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Abstrakt 

Infertilitet drabbar kvinnor världen över och orsakas av olika faktorer. 

Att kunna få barn är för de flesta en självklarhet och i vissa länder ses 

kvinnor utan barn som ofullständiga. Syftet med denna studie var att 

beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv. En 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att granska 

och analysera utvalda artiklar. Resultatet av analysen resulterade i sex 

kategorier: Att bära skulden och ansvaret för infertiliteten; Att bestraffas 

eller välsignas av högre makter; Att stötas ut av släkt och samhälle; Att 

känna rädsla för att bli lämnad eller utbytt; Att vilja dra sig undan och 

dölja infertiliteten och Att förlora sin identitet och känna sig ofullständig. 

Resultatet visade att infertila kvinnor blev skuldbelagda för infertiliteten . 

Infertilitet kunde ses som ett straff från Gud på grund av tidigare 

begångna synder. Kvinnorna blev stigmatiserade av samhället och drog 

sig undan omvärlden. De kände sig som ofullständiga kvinnor och var 

rädda för att bli lämnade av mannen. Viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonal är att veta att känslor kring infertilitet kan vara lika 

världen över, men upplevelsen kan också skilja sig beroende på 

bakgrund, religion och kultur. 

 

 

 

 

Nyckelord 

Infertilitet, kultur, kvinnor, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Familjebildning är för många en del av livet och de anser att livet går ut på att skaffa barn och 

bilda familj(Su & Chen, 2006). Att bli gravid och få barn kan stärka familjebanden och 

relationen mellan mor och far då barnet får ett genetiskt band med båda föräldrarna. Det kan 

vara en positiv händelse som är förknippas med glädje, känslan av att få en ny identitet, social 

samhörighet och tillfredsställelse samtidigt som det skapas nya förväntningar och utmaningar. 

De största anledningarna till att skaffa barn är behovet och önskan om att ge och få kärlek 

samtidigt som det är en unik upplevelse (Langdridge, Connolly & Sheeran, 2000). Att som 

kvinna bli gravid kan innebära att få ett speciellt band till barnet och kvinnan påverkas både 

psykiskt och fysiskt. Att bära på ett barn är en unik upplevelse som kan stärka kvinnligheten 

och förbereda kvinnan för den nya uppgiften som mor (Jayavasti & Kanchanatawan, 2005). 

Att bli gravid är dock inte bara förknippat med positiva upplevelser för alla. Kvinnor kan även 

uppleva en mängd olika rädslor i samband med graviditet, bland annat en rädsla för att 

förändras psykosocialt. Vissa kvinnor kan oroa sig för om de kommer att överleva sin 

graviditet, förlossning eller är oroliga för barnets hälsa (Melender, 2002). I många länder är 

mödradödligheten den huvudsakliga orsaken till att kvinnor i reproduktiv ålder dör (González 

Portiño & Ruiz, 2006). Kvinnor oroar sig även för att det ska bli negativa förändringar i 

äktenskapet eller familjerelationer (Melender, 2002).  

 

Att bli föräldrar eller vara föräldrar till vuxna barn kan innebära en högre grad av hälsa 

jämfört med barnlösa. Föräldrar tar avstånd från onyttigheter i större utsträckning än barnlösa, 

de röker mindre och deltar i högre grad i fysiska aktiviteter. Det kan bero på att omgivningen 

utövar en social kontroll genom att anse att föräldrar ska ta hand om familjen på ett nyttigare 

sätt och i större grad ta avstånd från onyttigheter. En annan anledning kan vara att det finns 

människor runtomkring som kräver att de ska ta vara på hälsan då ansvaret för barnens hälsa 

ligger hos föräldrarna. Kvinnor som är barnlösa har större risk att drabbas av sömnproblem 

och sover i större grad sämre. De har även ökad risk att drabbas av depression när de blir äldre 

och framförallt om de blir änkor (Kendig, Dykstra, van Gaalen & Melkas 2007). 

