. Uppsatsen har därför hämtat viss teoretisk inspiration från 

hennes avhandling. I sitt material finner Kanckos att ofrivillig barnlöshet var det 

centrala sociala problem som förekom i den finska debatten. Det beskrevs som ett 

samhälleligt problem, som hade psykologiska och existentiella konsekvenser för 

personers som drabbas av det (Kanckos 2012: 145-48).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Frågeställningen i denna uppsats är: 

•   Varför gavs ensamstående kvinnor lagstiftad rätt till assisterad 
befruktning i Sverige? 
 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför ensamstående kvinnor i Sverige den 

1 april 2016 gavs lagstiftad rätt till assisterad befruktning. Sverige är näst sist ut 

bland de nordiska länderna att ge ensamstående kvinnor denna rätt, endast Norge 

har ännu inte infört rätten. Därför är det relevant att undersöka vad som låg bakom 

den nyinstiftade rätten i Sverige. Det är vidare relevant då lagstiftningen inte bara 

förändrar rätten för ensamstående kvinnor, utan den förändrar också den 

föräldrarättsliga lagstiftningen genom att faderskap inte ska fastställas till barn som 

kommer till genom assisterad befruktning på ensamstående kvinnor. De 

ensamstående kvinnorna blir därmed barnens enda rättsliga förälder, vilket är något 

helt nytt i svensk föräldrarättslig lagstiftning. Den svenska lagstiftningen är i 

nordisk kontext dessutom unik så till vida att spermadonatorer inte har rätt till 

anonymitet, utan barnet ska när det uppnått mogen ålder ha rätt till kännedom om 

donatorns identitet (Prop. 2014/15:127).  

Schneider och Ingram (1993) och Asen (2003) menar att fler inom det 

statsvetenskapliga fältet bör undersöka konstruktioner av grupper i politiken för att 

på så sätt förstå de konsekvenser och den policy som följer av gruppkonstruktioner. 

Uppsatsen är inomvetenskapligt relevant genom att anta det uppdrag forskarna ovan 

anlägger. Rörande den utomvetenskapliga relevansen bör analyser av 

reproduktionspolitik kunna motiveras med Lundins (1997) ord. Hon skriver att 

”(…) få barn tillhör en av de många förväntningar som organiserar människors 

tillvaro” (1997: 10). Uppsatsen kan bidra med kunskap till personer utanför den 

akademiska världen genom att visa hur och varför föräldraskap regleras på ett visst 

sätt i svensk lagstiftning och varför ensamstående gavs rätt till assisterad 

befruktning. Lagstiftningen har en direkt påverkan på vissa människors liv, vilket 

gör den relevant att undersöka. 
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2 Teori 

 
I denna del anges den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, där först en 

bakgrund till teorin om claims-making presenteras för att sedan introducera 

Donileen R. Losekes teori om claims-making (2003). Därefter presenteras 

uppsatsens analytiska ram, som är teoretiskt inspirerad av Loseke men som inte tar 

upp alla aspekter av hennes teori. Detta då alla aspekter inte är direkt relaterade till 

uppsatsens problemområde. 

 

2.1 Bakgrund 

Det konstruktivistiska förhållningssättet till sociala problem formulerades först av 

sociologerna Malcolm Spector och John Kitsuse. De definierar sociala problem som 

“[t]he activities of individuals or groups making assertions of grievances and 

claims with respect to some putative claim” (2001: 75, förf. kurs.). Författarna 

menar att man vid studier av sociala problem ska se till hur förhållanden beskrivs 

och framställs istället för att studera förhållandena själva. I analysen av sociala 

problem ska endast aktiviteterna där något påstås vara ett socialt problem 

undersökas, och det påstådda förhållandet lämnas utanför analysen. Detta eftersom 

förhållanden inte automatiskt är sociala problem, utan det är genom att definiera 

dem som problematiska som sociala problem uppstår (Spector & Kitsuse 2001: 75-

78). 

Ingrid Sahlin (2013), professor i socialt arbete och sociologi, menar att det 

konstruktivistiska förhållningssättet sedan 1980-talet ofta har använts vid studier av 

hur problem institutionaliseras och når politisk acceptans. Genom att undersöka hur 

”claims-makers” för fram anspråk kan forskare förstå hur konstruktioner och 

definitioner av sociala problem görs på politisk nivå. Detta med utgångspunkt i 

antagandet om att förhållanden beskrivs och konstrueras som ett visst socialt 
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problem. Samma förhållande kan alltså vara olika typer av sociala problem, 

beroende på hur förhållandet beskrivs och hur det relateras till andra fenomen och 

värden. Genom att undersöka konstruktionen kan forskare finna svar på varför viss 

policy kommer till och utformas (2013: 142-143).  

 

2.2 Claims-making 

Donileen R. Loseke anlägger också hon ett socialkonstruktivistiskt förhållande till 

sociala problem och menar att ”(…) social problems does not exist until it is defined 

as such” (2003: 14). Hon menar att vi kan ha ett ”objektivt” socialt förhållande, som 

exempelvis att människors tandhälsa försämrats. Men ur enbart detta objektiva 

förhållande har vi inget socialt problem, då något först måste förstås och ges 

mening. Det måste förstås som ett problem, exempelvis som sprunget ur fattigdom 

eller för mycket ätande av sötsaker, för att vi ska kunna förstå det som och 

meningsfullt prata om det som oroväckande. Loseke menar att förhållanden som 

skadar människor må existera objektivt, men att förhållanden först är sociala 

problem när människor på något sätt definierar dem som sådana (ibid: 13-14). Ur 

socialkonstruktivistiskt perspektiv menar man att det inte finns något i världen som 

har en inneboende mening. Istället är det människor som ger saker och ting mening. 

Uppdraget blir att undersöka den subjektiva mening som människor tillskriver 

förhållanden, vilket gör samhälleliga förhållanden till sociala problem (ibid: 18-19). 

De som konstruerar sociala problem kallar Loseke för ”claims-makers”. Det är 

personer som lyfter upp sociala förhållanden och pekar ut dem som problematiska 

och oriktiga. Claims-makers är de personer som definierar sociala problem och som 

föreslår åtgärder som ska lösa dessa. Det kan vara politiker, lobbyister, personer 

knutna till organisationer, men också vanliga människor som organiserar sig kring 

frågor som rör problematiska förhållanden. Motiven till att lyfta upp förhållanden 

som sociala problem brukar vara grundade i människors moraliska kompass eller 

känslomässiga disposition, men motiven kan också komma ur företrädares 

”objektiva intresse” av att ett förhållande förändras (ibid: 31-35).  

Vad är då ett socialt problem? För det första är det någonting som påstås vara 

oriktigt eller felaktigt. Begreppet ”sociala problem” indikerar att ett förhållande är 



 

 7 

negativt. För det andra måste något ha en viss spridning för att nå status av ett 

socialt problem. Det räcker inte med att några få drabbas av ett förhållande, utan ett 

visst antal människor måste drabbas för att det ska kunna klassas som ett socialt 

problem. För det tredje följer det av definitionen ”socialt problem” att det är något 

som är möjligt att förändra. Loseke exemplifierar detta med människors dödlighet. 

Alla människor dör och de flesta skulle mena att döden är någonting dåligt. Men 

det kan inte vara ett socialt problem, då fenomenet att människor dör (förmodligen) 

inte är möjligt att förändra. Däremot kan orsaker till att människor dör betraktas 

som sociala problem, om det är något som uppfattas negativt och påverkar ett visst 

antal människor. För det fjärde innefattar definitionen att problemet bör åtgärdas. 

Detta menar Loseke följer logiskt av de första tre komponenterna i definitionen: om 

något påverkar många människor, bedöms vara fel och möjligt att ändra på följer 

det att det bör åtgärdas (ibid: 7-8).  

Ett socialt problem är alltså per definition något som man menar kan och bör 

förändras. Därför följer också en lösning på problemet i konstruktionen av det, då 

det annars uppenbarligen inte skulle varit ett socialt problem (ibid: 6). Den lösning 

man för fram på ett socialt problem följer av hur problemets orsak definieras. Hur 

lösningar konstrueras kallar Loseke prognostic frames, vilka pekar ut hur det 

specifika problemet bör lösas och vem som ska göra det. Genom att se till hur 

problemet och dess orsak konstrueras kan vi också ge en förklaring till varför en 

viss lösning föreslås (ibid: 97-100). Ur detta kan uppsatsens förklarande ansats 

anges teoretiskt. Genom att undersöka hur problemet och dess orsak konstrueras 

kan således en förklaring till varför policyn utformades ges. Losekes teori kan alltså 

användas för att förklara varför lagstiftningen antogs genom att se till problem och 

orsak. 

Loseke menar dock att när sociala problem konstrueras i policyprocesser på 

stat- och regeringsnivå beror lösningen också på vilken den tänkta målgruppen är. 

Målgruppen är de människor som problemet påverkar och som åtgärden därmed 

ska hjälpa. I policyprocesser konstrueras olika målgrupper, vilket skapar imperativ 

för hur vi ska känna gentemot dessa människor. Om gruppen konstrueras som värda 

vår medkänsla, kommer vi känna för dem och vilja ändra problemet. Om en grupp 

istället konstrueras som skyldig till något eller om man tillskriver dem negativa 

egenskaper kommer vi tänka och känna att de bör straffas. Konstruktionen av den 
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kollektiva identiteten är alltså viktigt att undersöka för att förstå hur policy 

legitimeras (ibid: 114-15).  

Vilken prognostic frame som föreslås kommer som ovan angivits vara ett 

resultat av hur problemet definieras, vilken orsaken sägs vara, hur gruppen 

konstrueras och vilken föreställning om deras makt som förekommer i debatten 

(ibid: 103). Därför kommer uppsatsens analys försöka förklara uppkomsten till 

rätten med utgångspunkt i Losekes teori om claims-making. Genom att undersöka 

vilka sociala problem som framhålls i debatten, vilka dess orsaker är och hur 

konstruktionen av målgruppen görs kan en förklaring till lagstiftningens uppkomst 

ges. Nedan följer det ramverk som utifrån teorin om claims-making används för att 

förklara varför den lagstiftade rätten för ensamstående kvinnor kom till och 

utformades.  

 

2.3 Analytiskt ramverk 

I analysen av debatten om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor kommer 

ett analytiskt ramverk med teoretisk inspiration från Loseke teori om claims-

making användas. Detta ramverk är den grund varifrån frågor till materialet ställs 

och används därmed som teoretisk grund för analys av materialet. Genom denna 

teoretiska ansats ämnar analysen i denna uppsats undersöka hur konstruktion av 

sociala problem görs i policyprocessen, vilket sedan används som en förklaring till 

att lagstiftningen antogs. 

2.3.1  Problem 

För att konstruera ett socialt problem måste claims-makers definiera det 

problematiska med ett förhållande. Detta gör man genom att konstruera grunder för 

problemet, vilket inkluderar vilket problemet är, hur allvarligt det är och vilka och 

hur många som drabbas av det. Man anger således ”fakta” om det sociala problemet 

och vilken skada som problemet medför. Ur definitionen av problemet följer vilka 

som drabbas av det och varför de drabbas (Loseke 2003: 55-57). Utifrån hur 

problem konstrueras ställs tre frågor till texten: Vilket är problemet/Vilka är 
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problemen? Vilken skada medför problemet? Problem definieras här som ”ett 

samhälleligt förhållande som beskrivs som problematiskt och allvarligt”. 

2.3.2  Orsak 

Loseke menar att det inte räcker att lägga fram fakta och förhållanden för att 

konstruera ett socialt problem, då fakta och statistik i sig inte är meningsfull. 

Claims-makers måste skapa en mening åt det problem man menar det rör sig om. 

Detta görs genom diagnostic frames, som definierar vilken typ av problem det rör 

sig om och vilka orsaker som ligger bakom. Diagnostic frames tar fasta på hur 

problemet ramas in som orsakat av något och därav också som en viss typ av 

problem. Dessa ”ramar” kan konstrueras som att problem har sociala orsaker, där 

exempelvis sättet ekonomin, familjen och välfärden är organiserad på orsakar ett 

socialt problem. Det kan också vara sociala strukturer som diskriminering, rasism 

eller homofobi. Orsaker kan också konstrueras som grundade i individer, där 

beteende, övertygelser och personligheter kan påstås orsaka problemet (Loseke 

2003: 59-60). Genom att undersöka vilken orsakerna till problemet är kan vi också 

få en förståelse för vilka åtgärderna på problemet kan tänkas vara. Därför är 

analysen av orsaken av yttersta relevans (ibid: 97-100). För att undersöka vilken 

den påstådda orsaken till problemet/problemen är kommer följande frågor ställas 

till texten: Vilken är orsaken till problemet? Vem/vad/vilka är ansvarig/ansvariga 

för problemet? Orsak definieras här som ”påstådd anledning till att ett problematiskt 

och allvarligt förhållande uppstått”. 

 

2.3.3  Identitet 

Loseke menar att policys som arbetas fram på statlig nivå ofta har en specifik 

målgrupp som omfattas av policy. Grupper konstrueras i de aktiviteter som 

involveras i claims-making, och beroende på hur grupperna definieras legitimeras 

olika typer av åtgärder. Om en grupp konstrueras som förtjänt av hjälp, kommer 

denna grupp genom åtgärder ges hjälp. Om en grupp istället konstrueras som 

förtjänt av straff, kommer gruppen straffas. Konstruktionen av gruppen får alltså 

konsekvenser för den utformade policyn. Loseke menar också att policys 
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utformning påverkas av den upplevda politiska och/eller ekonomiska makten 

gruppen har (ibid: 114-15).  

Loseke finner inspiration för detta hos Schneider och Ingram (1993), som menar 

att just konstruktionen av målgrupper förklarar utformad policy. Liksom Loseke 

menar Schneider och Ingram att utformning av policy också påverkas av den 

upplevda politiska och/eller ekonomiska makten gruppen har. Detta ger oss två sätt 

att förstå målgrupper: dels hur gruppen konstrueras i social problems work, dels 

vilken makt gruppen upplevs ha i politiska, sociala och ekonomiska aspekter. Av 

detta får vi fyra möjliga målgrupper, som var och en förklarar varför policy kommit 

till och varför den är utformad som den är (Loseke 2003: 103-105; Schneider & 

Ingram 1993). Nedan följer en redogörelse för var och en av dessa målgrupper. 

