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Abstract:  The aim of this paper is to examine the actualities of Information Practice
   for single women whose parentage has been made possible through assisted
   reproduction, which places these parents in a norm-breaking position. 
   Study issues related to parents’ perceptions of information needs are
   investigated, as is the process of information retrieval and library usage
   as well as the obstacles and opportunities facing parents in search of 
   information related to their own family constellation. To this end, theories
   by Tom Wilson, Reijo Savolainen and Elfreda A. Chatman have been used
   as a model of selection. Empirical data have been gathered from interviews
   with eight single women, whose parentage has been made possible through
	 	 	 artificial	insemination	or	IVF	with	sperm	from	an	open	or	anonymous
   donor. The analysis of empirical data has been performed through a process
   of sentence concentration from a phenomenological perspective,  combined
   with sentence categorisation. The outcome demonstrates that parental
   Information Practice is not exclusively determined by experiences within
   the family, but is also related to social context and issues arising in relation
   to current legislation and societal norms regarding parenting and family
   formation. Finally, it is evident that these parents’ special and norm-
   breaking position contributes towards their identifying with and actively
   seeking out the support of people of similar family types, resulting in a
   social network where the collective knowledge pool functions as a resource
   in the process of information retrieval.
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1 INLEDNING
 
I informationsmaterial från barnmorskor i Köpenhamn sägs att en ensamstående kvinna som blir 
gravid genom assisterad befruktning bör vara förberedd på att barnet redan vid tre till fem års 
ålder kommer att ställa frågor om vem pappa är (Storkklinik 2011, s. 15).
 
Idén om vad en familj är formas av såväl egna erfarenheter som omgivningens förväntningar. 
Även då svensk familjelagstiftning har genomgått stora förändringar under senaste decennier, 
präglas samhället av normativa föreställningar gällande föräldraskap, familjebildning, kön och 
sexualitet.
 
Inom svensk familje- och föräldrapolitik märks en stark betoning av dels genetiskt föräldraskap, 
dels vikten av delat föräldraansvar. En grundläggande värdering inom svenskt regelsystem 
är att barn, i största möjliga mån, har rätt till två föräldrar samt kännedom om sitt genetiska 
ursprung (Föräldrabalk 1949:381). Mot bakgrund av detta erbjuder svensk hälso- och sjukvård 
assisterad befruktning med spermier eller ägg från endast öppna donatorer och enbart till 
kvinnor som lever i en parrelation, vilket har fått till följd att ensamstående kvinnor som 
önskat genomgå samma behandling i stället har sökt sig till fertilitetskliniker i framför allt 
Danmark och Finland eller har genomfört denna i egen regi (SOU 2007:3). Hur många dessa 
kvinnor	är	finns	ingen	statistik	över1.
 
Sedan 1 juli 2005, då lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning 
utanför kroppen ändrades till att gälla även kvinnor i likakönade parrelationer, har socialutskottet 
vid	 flera	 tillfällen	 behandlat	 motioner	 som	 förespråkar	 att	 även	 ensamstående	 kvinnor	 ska	
ges rätt till assisterad befruktning i hälso- och sjukvårdens regi. När frågan behandlades i 
socialutskottet, 24 februari 2009, avslogs dessa motioner, trots att majoriteten av dåvarande 
ledamöter, inom alla partier bortsett från Kristdemokraterna, gav stöd till förslaget. I stället 
beslutades att en statlig utredning ska tillsättas för att undersöka eventuella konsekvenser av en 
sådan lagändring (2009/10:SoU11). Två år senare, 6 april 2011, då ännu ingen statlig utredning 
tillsatts, behandlades frågan åter i socialutskottet. Även då majoriteten av riksdagspartier hade 
motionerat till stöd för lagändring, valde regeringen att, med anledning av Kristdemokraternas 
hållning, följa socialutskottets förslag om att igen avslå samtliga motioner, för att i stället låta 
regeringen analysera frågan vidare.

I takt med att olika slags familjekonstellationer bildas och samhällets syn på föräldraskap ändras, 
ställs biblioteket inför nya användarbehov. Tidigare forskning om föräldrars informationspraktik 
gällande graviditet, förlossning, familjeliv och föräldraskap, har främst fokuserat på hur situationen 
ser ut för personer i parrelationer och då särskilt för personer i olikakönade förhållanden.
 
 

1.1 Problemformulering

Genom att studera hur informationspraktiken ser ut för ensamstående kvinnor vars föräldraskap 
har möjliggjorts av assisterad befruktning, bidrar uppsatsen till såväl forskning om bibliotekets 
användargrupper som forskning om normbrytande gruppers informationsbehov.

Att	 bli	 förälder	 innebär	 för	 de	 allra	 flesta	 en	 stor	 omställning	 i	 livet.	 Tidigare	 studier	 inom	

1 Socialstyrelsen, telefonsamtal 2010–12–12; Statistiska centralbyrån, telefonsamtal 2010–12–12.
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biblioteks- och informationsvetenskap visar att en ändrad livssituation i hög utsträckning påverkar 
människors informationspraktik (exempelvis Case 2007; Savolainen 1995a) samt att personer 
som inte ryms inom samhällets normer ofta upplever ett särskilt informationsbehov (exempelvis 
Creelman	&	Harris	1990;	Lundborg	&	Vardeh	Navandi	2007).

Att som ensamstående kvinna bli förälder genom assisterad befruktning innebär att bryta mot 
såväl normen om tvåsamheten som föreställningen om kärnfamiljen, det vill säga idén om att en 
familj	består	av	mamma,	pappa,	barn.	Gemensamt	för	dessa	föräldrar	är	även	att	det	inte	finns	
någon ytterligare förälder till barnet att vända sig till eller dela informationsprocessen med.

En kvinna som väljer att på egen hand bilda familj genom assisterad befruktning står därför inför 
en process som skiljer sig från andra blivande föräldrars. Möjliga frågor som kan uppstå i samband 
med	denna	process	är	vilka	för-	och	nackdelar	som	finns	med	att	vara	ensam	vårdnadshavare,	
vad det kan innebära att bli förälder till ett barn vars genetiska ursprung delvis är okänt samt 
hur omgivningen förhåller sig till hennes sätt att bilda familj på. Andra frågor som kan uppstå är 
vilka juridiska rättigheter hon och barnet har, vilka regler som gäller i olika länder och på olika 
fertilitetskliniker, hur stor ekonomisk kostnad behandlingen medför, vilka behandlingsmetoder som 
finns	att	tillgå	samt	hur	lagar	om	faderskapsutredning	och	underhållsstöd	fungerar.	I	processen	ingår	
även sökandet efter och bearbetandet av information för att få svar på de frågor som uppstår.

1.1.1 Syfte
 
Uppsatsens syfte är att studera hur informationspraktiken ser ut hos ensamstående kvinnor vars 
föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, för att på så sätt synliggöra vilka 
hinder och möjligheter dessa föräldrar ser i sökandet efter information, relaterat till den egna 
familjekonstellationen.

 

1.1.2 Frågeställningar

Vilka	 informationsbehov	 upplever	 föräldrarna,	 relaterat	 till	 den	 egna	 familjekonstellationen? •	

Hur och var söker föräldrarna efter information rörande den egna familjekonstellationen? •	

Hur använder föräldrarna biblioteket för att söka efter information, relaterat till den egna •	
familjekonstellationen? 

Vilka	hinder	upplever	föräldrarna	i	deras	informationspraktik? •	

I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever föräldrarna att deras informationsbehov •	
tillgodoses?

 

1.2 Avgränsningar

I uppsatsen studeras hur informationspraktiken ser ut för ensamstående kvinnor, bosatta i 
Sverige, vars föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, i form av insemination 
eller in vitro-fertilisering, med spermier från öppen eller anonym donator. Informationspraktik 
avser informationsbehov, informationsanskaffning och informationsanvändning relaterat till 
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förälderns egen familjekonstellation. Familjekonstellation avser ensamstående kvinna med barn 
genom assisterad befruktning, inom en tidsperiod från förberedelse av graviditet till barnets 
första tre levnadsår. Ensamstående avser civilstånd vid graviditet samt att föräldern sedan barnets 
födsel är ensam vårdnadshavare.

1.3 Begreppsförtydliganden
 
För att ge tydligare överskådlighet av uppsatsens begrepp och hur dessa relaterar till varandra, 
beskrivs först begrepp som anknyter till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och 
därefter begrepp som anknyter till ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning.

1.3.1 Begrepp rörande biblioteks- och informationsvetenskap
 
Information har, av Gregory Bateson2	 (1979),	 definierats	 som	 ”any	 difference	 that	 makes	 a	
difference	to	a	conscious,	human	mind”	(s.	228).	Enligt	Batesons	definition	krävs	alltså	att	något	
orsakar en förändring hos individen för att detta ska betraktas som information, vilket också 
kan beskrivas som att information uppstår först när ett meddelande tolkas av en mottagare. 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap används även ofta Michael Bucklands3 (1991) 
definition	 av	 information,	 där	 Buckland	 delar	 upp	 begreppet	 i	 tre	 användningsområden:	
information-as-knowledge (information som vetande), information-as-thing (information som 
föremål) och information-as-process (information som process). Med information som vetande 
avses exempelvis förståelse av något liksom kunskap om hur ytterligare information kan ges, 
medan information som föremål snarare syftar på källan eller var någonstans informationen kan 
inhämtas (ibid., s. 3). Bucklands beskrivning av information som process överensstämmer till 
stora	delar	med	hur	Bateson	definierar	information.
 
Informationsbehov utgörs, enligt Carol Kuhlthau4 (1993), av glappet mellan individens kunskap och 
vad individen behöver veta (s. 5), vilket överensstämmer med hur begreppet används i uppsatsen.
 
Informationsförsörjning	avser	spridande	av	information	i	syfte	att	förse	en	specifik	grupp	med	
information som denna upplever sig behöva för att kunna nå sitt mål.

Informationskälla betecknar platsen där informationen har sitt ursprung, det vill säga varifrån 
eller	i	vilket	möte	individen	anskaffar	information.	Vanligt	är	att	informationskällor	delas	upp	
i formella och informella källor (Höglund & Persson 1985, s. 47), där formella källor avser 
exempelvis böcker, tidningsartiklar, patientjournaler och lagtexter, vilka ofta förmedlas av olika 
slags institutioner, medan informella källor avser källor av mer personlig och konverserande 
karaktär, så som samtal med vänner, diskussioner i nätforum och mejlkonversationer.

Informationspraktik används i uppsatsen som samlingsterm för olika former av 
informationsrelaterade aktiviteter, så som informationsbehov, informationsanskaffning 

2 Gregory Bateson (f. 1904, d. 1980) var professor i Cybernetics, Language and Culture vid University of 
Pennsylvania.
3 Michael Buckland (f. 1941) är professor emeritus i Library and Information Studies vid University of 
California.
4 Carol Kuhlthau (f. 1937) är professor emeritus i Library and Information Science vid Rutgers, State 
University of New Jersey.
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och informationsanvändning. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har termen 
informationspraktik på senare tid ofta kommit att ersatta den mer etablerad termen 
informationsbeteende (Case 2007, s. 81). Detta eftersom termen informationspraktik på 
ett tydligare sätt anses ta hänsyn till hur informationsrelaterade aktiviteter formas socialt 
och i dialog (McKenzie & Talja 2007, s. 100) till skillnad från att enbart förstås som ett hos 
individen inre, kognitivt beteende (Savolainen 2007, s. 115). I termen informationspraktik ryms 
således även informationssökning, i form av både aktivt sökande efter information och passiv 
försörjning av information. Aktiv informationssökning syftar då på vad som traditionellt avses 
med informationssökning, det vill säga när individen medvetet söker sig till en informationskälla 
får att få information, medan passiv informationssökning syftar på att individen får information 
utan att i egentlig mening ha sökt efter denna, det vill säga när individen genom annan aktivitet ändå 
kommer i kontakt med relevant information (Limberg 2003, s. 20; Höglund & Persson 1985, s. 47).

Informationssystem samlar, lagrar, bearbetar och distribuerar information. I uppsatsen avser 
termen såväl formella informationssystem, likt bibliotek, databaser och Internet, som mer 
informella informationssystem, likt vänner, familj och andra sociala kontaktnät.
 

1.3.2 Begrepp rörande ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning
 
Assisterad befruktning är en samlingsterm för bland annat behandlingsmetoderna insemination 
och	in	vitro-fertilisering	(IVF).	Insemination	innebär	att	sperma	placeras	i	kvinnans	livmoder	
för	att	där	befrukta	ägget.	IVF,	eller	så	kallad	provrörsbefruktning,	innebär	att	mogna	ägg	tas	
från kvinnans äggstockar och med spermier befruktas utanför kroppen, för att därefter återföras 
till livmodern.
 
Donation syftar i uppsatsen på att ge sperma, med avsikt att denna ska användas till assisterad 
befruktning. Donationen kan vara antingen privat, öppen eller anonym. Privat donation innebär 
att sperma ges av en man som är känd för kvinnan. Öppen donation innebär att barnet vid 
vuxen ålder kan få del av vissa personuppgifter om donatorn, som antecknats i sjukhusets 
särskilda	journal.	Varken	donatorn	eller	barnets	förälder	har	dock	möjlighet	att	få	tillgång	till	
några identitetshandlingar, utan denna rättighet är endast det vuxna barnets (Lag 2006:351 om 
genetisk integritet m.m.). Några särskilda rutiner för hur informationen ska förmedlas eller hur 
det	vuxna	barnet	ska	bemötas	i	samband	med	en	eventuell	kontakt	finns	inte	hos	varken	svenska	
socialnämnder eller sjukhus (SOU 2007:3, s. 97). Om behandlingen har genomförts utanför 
Sverige är barnets möjlighet till kännedom om genetiskt ursprung beroende av vilka regler som 
gäller i det land där befruktningen har skett. Anonym donation innebär att donatorns identitet för 
alltid är skyddad från såväl kvinnan som barnet. Svensk hälso- och sjukvård erbjuder assisterad 
befruktning med spermier från enbart öppen eller privat donator och endast till kvinnor som lever 
i en parrelation. I exempelvis Danmark erbjuds assisterad befruktning med spermier från öppen, 
privat eller anonym donator5 och även till ensamstående kvinnor (LBK nr 923 af 04/09/2006 om 
kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.).

5 Dansk lagstiftning gällande assisterad befruktning är skriven på ett sådant sätt att endast läkare omnämns, med 
direktiv	om	att	sperma	från	öppna	donatorer	inte	får	användas	vid	varken	insemination	eller	IVF.	Danska	barnmorskor	
verkar dock i en rättslig gråzon, eftersom även dessa får utföra insemination samtidigt som de inte regleras i lagar som 
rör val av donatorer. Av denna anledning väljer många danska barnmorskor att vid insemination ändå använda sperma 
från	öppna	donatorer.	 IVF-behandlingar	 får	dock	genomföras	av	enbart	 läkare,	varför	då	endast	privat	och	anonym	
donation	är	tillåten.	För	ensamstående	kvinnor	som	önskar	genomgå	IVF-behandling	med	hjälp	av	öppen	donation	kan	
fertilitetskliniker	i	exempelvis	Finland	fungera	som	alternativ,	då	finsk	lagstiftning	möjliggör	detta.	Om	finska	regler	
gällande assisterad befruktning, se även Lag om assisterad befruktning 22.12.2006/1237.
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Ensamförälder avser i uppsatsen en kvinna som sedan barnets födsel är ensam vårdnadshavare. 
Anledningen till att begreppet ensamstående förälder har undvikits är att kvinnan kan ha en 
partner med vilken hon inte delar föräldraskapet.
 
Föräldraskap förstås vanligen som rättsligt, genetiskt, biologiskt eller socialt. Rättsligt föräldraskap 
regleras i Sverige enligt föräldrabalk (1949:381) och syftar på laglig vårdnad om barn. I samband 
med assisterad befruktning skiljs inom svenskt rättsväsen mellan genetiskt och biologiskt 
föräldraskap (SOU 2007:3, s. 12). Genetisk förälder avser den person som med spermier eller ägg 
har bidragit till barnets uppkomst, medan biologisk förälder avser den kvinna som har fött barnet. 
En	man	 kan	 alltså	med	 denna	 definition	 inte	 betraktas	 som	 biologisk	 förälder	 (ibid.).	 Socialt	
föräldraskap syftar på upplevelsen av att vara förälder och att inta en föräldraroll gentemot barnet. 
Även om en person varken är rättslig, biologisk eller genetisk förälder, kan ens familjekonstellation 
ändå innebära att relationen till ett barn är och upplevs vara en förälder–barnrelation.
 
Heteronormativitet kan kortfattat beskrivas som ett kollektivt antagande om att alla är 
heterosexuella tills motsatsen har bevisats (Rosenberg 2002, s. 100), det vill säga en gemensam 
föreställning om att heterosexualitet är något neutralt och allmängiltigt. Begreppet syftar alltså 
inte på enskilda individers heterosexuella läggningar, utan på antagandet om att heterosexualitet är 
detsamma som normalitet, vilket i sin tur präglar uppfattningar om kön, identitet, familjebildning 
och reproduktion. Ett heteronormativt synsätt kräver, enligt Judith Butler6, att människor tydligt 
kan	 definieras	 som	 antingen	 kvinnor	 eller	 män.	 För	 att	 könen	 ska	 bli	 kulturellt	 begripliga	
krävs även att dessa agerar i enlighet med rådande könsroller (Butler 1999, s. 151) och begär 
varandra genom obligatorisk heterosexualitet, vilket bland annat verkar i fortplantningens och 
familjebildningens syfte (ibid., s. 178). Att som kvinna välja att bli förälder på egen hand, utan en 
manlig partners medverkan, innebär således att bryta mot såväl heteronormativa förväntningar 
som föreställningar om kärnfamilj och tvåsamhet.
 
Normbrytande innebär ett avvikande från kollektiva antaganden om hur något är och bör vara. 
Att tillhöra en normbrytande grupp i samhället innebär, enligt Tiina Rosenberg7 (2002), att 
ständigt tvingas förklara sig själv och sin sociala tillhörighet inför andra (s. 18).

1.4 Disposition

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I pågående kapitel (1) gavs en introduktion till ämnet, med 
beskrivning av problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning samt förtydliganden 
av för uppsatsen centrala begrepp. Följande kapitel (2) utgörs av en forskningsöversikt med exempel 
på för uppsatsen relevanta studier. I kapitel tre (3) placeras föräldrarnas informationspraktik i en 
teoretisk kontext, där Tom Wilsons8, Reijo Savolainens9 och Elfreda A. Chatmans10 teorier används 
som utgångspunkt. I kapitel fyra (4) redogörs för uppsatsens metodologiska överväganden och 
undersökningens genomförande, med beskrivningar av metodval, förberedelser av intervjuer, 
tillvägagångssätt vid insamlande av empiriskt material, analys och litteratursökning följt av 
en kort beskrivning av etiskt ställningstagande. I kapitel fem (5) redovisas uppsatsens resultat 

6 Judith Butler (f. 1956) är professor i Rhetoric and Comparative Literature vid University of California.
7 Tiina Rosenberg (f. 1958) är professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.
8 Tom Wilson (f. 1935) är adjunkterad professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås.
9 Reijo Savolainen (f. 1952) är professor i Information Studies vid University of Tampere.
10 Elfreda A. Chatman (f. 1942, d. 2002) var professor i Information Studies vid Florida State University.
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genom en presentation av informanter, följt av sammanfattningar av intervjuer, vilka presenteras 
tematiskt efter meningsbärande huvudkategorier, hämtade från undersökningens empiriska 
material. I kapitel sex (6) diskuteras resultaten i relation till uppsatsens frågeställningar och 
med förankring i uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I kapitel sju (7) besvaras uppsatsens 
frågeställningar och därefter ges förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis ges, i kapital åtta 
(8), en sammanfattning av uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 
teoretiska utgångspunkter, metod, resultatredovisning, analys, tolkning, diskussion och 
slutsatser.

2 TIDIGARE FORSKNING
 
Som nämnts i uppsatsens inledning saknas i mångt tidigare forskning om informationspraktik 
hos ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning. Flera studier har dock gjorts om 
exempelvis informationsbehov hos föräldrar i likakönade parrelationer liksom informationspraktik 
hos barn till donatorer, vars problematik delvis anknyter till uppsatsens frågeställningar. Dessa 
studier har, med ett fåtal undantag från framför allt USA, genomförts i en annan kontext än 
den informationsvetenskapliga, men ger ändå en bild av hur ämnet har närmats från ett mer 
sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Följande forskningsöversikt ska dock inte ses som en 
heltäckande redogörelse för vad som tidigare har skrivits i ämnet, utan som exempel på för 
uppsatsen relevanta studier.