 

Under de senaste femtio åren har attityden kring barnafödande i västvärlden förändrats 

mycket (Langdridge, Sheeran & Connolly, 2005). Idag använder bland annat de flesta kvinnor 

något slags preventivmedel och kan på det sättet styra när de är redo för att skaffa familj. 

Detta har bidragit till att människor i dagens samhälle skaffar barn allt senare i livet och beror 

till stor del på att det satsas mycket tid på utbildning och att skapa en karriär med god 

ekonomi innan människor är redo att bilda familj. I och med att åldern för 
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förstagångsföräldrar ökar, ökar även risken för att inte kunna bli gravid, infertilitet upptäcks 

senare och chansen att kunna bli förälder minskar. Infertilitet är idag ett vanligt 

förekommande problem hos par som vill bilda familj (Langdridge et al. 2000). 

 

Att vara infertil definieras som oförmåga för ett par att uppnå befruktning efter ett år av 

oskyddat samlag. Infertilitet är något som påverkar kvinnor och deras partner genom att 

vidröra alla aspekter i deras liv. Det påverkar relationen, livsperspektivet och hur de ser på sig 

själva (Hart, 2002). Infertilitet kan finnas hos mannen eller kvinnan, men det kan även bero på 

infertilitet hos båda könen. Kvinnlig infertilitet delas in i primär och sekundär. Primär 

infertilitet innefattar de kvinnor som aldrig har varit gravida. Sekundär infertilitet är de 

kvinnor som har varit gravid tidigare. Skillnad bör även göras på begreppen ofruktsamhet och 

infertilitet. Ofruktsamhet definierar ett permanent tillstånd, medan infertilitet är ett tillstånd 

som kan behandlas (Kalus, 2006).  

 

Infertilitet är betydligt vanligare än vad många tror. Enligt Rowland (2007) är det hela 10-20 

procent av kvinnorna födda under 1950-talet som aldrig kunnat få ett biologiskt barn.  År 

2002 hade 2 procent av amerikanska kvinnor i fertil ålder besökt sjukvården på grund av 

infertilitetsrelaterad orsak. 10 procent hade besökt sjukvården på grund av infertilitet någon 

gång under sitt liv. Detta medicinska tillstånd är frustrerande och påverkar kvinnor och deras 

partner både emotionellt och psykiskt (Park, Kang, Shin, Choi, Kwon, Wee & Kaptchuk, 

2010). Infertilitet är bland annat högt förekommande hos afrikanska kvinnor och orsaken är 

oftast på grund av sjukdom (Bambra, 1999). För att behandla infertiliteten finns få kliniker 

och är oftast av dålig kvalitet. I till exempel Egypten är det bara de rika som har råd att åka till 

Gulf staterna för att få behandling (Van Balen och Gerrits, 2001). Möjligheten att få ett 

biologiskt barn minskar om paret inte har den ekonomiska möjligheten att betala för 

behandlingen (Ordovensky & Webb, 2007). 

 

Förekomsten av infertilitet har ökat i många delar av världen, vilket till stor del beror på 

infektioner, speciellt sexuellt överförbara infektioner (Brady, 2003). De sexuellt överförbara 

sjukdomar som kan påverka fertiliteten är gonorré, syfilis och klamydia. Gonorré och 

klamydia kan orsaka ärrbildning på äggledarna vilket beror på en inflammation i lilla 

bäckenet som kan leda till infertilitet. Syfilis kan orsaka missfall genom spontan abort 

(Bambra, 1999).  
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Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens inom många olika områden, 

bland annat är det viktigt att sjukvårdspersonal har kulturell kompetens. Kultur är enligt 

Cohen (2009) en socialt överförd eller konstruerad konstellation bestående av symboler, 

värderingar och normer. Författaren hävdar också att det finns många olika definitioner av 

kultur, men att de flesta forskare ser liknande aspekter som karakteriseras av kultur. Kultur 

enligt Cohen (2009) framkommer i interaktionen mellan människor och omgivning och är 

bestående av gemensamma element, och förs vidare i tiden generation efter generation. 