När målgrupper konstrueras positivt och upplevs ha en stark politisk ställning, 

kan vi förvänta oss att policys kommer erbjuda gruppen fördelar. Att erbjuda dessa 

grupper fördelar gör politikers jobb riskfritt, då de av allmänheten uppfattas som 

förtjänta av fördelar och att det är politiskt fördelaktigt givet gruppens politiska 

ställning (Loseke 2003: 103-104; Schneider & Ingram 1993: 335-36). Författarna 

menar att vi också kan anta att grupper som är negativt konstruerade och som har 

liten politisk makt kommer mötas av policys som är straffande. Denna typ av 

policy-utformning är också den riskfri, då allmänheten också anser att denna grupp 

bör straffas och på grund av deras svaga politiska ställning kommer inget förloras 

rent politiskt (Loseke 2003: 104; Schneider Ingram 1993: 335-36). 

Vissa målgrupper konstrueras positivt, men är politiskt maktlösa. Barn är 

exempelvis väldigt politiskt svaga då de inte kan eller får rösta, men socialt 

konstrueras de i positiva termer. Eftersom det inte finns någon riktig politisk vinst 

i att belöna dessa typer av grupper, kommer policys snarare vara symboliska än 

substantiellt förändrande (Loseke 2003: 104; Schneider & Ingram 1993: 336).  

Andra grupper har stor politisk makt, men konstrueras som ”onda”. Det finns därför 

stora risker för politiker att straffa dessa grupper, då deras politiska makt är stor. 

Detta leder också till att policys snarare blir symboliska än verkligt effektiva 

(Loseke 2003: 104-05; Schneider & Ingram 1993: 336).  

Ur dessa fyra möjliga målgrupper kan vi förvänta oss olika typer av policys. 

Utifrån hur gruppen konstrueras och vilken politisk status den har kommer 

utformningen av policys variera. Således kan man ur konstruktionen och den 

upplevda politiska ställningen kunna förklara varför en viss åtgärd vidtas för att 



 

 11 

förändra ett socialt problem för en viss grupp (Loseke 2003: 105; Schneider & 

Ingram 1993). Följande frågor kommer att ställas till texten: Vilka egenskaper, 

karaktärsdrag och värden kopplas samman med gruppen/grupperna i policy-

processen? Vilken ekonomisk och politisk status uppfattas gruppen/grupperna ha i 

policyprocessen?  

Genom att undersöka texten utifrån dessa frågor kan sedan resultatet av detta 

jämföras med de typer av målgrupper som redogjordes för ovan. Vilken målgrupp 

som konstruktionen i högst grad liknar kan sedan användas som en del av 

förklaringen till att lagen kom till och hur den utformades. Detta motiveras också 

med hänvisning till Robert Asens artikel (2003), där han menar att de bilder som 

målas upp av en grupp får konsekvenser. Han menar vidare att vi inte behöver söka 

policyskapares intentioner för att undersöka den kausala länken. Istället kan man 

undersöka hur dessa bilder motiverar och legitimerar vissa politiska handlingar, då 

en stark korrelation mellan exempelvis positiva bilder och vissa policybeslut har 

påvisats (Asen 2003: 287-288).  
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3 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning och nå upp till dess syfte används här en 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys förknippas ofta med ett kvantitativt 

förhållningssätt till text, där fokus exempelvis kan riktas mot förekomsten av 

specifika ord (Boréus & Bergström 2012: 50). Uppsatsen kommer visserligen söka 

förekomsten av ord och meningar som tillskriver fenomen egenskaper, men 

ansatsen är ändock kvalitativ då tolkning av text görs med utgångspunkt i att 

tolkning av manifest budskap kräver en kvalitativ analys av språkets mening. För 

att finna subjektiv mening krävs en ingående tolkning av manifest budskap, vilket 

kan uppnås med ett kvalitativt förhållningssätt. Den kvalitativa ansatsen motiveras 

således av detta analytiska förhållande till text och mening. Innehållsanalysen 

kommer användas i enlighet med hur Graneheim och Lundman (2004) och Hsieh 

och Shannon (2005) presenterar den. I båda dessa artiklar presenteras den 

kvalitativa innehållsanalysen som ett verktyg för att undersöka subjektiv mening i 

text (2004: 106; 2005: 1278), vilket gör att metoden passar väl in med uppsatsens 

teoretiska ansats (jfr Loseke 2003: 18-19).  

 

3.1 Riktad innehållsanalys 

Utgångspunkten för riktad innehållsanalys är att teori hjälper forskaren att fokusera 

analytiska frågor till texten. Teorin ger den grund varifrån frågor ställs till texten 

och hjälper forskaren undersöka text ur en teoretisk förståelse. Forskaren börjar 

med att identifiera och plocka ut nyckelbegrepp ur den teoretiska ansatsen, för att 

sedan ställa upp operationella definitioner av de begrepp man ämnar undersöka. Ur 

teori och operationella definitioner skapas kodnings-kategorier, som används vid 

analys av materialet. Ansatsen är genom detta strukturerad utifrån den teoretiska 

utgångspunkten (Hsieh & Shannon 2005: 1281). Kodningskategorierna i denna 

uppsats är ”problem”, ”orsak” och ”identitet”. Genom att ställa upp operationella 
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definitioner utifrån dessa kategorier kan materialet kodas utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Nedan presenteras utformningen av uppsatsens analys. Tillvägagångssättet hämtar 

sin utgångspunkt i Graneheim och Lundmans artikel (2004), där de ger en 

preciserad beskrivning av den faktiska analysens steg. Först presenteras deras 

begrepp för analys och sedan förklaras hur dessa används i uppsatsen. 

Inledningsvis måste ett val göras mellan analys av manifest eller latent budskap, 

då valet kommer avgöra vad som ska analyseras och hur det ska analyseras 

(Graneheim & Lundman 2004: 106). Analysen kommer endast undersöka manifest 

budskap. Detta då uppsatsen ämnar nå ett mål om trovärdighet, vilket försvåras av 

sökande efter latent mening i text. Valet är också grundat i frågeställningens 

karaktär (Esaiasson et al 2012: 221), som riktar fokus mot explicita tillskrivningar 

i policyprocessen. Detta är grundat i ett antagande om att konstruktionen görs i 

explicita framställningar. Det kan mycket väl vara att underliggande mening och 

avsikt går att spåra i den analyserade texten, men eftersom framställningen riktas 

mot åhörare antas just det explicita budskapet vara det i sammanhanget mest 

relevanta att undersöka. 

Vidare presenterar författarna begreppet meningsenhet, som de definierar som 

”(…) words, sentences or paragraphs containing aspects related to each other 

through their content and context” (Graneheim & Lundman 2004: 106). En 

meningsenhet är således delar av text som är relaterade på ett sätt att mening kan 

utläsas ur dem. Text kortas ned till att endast innehålla de meningsbärande delarna 

och meningsenhetens abstrakta kvalitet. Detta kallar författarna för kondensation, 

och är alltså det första steget i analysen av en meningsenhet. Den kondenserade 

texten abstraheras sedan ytterligare i den process som kallas abstraktion, vilket 

författarna menar innebär att man tolkar meningsinnehållet på en högre logisk nivå. 

Detta innebär att man ger den kondenserade meningsenheten en kod, skapar en 

kategori eller ett tema (ibid.).  
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Tolkningen av den kondenserade meningsenehet ges en kod, vilken gör att 

mening kan förstås på nya och annorlunda sätt.  Denna kod ska förstås i relation till 

den omgivande kontexten. Efter att meningsenheter getts en kod skapas sedan 

kategorier som samlar koder som delar mening. Kategorin kan ses som den tråd 

som binder samman koderna, och innebär att meningsenheter som handlar om 

liknande saker samlas under en viss kategori (ibid: 106-7).  

När textavsnitt sedan kondenserats och abstraherats till koder och kategorier 

följer det sista steget i analysen, som innebär att man samlar kategorier och koder 

under olika teman. Ett tema kan ses som den underliggande mening som koderna 

och kategorierna delar på den tolkande nivån, dvs. på den nivå där tolkning av 

budskap gjorts. Genom att koppla samman koder och kategorier genom teman kan 

forskaren se och förstå övergripande mening i materialet (ibid: 107). Teman kan 

därmed ses som övergripande mening som forskaren finner genom analysen, vilka 

utifrån det betraktas som de mest tongivande delarna av materialet. I denna uppsats 

kommer funna teman antas reflektera en tongivande aspekt av konstruktionen av 

sociala problem och identitet. Genom att finna genomgripande mening i texten kan 

konstruktionen som ämnas undersökas därigenom fastställas. Att betrakta 

genomgående teman som konstruktion styrker också trovärdigheten i resultatet av 

analysen. 

 

 
Meningsenhet Kod Kategori Tema 

Idag är det 
bara kvinnor i 
parrelationer 
som får 
tillgång till 
assisterad 
befruktning, 
ensamstående 
diskrimineras 
därmed.  

Diskriminering 
grundad i kvinnans 
civilstånd 

Diskriminering Exkludering 

Figur 1 
 
 

I Figur 1 ovan illustreras hur den analytiska processen går till. I figuren visas hur 

meningsenheten abstraheras till en kod. Koden kopplas sedan till andra koder som 
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abstraherats fram, vilka delar meningsinnebörd. Meningsenheten är kondenserad 

från textavsnittet nedan: 

 
I dag är det endast kvinnor som lever i en parrelation som har laglig möjlighet att få 

tillgång till assisterad befruktning. Ensamstående kvinnor är diskriminerade från all 

fertilitetsvård i Sverige, trots att svensk lag tillåter såväl ensamstående föräldraskap 

som adoption (RP 2006/07: 79, s. 67) 

 
På detta sätt framträder den mening som återfinns i de utifrån det analytiska 

ramverket relevanta textavsnitten. Genom att kondensera detta till en menings-

enhet, och sedan abstrahera det till en kod, kan den mening som analysen ämnar 

undersöka spåras. Utifrån kodernas gemensamma innebörd kategoriseras dem och 

samlas under en titel. Denna process leder till att en översikt av materialet nås och 

kategoriseringen hjälper till att sammanställa den genomgripande tematiken i det 

undersökta materialet.  

I analysen i uppsatsen har textavsnitt för analys valts med utgångspunkt i den 

operationella definitionen av problem-, orsak- och identitetskonstruktion. Således 

har textavsnitt plockats ut som utifrån teorin bidrar till att konstruera sociala 

problem, vilket därmed gör att analysen är väl förankrad i den teoretiska ansatsen. 

Textavsnitten ska på ett tydligt sätt problematisera ett förhållande, förklara orsaken 

till det problematiska förhållandet eller tillskriva målgrupper egenskaper. Det 

innebär att bara transkriberad text som uttalats av ledamöter som ställer sig bakom 

den ändrade lagstiftningen har tagits med. Delar ur debatterna som kommer från 

ledamöter som är emot förslaget (dvs. ledamöter från Krist-demokraterna och 

Sverigedemokraterna) har således utelämnats ur analysen. Detta då teorin om 

claims-making fokuserar på hur aktörer som konstruerar sociala problem – och 

därmed föreslår lösningar – agerar. Ledamöter som är emot förslaget passar genom 

detta inte in i rollen som claims-makers. Därmed följer analysen den teoretiska 

utgångspunkten i uppsatsen, vilket ytterligare bidrar till den önskvärda kopplingen 

mellan teori och metod som Teorell och Svensson menar är av yttersta vikt (2007: 

54, 280-81). 
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Utgångspunkten i denna uppsats är socialkonstruktivistisk, vilket innebär att 

subjektiv mening utgör undersökningens analysobjekt. Detta förhållningssätt och 

analysobjektets karaktär gör att frågor om vetenskaplig trovärdighet uppkommer. 

För det första är analys av mening något som direkt väcker tankar och frågor hos 

läsaren, då mening ofta sägs bero på vem uttolkaren är. Två personer med olika 

erfarenheter skulle alltså tolka samma text på två sätt, vilket skulle leda till frågor 

rörande analysens trovärdighet och relevans. Jag väljer dock att ansluta mig till 

Peter Esaiasson m.fl., som menar att detta inte är unikt för kvalitativ textanalys utan 

drabbar all typ av samhällsvetenskaplig forskning (2012: 222). Problemet skulle 

således inte vara mer allvarligt i uppsatsen än i annan samhällsvetenskaplig 

kunskapsproduktion, men genom att ta upp denna problematik kan insikten 

angående detta göras klar. 

I uppsatsens bilaga kommer samtliga textavsnitt och den tolkning som gjorts av 

dem redovisas. Detta för att uppnå ett mål om transparens, tydlighet och göra klart 

för läsaren hur tolkning av textavsnitt gjorts. Redovisningen önskar också visa hur 

analysen tydligt är sprungen ur teoretiska utgångspunkter. Genom att tydligt koppla 

analysarbetet till den teoretiska ramen kan en alltför stor subjektiv inverkan på 

analysarbetet undvikas. Detta då en tydlighet rörande slutsatsdragning grundad i 

teori hjälper andra att förstå hur arbetet gått till och hur analysen är ett resultat av 

en jämförelse med den teoretiska utgångspunkten, vilket stärker uppsatsens 

reliabilitet (Teorell & Svensson 2007: 54-55, 280-81). 

Rörande validitet menar jag att analys av subjektiv mening bör riktas mot 

manifest budskap, då det är denna mening som claims-makers tillskriver fenomen 

för åhörare. Med detta hävdar jag att konstruktion görs genom att människor talar 

om fenomen på ett sätt så att andra med tydlighet kan förstå och uttolka det talaren 

uttrycker. Analysen undersöker därmed genom studiet av manifest budskap det den 

utger sig för att göra, dvs. social konstruktion av sociala problem. Uppsatsen lever 

genom det upp till kravet om validitet, som kan karaktäriseras som ”frånvaron av 

systematiska mätfel” (Teorell & Svensson 2007: 57). 
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3.4 Material och avgränsning 

För att undersöka hur konstruktionen av ett socialt problem sker i svensk 

policyprocess skulle en rimlig ambition vara att analysera protokoll från riksdagen 

samt offentliga utredningar, socialutskottets betänkande och proposition(er) från 

regeringen. Detta för att undersökta en större del av policyprocessen. Med 

hänvisning till Jonsson Malm (2011:28) skulle analysen motiveras av att det 

svenska systemet är unikt så till vida att offentliga utredningar har en stor plats i 

beslutsprocessen. Men grundat i uppsatsens teoretiska utgångspunkter passar inte 

det svenska utredningsväsendet in i definitionen av claims-makers. Detta då 

offentliga utredare och kommittéer får till uppgift av staten att utföra en granskning 

av något. Därmed är offentliga utredare inte personer som lägger fram påståenden 

om problematiska förhållanden utifrån moraliska eller känslomässiga 

utgångspunkter.  