I tidskriften Information Research (vol. 15, nr 2, 2010) ges en ingång till Amber L. Cushings11 
pågående forskning, om hur barn till anonyma donatorer söker information om genetiskt 
ursprung. I barnens informationssökningsprocess inkluderas även deras föräldrar, eftersom 
föräldrarna ofta är de som barnen först ställer sina frågor till (ibid.). Cushings studie baseras 
empiriskt på kvalitativa djupintervjuer med 16 informanter, i åldern 18–59 år, varav samtliga är 
bosatta i USA. I en senare artikel som Cushing (2010) presenterade på konferensen ASIS&T12 
i Pittsburgh, beskrivs hur hennes forskning tar utgångspunkt i Reijo Savolainens teorier om 
everyday life information seeking (se även uppsatsens kapitel 3.2), i det att hon ifrågasätter en 
traditionell uppdelning mellan enbart arbetsliv och vardagsliv. I Savolainens (1995a) artikel 
”Everyday	Life	Information	Seeking:	Approaching	Information	Seeking	in	the	Context	of	’Way	
of	Life’”	ges	en	beskrivning	av	hur	forskning	om	informationssökning	i	vardagen	kan	härledas	
till 1970-talets USA, där undersökningar om informationsbeteenden hos invånare i bland annat 
Baltimore, New England och Seattle genomfördes. Då dessa undersökningar gav ny kunskap 
om att människor ofta använder informella källor, likt vänner och familj, för att få svar på frågor 
och lösningar på problem, i stället för att söka sig till exempelvis biblioteket, vidgades den 
informationsvetenskapliga forskningen till att i större utsträckning än tidigare rymma aspekter 
av individens vardagliga och icke arbetsrelaterade kontext (s. 259). I Tom Wilsons (1981) artikel 
”On	 User	 Studies	 and	 Information	 Needs”	 presenteras	 en	 modell	 som	 tar	 hänsyn	 till	 just	
olika kontexters betydelse för hur information söks, på så sätt att Wilson ger ett mer holistiskt 
perspektiv på individens informationsanvändning och pekar på hur kontexten påverkar sättet 
som individen söker information på (s. 8). Mot bakgrund av denna forskningsutveckling och 
uppdelningen i vardagsliv och yrkesliv menar Cushing att barns sökande efter donatorer kan 

11 Amber L. Cushing (f. 1982) är doktorand i Information and Library Science vid University of North Carolina 
at Chapel Hill.
12 ASIS&T (American Society for Information and Technology) är en intresseorganisation, grundad 1937, 
för yrkesverksamma inom informationsvetenskap och näraliggande forskningsområden. Om ASIS&T, se även 
organisationens hemsida: http:// www.asis.org.
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studeras utifrån en ytterligare, tredje, aspekt av erfarenhet, vilken möjligen sträcker sig bortom 
vardagslivets sfär i det att den är djupt personlig och livslångt påverkande.

Susan Golomboks13, Tabitha Freemans14,	 Vasanti	 Jadvas15 och Wendy Kramers16 studie The 
Experiences of Adolescents and Adults Conceived by Sperm Donation: Comparisons by Age 
of Disclosure and Family Type (2009) är en kvalitativ enkätundersökning med syfte att studera 
hur barn till donatorer förhåller sig till information om genetiskt ursprung och berättelser om 
den egna tillblivelsen. Studien visar att barn som växer upp med ensamföräldrar eller föräldrar i 
likakönade parrelationer har större behållning av att redan i tidig ålder få vetskap om på vilket sätt 
föräldern har blivit gravid, än vad barn som växer upp med föräldrar i olikakönade parrelationer 
har. Orsaken till detta kopplas till att barn som växer upp med en far ofta inte funderar kring 
huruvida denna far är en genetisk förälder och därför inte upplever samma tillfredställelse av 
att få vetskap om donatorn. I vuxen ålder märks dock att barn i samtliga familjekonstellationer 
upplever sig ha lättare att införliva berättelsen om donatorn med den egna identiteten, om 
informationen har förmedlats redan i tidig ålder. I studien framgår inte huruvida terminologin, 
som informationen om donatorn har förmedlas genom, påverkar barnets upplevelse och förståelse, 
men	att	främst	informanter	som	har	vuxit	upp	med	en	ensamförälder	använder	ordet	”far”	som	
synonym	till	”donator”.	Golombok	har	senare,	tillsammans	med	Shirlene	Badger17, publicerat en 
artikel i tidskriften Human Reproduction (vol. 25, nr 1, 2010), i vilken de presenterar resultaten 
från en jämförande studie av uppväxtvillkor hos engelska barn i tre olika familjekonstellationer: 
barn med ensamföräldrar genom donatorinsemination, barn med likakönade föräldrar genom 
donatorinsemination samt barn med olikakönade föräldrar utan donatorinsemination. Enligt 
artikeln visar studiens resultat att barn till donatorer har en starkare relation till sina föräldrar, 
är mindre deprimerade och har en större självkänsla och högre utbildningsnivå, än vad barn till 
olikakönade föräldrar utan donatorinsemination har. Resultatet visar således att uppväxtvillkoren 
hos barn till ensamföräldrar genom insemination tydligt skiljer sig från uppväxtvillkoren hos 
barn vars föräldrar, genom exempelvis skilsmässa, är ofrivillig ensamstående. I det senare fallet 
visar annan forskning att barnen i stället ofta har emotionella och beteendemässiga problem, 
varför Golombok och Badger menar att det är viktigt att inte dessa två familjekonstellationer 
förväxlas (ibid., s 156).

Petra Nordqvists18 (2009) doktorsavhandling Conceiving Together. Lesbian Couples’ 
Pursuit of Donor Conception studerar hur kvinnor i likakönade parrelationer planerar 
att bilda familj genom insemination. Undersökningens empiriska material har hämtats 
från kvalitativa intervjuer med engelska och walesiska lesbiska par. Resultatet visar bland 
annat att föräldrarna är starkt påverkade av samhällets normativa föreställningar gällande 
föräldraskap och familjebildning, vilket medför att deras önskan om att få barn genom 
insemination	orsakar	en	sorg	och	konflikt	 som	handlar	om	att	 inte	 få	 leva	 i	en	kärnfamilj.	
Nordqvist har tidigare publicerat två artiklar i tidskriften Lambda Nordica (vol. 11, nr 4, 2006; 
vol. 11, nr 1–2, 2006), i vilka hon belyser rättsliga aspekter av insemination och lesbiskas 
berättelser	 om	 föräldraskap.	 I	 den	 senare	 av	 dessa	 artiklar,	 ”Att	 tala	 om	 familj.	 Lesbiskas	
berättelser	om	planerat	föräldraskap”,	beskrivs	olika	faser	som	informanterna	till	Nordqvists	
doktorsavhandling genomgått under deras process till att bli föräldrar. Exempel på faser som 

13 Susan Golombok (f. 1954) är professor i Psychology vid University of Cambridge.
14 Tabitha Freeman (f. 1971) är forskarassistent i Family Research vid University of Cambridge.
15	 Vasanti	Jadva	(f.	1954)	är	professor	i	Family	Research	vid	University	of	Cambridge.
16 Wendy Kramer (f. 1958) är grundare till Donor Sibling Registry (http://www.donorsiblingregistry.com).
17 Shirlene Badger (f. 1986) är forskarassistent i Family Research vid University of Cambridge.
18 Petra Nordqvist (f. 1979) är forskare i Sociology vid University of Manchester.
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skiljer lesbiska föräldrars process från heterosexuellas är, enligt artikeln, beslutet om vem 
som ska bära barnet genom graviditeten samt ställningstaganden som rör donatorns roll och 
barnets kännedom om genetiskt ursprung.

Viktoria	 Lundborgs19	 och	 Maryam	 Vardeh	 Navandis20 (2007) magisteruppsats Det ligger en 
heteronormativ bok i din säng mamma! En intervjustudie av hur några kvinnor i samkönade 
relationer upplever informationssituationen rörande graviditet och föräldraskap utgår empiriskt 
från kvalitativa intervjuer med tio kvinnor i likakönade relationer, som planerar att bli eller har blivit 
föräldrar genom insemination. Studiens syfte är att undersöka dessa kvinnors informationspraktik i 
förhållande till en heteronormativ kontext, för att synliggöra eventuella konsekvenser av att tillhöra 
en normbrytande grupp i samhället (ibid., s. 3). Stort utrymme ges i uppsatsen åt problematiseranden 
av författarnas egna val av terminologi, i det att exempelvis begreppen lesbisk, sexualitet och 
kvinna ifrågasätts, ofta med hänvisningar till studiens queerteoretiska perspektiv. För diskussionen 
om heteronormativitet och reproducerande av generaliserande föreställningar och terminologi har 
främst Judith Butlers, Tiina Rosenbergs och Fanny Ambjörnssons21 teorier använts. I enlighet med 
uppsatsens syfte kretsar intervjufrågorna kring föräldrarnas informationsbehov, hur de söker efter 
information och i vilken utsträckning de använder biblioteket. Av resultatet framgår att föräldrarna 
upplever ett stort behov av information, vilket kan kopplas till deras normbrytande situation. 
Informanterna använder både formella informationskällor, likt böcker och tidningsartiklar, och 
informella informationskällor, likt släkt och vänner, men saknar information som speglar den 
egna familjesituationen. Föräldrarna upplever att de hittar information som rör graviditet och 
föräldraskap,	men	inte	information	som	rör	specifikt	lesbiska	eller	likakönade	föräldrar.	Även	då	
föräldrarna använder biblioteket som informationskälla är deras gemensamma uppfattning att 
bibliotekets utbud av relevant information om kvinnor i likakönat föräldraskap är otillräckligt. 
Bibliotekets brist på information om ickeheterosexuella familjekonstellationer medför även att 
bibliotekspersonalen antas vara ointresserad och dåligt insatt i detta ämne, varför föräldrarna 
sällan vänder sig till bibliotekarien i sina sökningar (ibid., s. 65).

Barbara D. Ames22 och Jennifer M. Chabots23 (2004) studie It Wasn’t ”Let’s Get Pregnant and 
Go Do It”: Decision Making in Lesbian Couples Planning Motherhood via Donor Insemination 
undersöker hur kvinnor i likakönade parrelationer förbereder sig inför att bli föräldrar genom 
insemination med donerad sperma. Studiens empiriska material har samlats in genom 
observationer och kvalitativa intervjuer, vilka sedan har tolkats utifrån feministisk teori. Resultatet 
presenteras genom en modell, utformad av sju övergripande frågor som föräldrarna söker svar på 
vid	förberedelse	av	graviditet:	Vill	vi	bli	föräldrar?	Hur	går	vi	tillväga	för	att	få	den	information	
och det stöd som vi upplever oss behöva? Är denna information och detta stöd tillräckligt? Hur 
kommer vi att bli föräldrar? Ska jag eller min kvinnliga partner bära barnet genom graviditeten? 
Hur går vi tillväga för att välja donator? Hur kan vi i våra berättelser använda oss av inkluderande 
termer? Hur hanterar vi föräldraskapet i ett heteronormativt samhälle? (ibid., s. 351). Av resultatet 
framgår att föräldrarna aktivt söker efter information och att samtliga informanter använder 
sociala nätverk bestående av likakönade föräldrar som främsta informationskälla (ibid., s 352). 
Bland övriga informationskällor märks särskilt Internet, vårdpersonal och facklitteratur.

19	 Viktoria	 Lundborg	 (f.	 1980)	 är	 tidigare	 student	 i	 biblioteks-	 och	 informationsvetenskap	 vid	 Högskolan	 i	
Borås.
20	 Maryam	Vardeh	Navandi	(f.	1981)	är	tidigare	student	i	biblioteks-	och	informationsvetenskap	vid	Högskolan	i	
Borås.
21 Fanny Ambjörnsson (f. 1973) är forskare i genusvetenskap vid Stockholms universitet.
22 Barbara D. Ames (f. 1952) är professor i Human Development and Family Studies vid Ohio State University.
23 Jennifer M. Chabot (f. 1964) är assisterande professor i Human and Consumer Sciences vid Ohio State 
University.
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Pamela J. McKenzie24 (2001) menar att graviditet och föräldraskap är särskilt tacksamma 
kontexter att studera ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, eftersom 
det	 i	 dessa	 kontexter	 finns	 ett	 ovanligt	 stort	 informationsbehov	 (s.	 265).	 McKenzies	 egna	
studier om föräldraskap belyser vare sig assisterad befruktning eller hur situationen ser ut 
för ensamföräldrar, då hon i stället undersöker informationspraktiken hos kvinnor som är 
gravida med tvillingar. Anledningen till att hennes forskning ändå nämns i denna översikt 
är att den ger ytterligare exempel på hur informationsbeteende i en föräldrakontext kan 
studeras samt att hennes undersökningar, i likhet med Cushings, Savolainens och Wilsons, 
tar	utgångspunkt	i	 teorier	om	vardagens	informationspraktik.	I	McKenzies	(2002)	artikel	”A	
Model	of	Information	Practices	in	Accounts	of	Everyday-Life	Information	Seeking”	riktar	hon	
dock kritik mot att tidigare forskning om vardaglig informationssökning har studerats med 
hänsyn till främst aktivt sökande efter information och på så sätt bortsett från sökningar som 
sker på mer passiva och omedvetna sätt. McKenzie menar här att termen informationssökning 
i sig är missvisande, då den antyder att information endast fås genom aktivt handlande, och 
föreslår i stället termen informationspraktik, som hon menar tar större hänsyn till kontextens 
betydelse för informationsanvändande (ibid., s. 19, 24). I McKenzies (2001) doktorsavhandling 
Negotiating Authoritative Knowledge: Information Practices Across a Life Transition används 
en socialkonstruktivistisk teori som utgångspunkt. Studiens empiriska material, som hämtats 
från kvalitativa intervjuer med nitton kanadensiska kvinnor som är gravida med tvillingar, 
tolkas med hjälp av diskursanalys. Resultatet visar bland annat att föräldrarnas personlighet och 
huruvida de är envisa och kreativa påverkar i vilken utsträckning de får sina informationsbehov 
tillgodosedda. Exempelvis nämns att föräldrarna i stor utsträckning använder sin egen person, 
den egna erfarenheten och det egna sunda förnuftet, som viktig informationskälla (ibid., s. 
95). Detta knyts till vad McKenzie beskriver som den enskilda kvinnans unika upplevelse av 
graviditet, vilket ställs mot en sorts normalitet som betonar gravida kvinnors gemensamma 
kontext. När en mer kollektiv förståelse ändå har sökts har särskilt Internet fungerat som viktig 
informationskälla, vilket illustreras av att en informant per mejl har sökt kontakt med en annan 
kvinna utan att de tidigare hade träffats men därför att de båda var gravida med tvillingar, vilket 
medförde ett utbyte av erfarenheter och kunskaper (ibid., s. 36). Exemplet anknyter även till 
informationskällan främlingar, där föräldrarnas informationspraktik påverkas av att andra kan 
identifiera	dem	som	informationsbehövande,	i	det	att	gravida	förväntas	söka	efter	information	
och därför ofta får råd och synpunkter både från deras närmsta omgivning och från personer 
som de tidigare inte har träffat (ibid., s. 31).

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
 
För att placera föräldrarnas informationspraktik i en teoretisk kontext har Tom Wilsons, 
Reijo Savolainens och Elfreda A. Chatmans teorier använts som utgångspunkt. I Wilsons 
beskrivningar uppfattas informationssökning som en aktivt riktad handling, där individen har 
en	specifik	fråga	som	önskas	svar	på,	vilket	i	hans	senare	forskning	kompletteras	till	att	även	
inkludera sökning som sker på ett mer passivt och omedvetet sätt. För att kunna analysera 
föräldrarnas villkor och hur deras livssituation präglar informationsbeteenden har även 
teorier som belyser såväl individnivå som samhällets påverkan på denna krävts, vilket ges av 
Savolainens teorier om vardagens informationspraktik kombinerat med Chatmans forskning 
om särskilda gruppers informationspraktik.

24 Pamela J. McKenzie (f. 1964) är assisterande professor i Information and Media Studies vid University of 
Western Ontario.
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3.1 Aktivt riktad informationssökning
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har informationssökning länge studerats 
utifrån ett antagande om att individer har ett visst informationsbehov som de önskar tillgodose, 
det vill säga att individer upplever ett särskilt informationsproblem som de är i behov av att lösa.
 
Tom Wilson (1981) menar att lösningen på informationsproblemet ges av att individen formulerar en 
korrekt ställd fråga till ett fungerande informationssystem, varpå informationssystemet förmedlar 
ett giltigt svar (s. 4). Om individens fråga är felformulerad eller om informationssystemet inte 
fungerar kvarstår dock problemet.
 
En person som upplever ett behov av att veta mer om något kan således, enligt Wilson, få sitt 
behov tillgodosett genom att hon vänder sig till ett formellt informationssystem, likt Internet och 
biblioteket, eller till ett mer informellt informationssystem, likt vänner och andra människor, 
vilka i sin tur ger henne ett tillfredsställande svar.

Även om individen upplever ett behov av information är det dock inte säkert att hon för den 
skull påbörjar ett sökande, då även andra faktorer kan påverka. Som exempel på andra faktorer 
nämner Wilson tillgång till informationssystem och i vilken utsträckning individen upplever att 
behovet	måste	tillgodoses	(ibid.,	s.	8).	Ibland	kan	flera	år	dröja	mellan	upptäckten	av	ett	visst	
informationsbehov och sökningen för att tillfredsställa detta (ibid.).

I Wilsons senare forskning inkluderas mekanismer som kan påverka i vilken utsträckning, 
på vilket sätt och i vilken grad en individ söker efter information. Som exempel på sådana 
mekanismer	 nämner	 Wilson	 (1997)	 fem	 påverkande	 faktorer:	 psykologiska,	 demografiska,	
faktorer relaterade till individens roll, omgivning och informationskällans egenskaper (s. 568). 
Psykologiska	faktorer	syftar	på	bland	annat	nyfikenhet,	tillit	och	rädsla.	Demografiska	faktorer	
kan handla om kön, civilstånd och intressen. Faktorer relaterade till individens roll innebär att 
informationssökningen kan påverkas av om individen agerar i egenskap av exempelvis förälder, 
forskare eller bibliotekarie. Med omgivning avses vilka informationskällor som är tillgängliga. 
Även informationskällans egenskaper påverkar tillgänglighet, i det att källan exempelvis måste 
uppfattas som trovärdig för att informationen ska bli meningsfull (ibid., s. 561).
 
Wilson har även, i senare forskning, vidgat beskrivningen av informationssökningsbeteende 
genom att inkludera sökning som sker på ett mer passivt och omedvetet sätt. Wilson delar här in 
beteendet i fyra slags kategorier: active search (aktiv sökning), passive search (passiv sökning), 
passive attention (passiv uppmärksamhet) och ongoing search (à jourhållning). Aktiv sökning 
kännetecknas av riktad problemlösning, där individen medvetet söker efter viss information. 
Passiv sökning innebär att individen utför en handling som råkar leda till att relevant information 
anskaffas, utan att individen aktivt har sökt efter just denna information. Passiv uppmärksamhet 
syftar på att individen får information genom att endast observera vad som sägs i exempelvis ett 
tv- eller radioprogram. À jourhållning förutsätter att individen redan har en kunskapsbas, med 
föreställningar och idéer om ett visst ämne, som hon då försöker hålla sig à jour med och därför 
sporadiskt söker ytterligare och uppdaterad information om (ibid., s. 562).

3.2 Vardagens informationspraktik

Reijo Savolainens (1995a) begrepp everyday life information seeking utgår från Pierre 
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Bourdieus25 teorier om habitus26 och syftar till att beskriva hur individens levnadssätt (way of 
life) och strategier för att planera och ta kontroll över den egna livssituationen (mastery of life) 
hör samman med hennes vardagliga informationspraktik (s. 266).

Med hjälp av Bourdieus begrepp habitus, som används för att analysera hur individens position 
i det sociala och kulturella rummet påverkar hennes val och handlingar, ger Savolainens teorier 
en beskrivning av hur individen formar sitt liv. Exempelvis uttrycker habitus vilka normativa 
förväntningar	som	finns	i	individens	omgivning	och	pekar	på	vilka	val	som	anses	naturliga	och	
önskvärda i relation till hennes grupptillhörighet, vilket får konsekvenser för hur hon väljer och kan 
hantera sin tillvaro (ibid., s. 261). Individens vardagspraktik präglas av strukturella grundvillkor så 
som familjeförhållanden, boende, utbildning och sociala nätverk, vilket också påverkar utformandet 
av hennes habitus.	Viktiga	beståndsdelar	av	detta	habitus är exempelvis individens livsstil, smak 
och värderingar, vilka i sin tur är präglade av den grupp och sociala kontext som hon lever inom. 
Habitus bidrar därför till att upprätthålla en kollektivt skapad förståelse av både den egna personen 
och	det	 sammanhang	hon	befinner	sig	 i,	vilket	även	medför	att	makthierarkier	och	normativa	
föreställningar reproduceras. I Bourdieus teorier beskrivs också en så kallad könshabitus, vilken 
dock inte nämns av Savolainen men som innebär att kvinnors och mäns könsroller reproduceras 
genom ett internaliserat tankemönster som befäster deras skilda positioner i rummet och bidrar 
till att försvåra deras möjligheter till att agera normbrytande (Bourdieu 1999, s. 21, 111).

Enligt Savolainen (2003) söker individen information under i stort sett hela sin vakna tid, som en 
konsekvens	av	att	 informationssökning	är	 ”en	grundförutsättning	 för	meningsfull	verksamhet,	
eftersom det utan information vore omöjligt att tolka förändringar i omvärlden och skapa mening 
i	vardagslivet”	(s.	69).	Savolainen	menar	alltså	att	individen	genom	sin	egen	medvetenhet,	i	det	att	
hon ständigt erfar och upplever, använder sig av olika strategier för att kunna hantera nya intryck 
och erfarenheter, även då behovet av att återställa ordningen och skapa mening märks tydligare 
när individens livssituation på ett mer radikalt sätt förändras (ibid., s. 70).