Thomas (2001) beskriver kultur som en uppsättning av värderingar, idéer, trosuppfattning, 

och normer för uppförande och beteende som delas av en grupp människor. Vidare menar 

författaren att kultur är hur personer tar emot tillsägelser samt tolkar och förstår upplevelser. 

Det viktigaste enligt författaren är att veta att kultur överförs på en omedveten nivå genom 

generationer och att det påverkar det vardagliga beteendet och säkerställer människornas 

överlevnad. Pahor och Rasmussen (2009) beskriver kultur som ett sätt att leva och traditioner 

och trosuppfattningar som en gemensam kärna av olika samhällen som människor tillhör. I 

denna studie har vi valt att använda Thomas (2001) definition av kultur.  

 

Leininger (2007) menar att sjuksköterskan har vårdat människor med olika kulturer sedan 

yrket uppkom, men har inte haft någon teori som beskrivit optimal omvårdnad av människor 

med olika bakgrunder. Det ansågs därför värdefullt att etablera en kulturbaserad omvårdnad. 

Den första boken om transkulturell omvårdnad fokuserade på essentiella behov, principer och 

teoretiska ramar och var ämnat för att stimulera sjuksköterskor till att upptäcka och utforska 

kultur och omvårdnadsfenomen. Detta resulterade i ett behov av studier om kultur för att 

upptäcka sambandet mellan omvårdnad och kultur och på vilket sätt transkulturell omvårdnad 

bidrog till hälsa och välmående. Leininger har utvecklat en teori så kallad Culture Care 

Diversity and Universality. Teorin har använts av sjuksköterskor och många andra inom 

hälso- och sjukvård världen över och har genererat en mängd ny vård och omsorgskunskaper. 

Teorin är en holistisk kulturellt baserad teori, som innehåller ett brett humanistiskt synsätt om 

människor i deras kulturella livssammanhang. Anledningen till att sjuksköterskor bör ha 

kulturell kunskap är bland annat att migrationen har ökat, kulturell identitet och att 

användning av hög teknologisk vård kan i vissa fall krocka med kulturella värderingar 

(Wilkinsson & Callister, 2010). Till exempel länkar Islam äktenskap till fortplantning, och om 

fortplantning misslyckas så tillåter kulturen behandling, men adoption är inte tillåtet (Fido & 

Zahid, 2004). Därför är det viktigt att sjuksköterskor bör ha kunskap om olika kulturer och 

religiösa attityder till reproduktion. I en svensk studie av Wirtberg et al. (2007) intervjuades 
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kvinnor 20 år efter misslyckad infertilitetsbehandling. Där framkom det att infertiliteten 

påverkat dem ända sedan den sista misslyckade behandlingen. Många av kvinnorna hade 

tankar om framtiden när de blev äldre och inte skulle klara sig själv, ”vem kommer och 

besöker mig?” och ”vem ska ta hand om mig när jag blir gammal?”. Med detta kan vi se att 

infertiliteten påverkar människan resten av livet och som hälso- och sjukvårdspersonal bör 

dessa upplevelser kännas till oavsett arbetsplats eftersom dessa känslor kan komma fram vid 

sjukdom och/ eller skada. Det är viktigt att ha kunskap om hur människan påverkas och 

reagerar på infertilitet, dels ur ett könsperspektiv men även ur ett kulturellt perspektiv då 

upplevelsen kan skilja mycket beroende på vilken bakgrund personen har. Syftet med denna 

litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ metod med manifest ansats som 

används för att beskriva människors upplevelser. Enligt Holloway och Wheeler (2010) 

används kvalitativ forskning för att undersöka olika perspektiv ur människors livsvärld, samt 

vilken mening det tillför dem. Polit och Beck (2008) beskriver kvalitativ forskning som 

holistisk och innebär en strävan efter att förstå helheten.  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

En systematisk sökning utfördes i bibliotekets databaser: CINAHL, PubMed, och 

PscyhINFO.  De söktermer som användes var infertility, woman, culture/cultural, feelings och 

experience. Sökningen skedde med hjälp av MeSH termer samt fritextsökning, och 

kombinerades med den booleska termen AND. Inklusionskriterier som användes var att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga och fokusera på kvinnor eftersom det svarade på studiens 

syfte. Studierna skulle vara gjorda från år 2000 och framåt. Sökningarna utfördes utan någon 

begränsning av kvinnornas ålder för att få ett brett spann. De artiklar som valdes ut var 

kvalitativa eftersom de fokuserar på människor upplevelser ur ett inifrånperspektiv.  