Det undersökta materialet utgörs av 7 riksdagsprotokoll från 2006 till 2016, där 

den socialpolitiska åtgärden kring assisterad befruktning för ensamstående 

diskuterats. Den tidsliga avgränsningen bygger på ett antagande om att 

policyutformning sker i längre processer och att det därför är relevant att undersöka 

material som representerar en längre period. I alla protokoll diskuteras frågan 

grundligt, vilket gör det till ett fruktbart material att undersöka. Materialet utgörs 

av transkriberat tal från riksdagsledamöter, vilket innebär att åsikter från claims-

makers återfinns i materialet. Genom detta är materialet relevant att undersöka 

utifrån teoretiska utgångspunkter.  
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4 Analys 

I denna del redovisas resultaten av analysen av materialet. Analysen är disponerad 

så att konstruktionen av grunder till problemet först presenteras. Detta under 

rubriken ”Problem”, där teman som återfunnits bildar grunden för analys-rapporten. 

Det åtföljs av rubriken ”Orsak”, där det tema funnet i analysen redovisas. Sist 

kommer konstruktionen av identitet som förekom i policy-processen. Under 

rubriken ”Målgrupp” görs en jämförelse med Schneider och Ingrams (1993) fyra 

möjliga målgrupper göras. Under varje rubrik följer citat, som används för att 

illustrera typiska formuleringar som förekom i policyprocessen och ge läsaren 

ytterligare inblick i hur sociala problem konstruerades i processen.  

 

4.1 Problem 

I undersökningen av vilka problematiska förhållanden som låg till grund för den 

lagstiftade rätten för ensamstående kvinnor att genomgå assisterad befruktning 

återfanns två genomgående teman. Dessa har jag valt att benämna exkludering och 

ursprung. Ur analysen framkom dessa teman vara det som bar mest tyngd i 

formuleringen av de sociala problemen. Vidare kan även en typ av problemkedja 

utläsas: kvinnorna exkluderas från assisterad befruktning i Sverige, vilket leder till 

att de åker till länder där de ges tillgång till behandlingen. Detta leder till att barnen 

som kommer till utomlands förlorar rätten till kännedom om sitt ursprung, vilket 

skapar ett nytt socialt problem. Detta bildar grunden för den sociala problematik 

som en lagstiftad rätt för ensamstående kvinnor till assisterad befruktning ska 

åtgärda. 

 
 

4.1.1  Exkludering 
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Sverige har länge varit i framkant när det gäller familjepolitiken, men under de senaste 
fyra–fem åren har det på många plan stannat av och i vissa fall även gått tillbaka. Är 
det rimligt att Sverige år 2011 diskriminerar en grupp kvinnor som på grund av deras 
civilstånd tvingas söka sig utomlands för assisterad befruktning där lagstiftningen 
kommit ett steg längre än här i Sverige, till exempel Danmark, Finland, Lettland eller 
Belgien? (RP 2010/11: 83, s. 132). 

 
Sverige har hetero- och homosexuella kvinnor som har ingått äktenskap eller är 
sammanboende rätt att bli inseminerade inom hälso- och sjukvården. Samma rätt har 
däremot inte ensamstående ofrivilligt barnlösa kvinnor. När deras barnlängtan blir för 
stark återstår för dem att låta inseminera sig på klinik utomlands. Det orättvisa i denna 
diskriminering av barnlösa kvinnor är ännu mer uppenbart efter 2005, då inseminering 
av lesbiska par blev möjlig i Sverige på samma villkor som för heterosexuella par. För 
ensamstående fortsatte dock dörren att vara stängd (RP 2011/12: 91, s. 58). 

 
 
Vid formuleringen av grunderna för de sociala problemen som lagstiftningen ska 

åtgärda var ”Exkludering” ett av två genomgående teman i policyprocessen. Temat 

kommer ur abstraktionen av kategorierna ”Olika möjligheter” och 

”Diskriminering”, tillsammans med koder som inte kunde kategoriseras men som 

också gav uttryck för meningsinnebörder som kunde klassificeras under temat 

”Exkludering”. Kategorin ”Olika möjligheter” reflekterar koder som påvisar att 

människor ges olika möjligheter till assisterad befruktning baserat på civilstånd. 

”Diskriminering” utgörs av koder som delar meningsinnebörd så till vida att de ger 

uttryck för att ensamstående kvinnor diskrimineras. Sammanlagt utgjordes temat av 

18 koder (se Bilaga). 

I materialet var det vanligt återkommande att hävda att ensamstående kvinnor 

diskriminerades och exkluderades på basis av civilstånd och att denna 

diskrimineringsgrund var orättfärdig. Ofta relaterades problemet till den rätt till 

assisterad befruktning som lesbiska par fick år 2005, vilket ledamöterna menade 

sågs som ett första steg i en modern lagstiftning kring assisterad befruktning. 

Ledamöterna menade att problemet i mångt och mycket byggde på en orättvis 

exkludering av ensamstående kvinnor grundad i civilstånd. Genom detta lades 

grunden för det sociala problemet, där problemets ”fakta” består av exkludering 

grundad i civilstånd. Ett förhållande ska av claims-makers förklaras vara någonting 

som är fel och problematiskt för att vara ett socialt problem (Loseke 2003: 7). Att 

diskriminering är fel torde de flesta vara överens om, vilket gör att påpekanden om 

diskriminering överensstämmer med hur teorin menar att sociala problem 

konstrueras. Diskriminering är vidare ett allvarligt problem, då det strider mot den 
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kulturella föreställningen om att människor inte ska exkluderas genom arbiträra 

bedömningar baserade på kön, sexualitet, etnicitet, religion och kultur. Således 

överensstämmer detta tema med hur teorin om claims-making menar att sociala 

problem konstrueras (Loseke 2003: 55-57). Genom detta kan alltså policyprocessen 

kring den lagstiftade rätten till assisterad befruktning förstås som ett svar på att en 

grupp i samhället exkluderas. Gruppen ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor 

exkluderas och diskrimineras på basis av civilstånd, vilket ledamöterna menar inte 

är acceptabelt i det moderna Sverige. 

 

4.1.2  Ursprung 

Det har nämligen varit så att svenska ensamstående kvinnor i decennier har åkt till 
andra länder för att få just assisterad befruktning. Då får barnen inte kunskap om sitt 
genetiska ursprung eftersom spermadonatorer i många av dessa länder, till skillnad 
från i Sverige, får vara anonyma (RP 2015/16: 51, s. 74). 

 
En ensamstående kvinna har sedan tidigt 1900-tal haft rätt att adoptera ett barn. 
Däremot har fortfarande inte en ensamstående kvinna rätt att bli gravid genom 
insemination. Hon tvingas åka utomlands för sin insemination. Det är kanske inte 
något större problem för henne, men konsekvensen blir desto större för barnet. I 
Sverige finns, baserat på FN:s barnkonvention, rätten för ett barn som tillkommit 
genom insemination att få veta sitt biologiska ursprung. De barn som blir till genom 
insemination i ett annat land får inte den rätten” (RP 2010/11: 83, s. 122). 

 
Debattens andra genomgående tema i problemkonstruktionen handlar om barns 

förlorade rätt och möjlighet till kunskap om sitt biologiska ursprung. Temat 

utgjordes av två kategorier benämnda ”Inte tillgång till ursprung” och ”Inte rätt till 

kunskap om ursprung.” Kategorierna utgjordes tillsammans av 20 koder (se 

Bilaga), vilket visar temats omfattning. Båda kategorierna samlar koder som 

benämner det problematiska med att barn inte har tillgång till kunskap om sitt 

biologiska ursprung. 

Flitigt förekommande var påpekanden om att barn som kommer till genom 

assisterad befruktning utomlands inte får tillgång till kunskap om sperma-

donatorer, vilka är barnens biologiska fäder. Ledamöterna menade att detta var ett 

allvarligt problem som påverkade barnen negativt. Det underliggande antagandet 

var att det per automatik var dåligt för barnen att inte kunna ha tillgång till 

kännedom om sitt ursprung. Detta gör att grunderna för att förhållandet ska 
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betraktas som problematiskt kan antas ligga i en föreställning om att det för barn är 

bra att ha möjlighet till kunskap om sitt biologiska ursprung. 

Genom denna betoning på barnens förlorade rätt till sitt biologiska ursprung kan 

man konstatera att ytterligare en grupp antogs vara påverkad av ett förhållande i 

samhället som åtgärdas genom ändrad rätt för ensamstående kvinnor. Gruppen barn 

som kommit till genom assisterad befruktning utomlands blev utsatta, då deras rätt 

till sitt biologiska ursprung förlorades. Man menade att barnen ”(…) sannolikt 

aldrig kommer att få vad FN:s barnkonvention slår fast, nämligen rätten att veta sitt 

ursprung” (RP 2011/12: 91, s. 29-30) och att ”[d]et problem som har uppstått är att 

barnet inte har någon möjlighet att sedan hitta sin andra biologiska förälder” (RP 

2007/08: 55, s. 4). Detta reflekterar den tyngd som ledamöterna gav problemet. Att 

barn inte får tillgång till kunskap om sin andra biologiska förälder, vilket bryter mot 

vad barnkonventionen slår fast, måste betraktas som både problematiskt och 

allvarligt och det ligger därmed i linje med hur Loseke (2003: 7, 55-57) menar att 

sociala problem konstrueras. Barnens förlorade rätt till kunskap om sitt biologiska 

ursprung betraktas därmed som ett problematiskt socialt förhållande, vilket gör att 

två sociala problem kunnat utkristalliseras i analysen av policyprocessen. 

 

4.2 Orsak 

Genom analysen av orsaken till de sociala problemen framkom ett tema, som jag 

valt benämna ”Lagstiftning”. Den dåvarande svenska lagstiftningen på området 

pekades under hela policyprocessen ut som orsaken till att problem uppstod. Temat 

”Lagstiftning” utgörs av kategorierna ”Hinder” och ”Negativa konsekvenser”, som 

tillsammans består av 13 koder (se Bilaga). Kategorin ”Hinder” utgörs av koder 

som alla pekar ut lagstiftningen som ett hinder för människor, både för 

ensamstående kvinnor som vill skaffa barn och för barn som vill söka sitt ursprung. 

”Negativa konsekvenser” är andra följder av lagstiftningen som i policyprocessen 

uppfattades som negativa, som till exempel att lagstiftningen komplicerar livet för 

ensamstående kvinnor och att den leder till brott mot barnkonventionen. 
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4.2.1  Lagstiftning 

Att barnlängtande ensamstående kvinnor i dag åker utomlands för att genomgå 
assisterad befruktning är en konsekvens av att rådande lagstiftning inte tillåter att detta 
sker i Sverige. Följden av att kvinnorna genomgår behandlingen utomlands blir ofta 
att det inte alltid finns möjlighet för barnet att senare få kännedom om pappans 
identitet. På så sätt utgör nuvarande lagstiftning ett hinder för barn till kvinnor som 
låtit inseminera sig utomlands att få vetskap om sitt ursprung (RP 2015/16: 84). 

 
Jo, de barnen finns och har blivit till i Danmark, Lettland och Finland i och med att vi 
inte tillåter det här inom svensk lagstiftning, inom svensk sjukvård. Dessa barn finns, 
och fler kommer att födas. Dessa barn kommer inte att ha rätt att få veta sitt ursprung. 
Om man nu ska diskutera FN:s barnkonvention, som ni också har gjort, kan jag ställa 
frågan: Varför ska vi inte följa den i det här fallet? Barn finns, barn bör få veta sitt 
ursprung och vi bör göra allt för att de här barnen ska få den möjligheten (RP 2007/08: 
10). 

 
Genom hela policyprocessen framstår dåvarande svensk lagstiftning inom området 

assisterad befruktning vara anledningen till att sociala problem uppstod. Som 

ledamoten i det första citatet ovan påpekar får svensk lagstiftning till följd att 

ensamstående kvinnor åker utomlands för att få tillgång till assisterad befruktning.  

Detta leder till att de barn som blir till på detta sätt inte kan få kunskap om donatorns 

identitet, eftersom donatorn oftast är anonym i andra länder. Ledamöterna påpekade 

vid flera tillfällen att dåvarande svensk lagstiftning utgjorde ett hinder för 

ensamstående kvinnor som ville skaffa egna barn. Ledamöterna menade att Sverige 

hade en lagstiftning som ”(…) som hindrar de kvinnor som längtar efter att ta ansvar 

för ett barn att bli gravida och föda detta barn” (RP 2010/11: 115-116) och att det 

inte kan vara ”(…) statens uppgift att via lagstiftning lägga krokben för vuxna 

människor som inget hellre önskar än att få barn” (RP 2010/11: 134). Lagstiftningen 

– och därmed staten – var alltså orsaken till att ensamstående diskriminerades och 

tvingades åka utomlands för att skaffa barn, vilket i slutändan ledde till att barn inte 

fick kunskap om sitt ursprung.  

Genom att ha funnit detta tema i analysen kan således den diagnostic frame som 

konstruerats i policyprocessen identifieras. Att ledamöterna pekar ut lagstiftningen 

som orsaken till problemen ger därmed mening (Loseke 2003: 59-60) åt de sociala 

problem som diskuterades i föregående avdelning. De sociala problemet som 

förekom i policyprocessen kan således förstås som ett utslag av bristfällig 

lagstiftning, som därmed utgjorde själva grunden för varför problemen uppstod. 
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Den kedja av problem som nämndes ovan under rubriken ”Problem” har alltså en 

gemensam källa: den dåvarande lagstiftningen. Lagstiftningen diskriminerade 

ensamstående kvinnor, som därmed var tvungna att resa utomlands för assisterad 

befuktning. Detta ledde i sin tur till att barnen till dessa kvinnor inte fick rätt till 

kunskap om sitt ursprung.  

Att lagstiftningen pekades ut som orsaken till problemet förklarar ytterligare 

varför åtgärden kom till och varför den ser ut som den gör (Loseke 2003: 91-100). 