Att återställa ordningen och ta kontroll över livet ska dock inte förstås som att allt måste bli som 
vanligt och på samma sätt som det tidigare var, utan syftar snarare på att återställa en känsla av 
begriplighet och hanterbarhet i relation till hur livet har tagit sig uttryck och i framtiden förväntas 
bli. Eftersom både graviditet och föräldraskap innebär en stor förändring i individens liv, upplever 
hon, med Savolainens beskrivningar, ett behov av att hantera sin nya situation för att på så sätt 
göra den begriplig. Hur detta i praktiken görs beror enligt Savolainen både på individens sociala 
kontext och hur hennes personliga förutsättningar ser ut (ibid.).

I ett försök att beskriva olika strategier för att planera och ta kontroll över den egna 
livssituationen	har	Savolainen	(1995a)	definierat	fyra	kategorier,	som	anger	hur	individen	söker	
information i syfte att tillgodose ett informationsbehov. Kategorin optimistic-cognitive mastery 
of life kännetecknas av en övertygelse om att problemet kan lösas samt att individen på ett 
systematiskt och medvetet sätt vänder sig till olika informationskällor och informationssystem 
för att få svar på sina frågor och med dessa svar återta kontrollen över sin tillvaro. Kategorin 
pessimistic-cognitive mastery of life överensstämmer i stort med hur den första kategorin är 

25 Pierre Bourdieu (f. 1930, d. 2002) var professor i Sociologie vid Collège de France.
26 Habitus är en sociologisk och antroplogisk term som tidigt användes av exempelvis Thomas av Aquino och 
genom Marcel Mauss arbete kom att introduceras i sociologisk forskning, för att senare vidareutvecklas av främst Pierre 
Bourdieu. Thomas av Aquino (f. ca 1225, d. 1274) var teolog och kanoniserades 1323 av Romersk-katolska kyrkan. 
Marcel Mauss (f. 1872, d. 1950) var professor i Sociologie vid Collège de France samt en av grundarna till l’Institut 
d’Ethnologie vid Université de Paris. Om användandet av habitus, se även exempelvis Broady 1990, s. 252–253.
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definierad,	bortsett	från	att	individen	här	inte	är	lika	säker	på	att	problemet	har	en	lösning	och	
därför i större utsträckning accepterar sin situation. Kategorin defensive-affective master of 
life innebär, till skillnad från de tidigare kategorierna, att informationssökningsstrategin styrs 
av främst affektion, där individens känslor avgör på vilka sätt informationen söks. Även då 
individen tror att problemet kan lösas, påverkas hon här av exempelvis rädsla för misslyckande, 
tankar på omgivningens eventuella bemötande eller passivitet som ges av ett allt för starkt 
önsketänkande om hur det borde vara, på så sätt att hon undviker att ta tag i sin situation 
eller agerar ickerationellt. Savolainens fjärde kategori, pessimistic-affective mastery of life, 
karakteriseras av att individen inte litar på sin egen förmåga att lösa problemet och därför inte 
aktivt gör något för att förändra sin situation (ibid., s. 265).

Individens sökande efter information och hennes strategier för att planera och ta kontroll över 
den egna tillvaron kan dock i sig innebära att hennes tidigare förutsättningar ändras, på så sätt att 
hon lär sig hur informationssystem fungerar, kommer i kontakt med nya informationskällor och 
med detta får vana av hur information kan sökas och värderas (Savolainen 1995b, s. 315–316).

3.3 Särskilda gruppers informationspraktik
 
Elfreda A. Chatman har, utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, 
kombinerat	med	etnografiska	fallstudier,	undersökt	hur	informationspraktiken	ser	ut	hos	individer	
i särskilda sociala kontexter. Bland hennes mest uppmärksammade studier märks undersökningar 
av informationsbehov, informationsanskaffning och informationsanvändning hos arbetslösa 
ensamstående mödrar, kvinnliga fängelseinterner och pensionerade kvinnor på äldreboenden.
 
Även	då	flera	av	Chatmans	etnografiska	studier	är	genomförda	på	1980-	och	1990-talet,	har	hennes	
teorier vidareutvecklats och kommit att användas av samtida forskare varför de fortfarande kan 
betraktas som aktuella.
 
Chatmans forskning har mestadel fokuserats på så kallade small worlds, det vill säga avgränsade 
sociala grupper där individer delar ett gemensamt referenssystem och gemensamma normer och 
rutiner (Chatman 2000, s. 11) vilket även kan inkludera deras förhållningssätt till information 
(Chatman & Pendleton 1998, s. 737). Gruppens sammanhållning utgörs således av att dess 
medlemmar har en gemensam syn på vad som är en ordnad värld (Chatman 2000, s. 11), vilket 
också	kan	beskrivas	som	att	medlemmarna	delar	uppfattning	om	hur	en	specifik	social	kontext	bör	
hanteras och förstås. Gruppens gemensamma synsätt fungerar på så sätt som ett referenssystem, 
mot vilken olika företeelser värderas (Chatman 1999, s. 209).

I ett försök att diskutera dessa gruppers informationspraktik i relation till folkbibliotekets 
verksamhet	menar	Chatman,	tillsammans	med	kollegan	Victoria	E.	M.	Pendleton27, att personer 
som på olika sätt ingår i avgränsade sociala sfärer där relevant information kan ges av sfärens 
övriga medlemmar, sällan upplever ett behov av att vända sig till mer formella informationssystem 
likt biblioteket (Chatman & Pendleton 1998, s. 732). Chatman och Pendleton menar att 
bibliotekarier	ofta	definierar	dessa	personer	som	ickeanvändare,	i	stället	för	att	förstå	dem	som	
potentiella användare, vilket kan bidra till att avståndet mellan biblioteket och dessa personer 
vidgas. Eftersom folkbiblioteket har till uppgift att tillgodose allmänhetens informationsbehov 

27	 Victoria	E.	M.	Pendleton	(f.	1961)	är	 tidigare	forskare	 i	Library	and	Information	Science	vid	University	of	
North Carolina.
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krävs, enligt Chatman och Pendleton, en förståelse också av den allmänhet som sällan eller 
aldrig besöker biblioteket. De föreslår därför en kvalitativt inriktad forskning som syftar till att 
beskriva och förstå hur informationspraktiken ser ut för marginaliserade grupper, då en sådan 
forskning kan ge större insikt om hur folkbibliotekets verksamhet bör utformas för att bättre 
svara mot särskilda gruppers behov (ibid., s. 749).

Marginaliserad behöver här inte innebära att gruppens medlemmar på alla sätt är marginaliserade 
i samhället utan kan, likt tidigare nämnda exemplet arbetslösa ensamstående mödrar, handla om 
individer som i vissa avseenden skiljer sig från majoriteten användare, varför studier om dessas 
informationspraktik kan ge ny förståelse av hur information kan anskaffas och användas. Ytterligare 
exempel	 på	 avgränsade	 specifika	 grupper	 som	kan	 studeras	 på	 liknande	 sätt	 ges	 i	Chatmans,	
Michele Besant28 och Gary Burnett29 (2001) studie om bokhandlare av feministisk litteratur, där 
gruppens normer och rutiner präglar medlemmarnas informationspraktik (s. 544). Även i denna 
studie framgår att gruppens medlemmar sällan vänder sig till institutioner eller utomstående för 
att söka efter information, utan i stället föredrar att använda den egna gruppens medlemmar som 
främsta informationskälla. Studiens resultat visar bland annat att gruppens deltagare förväntas 
sprida feministiska berättelser till varandra och på andra sätt dela med sig av information som 
syftar till att synliggöra kvinnors erfarenheter. Utifrån tankar om socialt nätverkande, fungerar 
informationsanvändandet här som en metod för att stärka den egna gruppens sammanhållning 
vilken i sin tur bestämmer hur informationen värderas och förstås (ibid., s. 545).

Dock får betonas att Chatmans teorier främst har använts i forskning som undersöker mer 
isolerade och tydligt avgränsade grupper, än vad jag i denna uppsats studerar. Trots detta 
uppfattar jag hennes forskning som användbar för uppsatsen, främst därför att hon betonar 
att informationsbehov bör förstås i relation till individens sociala sfär där exempelvis 
nätverkande, informationsförsörjning och gemensamma referenser kan bidra till att forma 
en	särskild	informationspraktik.	Vidare	menar	Chatman	att	ett	kategoriserande	av	användare	
kan underlätta förståelsen av hur sociala faktorer påverkar individers informationsanvändande 
(Chatman & Pendleton 1998, s. 733). Mot bakgrund av att Chatman främst har undersökt 
hur informationspraktiken ser ut hos marginaliserade grupper, ser jag även ett intresse i att 
undersöka huruvida en normbrytande, men i övrig mening inte isolerad, användargrupp delar 
ett gemensamt referenssystem och gemensamma normer och rutiner.

I min läsning av Chatmans studier har en viss användning fåtts av Gunilla Wiklunds30 (2007) 
licentiatavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. Wiklunds undersökning syftar 
till att studera hur forskares nätverk kan förstås i relation till vad det innebär att verka som 
forskare. Studiens begrepp livsvärld, social värld och socialt kunskapsförråd, anknyter 
och refereras i avhandlingen till Chatmans beskrivningar av small worlds. Wiklund menar 
att	 en	 individs	 livsvärld	 ofta	 består	 av	många	olika	 sociala	 världar,	 till	 vilka	 ett	 eller	flera	
kunskapsförråd, det vill säga gemensamma erfarenheter, normer, koder och föreställningar, 
är knutna (ibid., s. 25, 27–31). De sociala världarna kan exempelvis utgöras av individens 
bostadsort, hennes arbetsplats, familj och olika intresseorganisationer som hon är medlem i. 
Även	om	dessa	sociala	världar	överlappar	varandra	finns,	enligt	Wiklund,	kunskapsförråd	som	
är knutna till de enskilda sociala världarna, vilka i sin tur påverkar individens eget agerande 
och förhållningssätt (ibid., s 28).

28 Michele Besant (f. 1958) är tidigare forskare i Library and Information Science vid University of Wisconsin–
Madison.
29 Gary Burnett (f. 1960) är assisterande professor i Information Studies vid Florida State University.
30 Gunilla Wiklund (f. 1966) är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
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Mot bakgrund av Wiklunds resonemang kan alltså ensamföräldrar som genomgått assisterad 
befruktning	 förstås	 i	 både	 relation	 till	 gruppens	 specifika	 kontext,	 med	 de	 erfarenheter,	
kunskapsförråd och föreställningar som där ingår, och den större sociala sfär eller de ytterligare 
kontexter som föräldern också verkar inom.

4 METOD
För att ge tydligare överskådlighet av uppsatsens genomförande, beskrivs först val av metod och 
förberedelser av intervjuer och därefter tillvägagångssätt vid insamlande av empiriskt material 
och analys följt av en kort beskrivning av etiskt ställningstagande.

4.1 Val av metod
 
Till skillnad från kvantitativ forskning, vars syfte ofta är att söka efter ett fenomens förekomst 
och frekvens, kan kvalitativ forskning bidra till att fenomen upptäcks, synliggörs och förstås (se 
även Widerberg 2002, s. 15). Då uppsatsens syftar till att studera hur informationspraktiken ser 
ut hos ensamstående kvinnor vars föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, 
valdes därför en kvalitativ ansats. Som datainsamlingsmetod för att få tillgång till föräldrarnas 
egna berättelser om denna har kvalitativa djupintervjuer använts.

Även då jag inte har för avsikt att presentera ett resultat som beskriver hur informationspraktiken 
ser ut hos alla svenska kvinnor som är föräldrar genom assisterad befruktning, vill jag med 
uppsatsen ge exempel på hur dessa föräldrar beskriver och uppfattar sin situation. Jag menar att 
variationen	och	likheterna	i	informanternas	beskrivningar	och	uppfattningar	kring	ett	specifikt	
fenomen, bidrar till att olika aspekter av föräldrarnas informationspraktik synliggörs (se även 
Larsson 1986, s. 13, 20, 24).
 

4.2 Kontakt med fält och val av informanter
 
Som nämnts i uppsatsens inledning saknas statistik över kvinnor som är föräldrar genom 
assisterad	 befruktning.	 Det	 finns	 inget	 offentligt	 register	 över	 dessa	 kvinnor	 som	 jag	 har	
kunnat söka informanter ur. För att ändå komma i kontakt med föräldrar att intervjua valde jag 
därför att söka upp föreningen Femmis31, som i dag är Sveriges största intresseorganisation för 
ensamstående	kvinnor	som	är	eller	planerar	att	bli	föräldrar	genom	insemination	eller	IVF.	På	
Femmis intranät, som vid detta tillfälle hade cirka 600 medlemmar, publicerades ett brev (se 
Bilaga 1) formulerat av mig innehållande en beskrivning av uppsatsens syfte och en förfrågan 
om att delta i undersökningen.

Vid	 val	 av	 informanter	 till	 kvalitativa	 studier	 hävdar	 Jan	 Trost32 (1997) att ingen statistisk 
representativitet kan uppnås och att detta heller inte är något som bör eftersträvas (s. 107, 109), då 
vikt	i	stället	bör	läggas	på	att	nå	variation	kring	ett	specifikt	problem	och	inom	den	avgränsade	

31	 Femmis	(Frivilligt	ensamstående	mammor	med	insemination/IVF)	är	en	svensk	intresseorganisation,	grundad	
2005, som bland annat syftar till att fungera som nätverk för föreningens medlemmar samt verka för att svensk hälso- 
och sjukvård ska erbjuda assisterad befruktning också för ensamstående kvinnor. Om Femmis, se även föreningens 
hemsida: http://www.femmis.se.
32 Jan Trost (f. 1935) är professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet.
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grupp som studeras (s. 117).

På informantbrevet svarade sammanlagt 20 personer att de ville delta i studien. Av dessa personer 
valdes åtta informanter och tre reserver. Urvalet gjordes med hänsyn till uppsatsens syfte, då 
resterande personer som svarat fortfarande var gravida och därför inte överensstämde med 
studiens avgränsningar. Reserver valdes för att säkra mättnad (se även kapitel 4.4) och utgjordes 
av dem som sist svarat ja på informantbrevets förfrågan om medverkan.

4.3 Konstruktion av intervjuguide
 
För att få tillgång till informanternas egna berättelser om upplevda informationsbehov, hur och 
var de söker efter information och i vilken utsträckning de upplever att deras informationsbehov 
tillgodoses,	utformades	 intervjuguiden	(se	Bilaga	2)	med	öppna	frågor	av	 typen	”Vart	vänder	
du	dig	när	du	behöver	ta	reda	på	något	rörande	barn	och	föräldraskap?”,	”Har	du	använt	dig	av	
biblioteket	för	frågor	som	rör	ditt	föräldraskap?	Om	nej:	Varför?	Om	ja:	Kan	du	ge	exempel	på	
ett	sådant	tillfälle?”	och	”Hur	upplevde	du	situationen?”.
 
Viktigt	för	utformandet	har	även	tankar	om	kronologi	varit,	på	så	sätt	att	intervjuguiden	utgår	
från en tidsperiod från förberedelse av graviditet till barnets första tre levnadsår samt att frågorna 
är ställda i en ordningsföljd som syftar till att låta informanten återge denna period likt en 
kronologiskt sammanhängande berättelse. Anledningarna till detta är framför allt att stärka 
informantens minne av när något hände och vad hon behövde veta mer om vid detta tillfälle samt 
att försöka leda samtalet på så sätt att informanten fritt börjar berätta och på egen hand upptäcker 
vilken kronologisk struktur intervjuguiden utgår från.
 
David Nicholas33 (1996) föreslår att intervjun får inledas med en fråga som inte explicit rör 
informationsanvändande,	 eftersom	 han	menar	 att	många	 personer	 är	 ovana	 vid	 att	 reflektera	
över hur de anskaffar information och därför till en början kan ha svårt att svara på detta (s. 43). 
Av	den	anledningen	fick	informanten	inledningsvis	berätta	fritt	om	vilka	tankar	hon	haft	kring	
beslutet om assisterad befruktning, för att därefter besvara frågor som på ett mer tydligt sätt 
anknyter till uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter.
 
Eftersom informanten kanske även är ovan vid biblioteks- och informationsvetenskaplig 
terminologi har begrepp som informationsbehov, informationskälla och informationssökning 
undvikits.	För	att	ringa	in	motsvarande	betydelser	har	i	stället	formuleringar	som	”Vilka	frågor	
och	funderingar	hade	du	kring	val	av	donator?”,	”Vart	vände	du	dig	för	att	få	reda	på	sådant	som	
du	behövde	veta?”	och	”Brukar	du	finna	svar	på	dina	frågor?”	använts.

4.4 Genomförande av intervju
 
För att bidra till att informanterna skulle känna sig bekväma och trygga i intervjusituationen 
fick	de	själva	välja	plats	för	intervju,	vilket	gjorde	att	sju	av	intervjuerna	genomfördes	hemma	
hos informanterna och att den åttonde intervjun genomfördes på ett kafé. Mitt intryck är att 
föräldrarnas hem bidrog till ett mer avslappnat samtal än vad kaféet gjorde, även om jag 
uppfattade samtliga informanter som öppna under intervjusituationen. Ofta bjöd informanten 

33 David Nicholas (f. 1947) är professor i Information Studies vid University College London.
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på kaffe, vilket också bidrog till att lätta upp stämningen. Efter intervjuns avslutande uttryckte 
några informanter en tacksamhet över samtalet, vilket antyder ett behov av att berätta om de 
egna erfarenheterna. Två av informanterna kramade även om mig, vilket jag ser som ett 
tecken	 på	 att	 de	 upplevt	 intervjusituationen	 som	 förtrolig.	Varje	 intervju	 spelades	 in	med	
MD-spelare och varade i 90–120 minuter. Sammantaget består intervjumaterialet av cirka 
15 timmar.

Med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv antas varje informants tolkning vara sann, på 
så sätt att verkligheten är vad informanten upplever den vara (Kvale 1997, s. 125), även då olika 
informanter	kan	ha	liknande	erfarenheter	och	uppfattningar	vilket	medför	att	flera	informanter	
kan sammanföras i en studie (Hartman 2004, s. 194). Att betona informantens egen upplevelse 
av sin situation, vilken åtminstone delvis uttrycks genom hennes berättelse av denna, är viktigt 
också därför att individens handlingar och informationspraktik präglas av hur hon själv förstår sin 
tillvaro (Danermark et al. 2003, s. 66, 144; Savolainen 2003, s. 70).

Steinar Kvale34 (1997) beskriver, i sex steg, hur intervjuprocessen kan ses utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv. I första steget svarar informanten på frågor om sin situation, hur 
hon upplever omgivningen, vad hon har varit med om, vilken sorts information hon är i behov 
av, et cetera. Uppsatsens intervjuguide fungerade här som den guide den var tänkt att fungera 
som, med färdigformulerade frågor som sedan omformulerades och anpassades till samtalet 
efter hand som intervjun utvecklades. En ytterligare iakttagelse som gjordes var att informanten 
började prata mer fritt när samtalet väl hade pågått en stund, i det att hon då återkopplade till 
vad som tidigare sagts och även, i samband med att intervjun började avrundas, kom att tangera 
områden av mer privat karaktär. Detta kan härledas till Kvales andra steg, som ges av att 
informanten tolkar vad hon själv just har berättat, genom att på egen hand återknyta till sina 
tidigare beskrivningar, komplettera och i samtalet göra nya upptäckter. I Kvales tredje steg 
tolkar intervjuaren vad informanten berättat och fokuserar på särskilda aspekter av vad som 
sagts, genom att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Eftersom mitt intresse var att få 
en så rik och detaljerad beskrivning som möjligt av föräldrarnas vardag, relaterat till hur de 
använder	information,	försökte	jag	få	informanterna	att	exemplifiera	och	vidareutveckla	sina	
resonemang. Även då jag uppfattar att informanterna berättade mycket på egen hand och själva 
gjorde iakttagelser i vad som sagts, kunde jag med stöd av intervjuguiden leda in samtalet på 
närmare förklaringar och preciseranden. I samband med den åttonde intervjun började dock 
svaren från tidigare intervjuer att upprepas och ingen ny förståelse gavs. Jag kunde förutse vad 
informanten skulle säga, vilket gjorde att jag bedömde att mättnad nåtts och av den anledningen 
behövde inga reserver användas. I Kvales fjärde steg utgår intervjuaren från transkriptionen av 
intervjun, i det att materialet struktureras, tolkas och analyseras, för att få nya infallsvinklar 
på studerat fenomen. Detta steg beskrivs mer utförligt i nästa kapitel, om tillvägagångssätt 
vid analys. I femte steget överväger intervjuaren att återkomma till informanten för ytterligare 
intervju och presentation av egen tolkning, vilket inom kvalitativ forskning ges möjlighet 
till (Repstad 1999, s. 41). Alla informanter blev vid intervjutillfället informerade om att jag 
eventuellt	behövde	återkomma	till	dem	samt	att	de	också	gärna	fick	höra	av	sig	om	de	önskade	
justera	eller	komplettera	något	i	sina	berättelser,	vilket	dock	inte	har	skett.	Informanterna	fick	
även erbjudande om att läsa igenom den färdiga transkriptionen av respektive intervju, vilket 
ingen av dem ansåg sig behöva. I Kvales sjätte steg kan informanten, liksom läsaren, påverkas 
av intervjuarens presentation av tolkning, på så sätt att ny förståelse fås och att det fortsatta 
agerandet, till följd av detta, ändras (Kvale 1997, s. 214).