 

Dessa kvalitetsgranskades sedan med hjälp av bilaga H i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). Bilagan bestod av 14 frågor, varav 2 frågor plockades bort. Dessa frågor var ”råder 

analysmättnad” och ”genereras teori”. Frågorna plockades bort eftersom de inte hade någon 

relevans i denna studie. Det som bedömdes var studiens metod, problemformulering, kontext, 

etiskt resonemang, urval och analys. Med hjälp av bilagan värderades artiklarna genom att 

poängsätta frågorna med 0 eller 1 poäng, där 0 innebar ett negativt svar och 1 innebar ett 
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positivt svar. Poängsumman räknades sedan om i procenttal där 60-69% var låg kvalité, 70-

79% medel kvalité och 80-100% var hög kvalité (Willman et al., 2006). Endast artiklar med 

graderingen medel och hög inkluderades i analysarbetet. Litteratursökningen resulterade i 12 

artiklar varav två uteslöts på grund av låg kvalitet. Översikt av litteratursökning visas i tabell 

1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Kvinnors upplevelser av infertilitet ur ett kulturellt perspektiv 

 

Söknr 

 

*) 

 

Söktermer 

 

Träffar 

 

Antal valda 

 

Cinahl 2012-01-21. Limits: Peer Reviewed, Female, 2000-2012. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

MeSH 

MeSH 

MeSH 

FT 

FT 

FT 

FT 

 

 

Infertility 

Cultural 

1 AND 2 

Infertility AND Experience 

Infertility AND Culture AND Feelings 

4 AND culture 

Infertility AND woman AND culture 

 

 

1730 

8757 

49 

107 

1 

7 

4               

 

 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

 

 

 PsycINFO 2012-01-21 Limits: Peer Reviewed, Female, 2000-2012. 

 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

 

 

Infertility AND experience  

Infertility AND cultural 

9 AND feelings 

8 AND culture 

Infertility AND woman AND culture 

 

 

180 

58 

3 

14 

29 

 

 

4 

2 

0 

0 

1 
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Analys 

Analys av litteraturen skedde med hjälp av Granheim och Lundmans (2004) metod. En 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utfördes, detta eftersom att syftet med studien 

var att belysa kvinnors upplevelser. Med manifest ansats ligger fokus på det synliga och 

faktiska i texterna (Granheim & Lundman, 2004). Med inspiration av denna metod lästes 

studierna igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av innehållet. 

De meningar och texter som svarade på syftet extraherades och kodades med bokstäver för att 

kunna återkopplas till originalstudien. Sammanlagt extraherades 172 textenheter ur artiklarna. 

Sedan kondenserades textenheterna i två steg Kondensering innebar att texterna bröts ned till 

mindre enheter, utan att förlora innebörden. De kondenserade textenheter som hade samma 

innebörd placerades in i olika kategorier. Bildningen av kategorier skedde i flera steg, och 

slutligen var kategorierna självständiga. Detta innebär enligt Granheim och Lundman (2004) 

att ingen textenhet ska falla mellan kategorierna och inte heller passa in i flera kategorier. De 

artiklar som ingår i analysen visas i tabell 2.  

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=10) 

Författare, år, 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Dyer, 

Abrahams, 

Hoffman & van 

der Spuy (2002) 

 

Sydafrika 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

30 kvinnor 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

 

Studien beskriver 

känslomässigt lidande 

för infertila kvinnor i 

Sydafrika. Även att 

kvinnorna upplever ett 

hot mot deras relation på 

grund av infertiliteten, 

samt en rädsla för att bli 

lämnad av mannen 

 

Medel 

Tabell 1 (forts.) Översikt av litteratursökning 

 

PubMed 2012-01-21. Limits: Free full text, Female, 2000-2012. 