Eftersom lagstiftningen var orsaken till problemen kan en förklararing till varför 

rätten till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor tillkom ges. Den 

dåvarande lagstiftningen ledde till en diskriminering av människor grundad i 

civilstånd, vilket därmed förklarar varför lagstiftningen också ändrades. Att rätten 

kom till kan också förklaras genom identifieringen av problemet med barns 

förlorade rätt till kunskap om ursprung. Eftersom barn som kom till genom 

assisterad befruktning utomlands inte fick tillgång till kunskap om sitt biologiska 

ursprung, behövde rätten inkludera att barn som kommer till genom assisterad 

befruktning i Sverige ska ha rätt till kunskap om sitt ursprung. Då problemet 

tillsammans med exkludering var det mest dominerande, kan alltså detta förklara 

både tillkomsten av rätten och utformningen den fick. Orsaken till problemen var 

alltså lagstiftningen, vilket gör att en ändrad lagstiftning och en ny rätt till assisterad 

befruktning för ensamstående kvinnor följer som en naturlig och logisk åtgärd 

grundat i problemen och orsaken till dem.  

 
 

4.3 Identitet 

I konstruktionen av identitet i policyprocessen har av analysen två teman 

framkommit: ”Trygghet” och ”Tillitsfullhet”. Dessa teman har dominerat de 

beskrivningar och tillskrivningar som förekommit när man talat om de 

ensamstående kvinnorna. Nedan följer analysrapporten och genomgången av 

identitetskonstruktionens två teman. 

4.3.1  Trygghet 



 

 24 

När en ensamstående mamma skaffar barn är barn ofta oerhört efterlängtat av många, 
som släkt och vänner till kvinnan och morföräldrar som har längtat, och det är ofta ett 
väl genomtänkt beslut. Bland kvinnor som väljer insemination är dessutom fler än 
genomsnittet högutbildade med välbetalda jobb, sådana som man i vanliga fall kallar 
resursstarka föräldrar. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg (RP 2015/16: 80). 

 
Detta handlar om barn som är planerade och efterlängtade, inte bara av sina mödrar 
utan också av morföräldrar, mostrar, morbröder och andra i det sociala nätverk som 
deras mamma har omkring sig (RP 2007/08: 28). 

 
 

Temat ”Trygghet” bygger på kategorierna ”Socialt nätverk” och ”Ekonomiska 

resurser”. ”Socialt nätverk” utgörs av koder som tillskriver ensamstående kvinnor 

en stor social miljö, vilket gör barn till dessa kvinnor mindre utsatta. ”Ekonomiska 

resurser” utgörs vidare av koder som tillskriver de ensamstående kvinnorna 

ekonomisk resursstarkhet. Tillsammans utgörs kategorierna av 14 koder (se 

Bilaga), vilket visar att detta tema varit genomgående i policyprocessen. 

Båda dessa kategorier reflekterar koder som tillskriver kvinnorna social och 

ekonomisk trygghet, vilket är en förutsättning för att deras barn ska få en bra 

uppväxt. Att betona just deras sociala nätverk tycks minska oron för att barnen ska 

växa upp med bara mamman som vuxen förebild och ombesörjare. Barnen kommer 

också växa upp under ekonomiskt trygga förhållanden, som ytterligare bidrar till en 

trygg uppväxtmiljö för barnen. Genom att tillskriva kvinnorna denna typ av 

egenskaper kan en försäkran om kvinnornas duglighet som föräldrar fastslås, vilket 

gör att barnens trygghet ytterligare befästs. Att kvinnorna både har ekonomiska och 

sociala resurser till förfogande borgar för en god uppväxtmiljö för de barn som 

kommer till genom assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. 

 
 

4.3.2  Tillitsfullhet 

Men jag tvivlar inte en sekund på att de som väljer att uppfostra barn på egen hand 
gör det efter mycket noggrant och moget övervägande och med full support från släkt 
och vänner (RP 2007/08: 25). 

 
Det är ofta fråga om mogna kvinnor, som Eva Olofsson berättade om tidigare, som 
längtar efter att bli mamma och förälder. De barn som föds är naturligtvis mycket 
efterlängtade. För dessa kvinnor är detta en glädjens dag” (RP 2007/08: 22). 
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Temat ”Tillitsfullhet” bygger på kategorierna ”Ansvarsfullhet” och ”Mognad”. Den 

första kategorin samlar koder som alla på något sätt tillskriver kvinnorna 

egenskaper som exempelvis noggrannhet och ansvarsfullhet. ”Mognad” består av 

koder som handlar om de ensamståendes ålder och grad av mognad. Sammantaget 

bygger kategorierna på 12 koder (se Bilaga) som alla på något sätt tillskriver 

kvinnorna tillitsfullhet. 

Dessa två kategorier uttrycker båda föreställningar om kvinnorna som 

noggranna och väl underbyggda i sitt beslut att själva skaffa barn. Kategorin 

”Ansvarsfullhet” innehåller koder som reflekterar det ansvar och den noggrannhet 

som kvinnorna tar i sitt beslut. Man menar att de inte tar några förhastade beslut, 

utan noga överväger sina val. Genom detta tillskrivs egenskaper som gör dem 

lämpade som föräldrar och redo för den utmaning som står framför dem.  

Kategorin ”Mognad” består av koder som tillskriver kvinnorna ålder och 

mognad, vilket verkar reflektera ytterligare en föreställning om kvinnornas 

lämplighet som föräldrar. Att tillskriva dem sådana egenskaper bidrar än mer till 

den bild av kvinnorna som lämpade för föräldraskapet, då bilden av dem som 

mogna ytterligare förstärker bilden av dem som ansvarsfulla och lämpliga föräldrar. 

Betoningen på kvinnornas ålder leder till en bild av dem som kvinnor med 

erfarenhet som till slut bestämt sig för att skaffa barn. De har genom sin livs-

erfarenhet skapat sig en grund där barnen kommer känna sig trygga, då kvinnorna 

genom sin erfarenhet vet hur de ska handskas med uppfostrandets vedermödor. 

Genom detta kan betoningen på kvinnornas ålder fungera som en lugnande bild för 

åhörare som skulle oroa sig för att barnen växer upp hos en ung och därmed mindre 

lämpad förälder. Kategorierna tycks reflektera en kulturell föreställning om att 

föräldrar bör vara bestämda och väl övervägda i sitt beslut att skaffa barn och att 

äldre kvinnor är mer benägna till detta.   

4.3.3  Sammanfattning av identitetskonstruktion 

Ur denna genomgång av teman och kategorier som varit förekommande i 

policyprocessen kan en bild av gruppen ofrivilligt ensamstående kvinnor 

utkristalliseras. Gruppen utgörs av personer med ekonomiska resurser, som därmed 
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materiellt kan bistå barnen med goda uppväxtförhållanden. Utöver denna aspekt 

kan deras stora sociala nätverk bidra med en social trygghet för barnen, som 

förutom modern kommer kunna knyta an till och vårdas av andra vuxna personer i 

moderns närhet. Eftersom kvinnornas mognad betonades i processen innefattar 

bilden av dem också en viss ålder och erfarenhet. Mognaden antas bidra med 

förtroende för kvinnorna som föräldrar och beslutsfattare, vilket också stärks av 

betoningen på den noggrannhet och ansvar kvinnorna tar vid beslutet att själva 

skaffa barn. Sammanfattningsvis framträder en bild gruppen som socialt och 

ekonomiskt stabila personer som uppnått en mognad och livserfarenhet som krävs 

för att fatta kloka beslut. Allt sammantaget ges en bild av gruppen ensamstående 

mödrar som i allra högsta grad kan förväntas vara goda och trygga föräldrar åt de 

barn som kommer till genom assisterad befruktning i Sverige. 

 

4.4 Målgrupp 

För att ge denna uppsats ytterligare kraft i den förklarande ansatsen undersöktes 

konstruktionen av identitet i policyprocessen. I analysen framträdde en i alla drag 

positiv bild av den grupp som berörs av den nyinstiftade rätten. Som ovan 

redogjorts för landade analysen i kategorier och teman som alla på något sätt 

tillskrev gruppen positiva egenskaper, vilka bidrog med att stärka bilden av dem 

som lämpliga föräldrar. Mognad och ansvar måste båda betraktas vara positiva 

egenskaper hos personer, och den bild av kvinnorna som ekonomiskt och socialt 

resursstarka bidrar än mer till en positiv konstruktion av målgruppen. 

För att förklara policyns tillkomst måste också föreställningar om vilken 

politisk, social och ekonomisk makt som den aktuella målgruppen har undersökas. 

Vilken upplevd makt gruppen antas ha spelar en roll i hur och varför policys 

utformas och kommer till (Loseke 2003: 103-105; Schneider & Ingram 1993). 

Genom att gruppen tillskrivs både ekonomisk och social status landar detta i en 

framställning av gruppen som både resursstark och med stora sociala nätverk. Detta 

är relevant i sammanhanget, då människor som lever under goda ekonomiska 

förhållanden i högre utsträckning röstar än människor med lägre ekonomisk status. 

I detta spelar också utbildningsnivå roll, då människor med högre utbildningsnivå i 
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högre utsträckning tenderar att rösta än människors med lägre utbildningsnivå. 

Dessutom är ålder relevant i sammanhanget, då äldre människor tenderar i högre 

utsträckning röstar jämfört yngre människor deltar i val (Loseke 2003: 103-4; SCB 

2015).  

Av analysen framträdde att alltigenom positiva egenskaper associerades med 

gruppen ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor. Eftersom de dessutom verkar 

upplevts ha en hög ekonomisk och social status, kombinerat med en viss ålder, tycks 

deras politiska makt också upplevas som stor. Ur detta bör identitetskonstruktionen 

tillsammans med föreställning om den politiska makten utgöra en målgrupp som i 

hög grad liknar den typ av målgrupp som kombinerar en positiv 

identitetskonstruktion och en upplevt stor politisk makt (Loseke 2003: 103-104; 

Schneider & Ingram 1993). Utifrån analysen ovan kan en delförklaring till rättens 

tillkomst och utformning ges: rätten kan på många sätt upplevas vara en fördel som 

tilldelas de ensamstående kvinnorna. Att rätten fungerar som en fördel snarare än 

som ett straff eller en symbolisk åtgärd ter sig uppenbar när man ser till att rätten 

faktiskt erbjuder kvinnorna något. Kvinnorna ges tillgång till assisterad befruktning 

i Sverige, samtidigt som kvinnor som önskar åka utomlands för assisterad 

befruktning inte hindras göra det. Allt detta ligger i linje med vad en grupp som 

konstruerats på detta sätt förväntas få i policyprocesser (Loseke 2003: 103-104; 

Schneider & Ingram 1993). Således har genom analysen ytterligare en förklaring 

till rättens tillkomst och utformning givits. I analysen har en positiv konstruktion 

identifierats, och genom att gruppens upplevda politiska status har behandlats ovan, 

bör detta betraktas som delförklaring till varför rätten för ensamstående kvinnor att 

få tillgång till assisterad befruktning i Sverige kom till.   
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5 Diskussion 

I denna uppsats har resultatet av analysen visat att problem- och 

orsakskonstruktionen i policyprocessen förklarar rättens uppkomst. Därmed har 

analysen lyckats med sitt syfte att ge svar åt uppsatsens frågeställning. Med hjälp 

av den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har två delförklaringar kunnat ges till 

varför rätten tilldelades ensamstående kvinnor. Därmed anses beslutet att använda 

den konstruktivistiska teorin om claims-making vara lyckat, då denna teoretiska 

grund varit användbar i förståelsen av policyprocessen och bidragit med analytisk 

kraft till undersökningen. I arbetet har det visat sig att undersöka just hur problemen 

och dess orsaker konstrueras ger forskaren goda verktyg för att förklara 

socialpolitisk lagstiftning. Därför bör liknande lagstiftning kunna undersökas på 

liknande vis. Genom att rikta blicken mot problem- och orsakskonstruktionen kan 

andra forskare ge förklaringar till lagstiftning och andra fenomen i policyprocesser. 

För att ge ytterligare kraft till förklaringen kan också en undersökning av 

identitetskonstruktionen göras. Därmed menar jag att denna ansats kan användas av 

fler för att bidra med kunskap till och utveckla metodologiska redskap inom det 

statsvetenskapliga fältet. Andra forskare som är intresserade av att nå kvalitativa 

förklaringar till lagstiftning kan med fördel anta detta angreppssätt.  

 

Ur resultatet var vissa av de teman som återfanns mer intressanta än andra. Särskilt 

intressant var temat ”Ursprung” i problemkonstruktionen. Att det betraktades som 

ett socialt problem att barn som tillkommit genom assisterad befruktning utomlands 

inte fick tillgång till kunskap om genetiskt ursprung var inget antagande vid arbetets 

början. Att denna problematik betonades är intressant, då det i samma debatt 

förordades ett modernt och öppet förhållningssätt till familjebildning och 

familjebegrepp. I samma debatt som det påpekades att kärnfamiljen var en förlegad 

norm och där vikten av ett inkluderande familjebegrepp lyftes, betonades också 

vikten av biologi. I en debatt där antalet föräldrar sades vara oviktigt – en eller fyra 

föräldrar kan vara lika bra som två – framstod ändå vikten av det biologiska som 
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central. Därmed uppstod i processen ett slags motsägelse, där både det ”moderna” 

och det ”biologiska” betonades. 

Denna motsägelse kan kanske vara en del av det mönster Susanne Lundin finner 

i sin studie av ofrivillig barnlöshet och assisterad befruktning. I boken Guldägget 

är just de motsägelser som assisterad befruktning skapar ett centralt tema. 

Biomedicinen skapar både valfrihet och imperativ; den öppnar både möjligheter 

och föreskriver beteende på samma gång. Den skapar möjligheter för personer som 

tidigare inte kunnat bli föräldrar att bli det, men i samma process uttalar den sig om 

vad föräldraskap är och bör vara (Lundin 1997: 10-13). Policyprocessen kring 

assisterad befruktning för ensamstående skulle också kunna förstås i sådana termer: 

den öppnar upp möjligheten för ensamstående att genomgå assisterad befruktning i 

Sverige, och därmed vidgas svensk lagstiftnings föräldraskaps- och familjebegrepp. 

Samtidigt föreskriver processen att biologi är en fortsatt viktig komponent i 

familjebegreppet, vilket tycks motsäga ett ”modernt” och öppet förhållande till 

föräldraskap. Ett öppet och inkluderande familjebegrepp kan visserligen ha ett 

biologiskt inslag, men en betoning på biologi tycks motsäga just den inkluderande 

delen av begreppet. Detta leder till att policyprocessen kring lagstiftningen 

föreskriver vikten av biologi samtidigt som det i samma debatt framhålls att staten 

bör hålla sig undan föreskrifter om normer kring familj och föräldraskap. 