34 Steinar Kvale (f. 1938, d. 2008) var professor i pedagogisk psykologi vid Aarhus universitet.
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4.5 Tillvägagångssätt vid analys
 
Vid	 analyserandet	 av	 uppsatsens	 empiriska	 material	 har	 Kvales	 (1997)	 beskrivning	 av	
meningskoncentrering utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (s. 175) kombinerat med 
meningskategorisering (s. 178) använts som utgångspunkt.
 
Enligt Kvale (2009) påbörjas tolkning och analys av empiriskt material redan vid intervjutillfället 
och under transkribering av insamlat material (s. 154). Efter varje genomförd intervju 
transkriberades materialet i sin helhet, med undantag från utfyllnadsord i form av hummanden 
och vissa stakanden. Dock markerades skratt, pauser och betoningar, för att ge tydligare minne 
av på vilket sätt och i vilken situation något sagts.

Meningskoncentrering innebär att meningar och fraser som anses särskilt relevanta för uppsatsens 
syfte och frågeställningar betonas ytterligare genom att längre utsagor och resonemang förkortas, 
talspråk skrivs om till skriftspråk och kontentan av vad som sagts under intervjun görs till föremål 
för fortsatt analys (Kvale 1997, s. 174). Detta har gjorts i enlighet med Amedeo Giorgis35 (ibid., s. 
192) metod för meningskoncentrering, vilket innebär att transkriptionerna först lästes igenom för 
att ge en uppskattning av materialet som helhet och därefter bröts upp till mindre meningsenheter 
för att få fram kärnan i informanternas berättelser och mönster i vad som sagts. Även variationer 
och likheter i informanternas beskrivningar blir genom meningskategoriserande mer tydliga, 
vilket underlättar analysprocessens nästa fas som utgörs av meningskategorisering.

Meningskategorisering innebär en sorts tematisering, i det att materialet sorteras i olika 
kategorier. För kvalitativa studier, likt denna, hämtas kategorierna vanligen från undersökningens 
empiriska material, på så sätt att det som uttrycks i intervjumaterialet föranleder teman. 
Tillvägagångssättet har här varit att utifrån uppsatsens syfte ställa frågor till meningsenheterna, 
likt	”Vad	säger	detta	uttalande	om	vilka	hinder	föräldrar	ser	i	sökandet	efter	information?”	och	
”På	vilket	sätt	beskriver	detta	föräldrarnas	informationsbehov?”.	För	tematiserandet	har,	utöver	
uppsatsens empiriska material, även en viss distans krävts, för att kunna urskilja strukturer och 
mönster som inte omedelbart framträder i informanternas utsagor, men som ges av uppsatsens 
teoretiska perspektiv.

Intervjuernas innehåll har således präglats av intervjuguiden (se Bilaga 2), som i sin tur är 
utformad med hänsyn till uppsatsens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter, vilket 
sedan genom meningskoncentrering har sorterats i kategorier som bestämmer hur materialet ska 
presenteras och analyseras.

4.6 Litteratursökning

Den litteratur som används i uppsatsen har till största del nåtts via sökningar i databaserna LISA 
(Library and Information Science Abstract), Nordiskt BDI-index och BADA (Borås Academic 
Digital Archive) samt i bibliotekskatalogerna Libris, GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks 
katalog)	och	Voyager,	kompletterat	med	sökningar	i	sökmotorn	Google.	Vidare	har	kedjesökning36 
använts i det att jag har tagit del av tidigare undersökningar om framför allt assisterad befruktning 

35 Amedeo Giorgi (f. 1931) är professor emeritus i Methodology vid Saybrook Graduate School. För uppsatsen 
används Giorgis metod i Kvales (1997) tolkning.
36 Kedjesökning innebär att en texts referenser leder vidare till andra texter, vars referenser i sin tur leder vidare 
till ytterligare texter, och så vidare. Om kedjesökning, se även exempelvis Sundin 2005, s. 132.
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samt informationssökning i en vardaglig kontext, vars referenser har fungerat som vägvisare till 
fortsatt läsning. Litteratur har även sökts i egna minnesanteckningar och eget sparat referensmaterial 
från tidigare studier i främst biblioteks- och informationsvetenskap och sociologi.

Även då litteratursökandet har pågått parallellt med hela uppsatsens utförande har sökandet 
varit mer intensivt i samband med inläsning av regelverk och tidigare forskning samt i senare 
skede med inläsning av teorier om informationspraktik i en vardaglig kontext. Sökandet har 
i sig bidragit till ett urval, på så sätt att litteratur har valts med hänsyn till tidigare forskning 
om föräldrars och särskilda gruppers informationspraktik. Genom sökresultaten har jag fått 
en	bild	av	hur	uppsatsen	kan	anknyta	till	och	komplettera	liknande	studier.	Vidare	har	urvalet	
gjorts med hänsyn till aktualitet, då jag främst har försökt välja nyskrivet material eller 
material som ofta använts av samtida forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. I detta 
urvalsskede har förslag och synpunkter från handledare och kursens övriga deltagare varit 
värdefulla.

4.7 Etiskt ställningstagande

Vid	utförandet	och	behandlingen	av	intervjuerna	har	Vetenskapsrådets	(2002)	etiska	riktlinjer	
för	samhällsvetenskaplig	forskning	gällande	krav	om	information,	samtycke,	konfidentialitet	och	
nyttjande (s. 7–10) följts. I både brev till informanter (se Bilaga 1) och muntligen i samband med 
intervjutillfälle gavs således information om att medverkan i studien är frivillig, att alla uppgifter 
behandlas	konfidentiellt	samt	att	materialet	kommer	att	användas	endast	inom	ramen	för	denna	
uppsats.

5 RESULTATREDOVISNING
Uppsatsens resultat redovisas genom en presentation av informanterna, följt av sammanfattningar 
i löpande text av intervjuer kombinerat med citat av föräldrarnas egna ord, vilket presenteras 
tematiskt efter huvudkategorierna kontext; informationsbehov samt informationskällor. I 
uppsatsens empiriska material har även en kategori som belyser hinder och möjligheter i 
föräldrarnas informationspraktik kunnat utläsas, även då denna inte presenteras tematiskt utan 
i stället vävs in i övriga teman.

Citaten är i stort sett ordagrant återgivna, bortsett från när dessa i ett fåtal fall har förkortats 
vilket	då	visas	genom	markeringen	”[...]”	som	anger	uteslutande	av	ett	eller	flera	ord.	Talspråk	
har	gjorts	till	skriftspråk	på	så	sätt	att	exempelvis	”nån”	har	gjorts	till	”någon”	och	”då	får	man	
å	tänka”	har	gjorts	till	”då	får	man	också	tänka”.	Hakparentes	används	även	i	vissa	citat,	för	att	
markera kommentarer och förtydliganden gjorda av mig. Längre citat presenteras i block med 
minskat typsnitt, medan kortare citat presenteras innanför citationstecken i löpande text.

Kravet	om	konfidentialitet,	som	nämnts	i	föregående	kapitel,	innebär	att	ingen	utomstående	ska	
kunna	 identifiera	 informanten	när	 resultatet	av	undersökningen	presenteras	 (Bryman	2002,	s.	
445). För att garantera informanternas anonymitet har därför sådant som riskerar att röja denna 
ändrats.	Vissa	geografiska	namn,	med	särskild	koppling	till	informanten,	har	ersatts	med	”X”.	
Namn	på	informanternas	barn	har	ersatts	med	”mitt	barn”	och	i	de	fall	där	informanten	har	flera	
barn	och	i	intervjun	har	hänvisat	till	exempelvis	”min	äldsta	dotter”,	vilket	också	är	en	uppgift	
som	skulle	kunna	innebära	att	informanten	identifieras,	har	även	detta	ersatts	med	”mitt	barn”	
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samt	 i	några	fall,	 för	att	underlätta	 läsning,	med	”min	dotter”	och	”hon”	eller	”min	son”	och	
”han”.	För	att	undvika	 identifiering	har	då	 ibland	”min	dotter”	och	”hon”	använts	när	barnet	
är	en	pojke	liksom	ibland	”min	son”	och	”han”	har	använts	när	barnet	är	en	flicka.	Av	samma	
anledning	benämns	 informanterna	fortsättningsvis	som	”A”,	”B”,	”C”,	”D”	och	så	vidare.	Jag	
som	intervjuare	benämns	i	samband	med	citaten	som	”I”.	Det	viktiga	för	uppsatsen	är	dock	inte	
vilken informant som säger vad, utan vad informanterna säger.

Mot bakgrund av vad Mats Alvesson37 och Kaj Sköldberg38	(2008)	beskriver	som	reflekterande	
empirisk forskning (s. 19–20), har vissa informanters utsagor fått något större utrymme 
i resultatredovisningen än vad andra har fått. Detta beror dels på i vilken utsträckning 
informanten har berättat om sin familj och den egna informationspraktiken, dels på uppsatsens 
frågeställningar och min strävan efter att belysa särskilda ämnen och meningskategorier hämtade 
från undersökningens empiriska material.

5.1 Presentation av informanter

Informanterna utgörs av åtta föräldrar i 25–45 årsåldern, bosatta i svenska mellanstora och 
stora	 städer.	 De	 är	 alla	 ensamma	 vårdnadshavare	 genom	 insemination	 eller	 IVF	 på	 danska	
fertilitetskliniker, med spermier från öppna eller anonyma donatorer. Deras barn är fortfarande 
så pass små så att informanterna tycker sig ha en tydlig minnesbild av tiden vid förberedelse av 
graviditet.	Samtliga	informanter	bor	på	gångavstånd	till	närmsta	bibliotek.	Vissa	av	informanterna	
besöker nästan varje vecka ett bibliotek och använder sig dagligen av någon sorts bibliotekskatalog 
medan andra sällan eller aldrig besöker ett bibliotek. Samtliga informanter är yrkesverksamma 
eller studerande och alla har akademisk utbildning. En majoritet av informanterna har tidigare 
levt i olikakönade parrelationer och en minoritet har tidigare levt i likakönade parrelationer.39

5.2 Informanternas kontext

På grund av informanternas civilstånd har de enligt svensk lag ingen möjlighet att bli föräldrar 
genom asssisterad befruktning i hälso- och sjukvårdens regi. Denna möjlighet har i Sverige 
enbart kvinnor som lever i en parrelation. Ett första steg vid införandet av nya lagar är ofta att 
tillsätta en statlig utredning, vilket har föreslagits i frågan om ensamståendes rätt till assisterad 
befruktning, även då regeringen inte har lämnat besked om när en sådan utredning i så fall 
ska tillsättas. Samtidigt som lagstiftning kan sägas utgöra ett av de mest tydliga inslagen i ett 
samhälles normgivning, har alla regeringspartier, bortsett från Kristdemokraterna, uttryckt sig 
positiva till en lagändring, vilket antyder att samhällets syn på föräldraskap håller på att bli en 
annan. Även informanterna bidrar till denna förändring, då de med stöd av dansk lagstiftning har 
bildat en svensk familjekonstellation på ett sätt som svensk lag inte ger möjlighet till.

Alla informanter är medlemmar i föreningen Femmis, som i dag är Sveriges största 
intresseorganisation för ensamstående kvinnor som är eller planerar att bli föräldrar genom 

37 Mats Alvesson (f. 1956) är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet.
38 Kaj Sköldberg (f. 1942) är professor emeritus i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
39 Anledningen till att uppgiften om tidigare parrelationer nämns är att dessa kan ha påverkat informanternas 
uppfattningar om och erfarenheter av olika slags familjekonstellationer, vilket i sin tur kan ha bidragit till informanternas 
kunskaper om assisterad befruktning. Exempelvis är det rimligt att anta att en kvinna som tidigare har levt i endast 
likakönade parrelationer kan ha haft tidigare funderingar på att bli förälder utan någon manlig partners medverkan.
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insemination	eller	IVF,	vilket	antyder	att	de	upplever	eller	har	upplevt	ett	behov	av	att	ha	kontakt	
med kvinnor i situationer liknande deras egen.

5.2.1 Informanterna som normbrytare

Samtliga informanter betonar att de i första hand är föräldrar, inte ensamföräldrar som genomgått 
assisterad befruktning. Detta påstående syftar framför allt på informanternas längtan efter 
barn och hur de ser på den egna föräldrarollen. När det gäller relationen till barnet, att amma, 
skapa sömnrutiner, kolla upp frågor om vaccineringar, hämta och lämna på förskolan, läsa högt, 
lyssna, leka, lära och på andra sätt försöka vara en närvarande och ansvarstagande förälder, ser 
informanterna ingen skillnad mellan deras eget föräldraskap och andras.

Av informanternas utsagor framgår att upplevelsen av att ändå vara särskild och tillhöra en 
ovanlig familjekonstellation, hör samman med egna och andras föreställningar om föräldraskap 
och familjebildning. Exempelvis har samtliga informanter, redan vid förberedelsen av graviditet, 
haft funderingar och frågor kring hur omgivningen ställer sig till deras beslut om att bli föräldrar 
genom assisterad befruktning. För vissa informanter har frågorna kring beslut även handlat om en 
uppgörelse med egna förväntningar och idéer om vad en familj är och kan vara, på så sätt att stor 
tid har ägnats åt att överge den egna drömmen om en kärnfamilj. Fyra informanter (A, B, C och 
D) beskriver att tanken på att bilda familj i omvänd ordning, det vill säga att först bli förälder och 
sedan träffa en partner att leva tillsammans med, har fungerat som stöd i deras beslutsprocess.

Även då alla informanter säger sig ha varit förberedda på omgivningens frågor nämner bland 
andra informant E att hon inte hade räknat med att frågorna också skulle fortsätta ställas, ofta 
och långt efter det att barnet har fötts.

	 E:	Jag	förstod	ju	att	folk	är	nyfikna	och	planerade	mycket	för	vad	jag	skulle	säga	om	exempelvis
 donatorn, men vad jag kanske inte hade tänkt mig var att... fortfarande... i helt vanliga situationer, i
	 fikarummet	på	jobbet,	ställs	frågor	eller	kommer	ofta	upp	frågor	som	handlar	om	sättet	jag	blev
	 förälder	på.	För	det	mesta	i	all	välmening,	att	folk	säger	att	det	är	starkt	gjort	och	”tänk	att	det	går”,
	 ”men,	hur	klarar	du	dig?”	och	”fantastiskt	att	möjligheten	finns”	eller	att	en	kollega	berättar	om	hur
	 jobbigt	hon	har	hemma	och	att	någon	ska	skiljas	från	sitt	barns	far	och	sedan	flikar	in	en	kommentar
	 om	att	”sådant	slipper	ju	du”.	Alltså,	det	är	okej,	men	det...	kan	ändå	bli	lite	tröttsamt	ibland	att	hela
 tiden påminnas om, att just detta ska vara en grej.

På frågan om vart informanten vänder sig när hon behöver ta reda på något rörande barn och 
föräldraskap, svarar informant F att hon undviker svensk hälso- och sjukvård, eftersom hon 
upplever att deras verksamhet inte är anpassad till hennes situation, vilket är en beskrivning som 
återfinns	också	i	övriga	informanters	utsagor.

 F: Till svenska läkare och sjuksköterskor skulle jag inte vända mig, eftersom de inte har någon riktig
	 koll	på	vad	det	innebär	[att	som	ensamstående	bli	förälder	genom	assisterad	befruktning].	Så	upplever
 jag det. Men, jag har ändå haft kontakt med dem och besökt olika myndigheter, som försäkringskassan
 och socialtjänsten, till exempel i samband med frågan om hur faderskap fastställs. Då var det så där,
 att de började viska med en gång när jag berättade om hur jag ska bli mamma. Det var likadant med
 första barnmorskan jag träffade, här i Sverige, att hon började viska.
	 I:	Varför	gjorde	de	så,	tror	du?
 F: Jag tror att... de tyckte väl, att... det kändes som att de tänkte att det här inte är något som jag vill
 prata om, som att de antog att jag inte heller vill att det här är något som världen ska få veta. Ungefär
 så, men det stämde ju inte, jag var ju stolt... och glad över att vara gravid och på egen hand lyckats
 bli förälder.

Eftersom informanterna önskar se sitt föräldraskap normaliserat, menar många av dem (A, B, C, 
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D, E, G och H) att det är viktigt att sprida information om den egna familjekonstellationen och på 
andra sätt verka politiskt i syfte att förändra nuvarande lagstiftning och normativa föreställningar 
gällande föräldraskap och familjebildning. På så sätt fungerar informanternas normbrytande 
position som politisk drivkraft, vilket bland annat beskrivningen av informant G ger exempel på.

 G: Först suckade jag över alla som vill göra politik av allt och skriva in i Femmis stadgar att vi ska
	 jobba	politiskt	för	en	lagändring	i	Sverige.	Då	räckte	det	för	mig	att	bara	veta	att	det	finns	en	förening,
 för att kunna hålla kontakt med andra som är i process eller redan har fått barn på det här sättet, att
	 veta	att	det	i	framtiden	kan	finnas	ett	forum	för	mitt	barn,	om	hon	är	intresserad.	Men	sedan,	när	jag
 väl blev förälder så blev det så tydligt... man inser vilken enorm diskriminering det faktiskt innebär,
 även om jag under graviditeten inte riktigt orkade ta in det, eftersom jag då var så upptagen av min
 egen känsla av att vänta barn. Men när jag förstod vilken orättvisa det är att inte ha samma rättigheter
 och stöd, på grund av civilstånd, så insåg jag också att de har rätt, att vi självklart måste driva de här
 frågorna även politiskt, att det inte går annars. Den enskilt gravida orkar inte. Därför måste vi som
 redan har barn dra det tyngsta lasset och gemensamt jobba för en ändring. Även om vi inte heller har
 så mycket ork till det, så är det viktigt att våga och orka dra de frågor som andra inte kan dra.

5.2.2 Informanterna som informationsanvändare
 
Mot bakgrund av mängden information som informanterna upplever sig behöva och deras 
beskrivningar av i hur hög grad de lyckas anskaffa denna, vilket mer utförligt redogörs för i 
följande kapitel, framträder en användargrupp med stor erfarenhet av att söka efter information.

Som nämnts i uppsatsens presentation av informanter har samtliga intervjuade en akademisk 
utbildning. Även då informanterna tillhör en normbrytande grupp, på så sätt att de är föräldrar 
i en särskild familjekonstellation, pekar deras berättelser på att de likaså utgör en grupp som, 
utbildningsmässigt och yrkesrelaterat, är väl förankrad i samhället.

Gemensamt	för	informanterna	är	att	det	inte	finns	någon	ytterligare	förälder	till	barnet	att	vända	
sig till eller dela informationsprocessen med, men av intervjuerna framgår dock att informanterna 
ändå har ett stort socialt nätverk som bidrar till deras möjligheter att få tillgång till relevant 
information.	Exempelvis	har	flera	informanter	(A,	B,	C,	E,	G	och	H)	aktivt	sökt	sig	till	forum	
med	föräldrar	i	liknande	familjekonstellationer,	flyttat	närmre	egna	syskon	eller	föräldrar	och	på	
andra sätt skapat alternativa nätverk i den närmsta omgivningen.

5.3 Föräldrarnas informationsbehov

Flertalet informanter menar att deras första frågor och funderingar om assisterad befruktning 
uppstod i samband med en ändrad livssituation. Den ändrade livssituationen handlar hos fyra 
informanter (A, B, F och G) om separation från en tidigare partner och hos två informanter (C 
och H) om den egna åldern, i relation till avtagande fertilitet och en insikt om att kanske inte 
kunna bli förälder, varför frågor om alternativa familjebildningar uppstod.

För att stärka informantens minne av när något hände och vad hon då behövde veta mer om har 
intervjuguiden (se Bilaga 2) fungerat som stöd, på så sätt att frågorna om informationsbehov 
har ställts i en ordningsföljd som syftar till att låta informanten återge denna period likt en 
kronologiskt sammanhängande berättelse.

I informanternas beskrivningar av informationsbehov, från förberedelse av graviditet till barnets 
första tre levnadsår, har särskilt information gällande assisterad befruktning; information 
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gällande omgivning; information gällande barnets informationsbehov samt information gällande 
liknande familjekonstellationer, kunnat utläsas.

5.3.1 Information rörande assisterad befruktning

Redan innan de egna funderingarna kring alternativa familjebildningar uppstod, hade samtliga 
informanter, bortsett från informant C, hört talas om möjligheten att som ensamstående kvinna 
bli förälder genom assisterad befruktning utanför Sverige.

