
Du frivilligt ensamstående förälder 

  
Den 1 april 2016 genomfördes en ny lag i Sverige som gör det möjligt även för ensamstående 

kvinnor i Sverige att bli gravida med hjälp av assisterad befruktning. Tidigare har endast 

heterosexuella och lesbiska par haft denna möjlighet. Få studier är gjorda på området och 

mycket lite finns dokumenterat kring ensamstående kvinnors erfarenheter av att bli föräldrar. 

Mer forskning behövs för att få förståelse för hur bemötandet från hälso- och sjukvården ser 

ut och hur stöd och information kan förmedlas på bästa sätt under graviditet och vid 

förlossning. 

 

Vi söker dig som är frivilligt ensamstående förälder, som blivit gravid med hjälp av assisterad 

befruktning, tagit del av svensk mödrahälsovård och fött barn i Sverige. Vår förhoppning är 

att du vill delta i en intervjustudie och dela med dig av dina erfarenheter. Deltagandet är helt 

frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill utan att ange några skäl. Intervjuerna 

kommer att spelas in på diktafon för att sedan skrivas ut ordagrant. Det är sedan den skrivna 

texten som analyseras och som ligger till grund för studiens resultat. 

Sekretess och konfidentialitet kommer att följas strikt vid genomförandet av studien. Din 

identitet ska inte på något sätt kunna spåras. Dataskyddsförordningen (GDPR) och 

forskningsetisk lag kommer att följas vars syfte är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

uppsats på avancerad nivå, 15 hp inom barnmorskeutbildningen vid Medicinska fakulteten, 

Linköpings universitet. Efter godkänt arbete kommer de inspelade intervjuerna att raderas och 

utskrifterna förstöras. 

 

Vår förhoppning är att studiens resultat ska bidra till ökad förståelse i hälso- och sjukvården 

för hur det är att bli ensamstående förälder och hur stöd och information kan förmedlas på 

bästa sätt. Vid intresse av att delta eller vid frågor som rör studien, vänligen hör av dig till 

nedan angiven e-postadress (skapad enkom för denna studie). Om du vill delta kontaktar vi 

dig personligen för att boka in en tid och plats som passar dig för intervjun. Vi hoppas kunna 

boka personliga möten för alla intervjuer men har också möjlighet att träffas via videosamtal. 

 

Vi som önskar genomföra denna intervjustudie är två barnmorskestudenter som heter Sabina 

Carlsson och Cecilia Chevez Weibull. Vi läser barnmorskeprogrammet vid Medicinska 

fakulteten, Linköpings universitet, och ska skriva vårt examensarbete med syfte att beskriva 

frivilligt ensamstående kvinnors erfarenheter av bemötande och stöd av hälso- och sjukvården 

vid graviditet och förlossning efter assisterad befruktning. 

  

   

  

 

 

Med vänliga hälsningar     

Sabina Carlsson och Cecilia Chevez Weibull 

E-mail: studieliu@gmail.com Tel: 070-493 49 83, 070-514 31 79 

                                                                                     

Handledare:  

Carina Berterö, professor, Linköpings universitet  

E-mail: carina.bertero@liu.se Tel: 013-28 69 74 
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Samtycke till deltagande i studien 

 
Jag har läst och förstått den skriftliga informationen. 

Jag har fått svar på mina frågor och samtycker till att delta i studien. 

Mitt deltagande är frivilligt och jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande utan 

förklaring. 

Jag är införstådd med att de uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att min identitet inte kommer att röjas för obehöriga. 

 

  

____________________________________                     ____________________ 

Deltagarens namnteckning                                                                 Ort / datum             

  

___________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 