Vidare tycks resultatet av analysen bekräfta den bild av en biologisering av 

politiken som Jonsson Malm (2011) finner i sin avhandling. Värderingen av 

biologiskt släktskap återfinns också i policyprocessen kring assisterad befruktning 

för ensamstående kvinnor, vilket överensstämmer med den bild Jonsson Malm 

menar att den offentliga utredningen på 80-talet reflekterar. Att i både problem- och 

lösningsformuleringen betona det problematiska med att barn inte får kännedom 

om biologiskt ursprung kan tyda på en fortsatt biologisering av den 

reproduktionspolitiska diskursen.  

Dessutom skiljer sig resultatet i denna uppsats jämfört Jonsson Malms (2011) 

resultat av analysen av 1980-talets utredning. I policyprocessen kring assisterad 

befruktning för ensamstående kvinnor gavs ”barnets bästa” en annan mening än det 

gjort tidigare. Istället för att två föräldrar var essentiellt för barnets bästa betonades 

biologi än mer i detta sammanhang. Barnets bästa kan här istället förstås som att 

barn ska ha rätt till kännedom om sitt biologiska ursprung, men att en mor och far 

var inte längre nödvändigt för ett barns välfärd. Eftersom barnens förlorade rätt till 
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kännedom följde av att kvinnor åkte utomlands för assisterad befruktning, kan 

åtgärden förstås som ett svar på att ”det bästa” förvägrades dessa barn. Därmed kan 

betoningen på barnens förlorade rätt till kännedom om biologiskt ursprung kanske 

ges en förklaring genom att det strider mot den nuvarande uppfattningen av barnets 

bästa i svensk reproduktionspolitik.  

Att ofrivillig barnlöshet som socialt problem inte var dominerande (inget tema) 

i den svenska debatten är intressant också i relation till Kanckos analys av den 

finska debatten, där ofrivillig barnlöshet som samhälleligt problem var mer 

genomgripande (2012). Eftersom inget tema kring ofrivillig barnlöshet som 

psykologiskt eller socialt problem kunde återfinnas i analysen av den svenska 

policyprocessen, måste slutsatsen dras att detta problem inte ansågs vara särskilt 

stort för de ensamstående kvinnornas. Varför denna skillnad uppstått skulle vara ett 

intressant ämne för ytterligare forskning. En undersökning av skillnaden i nordisk 

politik rörande assisterad befruktning för ensamstående kvinnor vore ett intressant 

komplement till den utredning som Riita Burrell (2006) utförde på uppdrag av 

nordiska ministerrådet, där en komparativ studie av nordisk lagstiftning på det 

reproduktionspolitiska området gjordes. En studie när nu alla nordiska länder 

förutom Norge gett ensamstående kvinnor en laglig rätt till assisterad befruktning 

skulle kunna finna likheter och olikheter mellan policyprocesserna i de nordiska 

länderna, och därmed öppna upp förståelse utifrån vilka grunder rätten i de olika 

länderna stiftats.  

Ett annat intressant resultat av analysen var att orsaken till problemet ansågs 

vara den rådande svenska lagstiftningen på området. Som påvisades i analysen 

tycks en problemkedja målas upp i policyprocessen: lagstiftningen diskriminerar 

ensamstående kvinnor, vilket leder till att de åker utomlands för assisterad 

befruktning, vilket i sin tur leder till att barn inte får tillgång till kunskap om sitt 

biologiska ursprung. Därmed blev just en ändrad lagstiftning åtgärden för de sociala 

problemen som konstruerades under policyprocessen, vilket bekräftar den logiska 

följd som enligt Loseke åtgärden får genom konstruktionen av problem och orsak 

(2003: 6). Att spåra den upplevda orsaken till problemet har således givit åtgärden 

en förklaring, då orsaksformuleringen rymmer sin logiska åtgärd i den förändrade 

lagstiftningen.  
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6 Avslutning 

I denna uppsats har det av analysen framkommit att de sociala problemen i 

policyprocessen bestod i att ensamstående kvinnor exkluderades och att barn inte 

fått tillgång till kunskap om sitt biologiska ursprung. Orsaken till att dessa problem 

uppstod visades genom analysen vara den dåvarande svenska lagstiftningen, som 

diskriminerade kvinnor och fick dem att åka utomlands för assisterad befruktning. 

Detta ledde i sin tur till att barn i Sverige föddes utan tillgång till kunskap om sitt 

genetiska ursprung. 

Analysen riktades dessutom mot hur identitetskonstruktion gjordes i 

policyprocessen. Ur analysen framkom att ensamstående kvinnor konstruerades 

genom att de tillskrevs positiva egenskaper, där teman som tillskrev dem 

tillitsfullhet och trygghet var centrala. Kvinnorna tillskrevs mognad och antogs vara 

välutbildade med goda ekonomiska förutsättningar, vilket tyder på att de 

uppfattades vara människor med ekonomisk och politisk makt. Därmed stämde de 

in på den typ av målgrupp som konstrueras positivt och upplevs ha en stor politisk 

makt. Resultatet av analysen kunde då tillfogas till förklaringen av lagstiftningen, 

då det enligt Schneider och Ingram (1993) spelar stor roll vilken typ av målgrupp 

som lagstiftning rör. 

I uppsatsen har alltså en förklaring givits till varför ensamstående kvinnor den 

1 april 2016 gavs rätt till assisterad befruktning i Sverige. Förklaringen har 

återfunnits i hur problem, orsaker och identitet konstruerats i policyprocessen och i 

analys och diskussion har framhållits hur och varför denna förklaring bör betraktas 

som korrekt. Därmed har analysen i uppsatsen nått upp till dess syfte och 

frågeställning, som var att förklara varför ensamstående kvinnor gavs rätt till 

assisterad befruktning.  
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8 Bilaga 

8.1 Problem 

Kategori: Olika 
möjligheter 

Tema: 
Exkludering 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”Men det är bara kvinnor som lever i en 
parrelation som har möjlighet att få tillgång 
till assisterad befruktning enligt lag. Det är 
dock vanligt att ensamstående kvinnor söker 
behandling på klinik i till exempel Finland 
eller Danmark, vilket gör att det redan i dag 
föds barn som tillkommit genom assisterad 
befruktning av ensamstående kvinnor i 
Sverige” (RP 2006/07: 79, s. 63). 

Bara kvinnor i 
parrelationer får enligt 
lag tillgång till 
assisterad befruktning. 

Ensamstående ges inte 
tillgång till 
befruktning. 

”I dag har endast den kvinna som lever i en 
heterosexuell parrelation möjlighet att få 
tillgång till behandling med donerat ägg, 
enligt bestämmelserna om befruktning 
utanför kroppen. Detta får till följd att de 
kvinnor som är infertila och ensamstående 
inte ges samma möjlighet till behandling 
som de kvinnor som valt att leva med en 
man” (RP 2006/07: 79, s. 63). 

Bara heterosexuella 
infertila kvinnor i 
parrelationer har 
möjlighet till 
befruktning med 
donerat ägg. Ensam-
stående ges inte samma 
möjlighet. 

Ensamstående ges inte 
samma möjlighet som 
heterosexuella kvinnor 
i parrelationer. 

”Av samma orsaker som lesbiska och 
bisexuella kvinnor som lever i en relation 
med en kvinna bör få tillgång till behandling 
med donerade ägg bör även de kvinnor som 
är ensamstående få tillgång till sådan 
behandling, oavsett sexuell läggning. Det är 
inte rimligt att kvinnors möjlighet till 
behandling med donerade ägg ska vara 
beroende av civilstånd och sexuell 
läggning” (RP 2006/07: 79, s. 63-64). 

Av samma anledning 
som lesbiska och 
bisexuella kvinnor i 
parrelationer får 
möjlighet till 
behandling, bör 
ensamstående får det. 
Möjlighet ska inte bero 
på civilstånd eller 
sexuell läggning.   

Alla ska ges möjlighet, 
oberoende av 
civilstånd eller sexuell 
läggning. Det görs inte 
idag. 

”Det finns fortfarande ingenting som säger 
att man inte ska låta ensamstående kvinnor 
få rätt till en assisterad befruktning. I dag 
finns den möjligheten. Varför ska man 
utesluta en grupp av kvinnor som längtar att 
bära och föda ett barn? Möjligheten finns. 
Det handlar bara om ett hårdnackat 
motstånd och någon sorts etisk konstig 
diskussion som jag inte hänger med på 

Varför ska man utesluta 
en grupp av kvinnor 
som längtar att bära att 
och föda ett barn, när 
möjligheterna finns? 

En grupp kvinnor 
utesluts från 
möjligheter 
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riktigt och där ni säger nej” (RP 2007/08: 
55, s. 10) 
”Detta får till följd att de kvinnor som är 
infertila och ensamstående inte ges samma 
möjligheter till behandling som de kvinnor 
som valt att leva med en man” (RP 2009/10: 
99, s. 9). 

Ensamstående ges inte 
samma möjlighet som 
kvinnor som lever med 
en man. 

Olika möjligheter ges 
beroende på civil-
stånd. 

 

Kategori: Diskriminering Tema: 
Exkludering 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”I dag är det endast kvinnor som lever i en 
parrelation som har laglig möjlighet att få 
tillgång till assisterad befruktning. 
Ensamstående kvinnor är diskriminerade 
från all fertilitetsvård i Sverige, trots att 
svensk lag tillåter såväl ensamstående 
föräldraskap som adoption” (RP 2006/07: 
79, s. 67) 

Idag är det bara kvinnor 
i parrelationer som får 
tillgång till assisterad 
befruktning, 
ensamstående 
diskrimineras därmed. 

Diskriminering 
grundad i kvinnans 
civilstånd 

”Självklart är det inte en mänsklig rättighet 
att få barn. Däremot är det en mänsklig 
rättighet att inte diskrimineras när det gäller 
barn på grund av sitt civilstånd. 
Ensamstående kvinnor borde därför ges 
samma möjligheter till hjälp som 
heterosexuella och lesbiska par har” (RP 
2006/07: 79, s. 67). 

Ingen mänsklig rättighet 
att få barn. Mänsklig 
rättighet att inte 
diskrimineras. 
Ensamstående ges inte 
samma möjlighet som 
andra 

Mänsklig rättighet att 
inte diskrimineras, 
ensamstående 
diskrimineras. 

”Miljöpartiet anser att ensamstående 
kvinnor bör få tillgång till assisterad 
befruktning enligt samma villkor som 
kvinnor som lever i en parrelation. Vi menar 
att barnlösa ensamstående kvinnor 
diskrimineras i Sverige i dag. Som 
ensamstående kvinna har man möjlighet att 
adoptera lagligt men inte att inseminera” 
(RP 2009/10: 99, s. 8). 

Ensamstående bör få 
tillgång till AB på 
samma villkor som 
kvinnor i parrelation, då 
de ensamstående idag 
diskrimineras. 
Ensamstående får 
dessutom adoptera, men 
inte inseminera. 

Inte alla kvinnor har 
rätt till insemination, 
därför sker en 
diskriminering.  

”Ofrivillig barnlöshet drabbar inte bara 
människor som lever i parförhållanden. Det 
kan lika gärna gälla en för tillfället 
ensamstående kvinna. Det är ju under en 
begränsad tid i livet som det är mest 
aktuellt. Vi anser inte att det är rimligt att 
som i dag diskriminera en hel grupp 
barnlängtande kvinnor på grund av deras 
civilstånd och tvinga dem att söka sig till 
länder där lagstiftningen kommit ett steg 
längre, som exempelvis Danmark, Finland, 
Lettland, Storbritannien och Belgien. Vi 
menar att även ensamstående kvinnor som 
vill skaffa barn borde ges rätt till assisterad 
befruktning” (RP 2010/11: 83, s. 93) 

Det är inte rimligt att 
diskriminera en hel 
grupp barnlängtande 
kvinnor på grund av 
civilstånd, och tvinga 
dem söka sig 
utomlands. 

Ensamstående kvinnor 
diskrimineras på grund 
av civil-stånd. 
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”Sverige har länge varit i framkant när det 
gäller familjepolitiken, men under de 
senaste fyra–fem åren har det på många plan 
stannat av och i vissa fall även gått tillbaka. 
Är det rimligt att Sverige år 2011 
diskriminerar en grupp kvinnor som på 
grund av deras civilstånd tvingas söka sig 
utomlands för assisterad befruktning där 
lagstiftningen kommit ett steg längre än här 
i Sverige, till exempel Danmark, Finland, 
Lettland eller Belgien?” (RP 2010/11: 83, s. 
132). 

Är det rimligt att 
Sverige år 2011 
diskriminerar en grupp 
kvinnor på grund av 
civilstånd och därmed 
tvingar dem utomlands 
för AB? 

Inte rimligt att 
diskriminera en grupp 
kvinnor baserat på 
civilstånd. 

”Är det okej? Naturligtvis inte. Det är dags 
att sluta diskriminera gruppen kvinnor som 
på egen hand via assisterad befruktning vill 
bli föräldrar. Det är dags att Sverige får en 
modern lagstiftning som också inkluderar 
ensamstående kvinnors rätt till 
insemination” (RP 2010/11: 83, s. 132). 

Det är dags att sluta 
diskriminera kvinnor 
som på egen hand via 
AB vill bli föräldrar.  

Diskriminering av 
ensamstående kvinnor. 

”Grunden för detta betänkande är att 
utskottet anser att det inte är rimligt att det 
görs skillnad när det gäller rätten att bli 
förälder genom assisterad befruktning 
beroende på om man lever i par eller som 
ensamstående. Nu är det dags, nu är det hög 
tid, att ge alla möjlighet att bli föräldrar, 
oavsett om man lever som olikkönade par, 
samkönade par eller som ensamstående. Nu 
behöver inte längre ensamstående kvinnor 
åka utomlands för en assisterad 
befruktning” (RP 2011/12: 91, s. 13) 

Det är inte rimligt att 
det som nu görs skillnad 
när det gäller rätten att 
bli förälder genom AB 
beroende på civilstånd. 
Ensamstående behöver 
inte längre åka 
utomlands. 

Inte rimligt att som nu 
att göra skillnad i 
rätten beroende på 
civilstånd. 