Av de informanter som tidigare levt i likakönade relationer eller sedan innan har vänner som har 
behandlats	med	insemination	och	IVF,	märks	behovet	av	information	om	behandlingsmetoder	
och klinikers praxis inte lika tydligt som hos dem som saknar tidigare erfarenhet av alternativa 
familjekonstellationer.	Variationer	i	upplevda	informationsbehov	kan	även	kopplas	till	huruvida	
informanten har haft lätt eller svårt att bli gravid samt huruvida informanten har behandlats med 
insemination	eller	IVF,	där	svårigheter	att	bli	gravid	liksom	behandlingar	med	IVF	har	resulterat	
i	fler	frågor	och	ett	mer	uttalat	informationsbehov.

I ett första skede övervägde informanterna A, D, E, F och G att försöka bli föräldrar på andra 
sätt än genom assisterad befruktning med donerad sperma, medan övriga informanter inte 
har uttryckt några sådana funderingar. Alternativen som övervägdes var dels adoption, dels 
heminsemination med en väns sperma. De främsta anledningarna till att dessa alternativ övergavs 
var att informanterna uppfattar det som svårt för ensamstående att få en adoption beviljad samt 
att nuvarande lagstiftning komplicerar användandet av en väns sperma, eftersom vännen då 
skulle bli rättslig förälder till barnet även om en sådan relation inte är önskad. En förklaring till 
varför assisterad befruktning alls vägdes mot andra alternativ och inte självklart sågs som ett 
förstahandsval, ges av informant G.

 G: Det som var relevant för mig var att få information om hur barnen har det. Hur mår barnen när
 de växer upp och blir de friska? Finns några risker med den här metoden? Jag hade ju aldrig träffat
 någon som fått barn på det här sättet och jag tänkte liksom att, nedfrysta spermier... blir allt okej? Blir
 barnen okej? Det blir inga defekter? Det blir ju inte det. Det blir fantastiska barn, men det var sådana
 funderingar jag hade och framför allt: hur relaterar barnen till att inte ha... att sakna biologisk
 kunskap om andra sidan, alltså halva sitt genetiska arv? Där kunde inte Storkkliniken40 hjälpa mig
 alls. Om inseminationsprocessen och vissa livsstilsrekommendationer gav de svar, men inte kring det
	 sociala	eller	att	vara	ensamförälder	och	jag	tyckte	att	det	var	så	mycket	att	förhålla	sig	till	[...]	och
	 dessutom	är	det	ju	inte	ett	så	utforskat	område.	Det	finns	en	engelsk	forskare,	Susan	Golombok,	som
 jag har tittat på, om hur lesbiska par uppfostrar sina barn. Det har varit diskussioner om i fall pojkar
 far illa av att inte ha en manlig förebild och sociologiska studier som har gjorts visar att pojkar inte
 tappar något av det manliga eller vad man ska kalla det, som de socialiseras till, i en enbart enkönad
 föräldrakonstellation i hemmet, men däremot utvecklar större kapacitet och förmåga att hantera
	 konflikter	och	vara	nyanserad	och	lösa	motsättningar	verbalt.	Sedan	finns	ju	många	amerikanska
 sajter, där vuxna barn till donatorer själva söker efter information, men det blir också vinklat eftersom
 det bara är en viss procent som tycker att det är viktigt att få veta sitt genetiska ursprung, medan de
 som tycker annorlunda varken syns eller hörs.

Som nämnts har samtliga informanter valt att behandlas i Danmark, av antingen barnmorskor 
eller läkare. Beroende på vilket år behandlingen genomfördes och hur lagstiftningen då såg ut, 
har endast vissa informanter haft möjlighet att välja mellan anonym och öppen donation. Innan 
2005 erbjöds i Danmark enbart assisterad befruktning med spermier från anonyma donatorer. 
Bland andra informant D, som inseminerades vid ett senare tillfälle, beskriver hur valet av 

40 Storkklinik är en privatägd fertilitetsklinik, grundad 1999, med mottagning i Köpenhamn.
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klinik påverkades av hennes önskan om öppen donation, varför hon valde att behandlas av en 
barnmorska i stället för av en läkare.

Ytterligare frågor i samband med valet av klinik är tillgänglighet, i det att informanten vid 
ägglossning snabbt ska hinna resa till kliniken, samt ekonomiska faktorer. Exempelvis är 
anonyma	donatorer	billigare	än	öppna	och	insemination	är	billigare	än	IVF.	Dock	har	kostnaden	
inte påverkat informanternas val av donatorer, men ett fåtal informanter (A och E) beskriver hur 
de	valde	bort	läkarbehandlingar	i	form	av	IVF	samt	kliniker	med	högre	avgifter,	därför	att	de	inte	
har haft råd att stå för kostnaderna. Informant A beskriver hur hon uppfattade informationen om 
IVF	som	svårtillgänglig,	varför	hon	i	stället	valde	att	försöka	bli	gravid	genom	insemination.

	 A:	Via	klinikernas	hemsidor	fick	jag	veta	vilka	prover	som	måste	tas,	men	sedan	läste	jag	att	danska
 recept ska översättas av svenska läkare och att bara vissa läkare går med på det... och det stod rätt
 mycket information om vilka hormonpreparat som ska användas... det var inte helt tydligt, jag hade
	 behövt	prata	med	någon.	Jag	läste	att	IVF	ger	bättre	resultat,	men	att	förberedelserna	är	många	fler
 än vid insemination. Man skulle ta olika hormoner och göra en massa utredningar. Jag menar, säg att
	 jag	lyckas	spara	ihop	20	000	kr	till	en	IVF	och	så	misslyckas	den	bara	för	att	jag	har	förstått	fel.	Då
 lät 5 000 kr för en mycket enklare insemination som en större chans.

5.3.2 Information rörande omgivning

Föräldrarnas behov av information rörande omgivning handlar främst om att informera andra om 
den egna familjesituationen, men också om att ta del av samhälleliga värderingar och omgivningens 
uppfattningar om ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning. Till omgivningen hör även 
det egna barnet och barnets informationsbehov, vilket mer utförligt beskrivs i följande kapitel.

I samband med förberedelse av graviditet har vissa informanter (A, C, F och G) upplevt ett behov 
av att delge sina planer till föräldrar, syskon och vänner. Frågor som har uppstått på grund av detta 
är bland annat hur planerna kan berättas och på vilket sätt omgivningen ska reagera. Informant F 
beskriver hur hon behövde bekräftelse från vänner, för att kunna lita på sin egen kapacitet.

 I: Så, vad ville du få svar på från dina vänner eller varför vände du dig till dem?
 F: Ja, för... bekräftelse. Alltså, jag var rätt klar över själva beslutet om insemination, men jag behövde
 liksom veta... få höra att jag... är den jag är, om du förstår vad jag menar... att jag är den jag är, med
	 den	energi	och	den	styrka	som	jag	har,	för	att	på	riktigt	kunna	inse	att	det	här	kommer	att	funka	[...]
 sedan hade jag också en ganska lång planering av ekonomi, yrke, framtid och sådant innan jag väl
 reste iväg. Men, själva beslutet att åka kändes inte kontroversiellt. Jag jobbar ju i en bransch, där...
 eller jag verkar ju i en vänkrets, där man ändå tar upp sådana ämnen som har att göra med något som
 inte är norm, så ingen tyckte att det var konstigt. Alla stod bakom... enbart positiva reaktioner, bortsett
 från några män kanske, som reagerade så där allmänt.
 I: Män?
	 F:	Ja,	några	manliga	vänner	alltså,	som	liksom:	”Jaha,	då	behövs	inte	vi	längre?”	Skämtsamt,
 men ändå med visst allvar.

Två informanter (A och F) menar att de saknat tillräcklig information om hur svensk sjukvård 
förhåller sig till deras beslut om assisterad befruktning, vilket har bidragit till att de har undanhållit 
information i rädsla för att annars inte få förberedande behandling i Sverige.

 A: Innan själva inseminationen ska man ta vissa tester. Man ska ha intyg på att man inte har klamydia,
 hiv, gonorré och hepatit. Det är sådant man oftast tar i Sverige, annars blir det rätt dyrt. Det är ju för
 ens egen hälsas skull och för barnets. Läkaren får inte behandla en om man inte är frisk, men då
 kände jag, att... jag var osäker på om en svensk mottagning skulle undersöka mig om jag sa varför jag
 var där plus att jag tänkte att de kanske... jag vet inte, skulle gå på mig, så därför sa jag inget. Annars
 hade jag gärna frågat om råd och passat på att få mer information och sådant, av någon som kan.
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Även då många informanter (B, C, D, E, F, G och H) upplever sig ha fått stöd och positiv respons 
från deras närmsta omgivning, märks en viss oro över hur exempelvis förskola och samhället i 
stort ska förhålla sig till barnet och informantens föräldraskap. Av intervjuerna framgår även att 
frågan om identitet utgör en stor del av föräldrarnas funderingar, där samhällets inställningar 
både präglar informantens egen syn och skapar ett behov av svar på frågor om hur omgivningen 
kan bemötas.

 

5.3.3 Information rörande barnets informationsbehov
 
Samtliga informanter beskriver hur barnets förmodade informationsbehov hör samman med det 
egna behovet, på så sätt att informanterna vill få svar på barnets eventuella frågor. Redan innan 
informanterna	blev	gravida	funderade	flera	av	dem	(A,	C,	D,	E,	F,	G	och	H)	på	vad	barnet	skulle	
komma att undra över och hur svaren på barnets undringar i så fall skulle kunna ges.

Av intervjuerna framgår att barnets förmodade behov av information om donatorn upplevs vara 
särskilt problematiskt, även då informanternas upplevelser av detta skiljer sig åt. Informant F 
beskriver hur hon efter barnets födsel har tagit reda på ytterligare uppgifter om donatorn, vilket 
även	flera	övriga	informanter	har.

 F: Om jag fått välja i dag skulle jag välja en öppen donator, men när jag inseminerades fanns inget
 sådant val i Danmark. Innan 2005 hade de bara anonyma donatorer. Många länder har ju bara anonyma.
 Sverige är ju speciellt på så sätt, att vi håller hårt på... att vi tycker att det är så viktigt med öppna. Det
 är ju ingen självklarhet, men den synen påverkar väl ens egen uppfattning. Fast, sedan har jag ändå
 tagit reda på saker i efterhand.
	 I:	Vadå	för	saker?
	 F:	Hans	utökade	profil	och	sådant	som	öppna	donatorer	har...	olika	saker	som	barn	till	öppna	donatorer
 kan få veta sedan när de blir vuxna.
 I: Hur har du fått tag på det?
 F: Spermabankerna har ju halvoffentliga listor över sina donatorer. När någon väljer att gå in i systemet
 och bli donator så måste han lämna sina personuppgifter till dem och, om han vill, också skriva ett
	 personligt	brev,	som	barnet	kan	få	sedan	när	det	blir	vuxet...	och	det	finns	Yahoogrupper41 på nätet,
 om donatorer, där profiler har lagts upp. Genom att bli medlem i en sådan grupp får man del av
 informationen. Först hämtar man ut donatornumret från sin klinik och sedan matchar man numret
	 med	alla	profiler,	tills	man	hittar	sin	egen	donator.

Som	 anledning	 till	 varför	 informanterna	 söker	 information	 om	 donatorn	 nämns	 nyfikenhet	
samt funderingar kring identitet, men också frågor som rör föräldraansvar och huruvida 
informanten anser sig vara skyldig att gentemot barnet ta reda på den information som ändå 
finns	tillgänglig.

 I: Så, vad ville du veta om donatorn?
 F: Bara lite grann om vad han tycker är spännande i livet, vad som passar honom och inte passar
	 honom.	Må	det	gälla	utbildning	eller	relationer,	men	alla	uppgifter	som	skulle	kunna	finnas.
	 I:	Varför	ville	du	veta	det?
	 F:	För	mitt	barns	skull	och	för	frågor	som...	vem	är	jag?	Vad	ser	jag	hos	mitt	barn	som	skulle	kunna
	 komma	någon	annanstans	ifrån?	Av	ren	nyfikenhet,	tror	jag,	men	inte	så	att	jag	vill	träffa	honom,	utan
 mer att jag gick igenom något som säkert alla föräldrar gör, oavsett i vilken norm eller konstellation
	 man	befinner	sig,	att	jag	började	fundera	mycket	över	min	egen	barndom.	Jag	gick	igenom	de	där
	 stunderna	av	tvivel	och	frågor	[...]	kan	jag	bli	en	bra	förälder?	Kommer	jag	att	kunna	ta	hand	om	mitt
 barn på ett bra sätt, alltså klarar jag av att ge kärlek fullt ut? När man blir gravid och sedan väl får

41	 Yahoogrupp	 är	 ett	medlemsbaserat	 nätverk,	 ofta	med	 e-postlista	 och	 hemsida,	 rörande	 ett	 specifikt	 ämne,	
som	gruppens	medlemmar	kan	diskutera	samt,	genom	exempelvis	fildelning	och	informationsförsörjning,	få	ytterligare	
vetskap om. 

 
28



 barn, så kommer alla sådana tankar. Man tänker jättemycket på hur ens egna föräldrar var och otroligt
 mycket på hur man själv inte ska bli och hur man ska bli och vem man är och inte är i relation till
 sitt barn.

Vissa	informanter,	så	som	informant	B,	berättar	att	de	i	stället	har	önskat	en	anonym	donator	och	
inte vill få tillgång till någon information som kan röja donatorns identitet.

 B: Mitt barn kommer att få veta exakt hur han har blivit till och förmodligen kommer vi också att
 åka ner till Köpenhamn. Det har jag tänkt, att han ska få veta mer om var och hur och varför. Han
 har nog redan koll på att han inte har någon pappa. Han vet väl att andra barn på dagis säger pappa,
	 medan	han	säger	mamma	och	morfar	[...]	men	donatorn,	alltså...	jag	tror	att	det	är	större	risk	till
	 förvirring...	att	mitt	barn	ska	börja	leta	och	vilja	veta	vem	donatorn	är,	om	informationen	finns.	Jag
	 kan	inte	tänka	mig	att	donatorn	vill	ha	kontakt	med	alla	barn	som	han	har	givit	uppkomst	till	[...]	de
	 flesta	donatorer	är	ändå	ganska	unga	när	de	bestämmer	sig	för	att	donera	och	det	är	inte	alls	säkert
	 att	de	om	tjugo	år	vill	konfronteras	med	något	som	de	gjorde	vid	kanske	nitton	års	ålder	[...]	jag	vill
	 inte	välja	något	som	kan	innebära	att	min	son	börjar	leta	och	då	får	ett	stort	”nej,	kom	inte	hit,	jag
	 vill	inte	veta	av	det	här”.

Ytterligare frågor om donatorns roll och valet av öppen eller anonym donation, handlar 
om språk och terminologi, på så sätt att informanterna funderar kring hur donatorn kan 
beskrivas för barnet och huruvida berättelser om donatorn, som en faktisk fysisk person, 
kan orsaka en önskan hos barnet om att i framtiden vilja söka upp honom. Informant G 
menar	att	det	finns	en	problematik	i	att	svensk	familje-	och	föräldrapolitik	dels	hävdar	vikten	
av genetiskt ursprung, dels inte för någon egentlig diskussion om varför detta anses vara
viktigt.

 G: Även om barnet får med sig en del biologiska förutsättningar från donatorn, så kan ju inte ens
 personer i parförhållanden styra över vilken DNA som slår igenom och blir till ett barn. Jag menar,
 även om vi hade kunnat styra över detta fullt ut, så... vi anser inte... vi har inte den biologiska
	 selekteringen.	Man	får	leva	med	de	förutsättningar	som	är	[...]	men,	sedan	finns	en	annan	aspekt	som
 också handlar om öppna donatorer och vilken vikt man ska lägga på genetiskt ursprung. I och med att
 öppna donatorer är färre än anonyma... och vi är en så pass tajt föräldragrupp och åker på sommarläger
 ihop och har mycket kontakt med varandra, så kan större moraliska problem eller etiska dilemman
	 uppstå,	om	jag	får	reda	på	att	det	finns	någon	i	vår	grupp	som	har	samma	donator	som	jag...	är	jag	då
 moraliskt förpliktigad... borde jag då hålla kontakt med den mamman bara för att våra barn har
 samma donator? Det tycker jag är en svår fråga.
 I: Finns det något som du i dag behöver veta, för att kunna ge svar till ditt barn?
 G: Ja eller det visade sig att en del av Cryos42 anonyma donatorer... som vi har använt, även har sålts
 till den amerikanska marknaden. I USA blev donatorerna fortfarande anonyma, men med en extended
	 profile...	en	utökad	profil	med	ganska	mycket	information	och	det	var	olyckligt,	tycker	jag,	eftersom...
 Cryos vill inte svara på vilka donatorer på den amerikanska sajten som överensstämmer med
	 donatorerna	vi	har	använt.	Vi	fick	ett	donatornummer	från	klinikerna	i	Danmark	medan	donatorerna
 salufördes i USA med skandinaviska namn och då vill de inte koppla ihop numren med namnen...
	 men,	samtidigt	finns	en	Yahoogrupp	med	uppdateringar	och	matchningar.	Det	är	verkligen	ett	problem,
 att spermabanken hanterar detta så dåligt.
 I: Hur påverkas du av det?
	 G:	Jag	menar	att	om	det	finns	tillgänglig	information	så	är	det,	tycker	jag,	min	moraliska	skyldighet
 som mamma att ta reda på om den informationen rör mig och mitt barn. Hon ska inte, när hon blir
 större, behöva sitta och googla på de här sakerna och inte kunna sortera och hantera... Det måste jag
 som mamma kunna ta ansvar för och veta att okej, rör detta vår donator eller inte? Hon ska inte
 behöva hitta uppgifter på nätet sedan och tvingas fundera över om den eller den kan vara hennes
 donator. Därför tycker jag att spermabanken har en skyldighet att bekräfta för oss vilken information
 de sprider, så att vi som mammor ska kunna hantera situationen.
 I: Men, vad är detta för information?
 G: Ja, allt från donatorns familjebakgrund till favoritfärg, vilken utbildning han har, sjukdomshistoria,

42 Cryos är en dansk privatägd spermabank, grundad 1987, som distribuerar sperma och fertilitetsrelaterad 
medicinsk teknik till cirka 60 länder i Europa, Australien, Asien, Afrika och Amerika.
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	 om	det	finns	hjärtproblem	i	släkten.	Ett	ganska	omfattande	dokument	på	5–6	sidor,	där	det	också
	 finns	uppgifter	om	vad	föräldrarna	och	morföräldrarna	har	arbetat	med,	ibland	fotografier...	Det	är
	 vad	som	kallas	extended	profile,	alltså	en	utökad	profil...	och	det	är	ett	riktigt	stort	problem,	tycker
 jag, att spermabankerna inte vill bekräfta om den sortens information har spridits om mitt barns
 donator.

5.3.4 Information rörande liknande familjekonstellationer

Även då samtliga informanter uttrycker ett behov av information om familjekonstellationer 
liknande	deras	egen,	hänvisar	flera	informanter	också	här	till	barnets	behov.

	 F:	Vi	åker	på	Storkträffar	varje	år	och	träffar	andra	barn,	som	också	bara	har	mammor.	Sedan	har
 vi ganska mycket kontakt med barn som vi har lärt känna genom Femmis, även om jag själv inte har
 något större behov av att vara med i den sortens sammanhang. Det finns också en saga eller en
 berättelse, om en mamma som har inseminerats. Jag har printat ut den från Femmis forum och den
 läser vi ganska ofta. En tecknad med text och den är exakt som min historia: hur hon kastar sig på
 tåget till Köpenhamn och hur hon, innan hon väljer att verkligen åka dit, står på krogen och så är det
 en rolig bild på en konstig man. Alltså halvpackad, men i barns ögon ser han konstig ut och hon liksom
	 bara	”nej...	här	hittar	man	ingen	pappa	heller”	och	vet	inte	vad	hon	ska	göra,	innan	hon	till	sist	förstår...
 kärlek kan ju ges av olika människor... inte nödvändigtvis av en pappa och så är det en bild på en
 punkare och en moster och massa andra personer. Även om min dotter fortfarande är för ung för
 att riktigt kunna formulera det här med donatorn, så vet hon att jag har varit i Danmark, eftersom det
 inte fanns någon pappa just då, men att hon har en mamma och två gudpappor och två gudmammor
 och en moster och en mormor och en gudsyster och många andra.
 I: Men, när du säger att ni åker på de där träffarna... Jag tänker att initiativet till att göra det inte kan
 ha kommit från ditt barn.
 F: Nej, initiativet är mitt men det är för hennes skull. Jag har aldrig haft ett behov av att ingå i den
 sortens grupper. Jag behöver inga träffar för att skapa mig en identitet eller få bekräftelse och känna
	 att	det	finns	en	gemenskap	på	det	sättet.	Jag	har	inget	sådant	behov,	men	jag	förstod	ju	för	mitt	barns
 skull att vi självklart måste gå på de där träffarna.
 I: Hur förstod du det?
 F: Det var inte så att hon sa det rakt ut, men hon började prata om vad hon gjort på dagis och att hon
 skulle leka mamma, pappa, barn och till sist insåg jag att det inte räcker med enbart mina berättelser
 om vilka val jag gjorde och på vilket sätt jag blev mamma och hur hon kom till, utan att hon också
	 måste	se	att	det	finns	fler,	som	är	som	hon.

