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En ”livsviktig” gåva?  

En sociokulturell studie av involverade parters 

perspektiv på levande livmodertransplantation 

mellan närstående 

 

Om studien 

I de pågående försöken med livmodertransplantation vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset kombineras organtransplantation och assisterad 

reproduktionsteknik. I den här studien vill jag undersöka hur försöken med 

livmodertransplantation upplevs och förstås av personer som deltagit som mottagare 

eller donator i en transplantation. Hur har dessa personer resonerat kring sitt 

deltagande? Vad motiverade dem att delta? Vilka förväntningar har de? Hur tänker 

de kring sin egen och andras kroppar i relation till livmodertransplantationen, kring 

eventuella risker samt kring sina känslor i relation till sitt deltagande? Projektet väntas 

resultera i ökad kunskap om hur personer som kan tänkas delta i en transplantation 

ser på denna utveckling, vilket är viktigt i det fortsatta utvecklandet av 

livmodertransplantationer och i samhälleliga debatter om denna specifika behandling. 

Inom ramen för studien genomför jag även intervjuer med medicinsk personal om 

deras syn på sin medverkan i transplantationsförsöken utifrån sin profession.  

Om deltagande i en intervju 

Har du deltagit i en livmodertransplantation som mottagare, donator eller partner? I 

så fall vill jag, projektledare Lisa Guntram, härmed fråga dig om du vill delta i en 

intervju för att berätta om dina erfarenheter. Under intervjun, som beräknas ta 

ungefär 1-2 timmar, ber jag deltagaren att berätta om tankar kring 
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livmodertransplantation och sin situation. Intervjun kan därmed komma att beröra 

sådant som upplevs som svårt eller negativt men också det som upplevs som enkelt 

och positivt. Deltagaren bestämmer själv vilka frågor som denne vill svara på.  

Om du, efter att ha varit i kontakt med mig och fått veta mer om projektet, 

bestämmer dig för att delta i en intervju så får du själv bestämma var och när intervjun 

ska genomföras. Om du önskar så ordnar jag en lokal för intervjun. Du behöver inte 

resa utan jag åker dit du önskar ses.  

Deltagande i en intervju är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

om du så önskar, även när du har godkänt att vara med, och du behöver inte förklara 

varför du väljer att göra så. Intervjun spelas in på band och skrivs sedan ner 

ordagrant. Alla personuppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera den som 

intervjuats kommer att bytas ut mot en kod. Om du vill skickar jag den utskrivna 

intervjun till dig och du får möjlighet att kommentera det som står. Om du vill är det 

möjligt att göra en uppföljande intervju då du kan berätta mer och förtydliga dina 

svar. Ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings universitet och dina svar 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det betyder att alla 

inspelningar, utskrivna kopior av intervjuer, e-post och liknande som är relaterade till 

din intervju kommer att förvaras inlåsta vid Tema institutionen, Linköpings 

universitet. Den personal som du varit i kontakt med vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset kommer inte att få ta del av den fullständiga intervjun eller av 

material där uppgifter som kan kopplas till dig finns med utan endast av de 

publicerade resultaten. Endast jag som projektledare, som också genomför 

intervjuerna, kommer ha tillgång till de fullständiga intervjuerna. Resultaten från 

studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter och jag skickar en sammanfattning av 

dessa till dig om du så önskar. 

 

Vill du veta mer om projektet och om deltagande i en intervju? 

Kontakta då mig, Lisa Guntram, på telefonnummer 013-28 58 23 / 0700 850613 eller 

per e-post lisa.guntram@liu.se. Jag kommer också att genomföra intervjuerna. 
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Information om forskningshuvudman och forskargruppen 

Forskningshuvudman (samt personuppgiftsansvarig): Linköpings universitet 

Projektet är godkänt av regionala etikprövningsnämnden vid Linköpings universitet. 
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