 

”Sverige har hetero- och homosexuella 
kvinnor som har ingått äktenskap eller är 
sammanboende rätt att bli inseminerade 
inom hälso- och sjukvården. Samma rätt har 
däremot inte ensamstående ofrivilligt 
barnlösa kvinnor. När deras barnlängtan blir 
för stark återstår för dem att låta inseminera 
sig på klinik utomlands. Det orättvisa i 
denna diskriminering av barnlösa kvinnor är 
ännu mer uppenbart efter 2005, då 
inseminering av lesbiska par blev möjlig i 
Sverige på samma villkor som för hetero-
sexuella par. För ensamstående fortsatte 
dock dörren att vara stängd” (RP 2011/12: 
91, s. 58). 

Kvinnor i relationer har 
rätt till insemination, 
men inte ensamstående. 
Det orättvisa i denna 
diskriminering blev 
ännu mer uppenbart 
efter 2005, då lesbiska 
gavs rätten. 

Orättvis diskriminering 
av ensamstående 
kvinnor. 

 

Det är emot allt vad logik och rättvisa heter 
att ofrivilligt barnlösa kvinnor i Sverige 
tvingas åka utomlands. (RP 2011/12: 91, s. 
58) 

Mot logik och rättvisa 
att kvinnor tvingas åka 
utomlands. 

Kvinnorna behandlas 
orättvist. 

 
 

Kategori: Övrigt Tema: 
Exkludering 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
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”Jag kan hålla med om att det inte finns 
någon absolut rättighet att skaffa barn. Men 
samtidigt måste det finnas väldigt goda skäl 
från samhällets sida till att exkludera en hel 
grupp och säga att just den gruppen per 
definition inte passar för att ha barn” (RP 
2007/08: 55, s. 5). 

Samhället måste ha 
goda skäl för att 
exkludera en grupp som 
per definition inte 
passar för att ha barn.  

 

En grupp i samhället 
exkluderas.  

 

”I dagsläget förvägras alla de kvinnor som 
lever ensamma möjligheten och rätten att bli 
förälder. De får söka sig utomlands till 
länder som kommit ett steg längre, till 
exempel våra grannländer Danmark och 
Finland samt Lettland, England och 
Belgien” (RP 2010/11: 83, s.95). 

Ensamstående kvinnor 
förvägras rätten att bli 
förälder, och tvingas 
därför utomlands. 

Ensamstående 
förvägras rätten. 

”Varför ska vi utesluta en grupp kvinnor 
som själva vill bära och föda fram ett barn? 
Varför nekar alliansregeringen denna grupp 
möjligheten till assisterad befruktning? Jag 
förstår inte resonemanget. Jag vill uppmana 
er att följa med verkligheten, följa med 
tidens utveckling och sluta diskriminera 
denna grupp” (RP 2010/11: 83, s. 133). 

Varför ska vi utesluta 
och neka en grupp 
kvinnor som själva vill 
bära och föda fram ett 
barn assisterad 
befruktning? 

Uteslutning och 
nekande av 
ensamståendes vilja 

”Det är ingen mänsklig rättighet att få barn, 
och egna barn är heller ingen förutsättning 
för ett lyckligt liv. Men samtidigt kan det 
inte vara statens uppgift att via lagstiftning 
lägga krokben för vuxna människor som 
inget hellre önskar än att få barn, särskilt 
inte en borgerlig regerings” (RP 2010/11: 
83, s. 134). 

Det kan inte vara 
statens uppgift att via 
lagstiftning lägga 
krokben för vuxna 
människor som inget 
hellre önskar än att få 
barn. 

Staten lägger krokben 
för vuxna som vill ha 
barn. 

 
Kategori: Inte tillgång till 
ursprung 

Tema: 
Ursprung 

 

   
Citat Meningsenhet Kod 
”I dag åker många ensamstående kvinnor 
utomlands. Assisterad be-fruktning är 
tillåtet i till exempel våra grannländer 
Danmark, Finland och Lettland, för att 
nämna några. Kvinnorna åker dit för att 
söka behandling. Det innebär bland annat att 
de barn som blir till på detta sätt inte har 
möjlighet att få reda på sitt biologiska 
ursprung eftersom lagstiftningen i dessa 
länder ser helt annorlunda ut än i Sverige. 
För de barns skull som trots lagstiftningen i 
Sverige blir till vore det önskvärt att deras 
mammor kunde få behandling inom den 
svenska sjukvården” (RP 2007/08: 55, s. 3) 
 

Många åker utanför 
Sverige för AB. Barn 
får därmed inte tillgång 
till sitt biologiska 
ursprung.  

Barn saknar tillgång 
till biologiskt 
ursprung, vilket är 
negativt. 

”I dag är det så att om en kvinna vill skaffa 
barn har hon många möjligheter till buds. 
En av dem är att åka till Finland eller 
Danmark och inseminera om hon inte har 
någon partner. Det är många kvinnor som 
gör det i dag. Det problem som har uppstått 

Många möjligheter att 
insemineras utomlands. 
Det problem som följer 
är att barn inte har 

Barn har inte tillgång 
till sin andra 
biologiska förälder. 
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är att barnet inte har någon möjlighet att 
sedan hitta sin andra biologiska förälder” 
(RP 2007/08: 55, s. 4). 

tillgång till sin andra 
biologiska förälder. 

”Men det finns fortfarande människor som 
inte kan få hjälp i Sverige, nämligen 
ensamstående kvinnor. De kan prövas som 
adoptivföräldrar, men vill de skaffa egna 
biologiska barn får de antingen åka 
utomlands där det är lagligt – men då kan 
barnen inte spåra sitt biologiska ursprung, 
eftersom donatorn ofta är anonym – eller 
försöka hitta en lämplig man någonstans 
som, med eller mot sin vilja, kan ställa upp 
och bli pappa. Det kanske inte känns rätt, 
vare sig mot barnet eller mot mannen” (RP 
2011/12: 91, s. 25). 

Vill ensamstående 
skaffa biologiska barn 
får de åka utomlands 
och insemineras, men 
då kan barnet inte spåra 
sitt biologiska 
ursprung. 

Barnet kan inte spåra 
sitt biologiska 
ursprung. 

”Det har nämligen varit så att svenska 
ensamstående kvinnor i decennier har åkt 
till andra länder för att få just assisterad 
befruktning. Då får barnen inte kunskap om 
sitt genetiska ursprung eftersom 
spermadonatorer i många av dessa länder, 
till skillnad från i Sverige, får vara 
anonyma” (RP 2015/16: 51, s. 74). 

Kvinnor har åkt till 
andra länder för att få 
assisterad befruktning. 
Då får inte barnen 
kunskap om sitt 
genetiska ursprung, då 
donatorerna får vara 
anonyma. 

Barn har inte fått 
tillgång till sitt 
genetiska ursprung.  

”Ensamstående kvinnor som önskar få barn, 
och som inte kan befruktas här genom 
assisterad befruktning, åker till andra länder, 
Emma. De åker exempelvis till Danmark 
där man har anonyma spermagivare. Om vi 
nu klubbar det här i dag, vilket vi kommer 
att göra ungefär kl. 16, innebär det att de här 
barnen får tillgång till sina genetiska 
pappor” (RP 2015/16: 51, s.75). 
 

Kvinnor åker 
exempelvis till 
Danmark, där man har 
anonyma spermagivare. 
Barnen får inte tillgång 
till sina genetiska 
pappor. 

Barnen får inte tillgång 
till sina genetiska 
pappor. 

”Följden av att kvinnorna genomgår 
behandlingen utomlands blir ofta att det inte 
alltid finns möjlighet för barnet att senare få 
kännedom om pappans identitet. På så sätt 
utgör nuvarande lagstiftning ett hinder för 
barn till kvinnor som låtit inseminera sig 
utomlands att få vetskap om sitt ursprung” 
(RP 2015/16: 51, s. 84) 

Följden av att kvinnor 
genomgår behandling 
utomlands är att barnet 
inte alltid får möjlighet 
att få kännedom om 
pappans identitet. 

Inte alltid möjlighet för 
barnen att få 
kännedom om pappans 
identitet.  

”Under tiden har många kvinnor rest 
utomlands för insemination, vilket är en 
nackdel just med tanke på barnens 
möjligheter att söka sitt ursprung när de har 
kommit upp i åren” (RP 2015/16: 51, s. 88). 

Kvinnor har rest 
utomlands för 
insemination, vilket är 
en nackdel för barnen 
då de inte kunnat söka 
sitt ursprung.  

Barn har inte kunnat 
söka sitt ursprung.  

”Det gick ju inte att hitta några fäder till 
barnen när det gäller de kvinnor som jag 
refererade till i min motion från 1992. Det 
var ju vid tillfälliga restaurangbesök och 
andra tillfällen som man såg till att bli 
gravid. Det är ju way off från den möjlighet 
som vi ger barnen i dag. Här finns det ett 
system för barnets säkerhet” (RP 2015/16: 
51, s. 89). 

Det gick inte hitta några 
fäder till de barn som 
blev till vid tillfälliga 
restaurang-besök och 
andra tillfällen.  

Gick inte att hitta 
fäder.  
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Kategori: Inte rätt till 
kunskap om ursprung 

Tema: 
Ursprung 

 

   
Citat Meningsenhet Kod 
”Fram till hösten i fjol hade ungefär 60 barn 
tillkommit på det sättet. Fler väntades födas 
under resten av året. Jag vet inte var siffran 
hamnade, men 75–80 barn föddes på det 
sättet. I och med att lagstiftningen ser ut 
som den gör, och i med att regeringen och 
ministern är så hårdnackade motståndare till 
detta, betyder det att dessa ca 75 barn inte 
ges rätt att få veta sitt ursprung. Vi har som 
lagstiftare ett ansvar att se till att dessa 
rättigheter gäller alla barn som lever i 
Sverige. Precis som Hillevi sade tidigare i 
debatten är det så att om vi inte tycker så är 
det som att vi menar att de barn som finns 
hos oss i Sverige inte är lika mycket värda 
som de andra barnen. De har inte rätt att få 
veta sitt ursprung. De ska utgöra ett speciellt 
undantag” (RP 2007/08: 55, s. 7). 

Lagstiftare har ett 
ansvar alla barns 
rättighet att veta sitt 
ursprung. De barn som 
kommit till genom AB 
utomlands har inte det. 

Barn som kommit till 
genom AB nekas 
rättigheter till kunskap 
om ursprung. 

”Jo, de barnen finns och har blivit till i 
Danmark, Lettland och Finland i och med 
att vi inte tillåter det här inom svensk 
lagstiftning, inom svensk sjukvård. Dessa 
barn finns, och fler kommer att födas. Dessa 
barn kommer inte att ha rätt att få veta sitt 
ursprung. Om man nu ska diskutera FN:s 
barnkonvention, som ni också har gjort, kan 
jag ställa frågan: Varför ska vi inte följa den 
i det här fallet? Barn finns, barn bör få veta 
sitt ursprung och vi bör göra allt för att de 
här barnen ska få den möjligheten” (RP 
2007/08: 55, s. 10). 

Barn i Sverige har 
tillkommit som inte har 
rätt till kunskap om sitt 
ursprung. Barn för få 
rätt till denna kunskap.  

 

Barn har inte rätt till 
kunskap om sitt 
ursprung.  

 

 

”Eftersträvan ska vara att barnen ska växa 
upp med båda föräldrarna. Ja, det är väl en 
bra eftersträvan att man växer upp med 
kärleksfulla vuxna. Men problemet i 
sammanhanget är att det finns en verklighet 
som kd inte kan se, nämligen att de här 
barnen finns. De har redan i dag blivit till 
genom insemination, dock inte i vårt land. 
Har det skett i vårt land har det skett på 
andra sätt än vad sjukvården kan erbjuda. 
De här barnen finns där, men det finns ingen 
lag som gäller för dem. De har inga andra 
rättigheter, de har ingen möjlighet att få veta 
sitt ursprung. De har ingen möjlighet att ta 
del av det som faktiskt är viktigt när det är 
fråga om insemination och det är ett par” 
(RP 2007/08: 55, s. 11). 

Det finns barn i Sverige 
vars rättigheter att veta 
sitt ursprung inte gäller, 
då det kommit till i 
utlandet eller utanför 
sjukvården i Sverige. 
När det gäller barn till 
par som kommit till 
genom insemination är 
det viktigt.  

Barn i Sverige har inte 
rätt att veta sitt 
ursprung. 
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”Enligt FN:s barnkonvention har alla barn 
rätt att få veta sitt ursprung, att få veta vem 
mamma och vem pappa är. Alla svenska 
barn som tillkommer genom insemination 
har den rätten. Ingen spermadonator får vara 
anonym. Vid 18 års ålder har barnet rätt att 
efterforska vem den biologiska pappan är. 
Så är inte fallet i Danmark. Det leder till att 
de barn som har tillkommit genom 
insemination i Danmark sannolikt aldrig 
kommer att få vad FN:s barnkonvention slår 
fast, nämligen rätten att veta sitt ursprung. 
Bristerna i den svenska lagen leder de facto 
till brott mot FN:s barnkonvention” (RP 
2011/12: 91, s. 29-30). 

Barn som tillkommit 
genom insemination i 
Danmark kommer 
sannolikt inte få vad 
barnkonventionen slår 
fast, rätten att veta sitt 
ursprung. 

Barn som tillkommit i 
Danmark får inte rätt 
att veta sitt ursprung. 

”En ensamstående kvinna har sedan tidigt 
1900-tal haft rätt att adoptera ett barn. 
Däremot har fortfarande inte en 
ensamstående kvinna rätt att bli gravid 
genom insemination. Hon tvingas åka 
utomlands för sin insemination. Det är 
kanske inte något större problem för henne, 
men konsekvensen blir desto större för 
barnet. I Sverige finns, baserat på FN:s 
barnkonvention, rätten för ett barn som 
tillkommit genom insemination att få veta 
sitt biologiska ursprung. De barn som blir 
till genom insemination i ett annat land får 
inte den rätten” (RP 2010/11: 83, s. 122). 

Kvinnor tvingas 
utomlands för 
insemination, vilket 
leder till att barn som 
kommit till på det viset 
inte får rätt till kunskap 
om sitt biologiska 
ursprung. 

Barn får inte rätt till 
biologiskt ursprung. 