I	flera	informanters	(A,	D,	E,	G	och	H)	berättelser	framträder	dels	en	önskan	om	att	inte	uppfattas	
som annorlunda, dels ett behov av att söka sig till personer med erfarenhet av icketraditionella 
familjekonstellationer.

 E: Ibland uppstår också frågor som jag inte hade tänkt mig. Grannen här till exempel, min son undrade
 varför hon bor med sin pappa... och är det hennes riktiga pappa? Alltså, sådant som man tänker sig
	 att	de	flesta	tar	för	givet	men	som	kanske	inte	är	lika	självklart	för	våra	barn.	Då	får	man	försöka
	 förklara.	Vad	är	en	familj?	Det	vet	jag	fortfarande	inte,	egentligen,	om	jag	tänker	efter.	Det	är	ju	en
	 jättestor	fråga,	för	hela	livet	liksom,	och	att	då	försöka	diskutera	den	med	en	treåring	[...]	det	kan	vara
	 ganska	svårt	samtidigt	som	det	är	lätt.	Barn	är	ju	ganska	öppna	[...]	för	mig	har	det	varit	viktig	att
 träffa andra, liknande föräldrar, att inte bara umgås med mamma, pappa, barn, kärnfamiljer, där
	 alla	är	biologiskt	knutna	till	varandra	[...]	jag	vet	inte	om	han	känner	det	än,	men	jag	tycker	att	det	är
 skönt att inte alla hans kompisar pratar om att pappa ska komma hem från jobbet, att det inte alltid är
 han som står där och har något annat, utan att det ibland kan vara tvärtom, att han och två till säger:
	 ”Vadå,	har	du	en	pappa	hemma?”	[...]	Jag	hade	förberett	värsta	talet...	han	var	ett	och	ett	halvt	år...	På
 dagis hade fröknarna frågat barnen vad deras föräldrar gör och då hade han svarat att mamma är på
 jobbet och någon annan hade svarat att hennes mamma är i skolan och pappa är på kontoret och då
	 började	han	fråga	efter	pappa	[...]	så,	jag	körde	min	story...	om	och	om	igen	och	tyckte	att,	gud,	vad
 jag är pedagogisk, det här går ju jättebra, men han bara totaldissade allt jag sa, tittade på mig och
	 ställde	samma	frågor	igen	och	till	slut	sa	jag,	i	ren	desperation,	att	”din	pappa	är	i	Danmark”.	Knäpptyst,
 blev han. Sedan berättade fröknarna på dagis att när de andra barnen började prata så sa han, skitnöjt,
	 att	”min	mamma	är	på	jobbet	och	min	pappa	är	i	Danmark”.	Det	var	det	han	behövde	veta,	just	då.
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5.4 Föräldrarnas informationskällor

I informanternas berättelser om varifrån eller i vilket möte de anskaffar information har särskilt 
informationskällorna Internet; hälso- och sjukvården; närstående och nära omgivning samt 
föräldrar i liknande familjekonstellationer, kunnat utläsas. Även då informanterna inte i lika hög 
utsträckning använder biblioteket som informationskälla, har vissa av dem haft användning av 
bibliotekskataloger i sökandet efter relevant litteratur.

5.4.1 Internet

Samtliga informanter använder dagligen eller nästan dagligen Internet, för att söka efter 
information om assisterad befruktning eller föräldrar och barn i familjekonstellationer liknande 
deras egen.

Flera informanter (A, B, C, D, E och G) beskriver hur Internet, och särskilt sökmotorn 
Google, har fungerat som första informationskälla i sökandet efter fertilitetskliniker och 
information	om	insemination	eller	IVF:	”Det	var	där	jag	hittade	bloggar	och	föräldraforum,	
olika personer som varit viktiga, tips på barnmorskor och kliniker som jag sedan tog kontakt 
med”	(informant	A),	”Eftersom	jag	har	varit	med	i	HBT43-kretsar sedan jag var 20, så visste 
jag att man kan resa till Danmark och vid det laget fanns ju även Internet, haha, så då kunde 
jag	kolla	upp	resten	där”	(informant	E)	och	”Alltså,	jag	började	med	att	bara	googla	lite	grann	
på typ ’ensamstående och barn’ och hittade Storkklinik och på deras hemsida fanns en länk 
till Femmis, där jag läste att man kan gå med som funderare, som det kallas, alltså innan 
man har bestämt sig. Så då gick jag med, för att diskutera sådana saker som vad man säger 
till andra och hur man ger upp den där drömmen om en kärnfamilj eller om man kan träffa 
någon	ändå	sedan”	(informant	D).

Som anledningar till varför Internet används i så stor utsträckning nämns framför allt 
tillgänglighet, i det att information på forum, hemsidor och databaser lagras, vilket innebär att 
informanten kan söka, läsa och ta del av informationen över tid och när hon har möjlighet. 
Internet beskrivs även som ett socialt verktyg, där informanten hemifrån kan komma i kontakt 
med	olika	personer	och	institutioner.	Exempelvis	har	flera	informanter	(A,	C,	D,	E	och	G)	via	
mejl kontaktat fertilitetskliniker och via diskussioner på bloggar sökt svar på särskilda frågor. 
Informant C berättar att hon, vid frågor om personuppgiftslagen och registreringar av donatorer, 
har haft mejlkontakt med Datainspektionen.

 C: Jag frågade om det är lagligt att ha ett sådant register i Sverige, även om registret inte rör svenska
	 donatorer.	Som	svar	fick	jag	ett	sju	sidor	långt	dokument,	där	en	person	på	Datainspektionen	hade
 tolkat lagen i relation till min specifika frågeställning. Han skrev att det här om donatorn... den
 största tveksamheten är ju att en man som inte har givit sin tillåtelse får fungera som grundbult i
 registersökningen. Men, Datainspektionen säger ändå inte att registret är rätt eller fel. Han berättade
	 bara	vilka	lagar	som	finns	och	var	det	kan	finnas	gråzoner,	men	att	det	sedan	är	upp	till	registerskaparen
 att fatta beslut om ifall detta är lämpligt eller inte.

Informant A, C, G och H betonar att Internet även underlättar i sökandet efter information 
från andra länder, vilket har varit användbart både för kontakter med vårdpersonal i Danmark 
och för inläsningar av internationell forskning om ensamföräldrar som genomgått assisterad 
befruktning.	Vidare	fungerar	Internet	som	en	källa	från	vilken	information	om	information	kan	

43 HBT är en akronym för homosexuella personer, bisexuella personer och transpersoner.
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ges,	det	vill	säga	där	informanten	kan	få	reda	på	vilka	uppgifter	som	finns	att	tillgå,	vilket	bland	
annat beskrivningen av informant G ger exempel på.

 G: Spermabanken verkar inte ha förstått vidden av nätet... att det uppkommer communities och att den
 information de sprider sedan sprids vidare... att olika uppgifter kan sättas samman med andra tills det
	 i	värsta	fall	går	att	identifiera	också	anonyma	donatorer	[...]	jag	har	försökt	inleda	en	diskussion	med
	 dem	och	skrev	också	brev	till	Cryos,	men	de	har	ju	mer	inställningen,	att	”ja,	har	ni	bildat	familj	på
	 det	här	sättet	så	får	ni	ju	acceptera	att	ni	inte	kan	veta	något	om	anonyma	donatorer”,	men	de	har	ju
 släppt information om anonyma donatorer... uppgifter som vi fått veta är dolda, men som ändå har
 gjorts tillgängliga i andra länder... deras information sprids ju på ett sätt som tidigare inte var möjligt,
 så hur ska vi nu förhålla oss till det?

5.4.2 Hälso- och sjukvården

Informanternas uppfattningar om hur hälso- och sjukvården fungerar som informationskälla 
varierar, vilket delvis beror på om informanten har vänt sig till en privatägd eller landstingsägd 
mottagning samt om denna är förlagd i Danmark eller i Sverige. Flera informanter (A, C, D, E 
och H) har, efter rekommendationer från andra föräldrar, vänt sig direkt till särskilda läkare och 
sjuksköterskor för att få svar på frågor och funderingar. Av intervjuerna framgår att personal 
inom privatägd regi liksom inom dansk hälso- och sjukvård upplevs vara mer tillmötesgående 
än andra. Förklaringen till detta är, enligt informanterna A, B, C och G, att svenska landstinget 
har en restriktiv hållning gentemot ensamstående kvinnor som önskar barn genom assisterad 
befruktning, varför vissa informanter känner sig osäkra på vilka frågor som kan ställas.

 C: Jag skulle vilja veta mer om relationen mellan barn och donator och faktiskt också hur sociala
 pappor kan ställa sig till barn som har blivit till på det här sättet, för att kunna förbereda mig på framtida
	 frågor	och	mitt	barns	eventuella	frågor	[...]	det	finns	inga	svenska	studier	om	barn	som	har	tagit
 kontakt med donatorer. Än så länge finns heller inga svenska barn, alltså barn som har fötts av
 mammor i Sverige, som har sökt en sådan kontakt. Det beror väl delvis på att endast 11 procent av
 föräldrarna berättar för sina barn att de har använt spermadonatorer... nu pratar vi alltså även om
 heterosexuella föräldrar i parrelationer... men, jag ringde faktiskt till en sjuksköterska på barna-
 vårdcentralen... där vi bor, efter att min dotter hade fötts och bad om att få ett samtal. Jag sa att jag
 behöver prata om det här, att jag är så orolig över detta, men hon kunde ju inte säga någonting. Jag var
 väl den första kvinnan någonsin som hon hade träffat som fått barn på det här sättet.

Informant	H	har,	likt	flera	övriga	informanter,	vänt	sig	till	läkare	och	barnmorskor	i	olika	länder,	
för att söka reda på den information som har behövts. Hennes beskrivning ger också exempel på 
hur informanterna ofta kombinerar olika informationskällor i sökandet efter information.

 H: Eftersom jag först ville ha en öppen donator och Danmark inte hade några sådana, sökte jag på
 spermabankernas hemsidor och amerikanska sajter för att på egen hand lista ut hur jag skulle kunna
	 exportera	öppen	donatorsperma	till	X	och	få	den	genom	tullen	[...]	sedan,	när	jag	väl	hade	gjort	de
	 första	fertilitetstesterna	och	fått	veta	att	mina	värden	såg	bra	ut,	åkte	jag	till	X.	Det	kändes	som	en
 oändligt lång tid eller det tog en hel vår att bara ta reda på hur jag skulle gå tillväga och hitta folk
 som kunde hjälpa mig.
 I: Sökte du reda på det själv?
	 H:	Ja,	via	nätet	fick	jag	veta	vilka	tester	jag	måste	ta	och	genom	RFSL44... och Mama Mia och sedan
	 genom	en	läkare	som	jag	kom	i	kontakt	med,	fick	jag	tag	på	en	annan	läkare	som	kunde	hjälpa	mig
	 att	ta	testerna	[...]	först	trodde	jag	att	jag	skulle	insemineras,	men	efter	att	jag	gick	jag	med	i	Femmis
	 fick	jag	höra	mer	om	IVF	och	tips	på	olika	kliniker,	som	jag	vände	mig	till.
 I: Hur kom det sig att du sedan ändå valde behandling i Danmark?

44 RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en svensk organisation, grundad 1950, som arbetar 
för homosexuella personers, bisexuella personers och transpersoners rättigheter. Om RFSL, se även organisationens 
hemsida: http:// www.rfsl.se.
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	 H:	Efter	att	jag	gjorde	IVF	i	X	så	blev	jag	gravid,	men	tolv	dagar	senare	började	jag	blöda.	Först
 visade proverna ett högt graviditetsvärde, men ganska snart blev värdet lägre. Det var ett missfall.
	 Sedan	gjorde	jag	en	ny	IVF,	med	frusna	embryon	som	fanns	kvar	från	första	försöket,	men	då	hände
	 samma	sak	igen	[...]	och	då	kände	jag,	att...	jag	ringde	till	läkaren	i	X	och	hon	gav	tips	på	fler	tester
	 som	jag	kunde	ta	[...]	och	till	sist	fick	jag	tag	på	en	läkare	på	Mama	Mia.	Hon	var	en	vanlig	gynekolog,
 ingen fertilitetsläkare, så hon kunde ju kolla det jag bad henne att kolla men inte besvara några frågor
 om fertilitet. Testerna visade inget konstigt, men jag kände... två gånger i rad av tidigt missfall, 100   
	 procent	av	gångerna,	tyckte	jag	var	mycket.	Trots	det	gjorde	jag	ett	till	försök	i	X,	med	ny	medicinering
 och då blev jag inte heller gravid men överstimulerad av hormoner och inlagd på sjukhus, med vätska
 i buken. Det kan göra att... överstimuleringen får slemhinnorna att... äggen hinner inte fram och därför
 kunde jag inte bli gravid då. Jag kände bara... jag behövde... jag tog kontakt med Femmis igen. Några
	 på	forumet	tipsade	om	en	svensk	fertilitetsläkare	[...]	han	hade	tidigare	haft	en	egen	IVF-klinik,	men
 skulle pensioneras. Han erbjöd sig att göra en utredning på mig och sa att eftersom jag kan bli gravid,
	 måste	något	annat	vara	fel	[...]	och	så	gjorde	han	32...	eller	om	det	var	35	olika	tester,	som	visade	att	jag
 behövde ta blodförtunnande medicin... Trombyl... för att embryot skulle fästa och stanna kvar. Efter
	 det	så	orkade	jag	helt	enkelt	inte	åka	till	X	igen.	Inte	för	att	de	var	dåliga,	alltså	det	var	de	inte,	men
 för att jag behövde något nytt och då blev det en klinik i Danmark i stället, där jag blev gravid.

5.4.3 Närstående och nära omgivning

I samtliga informanters utsagor betonas vikten av sociala nätverk, i form av exempelvis vänner 
och familj. I de fall då informanten inte har en nära relation till eller upplever ett tillräckligt stöd 
från de egna föräldrarna, har ofta alternativa nätverk sökts i form av fastrar, morbröder, syskon, 
grannar och andra. Flera informanter (A, B, C, D och F) har också kommit överens med vänner 
om att dessa ska fungera som gudföräldrar eller faddrar till barnen och vissa informanter har 
även haft dessa, eller en så kallad duola45, närvarande vid förlossningen.

Av informanternas berättelser framgår att själva vetskapen om att de kan vända sig till en 
närstående och vid praktiska problem söka stöd hos den närmsta omgivningen, uppfattas som 
viktigt	även	i	de	fall	då	informanten	inte	upplever	att	hon	behöver	svar	på	specifika	frågor.	Att	
känna	att	stöd	finns	är	hos	många	informanter	tillräckligt,	varför	exempelvis	informant	F	menar	
att omgivningens vetskap är viktig.

	 F:	När	jag	var	gravid	på	jobbet	så	undrade	folk:	”Vem	är	pappan,	känner	man	honom	eller?”	och	då
	 sa	jag	direkt,	att	”nej,	jag	har	inseminerats	i	Köpenhamn,	för	som	ni	vet	så	gick	ju	min	kille	och	jag
	 isär	och	sedan	vågade	jag	helt	enkelt	inte	vänta”.	Jag	minns	att	när	jag	väl	fick	den	frågan,	så	kände
	 jag	bara...	ah,	vad	skönt.	Det	blev	så	enkelt	att	berätta,	var	så	skönt	att	de	fick	veta.	Jag	kände	liksom
	 att	om	jag	skulle	ställt	mig	upp	och	på	eget	bevåg	bara	”hallå	alla,	jo,	så	här	är	det...	jag	ska	bli	mamma	
	 genom...”.	Det	hade	ju	varit	helt	galet,	eller	hur?	Det	gör	man	ju	inte.	Så,	jag	blev	väldigt	glad	när
 frågan kom.

Att vända sig till närstående och personer i den närmsta omgivningen underlättar även 
informanternas fortsatta och vardagliga berättande, på så sätt att föräldrarna hittar en terminologi 
och ett språk för hur barnets ursprung, donatorn och den egna familjekonstellationen kan 
beskrivas.	Exempelvis	menar	flera	informanter	(A,	B,	C,	E,	G	och	H)	att	samtalen	med	vänner	
och familj, liksom med föräldrar i liknande familjekonstellationer, har underlättat vid kontakter 
med förskola, på så sätt att samtalen har förberett informanterna på vilka frågor som kan uppstå 
och vilka svar de då kan ge.

 B: Min bekantskapskrets är inte så heteronormativ... mitt barn är långt från den enda som lever i en
 familj som inte utgörs av en mamma–pappa–barnkonstellation, så nästan ingen har reagerat över huvud

45 Duola är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den 
födande kvinnan under främst graviditet och förlossning, vilket oftast ges i form av ett betalt uppdrag.

 
33



 taget mer än att de tycker att det är kul. Men, när jag gick ut i media så reagerade folk starkt... negativt,
 alltså och jag har också hört från personer i Femmis som varit med om mycket värre saker än jag och där
 omgivningen inte alls har varit ett stöd. Fast, då får man också tänka på att många Femmismedlemmar
 är äldre än jag.
 I: Hur då, menar du, att deras ålder påverkar?
 B: Kanske inte deras ålder, men deras föräldrars ålder. De tillhör ju en annan generation, med andra
 värderingar och inte samma erfarenheter... uppfattningar om hur en familj ska se ut. Deras föräldrar
 verkar mer vara som min mormor.
 I: Hur menar du då?
 B: Jo, men att de har en mer konservativ hållning och tycker att familjer ska bestå av mamma, pappa,
 barn. Så tycker ingen av mina föräldrar och ingen av mina vänner.

Informant C beskriver hur omgivningens förväntningar påverkade hennes egen idé om vad en 
familj är, vilken hon senare och genom nya erfarenheter har kommit att ompröva.

 C: Jag blev förbannad helt ärligt... på samhället... eller på den information jag hade fått innan jag
 inseminerades. Bilden jag hade av att få barn... var liksom att, ja... någon dag säger det klick och då
 blir det barn. Man skulle sitta och vänta på det där magiska som ska komma... och om det magiska
	 inte	kommer,	ja,	då	blir	det	inget	barn.	Vad	fan,	tänkte	jag.	Nej,	nu	fick	jag	det	här	fantastiska
 underverket ändå. Jag kunde få henne, men det var ingen som hade berättat för mig. Först i efterhand
	 sa	några	vänner	att	”jo,	när	jag	träffade	min	före	detta	fru	och	fick	våra	två	barn,	så	var	det	ju	inte	så
	 att	jag	var...	utan,	vi	gjorde	väl	mest	som	alla	andra”.	Det	hade	ingen	berättat	för	mig,	att	det	kunde
 ske av slentrian eller behov av att vara konventionell och en i gänget, att något sådant kunde ligga
 bakom familjebildning. Det var ingen som hade berättat för mig och då kände jag bara att, tänk att man
 har levt i den där konstiga drömmen om att det måste säga klick för att det ska kunna bli en familj.

5.4.4 Föräldrar i liknande familjekonstellationer

Informanternas huvudsakliga informationskälla utgörs, vid sidan om Internet, av föräldrar i 
liknande familjekonstellationer. Berättelser från andra ensamföräldrar som genomgått assisterad 
befruktning anses viktiga därför att informanterna också har tillgång till informationskällor som 
förmedlar en mer traditionell föreställning om föräldraskap och familjebildning. Behovet av att 
söka	information	om	föräldrar	som	befinner	sig	i	en	liknande	situation	som	den	egna,	hör	på	så	
sätt samman med upplevelsen av att inte inkluderas i samhälleliga beskrivningar av vad en familj 
är och kan vara. Av intervjuerna framgår att föräldrarna både aktivt söker efter och försörjer den 
egna gruppen med information om föräldrar i liknande familjekonstellationer. Detta görs genom 
exempelvis deltagande i diskussionsforum och på bloggar, fysiska föräldraträffar och medverkan 
i tidningar, tv- och radioprogram.

Särskilt efter att Robert Edwards46 tilldelades 2010 års Nobelpris i fysiologi eller medicin, uppfattar 
flera	informanter	(A,	B,	C,	D	och	G)	att	omgivningens	intresse	av	deras	familjekonstellation	har	
ökat. Några informanter har efter detta medverkat i offentliga sammanhang, för att berätta om 
ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning, inför vilka de har konsulterat Femmis 
forum för att få svar på frågor om hur journalister kan bemötas, i vilken utsträckning det är 
möjligt att i en intervju vara personlig utan att riskera att bli privat samt vilka för- och nackdelar 
som	kan	finnas	med	att	delta	under	eget	namn.

	 B:	Femmis	medlemmar	är	generellt	sett	väldigt	insatta	i	frågor	som	rör	insemination	och	IVF	plus
	 att	de	flesta	är	högutbildade	och	kan	ge	svar.

46 Robert Edwards (f. 1925) är professor emeritus i Human Reproduction vid University of Cambridge. För 
Edwards	utvecklande	av	IVF,	vilket	1978	resulterade	i	att	metodens	första	barn	föddes	och	därefter	har	resulterat	i	att	
uppskattningsvis cirka fyra miljoner barn har fötts (The 2010 Nobel Prize in Physiology or Medicine – Press Release. 
Nobelprize.org) tilldelades han, 2010, Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
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	 I:	Vad	tror	du	att	det	beror	på?
 B: Att de är högutbildade? Jag vet inte om utbildningen beror på något, men för att över huvud taget
 lyckas bli ensamstående förälder genom assisterad befruktning och hitta den information som behövs,
	 så	är	det	ju	en	förutsättning...	jag	tror	att	det	är	ganska...	att	de	flesta	är	överens	om	att	högutbildade
 har lättare att få tag på information, så vi har nog större förutsättningar att hitta den information som
 vi behöver för att lyckas bli föräldrar... genom den här metoden. Det är nog ingen slump att samma
	 höga	utbildningsnivå	finns	hos	så	många	medlemmar	inom	en	och	samma	förening.