 

13 

14 

15 

16 

17 

 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

 

Infertility AND experience  

Infertility AND cultural 

14 AND Feelings 

13 AND culture 

Infertility AND woman AND culture  

 

 

179 

217 

5 

10 

223 

 

 

0 

0 

1 

0 

0 

 

*MeSH - Sökning MeSH-termer i Cinahl, FT= Fritextsökning.  
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Tabell 2 (forts.) Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=10) 

Författare, år, 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Guntupalli & 

Chenchelgudem 

(2004) 

 

 

Indien 

 

Kvalitativ 

 

35 kvinnor 

 

3 typer av intervjuer 

och en observation, 

inspirerad av 

Schensul et al (1999) 

 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Indien beskylls 

för sin infertilitet. Gud 

och högre makter 

påverkar. Onda andar 

och svart magi anses 

vara den största 

anledningen till 

infertilitet.  

 

 

Hög 

Hollos & Larsen 

(2008) 

 

Tanzania 

Kvantitativ/

Kvalitativ 

25 kvinnor  Intervjuer, Grounded 

Theory 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Tanzania 

upplevde att de fick 

skulden för infertiliteten 

och att de tappade sin 

kvinnlighet.  

 

Hög 

Loke, Yu & 

Hayter (2010) 

 

Kina 

Kvalitativ 4 par och 3 

kvinnor 

Djupintervjuer, 

Fenomenologisk, 

Dataanalys inspirerad 

av Colazzi (1978) 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Hong Kong 

upplevde att de blev 

isolerade från omvärlden 

och att parets relation 

påverkades. 

 

Hög 

Mariano (2004) 

 

 

Moçambique 

Kvalitativ 18 kvinnor Intervjuer baserad på 

insamlad kunskap så 

kallad informella 

intervjuer  

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Moçambique 

upplevde att de blev 

utestängda av samhället 

samt att högre makter 

spelade in på deras 

infertilitet. 

 

Hög 

Remennick 

(2000) 

 

Israel 

Kvalitativ 26 kvinnor Djupintervjuer, 

semistrukturerade 

intervjuer, Grounded 

theory 

 

Studien från Israel 

beskriver att få barn 

finns inbyggt i kvinnans 

gener, och de som inte 

kan få barn anses 

annorlunda. De vill inte 

prata om sin infertilitet 

utan hittar på lögner för 

att dölja det. Studien 

beskriver även att 

kvinnorna känner sig 

som slavar till sina egna 

kroppar på grund av 

fertilitets mediciners 

påverkan. 

 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=10) 

Författare, år Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Todorova & 

Kotzeva (2006) 

 

Bulgarien 

 

Kvalitativ 

 

9 kvinnor 

 

Semistrukturerad 

intervju, inspirerad av 

Anderson & Jack 

(1991); Brown, 

Tappan, Gillian, 

Miller & Argylis, 

(1989) 

 

 

 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Bulgarien 

kände sig utanför andra 

kvinnor med barn och att 

de blev fick ta ansvaret 

för infertiliteten även om 

det var mannen som var 

infertil. 

 

 

 

Hög 

Van Rooij, van 

Balen & 

Hermanns 

(2009) 

 

Turkiet/ 

Nederländerna 

Kvalitativ 11 par och 9 

kvinnor 

Djupintervjuer , 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys, inspirerad av 

Smith & Osborn, 

(2004) 

 

Studien beskriver 

förändringar i 

personligheten hos 

Turkiska immigranter i 

Nederländerna och att 

hälsan påverkas på grund 

av infertiliteten. Även 

relationen med partnern 

förändras. En annan 

aspekt som framkommer 

är att de inte kunde 

berätta om sin infertilitet 

för andra. Stigmatisering 

är också framträdande i 

studien. 

 

Hög 

Weinger (2009) 

 

Kamerun 

Kvalitativ 5 kvinnor Strukturerad intervju, 

öppna frågor, 

inspirerad av Rubin 

& Rubin (1995) 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor i Kamerun anser 

att det är högre makter 

som bestämmer om man 

kan få barn eller ej. Samt 

att de förlorar sin 

kvinnlighet och blir 

utstött av samhället.  