 
Kategori: Övrigt Tema: 

Ursprung 
 

   
Citat Meningsenhet Kod 
”Jag tycker att det här är viktigt, för 
hundratals kvinnor ”tvingas” i dag att åka 
utomlands, till exempel till Danmark, för att 
få tillgång till assisterad befruktning – med 
alla de negativa effekter som det har med 
tanke på rättssäkerhet och annat. Det gäller 
också den möjlighet att leta efter sina rötter 
som man har i Sverige om man är över 18 
år” (RP 2006/07: 79, s. 71) 

Hundratals kvinnor 
”tvingas” åka 
utomlands för tillgång 
till assisterad 
befruktning. Detta är 
negativ ur många 
synvinklar. Barnen har 
ingen möjlighet att söka 
sina rötter. 

Kvinnor tvingas åka 
utomland för assisterad 
befruktning, negativ 
konsekvenser 
framförallt för barn. 

”Även bortsett från möjligheten att 
inseminera är det lätt för en fertil kvinna att 
skaffa barn. Man kan gå ut på krogen eller 
ha tillfälliga förbindelser och hoppas på att 
bli gravid. Frågan är om det här är bättre för 
barnen” (RP 2007/08: 55, s. 5). 

Lätt att skaffa barn för 
en fertil kvinna, 
lagstiftning hindrar inte 
detta. Frågan är om det 
är bättre för barnen. 

Fertila kvinnor kan bli 
gravida trots 
lagstiftning, kanske 
inte bra för barnen. 

”Det finns nämligen redan ett stort antal 
barn i Sverige som har blivit till genom 
insemination av en ensamstående mamma. 
De har kunnat bli till genom att 
inseminationen har utförts i ett annat land, 
oftast Danmark eller Finland. De här barnen 
finns. De är älskade barn – älskade av sina 

Barn har kommit till 
genom insemination 
utomlands, dessa barn 
är älskade. Älskade av 
alla utom av det 
officiella Sverige, då de 
till-kommit på ett 

Barn har kommit till på 
olagligt vis, de har 
blivit illegala barn. 



 

 42 

mammor, mormödrar och morfäder. De är 
älskade av det nätverk som oftast finns runt 
den ensamstående mamman. De har varit 
älskade av alla utom av det officiella 
Sverige, för i juridisk mening har de 
tillkommit på ett i Sverige olagligt sätt, 
genom insemination av en ensamstående 
kvinna. De har varit illegala barn” (RP 
2011/12: 91, s. 29). 

olagligt vis. De har 
varit illegala barn. 

”Verkligheten har förändrats ganska radikalt 
under ett antal år. Här inne i kammaren har 
det nämnts att 800 kvinnor per år reser 
utomlands. Jag hört siffror på 500 till 1 000. 
Det finns i dag barn som lever och växer 
upp i Sverige som inte har skydd av 
lagstiftning i Sverige” (RP 2015/16: 51, s. 
82). 

Verkligheten förändras 
och många kvinnor 
reser utomlands. Därför 
finns det barn i Sverige 
som inte har skydd av 
svensk lagstiftning.  

Barn har inte skydd av 
svensk lagstiftning. 

”Här handlar det om att bejaka en verklighet 
som har förändrats. Sverige är nu sist ut i 
den här delen av Europa med att ha den här 
moderna lagstiftningen. Verkligheten har 
visat att kvinnorna reser till andra länder i 
stället, och då om något blir ju barnen 
utsatta. De som växer upp i dag i Sverige är 
utsatta” (RP 2015/16: 51, s. 83). 

Kvinnor reser 
utomlands och barn 
som växer upp i 
Sverige blir utsatta. 

Barn blir utsatta. 

”Det finns i dag ett stort antal barn i Sverige 
som har blivit till genom assisterad 
befruktning av en ensamstående mamma 
som utförts i ett annat land. Dessa barn är 
älskade av sina mammor och morföräldrar 
och av det nätverk som oftast finns runt den 
ensamstående mamman. Men barnen har i 
juridisk mening inte varit legala, eftersom 
de har tillkommit på ett i Sverige olagligt 
sätt” (RP 2015/16: 51, s. 83-84). 

Barn kommer till 
genom assisterad 
befruktning, men har i 
juridisk mening inte 
varit legala. Detta då 
tillkommit på ett i 
Sverige olagligt sätt. 

Barn har inte varit 
legala.  

”Vi liberaler välkomnar det här beslutet och 
vill att man självkritiskt ska granska varför 
det har tagit fem år längre än nödvändigt. 
Det finns hundratals kvinnor som hade 
kunnat få tillgång till assisterad befruktning 
här hemma i stället för att behöva åka 
utomlands, med den lite sämre situation som 
det blir för barnet” (RP 2015/16: 51, s. 89). 

Hundratals kvinnor 
hade kunnat få tillgång 
till assisterad 
befruktning i Sverige 
istället för att behövt 
åka utomlands, med 
den sämre situationen 
för barnet. 

Sämre situation för 
barnet. 

 

8.2 Orsak 

 
Kategori: Hinder Tema: 

Lagstiftning 
 

   
Citat Meningsenhet Kod 
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”Fram till hösten i fjol hade ungefär 60 barn 
tillkommit på det sättet. Fler väntades födas 
under resten av året. Jag vet inte var siffran 
hamnade, men 75–80 barn föddes på det 
sättet. I och med att lagstiftningen ser ut 
som den gör, och i med att regeringen och 
ministern är så hårdnackade motståndare till 
detta, betyder det att dessa ca 75 barn inte 
ges rätt att få veta sitt ursprung” (RP 
2007/08: 7). 

Lagstiftningen gör att 
barn inte ges rätt att få 
veta sitt ursprung.  

Lagstiftning hindrar att 
barn får veta sitt 
ursprung. 

”Enligt svensk lag får inte sjukvården hjälpa 
ensamstående kvinnor att skaffa barn genom 
assisterad befruktning. Ensamstående kan 
bli föräldrar till adoptivbarn men inte genom 
assisterad befruktning. Vissa kvinnor väljer 
därför att adoptera medan andra har en stark 
längtan efter att själv föda ett barn” (RP 
2008/09: 19). 

Svensk lag gör att 
sjukvård inte får hjälpa 
ensamstående att skaffa 
barn genom AB. Det 
hindrar dem som har en 
längtan att själva föda 
ett barn. 

Lagstiftning hindrar 
kvinnor som själva vill 
föda ett barn. 

”Samtidigt har vi nu en lagstiftning som 
hindrar de kvinnor som längtar efter att ta 
ansvar för ett barn att bli gravida och föda 
detta barn. Här är 
ensamståendeinsemination viktig eftersom 
möjligheten att ensam adoptera är i princip 
obefintlig” (RP 2010/11: 115-116). 

Vi har en lagstiftning 
som hindrar kvinnor 
som längtar efter att ta 
ansvar för ett barn att 
bli gravida och föda. 

Lagstiftning hindrar 
kvinnor att bli gravida 
och föda. 

”Det är ingen mänsklig rättighet att få barn, 
och egna barn är heller ingen förutsättning 
för ett lyckligt liv. Men samtidigt kan det 
inte vara statens uppgift att via lagstiftning 
lägga krokben för vuxna människor som 
inget hellre önskar än att få barn, särskilt 
inte en borgerlig regerings” (RP 2010/11: 
134). 

Det kan inte vara 
statens uppgift att via 
lagstiftning lägga 
krokben för människor 
som inget hellre önskar 
än att få barn.  

Lagstiftning lägger 
krokben för 
människors som vill ha 
barn. 

”Jag vill gärna hålla med dem som säger att 
det aldrig kan vara någon rättighet att få 
barn. Men bör det å andra sidan vara ett 
förbud att skaffa barn? Ska staten hindra 
ansvarsfulla kvinnor från att bli mammor? 
Nej, vi tycker inte det” (RP 2011/12: 25). 

Bör det vara ett förbud 
att skaffa barn? Ska 
staten hindra 
ansvarsfulla kvinnor 
från att bli mammor? 
Nej.  

Staten bör inte genom 
förbud hindra kvinnor 
att bli mammor. 

”Att barnlängtande ensamstående kvinnor i 
dag åker utomlands för att genomgå 
assisterad befruktning är en konsekvens av 
att rådande lagstiftning inte tillåter att detta 
sker i Sverige. Följden av att kvinnorna 
genomgår behandlingen utomlands blir ofta 
att det inte alltid finns möjlighet för barnet 
att senare få kännedom om pappans 
identitet. På så sätt utgör nuvarande 
lagstiftning ett hinder för barn till kvinnor 
som låtit inseminera sig utomlands att få 
vetskap om sitt ursprung” (RP 2015/16: 84). 

Att ensamstående 
kvinnor åker utomlands 
för AB är en 
konsekvens av rådande 
lagstiftning. Det gör att 
lagstiftningen är ett 
hinder för barn till 
dessa kvinnor att få 
vetskap om sitt 
ursprung. 

Lagstiftning är ett 
hinder för att barn får 
vetskap om sitt 
ursprung. 

”För oss liberaler innebär det att det hinder 
som ligger i vägen för människor att kunna 
leva sina liv som de själva önskar undanröjs, 
så länge de inte skadar någon annan. Denna 
någon annan är i det här sammanhanget 
barnet” (RP 2015/16: 87). 

Det finns ett hinder som 
ligger i vägen för att 
människor ska kunna 
leva sina liv som de 
själva önskar som 
undanröjs. 

Ett hinder (lag-
stiftningen) i vägen för 
människor.  
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Kategori: Negativa 
konsekvenser 

Tema: 
Lagstiftning 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”Jag vet inte om ministern helt missat att 
dagens lagstiftning berövar dessa barn rätten 
till kunskap om sina rötter” (RP 2007/08: 3-
4). 

Dagens lagstiftning 
berövar dessa barn 
rätten till kunskap om 
sina rötter. 

Lagstiftning berövar 
barn rätten till kunskap 
om rötter.  

”Jo, de barnen finns och har blivit till i 
Danmark, Lettland och Finland i och med 
att vi inte tillåter det här inom svensk 
lagstiftning, inom svensk sjukvård. Dessa 
barn finns, och fler kommer att födas. Dessa 
barn kommer inte att ha rätt att få veta sitt 
ursprung. Om man nu ska diskutera FN:s 
barnkonvention, som ni också har gjort, kan 
jag ställa frågan: Varför ska vi inte följa den 
i det här fallet? Barn finns, barn bör få veta 
sitt ursprung och vi bör göra allt för att de 
här barnen ska få den möjligheten” (RP 
2007/08: 10). 

Barn som blivit och 
kommer bli till 
utomlands får inte rätt 
att veta sitt ursprung på 
grund av lagstiftning.  

Lagstiftning gör att 
barn inte får rätt att 
veta sitt ursprung. 

”Det finns nämligen redan ett stort antal 
barn i Sverige som har blivit till genom 
insemination av en ensamstående mamma. 
De har kunnat bli till genom att 
inseminationen har utförts i ett annat land, 
oftast Danmark eller Finland. De här barnen 
finns. De är älskade barn – älskade av sina 
mammor, mormödrar och morfäder. De är 
älskade av det nätverk som oftast finns runt 
den ensamstående mamman. De har varit 
älskade av alla utom av det officiella 
Sverige, för i juridisk mening har de 
tillkommit på ett i Sverige olagligt sätt, 
genom insemination av en ensamstående 
kvinna. De har varit illegala barn” (RP 
2011/12: 29). 

Barn till ensamstående 
som kommit till genom 
AB är älskade barn av 
alla utan det officiella 
Sverige. Juridiken har 
gjort dem till illegala 
barn. 

Juridik har gjort barn 
till illegala och av det 
officiella Sverige 
oälskade barn. 

”Alla svenska barn som tillkommer genom 
insemination har den rätten. Ingen sperma-
donator får vara anonym. Vid 18 års ålder 
har barnet rätt att efterforska vem den 
biologiska pappan är. Så är inte fallet i 
Danmark. Det leder till att de barn som har 
tillkommit genom insemination i Danmark 
sannolikt aldrig kommer att få vad FN:s 
barnkonvention slår fast, nämligen rätten att 
veta sitt ursprung. Bristerna i den svenska 
lagen leder de facto till brott mot FN:s 
barnkonvention” (RP 2011/12: 29-30). 

Bristerna i den svenska 
lagen lede de facto till 
brott mot FN:s barn-
konvention, då de inte 
får veta sitt ursprung. 

Svenska lagen leder till 
brott mot 
barnkonventionen.  

”I dagsläget tillåter inte svensk lag 
ensamstående kvinnor assisterad 
befruktning, vilket har resulterat i att ca 800 
svenska kvinnor årligen åker utomlands för 
att få hjälp med assisterad befruktning” (RP 
2011/12: 77). 

Svensk lag tillåter inte 
AB för ensamstående 
kvinnor, vilket gjort att 
ca 800 kvinnor årligen 
åker utomlands för AB. 

Lagstiftning gör att 
800 kvinnor årligen 
åker utomlands för 
AB. 
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”Dagens lagstiftning förhindrar alltså inte 
det barnafödande som kritikerna vill avstyra 
genom att motsätta sig en lagändring. 
Däremot komplicerar den livet oerhört för 
många kvinnor som är ofrivilligt barnlösa 
och ensamstående. Den kan också komma 
att komplicera livet för barnen” (RP 
2011/12: 77). 

Lagstiftning förhindrar 
inte barna-födande, 
men däremot 
komplicerar den livet 
för många ofrivilligt 
barnlösa och 
ensamstående kvinnor. 

Lagstiftning 
komplicerar livet för 
ensamstående kvinnor. 

 

8.3 Identitet 

Kategori: Ansvarsfullhet Tema: Tillits-
fullhet 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”Speciellt gäller detta de kvinnor som gärna 
vill genomgå en insemination. De har 
naturligtvis tänkt igenom den här 
situationen oändligt noggrant innan de fattar 
detta beslut. Det är naturligtvis extra svårt i 
Sverige, eftersom man inte ens har tillstånd 
att genomgå en insemination. Man måste 
fatta ett beslut. Är jag mogen att skaffa ett 
eget biologiskt barn? Och är jag mogen att 
tvingas fara till ett annat land för att 
genomgå den inseminationen?” (RP 
2006/07: 92). 

Kvinnor som gärna vill 
genomgå en 
insemination har 
naturligtvis tänkt 
igenom situationen 
oändligt noggrant innan 
de fattar beslut. 

Kvinnorna tänker 
igenom sitt beslut 
noggrant innan.  

”Om man som ensamstående skaffar barn 
har man verkligen tänkt igenom sin 
situation. Man har prövat sin möjlighet till 
en bra bostad, har sett till att man har en 
ordnad ekonomi och ett bra nätverk. Det här 
är inget beslut man fattar hastigt och lustigt. 
Det är ett väl genomtänkt och genomarbetat 
beslut att skaffa ett barn. Som ensamstående 
har man verkligen vänt på frågan fram och 
tillbaka. De barnen kommer att leva tryggt 
och bra trots att de lever med bara en 
mamma” (RP 2007/08: 7). 

