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Längta barn: en antologi om barnlöshet (om IVF mm) (2004)
Redaktörer: Kristina Thulin, Jenny Östergren m fl

Utan: om barnlöshet och barnfrihet (2011)
Av: Mikaela Sonck (red.)

Den tuffaste ronden: En personlig historia om abort, missfall,
IVF och äggdonation (2017)
Av: Åsa Sandell

Jaga storken: en reumatikers kamp för att bli mamma genom
graviditet, IVF, surrogatmödraskap och adoption (2014)
Av: Linda Tregaard

När ska ni skaffa barn då? : en bok om ofrivillig barnlöshet.
(2017)
Av: Sara Källström

En bok om ofrivillig barnlöshet. (2013)
Av: Jenny Andén Angelström och Anna Sundström
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Operation barn. Om kampen för att bli förälder. (2013)
Av: Marie Granmar (Personliga berättelser utgivna på eget förlag, med fakta
inslag)

Mirakel. En personlig faktabok om barnlöshet, infertilitet, IVF,
insemination, spermadonation, äggdonation och adoption för oss som
behöver lite hjälp på vägen till att bli föräldrar. (2015)
Av: Elisabet Ek

Drömmen om ett barn. (2014)
Av: Tobias Åkerman

Längtan bor i mina steg. (2014)
Av: Klara Zimmergren

Älskling, vi blir…inte med barn. (2008)
Av: Ramona Fransson
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Om föräldra- och familjekonstellationer
Makalösa föräldrar: en bok med och om ensamstående
familjer. (2007)
Av: Karin Salmson

Den befriade familjen (om ensamstående föräldrar via IVF). (2016)
Av: Josefin Olevik

Lesbiska småbarnsföräldrar. Utmaningar i en tid av
möjligheter. (2016)
Av: Anna Malmquist

Homofamiljer. Guide i praktiska, juridiska och ibland
absurda frågor för homosexuella som vill ha barn. (2004)
Av: Sara Stenholm

Mot alla odds. Regnbågsföräldrars berättelser om att bilda
familj och få barn. (2007)
Av: Karin Zetterqvist Nelson

Queerkids - och deras föräldrar. (2005)
Av: Annika Hamrud

Leva som föräldrar. Om relationen till partnern, familjen och
ursprungsfamiljen. (2016)
Av: Madeleine Cocozza
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Föräldrar med funktionshinder. Om barn, föräldraskap och
familjeliv. (2002)
Av: Marie Gustavsson Holmström

Pappa, inte barnvakt. Om män och föräldraskap. (2017)
Av: Freddot Carlsson Andersson

Familjepack. En bok om styvmammor, plastpappor och
bonusbarn. (2006)
Av: Linda Hambäck

Familjebygget. Ritningen som hjälper dig att förstå och bygga
en familj. (2011)
Av: Madeleine Cocozza

Uppdrag: familj - berättelser från en ny generation familjer
(2005)
Redaktör: Karin Salmson
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Skönlitteratur
Min bästa väns fru (2017)
Av: Peo Bengtsson
Svante, Cecilia och deras två döttrar ska tillbringa en semestervecka hos
bästa vännerna Henning och Karen i deras sommarstuga på Österlen. Men
redan första kvällen ställs allt på sin spets när Henning och Karen ber Svante
att bli spermadonator, eftersom Henning inte kan ge Karen det barn hon
längtar efter. Samtliga relationer sätts på prov och en förödande hemlighet
som får dramatiska följder kommer i dagen.
Vill du ha barn med mig? (2008)
Av: Åsa Jinder
Nora, programpresentatör på en kommersiell tv-kanal, lever ett hektiskt
singelliv. När hon en kväll blir berusad på en fest, räddas hon av en ung man,
Kristoffer. De förälskar sig, flyttar ihop och snart beslutar de sig för att
skaffa barn. Men det visar sig vara svårare än de trott. Förhållandet sätts på
svåra prov.
Moscow baby (2017)
Av: Håkan Lindgren
Fristående fortsättning på Att raka en zebra. Jacob och Victor vill skaffa
barn. De anlitar en surrogatmamma i Moskva i Ryssland, ett land med starka
homofobiska strömningar. Dessutom riskerar de både böter och fängelse
hemma i Frankrike. Svenske Jacob och franske Victor ställs inför svåra
frågor om rätt och fel. Omgivningens reaktioner och inblandning rör upp
starka känslor och skapar konflikter från oväntat håll.
Baby-sug (2005)
Av: Sinéad Moriarty
Emma Hamilton är lite över trettio, har en rolig och sexig man, världens
bästa väninnor, föräldrar som kan hantera det mesta och ett arbete som hon
alltid drömt om. En dag bestämmer hon sig för att skaffa barn. Det går inte
som hon tänkt sig.

Drömmar, dårskap och en kär liten sak (2015)
Av: Julie Cohen
Ben och Claire har försökt få barn i många år. Till slut orkar Claire inte
kämpa mer. Men Bens största dröm i livet är att bli pappa, så när hans
tjejkompis Romily erbjuder sig att bli surrogatmamma tycker han att det är
ett fantastiskt förslag. Han bryr sig inte om att fråga vad som ligger bakom
hennes erbjudande.
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Den förtrogne (2012)
Av: Hélène Grémillon
I Paris 1975 får den 35-åriga bokförläggaren Camille ett brev utan
avsändare. Det verkar vara författat av en man vid namn Louis och handlar
om en kvinna, Annie. Varje tisdag kommer det sedan ett nytt brev och i dem
berättas en historia som tog sin början mer än trettio år tidigare i det
ockuperade Frankrike.
Mitt barn är ditt (1988)
Av: Deborah Moggach
När Ann får veta att hon aldrig kan bli gravid, erbjuder sig hennes syster Viv
att bli surrogatmamma med Anns man Kent som biologisk pappa. Men
allteftersom fostret växer börjar Viv att tvivla på att hon ska kunna lämna
bort sitt barn.

Lilla livet (1993)
Av: Nina Lekander
Lilla livet är en intim, personlig, intensiv och omskakande berättelse från ett
område som aldrig beskrivits så här närgånget - den ofrivilliga barnlösheten.

Ägglossning (2003)
Av: Judith Uyterlinde
Judith och Paul vill ha barn. De bor i Amsterdam, är framgångsrika och
lyckliga men efter ett missfall, ett utomkvedshavandeskap och en
bortopererad äggledare känner sig Judith hjälplös. Relationerna med
vännerna, familjen och med Paul sätts på hårda prov.

Fruktlösa försök (2000)
Av: Ben Elton
Sam och Lucy är framgångsrika, lyckliga och förälskade. Lucy längtar dock
desperat efter barn och Sam vill skriva ett filmmanus. Bådas försök att
åstadkomma detta ser ut att vara fruktlöst och frågan är om kärleken kan
överleva.
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