Genom	föräldrarnas	informationsutbyte	stärks	även	deras	sociala	nätverk,	vilket	flera	informanter	
(A, C, D, E, G och H) menar att de, i sin informationssökningsprocess, har användning av, då 
grupptillhörigheten ger en större känsla av trygghet i fattandet av egna beslut.

 A: Även om jag själv har tagit reda på information, så har inte alla det. Jag känner att jag har en
 skyldighet eller... när det sitter politiker, som kunde vara min pappa eller mormor och bara... har
 synpunkter på mitt barn och vilka rättigheter vår familj inte ska ha och vem som inte ska få uppleva
 en graviditet, så blir jag helt... vad snålt, när de själva är föräldrar och morföräldrar till sina egna
	 barn	och	barnbarn,	att	vägra	andra	något	som	de	säkert	tycker	är	viktigast	i	livet	[...]	och	bara	därför
 ska jag lägga upp varenda artikel jag hittar.
 I: Gör du det?
 A: Jag söker i alla fall nästan dagligen efter forskning om ensamstående och assisterad befruktning.
	 I:	Var	söker	du	då?
 A: På nätet mest och i forum, överallt, i databaser och på bloggar... Det handlar kanske om tacksamhet
 också eller att ge något tillbaka... Jag har fått så mycket stöd från andra föräldrar och massa information
 som jag behövde och kan känna... Jag vill gärna dela med mig av det jag själv hittar.

5.4.5 Bibliotek

På frågan om hur ofta informanten använder biblioteket för att söka svar på frågor som rör hennes 
föräldraskap,	svarar	de	flesta	informanter	(A,	B,	D,	E,	F	och	H)	att	de	aldrig	eller	sällan	använder	
biblioteket i detta syfte. Av informanternas fortsatta utsagor framgår dock att detta påstående 
främst	 avser	 biblioteket	 som	 fysiskt	 rum,	 då	 flera	 informanter	 berättar	 att	 de	 ofta	 använder	
bibliotekskataloger för att hemifrån söka litteratur om assisterad befruktning, fertilitet och forskning 
gällande föräldrar och barn i liknande familjekonstellationer. Exempelvis beskriver informanterna 
att	sökningar	har	gjorts	i	bibliotekskatalogerna	Libris,	GUNDA,	Voyager	och	Lovisa.

Till skillnad från informanternas övriga informationskällor uppfattas biblioteket och 
bibliotekarien som stumma eller enkelriktade informationskällor, på så sätt att informationen 
som biblioteket eller bibliotekarien förmedlar inte anses ha sitt ursprung i en diskussion eller ett 
samtal. Informant A uppfattar att bibliotekariens främsta yrkesuppgift är att söka, strukturera 
och förmedla information, vilket hon tillsammans med övriga informanter anser sig kunna göra 
på egen hand, med hjälp av sökkataloger och databassystem.

 A: På nätet... eller i forum och med vänner och så, fås väl information ofta genom att olika... tankar
 och idéer... prövas. Man kan jämföra vad olika personer har för erfarenheter av ett och samma ämne
 för att på så sätt uppskatta vad som är rimligt och själv bilda en uppfattning... typ jaha, det kan vara si
 eller så, alla berättelser tillsammans ger... ny förståelse, men jag går ju inte i dialog med en bibliotekarie...
 eller ett bibliotek. Förstår du? Även om bibliotekariens uppgift är att söka och ordna litteratur... eller
 information, så behöver jag själv söka och strukturera för att... jag tycker att jag lär mig mer då... eller
	 får	ett	större	hum,	typ	fler	perspektiv	att	värdera,	än	om	jag	bara	får	något	förmedlat	till	mig.

Informanterna har således ingen egentlig erfarenhet av att, för detta syfte, använda bibliotekarien 
som informationskälla. I stället baseras uppfattningen om bibliotekariens användbarhet på 
antaganden om bibliotekariens profession och i vilken utsträckning biblioteket fungerar som 
plats för dialog, varför andra informationskällor föredras.

 
35



Som ytterligare anledning till varför biblioteket inte i så stor utsträckning besöks nämns 
bristen på tillgänglighet, i det att informanterna uppfattar det som lättare att från hemmet 
eller arbetsplatsen söka information via bibliotekskataloger än att anpassa sökandet efter 
bibliotekets öppettider, ta sig dit och på plats vända sig till exempelvis sökkataloger eller 
bibliotekarier.

6 DISKUSSION
I föregående kapitel redovisades resultaten av uppsatsens empiriska material, vilka presenterades 
tematiskt efter meningsbärande kategorier uttryckta i informanternas berättelser. I pågående 
kapitel diskuteras resultaten i relation till uppsatsens frågeställningar och med förankring i 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter.

6.1 Vilka informationsbehov upplever föräldrarna, relaterat till den 
egna familjekonstellationen?

Informationsbehov utgörs, enligt Kuhlthau (1993), av glappet mellan individens kunskap och 
vad individen behöver veta (s. 5), vilket överensstämmer med hur begreppet används i uppsatsen. 
Med hänvisning till Savolainens (1995a, 1995b) teorier uppstår detta informationsbehov när 
individen står inför en förändring och på grund av denna upplever ett behov av att återta 
kontrollen över sitt liv.

I föräldrarnas berättelser framgår att deras livssituation ändrats innan förberedelse av graviditet, 
på så sätt att vissa av dem hade separerat från en tidigare parrelation och andra upplevde att 
deras ålder, i relation till avtagande fertilitet, krävde ett beslut om att inom kort försöka bilda 
familj, varför frågor om alternativa familjebildningar uppstod. Av övriga förändringar i de 
intervjuades livssituation märks särskilt graviditet, förlossning och föräldraskap, ur vilka nya 
informationsbehov uttryckts.

Studiens resultat visar att föräldrarnas informationsbehov handlar om dels praktiska 
frågor gällande behandlingsmetoder och juridisk praxis, dels frågor av mer existentiell och 
identitetsskapande karaktär. 

Informationsbehov rörande exempelvis medicinska frågor, tillgång till fertilitetskliniker och 
förberedelser inför assisterad befruktning, kan förstås som tillfälliga behov, knutna till en 
specifik	 och	 tidsavgränsad	 situation,	medan	 frågor	 om	 identitet	 likt	 ”hur	mår	 barnen	 när	 de	
växer	upp?”	och	funderingar	kring	”hur	man	ska	bli	och	vem	man	är	och	inte	är”	i	relation	till	
sitt barn, i stället kan sägas höra samman med föräldraskapet i stort och därför sträcker sig över 
längre tid. I Cushings (2010) pågående forskning, om hur barn till anonyma donatorer söker 
information om genetiskt ursprung, föreslås att deras informationssökande studeras utifrån en 
aspekt av erfarenhet som Cushing menar fortsätter bortom vardagslivets sfär i det att den är djupt 
personlig och livslångt påverkande. Då uppsatsens informanter ofta hänvisar till barnets behov, i 
beskrivningar av egna informationsbehov, kan möjligen Cushings förslag i detta avseende gälla 
även föräldrarnas informationspraktik.

Föräldrarnas informationsbehov, relaterat till den egna familjekonstellationen, kan förstås 
utifrån både informanternas normbrytande position och den större samhälleliga kontext i 
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vilken föräldrarna också ingår. Dessa två faktorer är knutna till och beroende av varandra, 
på så sätt att normativa föreställningar påverkar och befäster individens position i det sociala 
och kulturella rummet, vilket både Savolainens (1995a, s. 261) och Wiklunds (2007, s. 25, 
27–31) teorier ger uttryck för. I Savolainens diskussion används Bourdieus begrepp om habitus 
som utgångspunkt medan Wiklunds diskussion tar stöd av bland annat Chatmans begrepp om 
small worlds. I båda Savolainens och Wiklunds diskussioner beskrivs hur individens agerande 
och förhållningssätt formas kollektivt, av både den egna personen och det sammanhang 
hon	 befinner	 sig	 i.	 Exempelvis	 präglas	 individen	 val	 och	 handlingsutrymme	 av	 normativa	
förväntningar, vilka i sin tur upprätthålls av den grupp och den samhälleliga kontext hon 
verkar inom (Savolainen 1995a, s. 261).

Även då föräldrarna intar en normbrytande position, hänvisar informanterna ofta till kollektiva 
antaganden om kärnfamilj och tvåsamhet. I likhet med hur svensk familje- och föräldrapolitik 
betonar	 genetiskt	 föräldraskap	 och	 delat	 föräldraansvar,	 uttrycker	 flera	 informanter	 ett	
informationsbehov som rör antaganden om att barnet i framtiden ska vilja veta mer om sitt 
genetiska	 ursprung.	Vidare	 har	 vissa	 informanter	 aktivt	 sökt	 information	 om	 frågor	 som	 rör	
möjligheten att i ett senare skede träffa en partner att vidga den nuvarande familjen med. I den 
bemärkelsen kan föräldrarnas informationsbehov kopplas till Rosenbergs (2002) beskrivningar 
av vad det innebär att tillhöra en normbrytande position i samhället, på så sätt att föräldrarna 
förklarar sig själva och sin sociala tillhörighet i relation till frågor ställda av andra (s. 18). Även 
då	 flera	 informanter	 upplever	 att	 omgivningen,	 i	 form	 av	 närstående	 och	 vänner,	 ställer	 sig	
positiva till deras föräldraskap, utgår föräldrarnas förförståelse från en samhällelig kontext, med 
de erfarenheter, kunskapsförråd och föreställningar som där ingår (Wiklund 2007, s. 28), vilket 
också tar sig uttryck i informanternas informationsbehov.

6.2 Hur och var söker föräldrarna efter information rörande den 
egna familjekonstellationen?

Enligt Wilson (1981) tillgodoses informationsbehov genom att individen formulerar en korrekt 
ställd fråga till ett fungerande informationssystem, varpå informationssystemet förmedlar ett 
giltigt svar (s. 4). Om individens fråga är felformulerad eller om informationssystemet inte 
fungerar kvarstår således problemet.

I samband med förberedelse av assisterad befruktning och kommande graviditet har föräldrarna 
främst sökt svar på praktiska frågor, vilka har ställts till både formella informationssystem, så 
som Internet och hälso- och sjukvården, och till mer informella informationssystem, så som 
föräldrar i situationer liknande deras egen. För frågor av mer existentiell och identitetsskapande 
karaktär har särskilt föräldraforum, fysiska träffar med andra ensamföräldrar som genomgått 
assisterad befruktning liksom egna erfarenheter fungerat som informationskälla.

Wilson (1997) menar att sättet som individen söker information på och vilka källor hon då 
vänder sig till, kan påverkas av att hon agerar i egenskap av en viss roll så som exempelvis rollen 
förälder (s. 568). Genom att studera informanternas svar märks hur föräldrarna ofta hänvisar 
informationssökandet till barnets behov, även då barnet inte är tillräckligt gammalt för att själv 
kunna uttrycka detta behov. Flera informanter beskriver till exempel hur de, för barnets skull, 
söker sig till särskilda forum och tar reda på information om barnets genetiska ursprung, ibland 
med hänvisningar till att barnet inte ska känna sig ensamt eller att barnet ska förstå att familjer 
kan se olika ut.
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Informanterna använder till största del informationskällor av personlig och konverserande 
karaktär, så som samtal med föräldrar i liknande familjekonstellationer, vänner, diskussioner 
i nätforum och mejlkonversationer. Samtliga informanter betonar också vikten av 
sociala nätverk. Genom att ta del av den egna gruppens berättelser och erfarenheter får 
föräldrarna bekräftelse, svar på konkreta frågor samt redskap för att hantera eventuella 
informationshinder.	Genom	att	identifiera	sig	med	föräldrar	i	liknande	familjekonstellationer,	
sker även en normalisering inom den egna gruppen. Informanternas riktade problemlösning, 
som kännetecknas av att de som grupp har en stor kunskapsbas som föräldrarna medvetet 
använder sig av och bidrar till att vidga, gör således att deras informationssökningsprocess 
kan kopplas till Wilsons (1997) beskrivningar av både aktivt sökande och sökande genom à 
jourhållning (ibid., s. 562).

6.3 Hur använder föräldrarna biblioteket för att söka efter 
information, relaterat till den egna familjekonstellationen?

Även då vissa föräldrar använder bibliotekskataloger för att söka efter information, fungerar inte 
biblioteket som någon huvudsaklig eller ofta använd informationskälla. En anledning till detta är 
att föräldrarna försörjer varandra med information och därför inte upplever ett så starkt behov av 
att vända sig till mer formella informationssystem likt biblioteket, vilket också överensstämmer 
med Chatmans och Pendletons (1998) beskrivningar av hur personer som på olika sätt ingår i 
avgränsade sociala sfärer söker efter information (s. 732).

En ytterligare anledning till att biblioteket sällan används är att föräldrarna föredrar 
informationskällor av mer personlig och konverserande karaktär, så som samtal med vänner, 
diskussioner i nätforum och mejlkonversationer. Mot bakgrund av att föräldrarna har ett stort 
socialt nätverk och en vana av att söka efter information, upplevs bibliotekarien inte vara en 
tillgång på samma sätt som han eller hon kanske skulle ha upplevts vara om föräldrarna haft ett 
större behov av professionellt stöd i deras informationssökningsprocess.

Med hjälp av Wilsons (1997) forskning om mekanismer som kan påverka i vilken utsträckning, 
på vilket sätt och i vilken grad en individ söker efter information, kan föräldrarnas relation 
till biblioteket också förstås utifrån synen på tillgänglighet (s. 568), då informanterna menar 
att bibliotekarien inte är någon som de kan gå i dialog med samt att den information som 
biblioteket tillhandahåller lättare kan fås via egen informationssökning från datorer i hemmet. 
Vad	 gäller	 skönlitteratur	 om	 liknande	 familjekonstellationer	 hänvisar	 flera	 informanter	 till	
en och samma barnbok, vilken är skriven av en medlem i Femmis och har printats ut av 
föräldrarna via föreningens forum, vilket antyder att inte mycket annan skönlitteratur har 
skrivits i ämnet eller åtminstone att informanterna inte i någon större utsträckning har 
kommit i kontakt med sådan litteratur. Detta kan möjligen också vara en bidragande faktor 
till att informanterna inte tror att biblioteket har något större utbud av information rörande 
föräldrarnas familjekonstellation.

Mot bakgrund av vad Chatman och Pendleton (1998) skriver gällande bibliotekets ickeanvändare 
(s. 749), tror jag att föräldrarnas informationsbehov i större utsträckning skulle tillgodoses 
om tolkningsutrymmet för hur en familj kan förstås vidgades. I det avseendet menar jag att 
biblioteket kan bidra genom att i större utsträckning tillhandahålla information om olika slags 
familjekonstellationer och på det sättet medverka till en förändring av de normativa föreställningar 
som i dag utgör hinder i föräldrarnas informationspraktik.
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6.4 Vilka hinder upplever föräldrarna i deras informationspraktik?

För förståelsen av vilka hinder föräldrarna upplever i deras informationspraktik, har 
intervjusvaren tolkats med hänsyn till både föräldrarnas kontext och hur deras personliga 
förutsättningar ser ut. I detta tolkningsarbete har särskilt Savolainens (1995a) fyra kategorier 
använts, av vilka föräldrarna kan sägas tillhöra både kategorin optimistic-cognitive mastery of 
life och kategorin defensive-affective master of life (s. 265).

Den förra kategorin, optimistic-cognitive mastery of life, överensstämmer med informanternas 
beskrivningar av hur de systematiskt och medvetet vänder sig till olika informationskällor och 
informationssystem för att få svar på frågor. Huruvida föräldrarnas höga utbildningsnivå bidrar 
till deras förmåga att lösa problem framgår inte av uppsatsens resultat, eftersom föräldrarnas 
utbildningsbakgrund inte närmare har studerats. Tydligt är dock att föräldrarna själva hyser 
en stark tilltro till den egna förmågan att söka efter information och återta kontrollen av 
sin tillvaro, vilket enligt Savolainen är en förutsättning för att individen aktivt ska ta tag i 
och lösa de problem som uppstår (ibid.). Av föräldrarnas utsagor framgår även att gruppens 
kunskapsförråd bidrar till att föräldrarna kan ta sig förbi åtskilliga hinder som de möts av i 
deras informationspraktik.

Även då informanternas informationssökningsprocess karaktäriseras av att föräldrarna litar på 
sin egen förmåga att lösa problemet och därför aktivt gör något för att förändra sin situation (ibid., 
s.	265),	påverkas	de	av	det	som	Wilson	(1997)	kallar	för	psykologiska	och	demografiska	faktorer	
samt faktorer relaterade till förälderns roll (s. 568), vilka hör samman med informanternas 
upplevelser av att vara särskilda, exkluderade och normbrytande. Av informanternas svar märks 
hur denna upplevelse medför att deras informationssökningsstrategi till viss del styrs av affektion, 
vilket	exemplifieras	genom	bland	annat	beskrivningar	av	hur	informanterna	söker	information	
i syfte att försörja den egna gruppen och, i en större samhällelig kontext, verka politiskt. I den 
bemärkelsen överensstämmer deras praktik med Savolainens senare kategori, defensive-affective 
master of life, där individens känslor avgör på vilka sätt informationen söks. Även då den senare 
kategoritillhörigheten fungerar som drivkraft och motiverar föräldrarna till att gemensamt stödja 
varandras informationssökning, utgör den även ett hinder i föräldrarnas informationspraktik. 
Exempelvis nämner vissa informanter hur de av rädsla för omgivningens eventuella bemötande, i 
särskilt kontakter med hälso- och sjukvården, har undvikit att ställa frågor trots att de har upplevt 
sig vara i behov av information.

6.5 I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever föräldrarna att 
deras informationsbehov tillgodoses?

I vilken utsträckning föräldrarnas informationsbehov tillgodoses är svårt att ge ett egentligt 
svar	på,	eftersom	det	alltid	finns	ytterligare	information	att	söka	och	behovet	av	detta	ständigt	
förändras, varför glappet mellan förälderns kunskap och vad föräldern behöver veta, inte 
kan mätas med linjal. I Savolainens (2003) teorier beskrivs detta konstanta sökande efter 
information som en förutsättning för att individen alls ska kunna hantera nya intryck och 
erfarenheter (s. 69).

Av intervjuerna framgår att föräldrarna relaterar till både den egna normbrytande föräldragruppen 
och till en större samhällelig kontext. De uttrycker uppfattningar om vad deras position innebär 
för såväl föräldraskapet som deras möjligheter att tillgodose informationsbehov. Tydligt är även 
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att föräldrarna har en kritisk inställning till rådande svensk familje- och föräldrapolitik, vilket, i 
överensstämmelse med Bourdieus och Savolainens (1995a) beskrivningar, får konsekvenser för 
hur de i vardagen väljer och kan hantera sin tillvaro (s. 261).

I likhet med Chatmans forskning om särskilda gruppers informationspraktik, visar studien 
att informanterna använder den egna gruppen som viktig informationskälla samt även, i viss 
utsträckning, agerar i enlighet med de koder och regler som råder inom denna. Flera föräldrar 
använder	ord	 som	”moraliskt	 förpliktigad”	och	”skyldighet”	 i	beskrivningar	 av	hur	de	aktivt	
försörjer	den	egna	familjen	och	föräldragruppen	med	information.	Vidare	konsulterar	informanterna	
Femmis forum för att få svar på frågor om hur en yttre omgivning, så som journalister, läkare och 
myndigheter,	kan	bemötas.	Till	skillnad	från	flera	av	Chatmans	studier	tycks	dock	föräldrarnas	
grupptillhörighet innebära en tillgång i sökandet efter information. Även då informanterna är 
normbrytande och beskriver sig själva som diskriminerade och särskilda, fungerar gruppens 
kunskapsförråd, det vill säga deras gemensamma erfarenheter, normer, koder och föreställningar 
(Wiklund 2007, s. 25, 27–31), som en viktig tillgång i föräldrarnas informationssökningsprocess, 
vilket också bidrar till att en stor del av deras informationsbehov tillgodoses. I den bemärkelsen 
skiljer sig föräldrarna från Chatmans och Pendletons (1998) beskrivningar av hur individer i 
marginaliserade samhällsgrupper ofta tenderar att hindras i deras informationsökningsprocess 
och därför får svårt att tillgodogöra sig relevant information (s. 733). Inte heller kan föräldrarnas 
affektiva sökande sägas överensstämma helt med Savolainens (1995a) beskrivningar av hur 
individens känslostyrda informationssökningsstrategier resulterar i att hon undviker att ta tag i 
sin situation eller agerar ickerationellt (s. 265). I stället visar uppsatsens resultat att föräldrarnas 
särskilda	och	normbrytande	position	bidrar	 till	att	de	aktivt	söker	 identifikation	och	stöd	hos	
personer i en liknande situation, vilket i sin tur resulterar i ett socialt nätverk där gruppens 
kollektiva kunskapsförråd fungerar som resurs i föräldrarnas informationssökningsprocess.