Ensamstående som 
skaffar barn har tänkt 
igenom beslutet och 
ordnat bra 
förutsättningar för 
barnet. De fattar ett väl 
genomtänkt och 
genomarbetat beslut. 

Ensamstående fattar 
ett väl genomtänkt och 
genomarbetat beslut. 

”Jag tycker att kvinnor som har tänkt 
igenom sin situation och verkligen övervägt 
att göra en insemination ska få göra det. Det 
barnet är planerat och efterlängtat” (RP 
2007/08: 15). 

Kvinnorna har tänkt 
igenom och övervägt 
sin insemination.  

Kvinnorna tänker 
igenom och överväger. 

”Jag vill gärna hålla med dem som säger att 
det aldrig kan vara någon rättighet att få 
barn. Men bör det å andra sidan vara ett 
förbud att skaffa barn? Ska staten hindra 
ansvarsfulla kvinnor från att bli mammor? 
Nej, vi tycker inte det” (RP 2007/08: 25). 

Ska staten hundra 
ansvarsfulla kvinnor 
från att bli mammor? 
Nej, vi tycker inte det. 

Kvinnorna är 
ansvarsfulla. 
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”Men jag tvivlar inte en sekund på att de 
som väljer att uppfostra barn på egen hand 
gör det efter mycket noggrant och moget 
övervägande och med full support från släkt 
och vänner” (RP 2007/08: 25). 

De som väljer att 
uppfostra barn på egen 
hand gör det efter 
noggrant och moget 
övervägande. 

Kvinnorna fattar beslut 
efter noggrant och 
moget övervägande. 

”Som moderat tror jag på människors 
förmåga att fatta kloka beslut för sig själva 
och sina anhöriga. Då blir det en naturlig 
följd att ta bort kravet på att endast gifta 
eller sammanboende kvinnor kan få 
assisterad befruktning” (RP 2007/08: 25). 

Inte bara gifta eller 
sammanboende kvinnor 
kan fatta kloka beslut 
för sig själv och sina 
anhöriga. 

Ensamstående kvinnor 
kan fatta kloka beslut. 

”Jag tycker också att det är mycket relevant 
att ifrågasätta att på det här sättet klassa ned 
alla andra familjekonstellationer. 
Ensamstående föräldrar som älskar sina 
barn och som jobbar och sliter och kvinnor 
som har valt att få barn genom insemination 
eller på annat sätt och som har ett jobb har 
tänkt igenom beslutet, har ett nätverk och 
släktingar omkring sig som ställer upp och 
tillsammans ger barnet en väldigt bra och 
trygg uppväxt – det duger tydligen inte” (RP 
2011/12: 50). 
 

Kvinnor som har valt att 
få barn genom in-
semination har tänkt 
igenom beslutet. 

Kvinnorna tänker 
igenom beslutet. 

”När en ensamstående mamma skaffar barn 
är barn ofta oerhört efterlängtat av många, 
som släkt och vänner till kvinnan och 
morföräldrar som har längtat, och det är ofta 
ett väl genomtänkt beslut. Bland kvinnor 
som väljer insemination är dessutom fler än 
genomsnittet högutbildade med välbetalda 
jobb, sådana som man i vanliga fall kallar 
resursstarka föräldrar. Det tycker jag är 
viktigt att komma ihåg” (RP 2015/16: 80) 

När ensamstående 
skaffar barn är det ofta 
ett väl genomtänkt 
beslut. 

Kvinnorna tänker 
igenom beslutet. 

”De kvinnor som väljer att åka utomlands 
för att genomgå assisterad befruktning drivs 
av en stark längtan efter barn och har tänkt 
igenom detta länge. Barnen som blir till 
genom assisterad befruktning är på så sätt 
verkligt efterlängtade av mammor som noga 
övervägt beslutet att skaffa barn. Detta om 
något måste utgöra en god 
grundförutsättning för en kärleksfull 
uppväxt. Därför borde barnlängtande 
ansvarsfulla vuxna stöttas och inte hindras i 
sin strävan efter att få barn” (RP 2015/16: 
84). 

Barnen är efterlängtade 
av mammor som noga 
övervägt beslutet att 
skaffa barn. 

Kvinnorna har noga 
övervägt beslutet. 

 
Kategori: Ekonomiska 
resurser 

Tema: 
Trygghet 

 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”Om man som ensamstående skaffar barn 
har man verkligen tänkt igenom sin 
situation. Man har prövat sin möjlighet till 
en bra bostad, har sett till att man har en 
ordnad ekonomi och ett bra nätverk. Det här 

Ensamstående prövar 
sina möjligheter till bra 
bostad, ser till att de har 
en ordnad ekonomi och 
bra nätverk. 

Kvinnorna har 
möjlighet till bra 
bostad och ordnad 
ekonomi. 
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är inget beslut man fattar hastigt och lustigt. 
Det är ett väl genomtänkt och genomarbetat 
beslut att skaffa ett barn. Som ensamstående 
har man verkligen vänt på frågan fram och 
tillbaka. De barnen kommer att leva tryggt 
och bra trots att de lever med bara en 
mamma” (RP 2007/08: 7). 
”De kvinnor som är ensamstående och vill 
ha barn genom insemination är oftast i övre 
medelåldern. De har oftast ett gott socialt 
kontaktnät och oftast välordnade 
ekonomiska förhållanden. Det finns över 
huvud taget ingen forskning som visar att de 
barn som föds av en ensamstående mamma 
efter en insemination på något vis skulle ha 
det svårare än alla andra barn” (RP 2007/08: 
30). 

De har oftast 
välordnade ekonomiska 
för-hållanden. 

Kvinnorna har oftast 
välordnade 
ekonomiska 
förhållanden. 

”Jag tycker också att det är mycket relevant 
att ifrågasätta att på det här sättet klassa ned 
alla andra familjekonstellationer. 
Ensamstående föräldrar som älskar sina 
barn och som jobbar och sliter och kvinnor 
som har valt att få barn genom insemination 
eller på annat sätt och som har ett jobb har 
tänkt igenom beslutet, har ett nätverk och 
släktingar omkring sig som ställer upp och 
tillsammans ger barnet en väldigt bra och 
trygg uppväxt – det duger tydligen inte” (RP 
2011/12: 50). 

Kvinnor som har valt att 
få barn genom in-
semination och som har 
ett jobb har tänkt 
igenom beslutet. 

Kvinnorna har ett 
jobb. 

”När en ensamstående mamma skaffar barn 
är barn ofta oerhört efterlängtat av många, 
som släkt och vänner till kvinnan och 
morföräldrar som har längtat, och det är ofta 
ett väl genomtänkt beslut. Bland kvinnor 
som väljer insemination är dessutom fler än 
genomsnittet högutbildade med välbetalda 
jobb, sådana som man i vanliga fall kallar 
resursstarka föräldrar. Det tycker jag är 
viktigt att komma ihåg” (RP 2015/16: 80) 

Det är viktigt att 
komma ihåg att bland 
kvinnor som väljer 
insemination är fler än 
genomsnittet 
högutbildade med 
välbetalda jobb, de 
skulle kallas 
resursstarka föräldrar. 

Kvinnorna är i högre 
grad högutbildade med 
välbetalda jobb. 

 
Kategori: Socialt nätverk Tema: 

Trygghet 
 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”När det gäller könsidentitet är det viktigt 
att också ha män i sitt liv. Det är många av 
de här barnen som har en bror till mamman, 
en god vän, en morfar eller en farfar som 
betyder väldigt mycket för dem. Det är inte 
så att man lever i en värld av enbart kvinnor 
(RP 2007/08: 20)” 

Barnen har en bror till 
mamman, en god vän, 
en morfar eller farfar 
som betyder mycket för 
dem. 

Mamman har god 
kontakt med män. 

”Men jag tvivlar inte en sekund på att de 
som väljer att uppfostra barn på egen hand 
gör det efter mycket noggrant och moget 
övervägande och med full support från släkt 
och vänner” (RP 2007/08: 25). 

Kvinnor som väljer att 
uppfostra barn på egen 
hand gör det med full 
support från släkt och 
vänner. 

Kvinnorna har full 
support av släkt och 
vänner. 
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”Detta handlar om barn som är planerade 
och efterlängtade, inte bara av sina mödrar 
utan också av morföräldrar, mostrar, 
morbröder och andra i det sociala nätverk 
som deras mamma har omkring sig” (RP 
2007/08: 28). 

Barn är inte bara 
efterlängtade av 
mammorna, utan av 
människor i deras 
sociala nätverk. 

Kvinnorna har ett 
socialt nätverk. 

”Det finns nämligen redan ett stort antal 
barn i Sverige som har blivit till genom 
insemination av en ensamstående mamma. 
De har kunnat bli till genom att 
inseminationen har utförts i ett annat land, 
oftast Danmark eller Finland. De här barnen 
finns. De är älskade barn – älskade av sina 
mammor, mormödrar och morfäder. De är 
älskade av det nätverk som oftast finns runt 
den ensamstående mamman” (RP 2007/08: 
29). 

Barnen är älskade av 
det nätverk som oftast 
finns runt den 
ensamstående mamman.  

Mamman har ofta ett 
nätverk runt sig. 

”De kvinnor som är ensamstående och vill 
ha barn genom insemination är oftast i övre 
medelåldern. De har oftast ett gott socialt 
kontaktnät och oftast välordnade 
ekonomiska förhållanden. Det finns över 
huvud taget ingen forskning som visar att de 
barn som föds av en ensamstående mamma 
efter en insemination på något vis skulle ha 
det svårare än alla andra barn” (RP 2007/08: 
30). 

De har oftast ett gott 
socialt nätverk. 

Kvinnorna har oftast 
ett gott socialt nätverk. 

”Jag tycker också att det är mycket relevant 
att ifrågasätta att på det här sättet klassa ned 
alla andra familjekonstellationer. 
Ensamstående föräldrar som älskar sina 
barn och som jobbar och sliter och kvinnor 
som har valt att få barn genom insemination 
eller på annat sätt och som har ett jobb har 
tänkt igenom beslutet, har ett nätverk och 
släktingar omkring sig som ställer upp och 
tillsammans ger barnet en väldigt bra och 
trygg uppväxt – det duger tydligen inte” (RP 
2011/12: 50). 

Kvinnor som har valt att 
få barn genom in-
semination har ett 
nätverk och släktingar 
omkring sig.  

Kvinnorna har ett 
nätverk och släktingar 
omkring sig. 

”En människas relationsstatus säger 
ingenting om det sociala nätverket. 
Ensamstående personer kan leva i ett rikt 
socialt nätverk, och familjen kan vara 
mycket mer än mamma, pappa, barn” (RP 
2015/16: 74)” 

Ensamstående personer 
kan leva i ett rikt socialt 
nätverk.  

Kvinnorna kan leva i 
ett rikt socialt nätverk. 

”När en ensamstående mamma skaffar barn 
är barn ofta oerhört efterlängtat av många, 
som släkt och vänner till kvinnan och 
morföräldrar som har längtat, och det är ofta 
ett väl genomtänkt beslut. Bland kvinnor 
som väljer insemination är dessutom fler än 
genomsnittet högutbildade med välbetalda 
jobb, sådana som man i vanliga fall kallar 
resursstarka föräldrar. Det tycker jag är 
viktigt att komma ihåg” (RP 2015/16: 80) 

När ensamstående 
skaffar barn är det 
efterlängtat av släkt och 
vänner till kvinnan. 

Kvinnan har släkt och 
vänner. 

”Barnkonventionen är viktig. Pappor är 
viktiga. Emma Henriksson ställde inte den 
frågan. Pappor är jätteviktiga. Men ibland 
finns inte pappan där. Barn kan ha det lika 

Barnen kan ha det lika 
bra utan pappa med 
mammans nätverk. 

Kvinnorna har nätverk. 
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bra ändå med en kärleksfull mamma och 
hennes nätverk” (RP 2015/16: 85) 
”Under tiden har många kvinnor rest 
utomlands för insemination, vilket är en 
nackdel just med tanke på barnens 
möjligheter att söka sitt ursprung när de har 
kommit upp i åren. Men jag är övertygad 
om att dessa kvinnor med sina sociala 
nätverk är bra föräldrar” (RP 2015/16: 88) 

Jag är övertygad om att 
dessa kvinnor med sina 
sociala nätverk är bra 
föräldrar. 

Kvinnorna med sina 
sociala nätverk. 

 
Kategori: Mognad Tema: Tillits-

fullhet 
 

   

Citat Meningsenhet Kod 
”Jag känner själv till personer, jag vet inte 
om Anders har bekanta eller vänner som när 
de har kommit upp i 35-års-åldern har 
upptäckt att de inte har hittat någon att leva 
med men att de önskar barn. Man har sett 
till att man har fått barn genom att åka till 
Danmark eller att inte använda 
preventivmedel när man har varit ute och 
träffat någon som kunde bli pappa. Det här 
är barn som har haft och som kommer att ha 
en väldigt bra uppväxt” (RP 2007/08: 19-
20) 

Kvinnor i 35-års-åldern 
upptäcker att de inte har 
någon att leva med och 
att de önskar barn. 

Kvinnorna är i 35-års-
åldern 

”Det är ofta fråga om mogna kvinnor, som 
Eva Olofsson berättade om tidigare, som 
längtar efter att bli mamma och förälder. De 
barn som föds är naturligtvis mycket 
efterlängtade. För dessa kvinnor är detta en 
glädjens dag” (RP 2007/08: 22). 

Det är ofta fråga om 
mogna kvinnor som 
längtar efter att bli 
mamma och förälder. 

Kvinnorna är mogna. 

”De kvinnor som är ensamstående och vill 
ha barn genom insemination är oftast i övre 
medelåldern. De har oftast ett gott socialt 
kontaktnät och oftast välordnade 
ekonomiska förhållanden. Det finns över 
huvud taget ingen forskning som visar att de 
barn som föds av en ensamstående mamma 
efter en insemination på något vis skulle ha 
det svårare än alla andra barn” (RP 2007/08: 
30). 

De kvinnor som är 
ensamstående och vill 
ha barn genom 
insemination är oftast i 
övre medelåldern. 

Kvinnorna är oftast i 
övre medelåldern. 
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