7 SLUTSATS
 
Uppsatsen har till syfte att studera hur informationspraktiken ser ut för ensamföräldrar som 
genomgått assisterad befruktning, för att på så sätt synliggöra vilka hinder och möjligheter 
dessa föräldrar ser i sökandet efter information, relaterat till den egna familjekonstellationen. 
I pågående kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och därefter ges förslag på fortsatt 
forskning.

7.1 Besvarande av frågeställningar

I en begränsad studie som denna kan frågan om vilka slutsatser som är möjliga att dra vara relevant 
att ställa. En sådan fråga rymmer även en problematik gällande generaliserbarhet och huruvida 
studiens resultat kan sägas svara för den population som undersökningens urval är hämtat från. 
Av den anledningen gavs i uppsatsens metodbeskrivning ett förtydligande av att studien inte 
har genomförts med avsikt att presentera ett resultat som beskriver hur informationspraktiken 
ser ut hos alla svenska kvinnor vars föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, 
då intentionen i stället har varit att ge exempel på hur dessa föräldrar beskriver och uppfattar ett 
specifikt	fenomen	vilket	bidrar	till	att	olika	aspekter	av	deras	informationspraktik	synliggörs	och	
kan förstås. Då ingen motsvarande studie har gjorts om informationspraktik hos dessa föräldrar, 
har det i mycket liten utsträckning varit möjligt att relatera till annan forskning. Detta kan anses 
vara en nackdel för uppsatsen, varför jag genomgående har försökt göra studiens arbetsprocess 
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tydlig och strävat efter att läsaren ska kunna följa resonemang och kritiskt kunna granska vad som 
sägs.

Vilka	informationsbehov	upplever	föräldrarna,	relaterat	till	den	egna	familjekonstellationen?•	

Analys av empiriskt material visar att föräldrarnas informationsbehov inte enbart kan kopplas 
till erfarenheter inom familjen och i förhållande till barnet och förälderns närmsta omgivning, 
utan även hör samman med en yttre samhällelig kontext och de frågor som uppstår i relation till 
rådande lagstiftning och normativa föreställningar gällande föräldraskap och familjebildning. 
Föräldrarnas informationsbehov rör dels praktiska frågor gällande tillvägagångssätt vid assisterad 
befruktning och rättsliga aspekter av dessa, dels frågor av mer existentiell och identitetsskapande 
karaktär. Föräldrarnas behov av information om familjeidentitet och barnets perspektiv kan 
beskrivas som ett kontinuerligt informationsbehov, även då detta förändras efter hand som barnet 
blir äldre och föräldern får nya erfarenheter och intryck. I föräldrarnas informationspraktik märks 
även ett behov av att informera andra: det egna barnet, föräldrar i liknande familjekonstellationer, 
politiker och övriga samhällsmedborgare, vilket medför att föräldrarna söker information också 
i detta syfte.

Hur och var söker föräldrarna efter information rörande den egna familjekonstellationen?•	

Av informanternas utsagor framgår att kontakten med personer i liknande familjekonstellationer 
utgör en viktig del av föräldrarnas informationspraktik. När individens livsvärld på genomgripande 
sätt förändras, i det att hon exempelvis blir förälder och i detta fall ensamförälder genom 
assisterad befruktning, vilket också ger den nya livssituationen en normbrytande position, bidrar 
det sociala nätverkandet och gruppens informationsförsörjande till att det egna kunskapsförrådet 
utvecklas. Föräldrarnas huvudsakliga informationskällor utgörs av Internet, föräldrar i liknande 
familjekonstellationer, hälso- och sjukvården samt närstående och nära omgivning. Kontakten med 
hälso- och sjukvården har främst tagits i samband med tillfälliga informationsbehov, uppkomna 
i samband med val av behandlingsmetod och tankar kring fertilitet, även då vissa informanter 
har vänt sig till läkare och sjuksköterskor för att få svar också på frågor om donatorns roll och 
betydelsen av genetiskt ursprung. Då föräldrarna i många fall har upplevt svensk hälso- och sjukvård 
som bristfällig, på så sätt att informationssystemet inte har ansetts fungera vilket har medfört att 
problemet har kvarstått, är det möjligen tveksamt om läkare och sjuksköterskor i dessa fall kan 
betraktas som egentliga informationskällor. Studien visar att föräldrarna oftare får svar på sina 
frågor genom sökningar på Internet och i kontakter med vänner, närstående och föräldrar i liknande 
familjekonstellationer. Gemensamt för dessa fungerande informationskällor är att de har en informell, 
personlig och konverserande karaktär. Även föräldrarnas Internetbaserade sökningar syftar ofta till 
kontakter med andra, genom diskussioner på nätforum, bloggsamtal och mejlkonversationer.

Hur använder föräldrarna biblioteket för att söka efter information, relaterat till den egna •	
familjekonstellationen?

Även då föräldrarna i viss mån använder biblioteksdatabaser för att söka svar på frågor om 
assisterad befruktning och alternativa familjebildningar, visar studien att biblioteket inte utgör 
en huvudsaklig informationskälla i föräldrarnas informationspraktik.

Vilka	hinder	upplever	föräldrarna	i	deras	informationspraktik?•	

Samtliga hinder i föräldrarnas informationssökningsprocess kan kopplas till deras upplevelse 
av att tillhöra en normbrytande och förhållandevis ovanlig familjekonstellation. Informanterna 
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beskriver hur de, med hänvisningar till dessa upplevelser, i vissa fall har undvikit att vända sig 
till informationskällor samt hur de har uppfattat att informationssystem inte har fungerat.

I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever föräldrarna att deras informationsbehov •	
tillgodoses?

Föräldrarnas tillfälliga informationsbehov, i form av frågor gällande medicinska 
behandlingsmetoder och juridisk praxis, kan sägas ha tillgodosetts, även då åtskilliga hinder 
har uppstått i föräldrarnas informationssökningsprocess, vilket i vissa fall har medfört 
medicinska	komplikationer,	höga	kostnader	och	tidsödande	problemlösningar.	Vad	gäller	frågor	
av mer existentiell och identitetsskapande karaktär, liksom sökningar som syftar till att förse 
omgivningen med information, upplever föräldrarna ett pågående behov.

7.2 Förslag på fortsatt forskning

Mot bakgrund av informanternas berättelser om informationsbehov och planerande av barnens 
framtida frågor, vore intressant att genomföra en fortsatt studie av informationspraktiken hos 
dessa föräldrars barn. Någon sådan forskning har inte tidigare gjorts i Sverige. Däremot har 
flera	 svenska	 studier	 undersökt	 hur	 adopterade	 barn	 –	 vars	 villkor	 både	 skiljer	 sig	 från	 och	
har likheter med barn till ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning – söker efter 
information om genetiskt ursprung (exempelvis Irhammar 1997; Martinell Barfoed 2008), varför 
en jämförande studie kan ge ny kunskap om informationsbehov kopplat till familjeidentitet.

En ytterligare problematik som inte ryms inom ramen för uppsatsen, men som anknyter till 
föräldrarnas informationssökningsprocess är donatorns perspektiv. I såväl tidigare forskning 
som i resultatet av uppsatsen framgår att både föräldrarna och deras barn söker svar på frågor 
om identitet och ursprung, varför det vore intressant att studera hur även donatorn förhåller sig 
till detta. Flera av uppsatsens informanter beskriver hur de har fått information om donatorn, 
även i de fall där donatorn är anonym och även i de fall där informanterna försökt undvika 
informationen, vilket antyder att sjukvårdens och spermabankernas hantering av personuppgifter 
fungerat på ett inte önskvärt sätt. En jämförande studie av donatorns perspektiv och barnets, 
utifrån frågeställningar om exempelvis personlig integritet i samband med dataregister och 
databanker liksom rätt till kännedom om genetiskt ursprung, tror jag också skulle vara särskilt 
intressant att genomföra från ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.
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8 SAMMANFATTNING
Tidigare studier inom biblioteks- och informationsvetenskap visar att en ändrad livssituation 
i hög utsträckning påverkar människors informationspraktik samt att personer som inte ryms 
inom samhällets normer ofta upplever ett särskilt informationsbehov.

Föreliggande uppsats har till syfte att studera hur informationspraktiken ser ut hos ensamstående 
kvinnor vars föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, vilket även ger 
föräldrarnas nya livssituation en normbrytande position. För uppsatsens syfte har följande 
frågeställningar formulerats:

Vilka	informationsbehov	upplever	föräldrarna,	relaterat	 till	den	egna	familjekonstellationen? •	

Hur och var söker föräldrarna efter information rörande den egna familjekonstellationen? •	

Hur använder föräldrarna biblioteket för att söka efter information, relaterat till den egna •	
familjekonstellationen? 

Vilka	hinder	upplever	föräldrarna	i	deras	informationspraktik? •	

I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever föräldrarna att deras informationsbehov •	
tillgodoses?

Studiens avgränsningar innebär att föräldrarna utgörs av ensamstående kvinnor, bosatta i Sverige, 
vars föräldraskap har möjliggjorts genom assisterad befruktning, i form av insemination eller 
IVF,	med	spermier	 från	öppen	eller	 anonym	donator.	Föräldrarnas	 informationspraktik	avser	
informationsbehov, informationsanskaffning och informationsanvändning relaterat till förälderns 
egen familjekonstellation, inom en tidsperiod från förberedelse av graviditet till barnets första 
tre levnadsår.

För placerandet av föräldrarnas informationspraktik i en teoretisk kontext har Tom Wilsons, Reijo 
Savolainens och Elfreda A. Chatmans teorier använts som utgångspunkt. Wilsons teorier valdes 
för att ge förståelse av hur informationssökningsprocesser kan ta uttryck, medan Savolainens 
och Chatmans teorier valdes för att kunna analysera informanternas villkor och hur föräldrarnas 
livssituation präglar deras informationspraktik.

Uppsatsen kan metodologiskt beskrivas som en intervjustudie med kvalitativ ansats, där 
undersökningens empiriska material har hämtats från djupintervjuer med åtta ensamföräldrar 
som genomgått assisterad befruktning.

Vid	analyserandet	av	empiriskt	material	har	Steinar	Kvales	beskrivningar	av	meningskoncentrering	
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kombinerat med meningskategorisering använts som 
utgångspunkt.

Analys av empiriskt material visar att föräldrarnas informationsbehov utgörs av dels tillfälliga 
behov	gällande	praktiska	frågor	uppkomna	i	specifika	situationer,	dels	behov	av	mer	existentiell	
och identitetsskapande karaktär gällande frågor kopplade till föräldraskapet i stort varför dessa 
informationsbehov också sträcker sig över en längre tid.

Föräldrarnas informationssökningsprocess kännetecknas av ett aktivt sökande, i det att föräldrarna 
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systematiskt och medvetet vänder sig till olika informationskällor och informationssystem 
för att få svar på frågor. Deras informationsbehov tillgodoses främst i mötet med andra: den 
närmsta omgivningen, vänner och egen familj liksom i kontakter med föräldrar i liknande 
familjekonstellationer. Av studien framgår även att föräldrarna hyser en stark tilltro till den egna 
förmågan att lösa problem samt att affektion till viss del fungerar som motiv i föräldrarnas 
informationssökande.

Eftersom föräldrarna föredrar informella informationskällor av konverserande och personlig 
karaktär, vilket biblioteket inte uppfattas vara, använder föräldrarna sällan biblioteket för att 
söka efter information i detta syfte. Ytterligare anledning till att biblioteket i liten utsträckning 
används är att biblioteket som fysisk plats anses vara otillgänglig, i det att föräldrarna uppfattar 
att information lättare kan fås genom egna sökningar från hemmet.

Hinder i föräldrarnas informationspraktik påverkas av framför allt tre slags faktorer: rollrelaterade, 
psykologiska	och	demografiska.	Samtliga	dessa	faktorer	har	i	analyserandet	av	empiriskt	material	
kunnat kopplas till föräldrarnas upplevelse av att tillhöra en normbrytande och förhållandevis 
ovanlig familjekonstellation.

Trots vissa hinder i föräldrarnas informationssökningsprocess och upplevelser av att vara 
diskriminerade och exkluderade på grund av civilstånd och sättet som de har blivit föräldrar 
på, visar föräldrarna ändå en tydlig tendens till att planera och ta kontroll över den egna 
livssituationen.

Med detta vill jag avslutningsvis rikta ett stort tack till uppsatsens informanter. Tack för att ni 
har delat med er av egna berättelser och erfarenheter. I samband med studiens färdigställande 
har mina beskrivningar av lagstiftning och behandlingsmetoder gällande assisterad befruktning 
faktagranskats av sjuksköterskor och läkare vid danska och svenska fertilitetskliniker47. Tack 
också till er.

47 Storkklinik, e-post 2011–03–01; Karolinska Universitetssjukhuset, e-post 2011–03–01.
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BILAGA 1
Introduktionsbrev till informanter
 
Hej

Jag heter Sara Gunn och jag studerar sista terminen vid Bibliotekshögskolan i Borås. Jag 
har under hösten påbörjat arbetet med en magisteruppsats, som syftar till att undersöka hur 
informationspraktiken	ser	ut	hos	ensamföräldrar	som	genomgått	insemination	eller	IVF.
 
Då tanken är att uppsatsen ska baseras på bland annat intervjumaterial, söker jag här efter cirka 
åtta föräldrar att enskilt intervjua.
 
Uppsatsen	 utgår	 från	 en	 tämligen	 vid	 definition	 av	 begreppet	 informationspraktik	 och	 kan	
handla om vad du ville veta när du bestämde dig för att försöka bli förälder, dina eventuella 
funderingar	kring	hur	en	insemination	eller	IVF-behandling	går	till,	hur	du	gick	tillväga	för	att	
få svar på frågor samt vilka erfarenheter du har av omgivningens och samhällets bemötande.
 
Jag	kommer	bland	annat	att	fråga	hur	du	fick	reda	på	olika	behandlingsmetoder,	om	du	upplevde	
behov av att prata med andra i samband med dina beslut samt om du vände dig till biblioteket för 
att få svar på frågor och ta reda på mer om sådant som du behövde veta.
 
Jag räknar med att intervjun ska ta cirka en och en halv timme. Allt som sägs under intervjun 
kommer	i	uppsatsen	att	anonymiseras,	vilket	innebär	att	alla	uppgifter	behandlas	konfidentiellt,	
för att läsaren inte ska kunna känna igen dig som deltar. All medverkan i uppsatsen är självklart 
frivillig och intervjumaterialet kommer endast att användas till min uppsats.
 
Jag är bosatt i Göteborg men tar mig gärna till den stad som passar bäst för dig att genomföra 
intervjun i. Intervjuerna kommer att utgöra en stor och viktig del i uppsatsen och jag hoppas på 
att dessa kan genomföras någon gång under veckorna 50–1, det vill säga mellan 15 december 
2010 och 9 januari 2011.
 
Om du är intresserad av att delta i en intervju eller har frågor, får du gärna kontakta mig via
e-post:                               eller per telefon:                               .
 
Stort tack på förhand.
 
Sara Gunn
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BILAGA 2
Intervjuguide
 
Berätta om när du bestämde dig för att försöka få barn genom assisterad befruktning.
Hur	fick	du	veta	eller	hur	tog	du	reda	på	att	behandlingsmetoden	finns?
Vilka	funderingar	hade	du	i	samband	med	dina	beslut	om	behandling?
Vart	vände	du	dig	för	att	få	reda	på	sådant	som	du	behövde	veta?	Varför?
Fick du svar på dina frågor?
Om ja: Upplevde du svaren som användbara?
Skulle du i dag vända dig till samma källa/person/institution/organisation/plats/et cetera? 
Varför?
Om	nej:	Vart	eller	till	vem	eller	vad	skulle	du	i	stället	vända	dig?	Varför?
 
Vilka	frågor	och	funderingar	hade	du	i	samband	med	behandlingen?
Hur kom det sig att du valde just den klinik du valde?
Hur	fick	du	veta	eller	hur	tog	du	reda	på	att	kliniken	finns?
Upplever	du	att	du	visste	tillräckligt	när	du	valde	klinik?	Varför?
Hur kom det sig att du valde just den behandlingsmetoden som du valde?
Upplever	du	att	du	visste	tillräckligt	när	du	valde	behandlingsmetod?	Varför?
Vilka	frågor	och	funderingar	hade	du	kring	val	av	donator?
Vart	vände	du	dig	för	att	få	reda	på	sådant	som	du	behövde	veta?	Varför?
Fick du svar på dina frågor?
Om ja: Upplevde du svaren som användbara?
Var	det	något	särskilt	du	ville	eller	inte	ville	veta	om	donatorn?	Varför?
Finns	det	något	som	du	i	dag	vill	eller	inte	vill	veta	om	donatorn?	Varför?
Övervägde	du	andra	sätt	att	bli	förälder	på?	Varför?
 
Vilka	frågor	och	funderingar	hade	du	under	graviditeten?
Vart	vände	du	dig	för	att	få	reda	på	sådant	som	du	behövde	veta?	Varför?
Fick du svar på dina frågor?
Om ja: Upplevde du svaren som användbara?
Skulle du i dag vända dig till samma källa/person/institution/organisation/plats/et cetera? 
Varför?
Om	nej:	Vart	eller	till	vem	eller	vad	skulle	du	i	stället	vända	dig?	Varför?
 
Vilka	frågor	och	funderingar	hade	du	i	samband	med	att	barnet	fötts?
Vart	vände	du	dig	för	att	få	reda	på	sådant	som	du	behövde	veta?	Varför?
Fick du svar på dina frågor?
Om ja: Upplevde du svaren som användbara?
Skulle du i dag vända dig till samma källa/person/institution/organisation/plats/et cetera? 
Varför?
Om	nej:	Vart	eller	till	vem	eller	vad	skulle	du	i	stället	vända	dig?	Varför?
 
Finns det något i din process till att bli förälder som du skulle ha gjort annorlunda, några beslut 
som du skulle ha fattat på andra sätt, om du hade vetat då vad du vet i dag?
Varför?
 
Hur går du i dag tillväga för att reda på sådant som du behöver veta rörande ditt föräldraskap?
Vart	vänder	du	dig	när	du	behöver	ta	reda	på	något	rörande	barn	och	föräldraskap?	Varför?
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Upplever du att du får svar på dina frågor?

Hur ofta besöker du biblioteket?
Vilken	sorts	bibliotek	menar	du	då?
Hur långt har du till närmsta bibliotek?
Har du använt dig av biblioteket för frågor som rör ditt föräldraskap?
Om	nej:	Varför?
Om	ja:	Kan	du	ge	exempel	på	ett	sådant	tillfälle?	Vad	ville	du	veta?	Hur	gick	du	tillväga?	Pratade	
du med någon bibliotekarie? Sökte du i bibliotekets katalog? Hur upplevde du situationen? 
Varför?
Fick du svar på din fråga?
Om	ja:	Upplevde	du	svaret	som	användbart?	Varför?
Anser du att biblioteket fyller en viktig funktion vad gäller ditt sökande efter frågor som du vill 
veta	mer	om?	Varför?
Skulle	du	i	dag	vända	dig	till	biblioteket	för	frågor	som	rör	ditt	föräldraskap?	Varför?
 
Vad	gör	att	du	väljer	viss	information	framför	annan?
Har	det	någon	betydelse	för	dig	varifrån	du	får	veta	något?	Varför?	Ge	exempel.
Litar	du	på	de	svar	du	får?	Varför?	Ge	exempel.
Upplever du att du får veta för mycket eller att du får vetskap om sådant som du inte vill veta?
Om ja: Ge exempel. Hur hanterar du detta?
Händer det att andra förser dig med information?
Om ja: Ge exempel. I vilka sammanhang, hur ofta, vilken sorts information? Hur upplever du 
detta? Brukar du ha användning av sådant som du på detta sätt får veta?
Söker	du	aktivt	efter	svar	på	frågor	rörande	föräldraskap?	Varför?
Brukar	du	finna	svar	på	dina	frågor?
Händer	det	att	du	inte	hittar	vad	du	söker?	Ge	exempel.	Vad	tror	du	att	detta	beror	på?

Är det något du vill att ditt barn ska veta vad gäller sättet som du blev förälder på?
Varför?
Vilka	 funderingar	 har	 du	 kring	 ditt	 barns	 och	 din	 omgivnings	 frågor	 om	 ditt	 föräldraskap?	
Varför?
Vad	behöver	du	själv	veta	för	att	kunna	ge	svar	till	ditt	barn	och	din	omgivning?	Varför?
Vart	vänder	du	dig	för	att	få	svar	på	dina	funderingar?	Varför?
Är	du	nöjd	med	de	svar	du	får?	Varför?
 
Tror du att situationen för ensamföräldrar som genomgått assisterad befruktning skiljer sig från 
andra föräldrars situation?
Varför?
Om ja: På vilka sätt?
Behöver	du	veta	något	eller	få	svar	på	något	som	specifikt	rör	din	familjekonstellation?	Varför?

Kan	 du	 ge	 fler	 exempel	 på	 sådant	 som	 du	 behöver	 veta	 och	 få	 svar	 på	 gällande	 barn	 och	
föräldraskap?
Är det något annat du vill tillägga?
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