  

Medel 

Widge (2005) 

 

Indien 

Kvalitativ 18 kvinnor 

och 4 par 

Djupintervjuer 

Tematisk analys 

Studien beskriver att 

infertila kvinnor i Indien 

anses ofullständiga och 

misslyckade. 

De blir stigmatiserade 

och känner sig utanför.  

 

Hög 

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier (se tabell 3). Kategorierna presenteras med brödtext som 

en sammanfattande beskrivning av kategoriernas innehåll. Resultatet illustreras med citat från 

artiklarna som analyserats för att styrka innehållet i kategorierna. 
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Tabell 3 Översikt av kategorier (N=6) 

Kategorier 

Att bära skulden och ansvaret för infertiliteten 

Att bestraffas eller välsignas av högre makter 

Att känna rädsla för att bli lämnad eller utbytt 

Att stötas ut av släkt och samhälle 

Att vilja dra sig undan och dölja infertiliteten  

Att förlora sin identitet och känna sig ofullständig 

 

Att bära skulden och ansvaret för infertiliteten 

I studien av Todorova och Kotzeva (2005) framkom det att kvinnorna i Bulgarien ansågs bära 

ansvaret att föda barn för sitt land. Kvinnor i Tanzania som hade fött barn ansågs vara i högre 

position än de som inte hade fött några barn (Hollos & Larsen, 2008). I studien av Van Rooij, 

van Balen och Hermanns (2009)  kände sig Turkiska kvinnor underlägsen andra kvinnor och 

hade känslan av att inte vara en “riktig” kvinna. De verkade bära den större delen av ansvaret 

för infertiliteten och fertilitet ansågs vara en primär funktion hos kvinnor (Dyer, Abrahams, 

Hoffman & van der Spuy, 2002). I studien av Loke, Yu och Hayter (2010)  kände sig 

kvinnorna i Hong Kong frustrerade och besvikna för att de inte blev gravida och tog på sig 

skulden. Widge (2005) beskrev i sin studie att i Indien jämställdes kvinnlighet med fertilitet 

och att moderskap var det som värderades högst av kvinnor. På grund av infertiliteten 

upplevde kvinnorna känslor av frustration, maktlöshet och en konstant känsla av skuld. I en 

studie av Guntupalli och Chenchelgudem (2004)  blev kvinnor i Indien skuldbelagda för 

infertiliteten trots att de visste att männen också kunde vara ansvariga. Todorova och Kotzeva 

(2005) beskrev i sin studie att allt som relaterades till att överkomma infertiliteten var 

kvinnornas ansvar. Författarna påpekar att trots att det var mannen som var infertil såg 

kvinnan ändå det som hennes ansvar. Remmenick (2000) beskrev i sin studie om en kvinna 

från Israel som tog på sig skulden för infertiliteten trots att det var mannen som var infertil, 

hon menade att de flesta människor ändå ser infertilitet som kvinnans problem. 

 

“He (husband) says its my problem. In a word, I don’t amount to anything. 

He says I cant do anything. I can do a lot of other things, but if I cant get 

pregnant, it means I cant do anything.” (Todorova & Kotzeva., 2005, s. 134). 

 

 

“My mother –in-law called me eunuch, blamed and threatened me, said that I 

will be thrown out. Not that I wanted my own child so badly…especially when 
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I got to know that it is going to be with a donators sperm…but I wanted to 

prove that I am a woman….”( Widge, 2005, s. 229). 

 

Att bestraffas eller välsignas av högre makter 

I en studie av Mariano (2004) beskrev kvinnorna i Mocambique att infertilitet var deras öde 

eller en bestraffning av andar och förfäder, på grund av dåligt uppförande eller avvikelse från 

regler. Guntupalli och Chenchelgudem (2004) beskrev i sin studie om kvinnor från Indien att 

elaka andar och svart magi ansågs vara en stor orsak till kvinnors infertilitet. Vissa kvinnor 

trodde att häxor hade gjort dem infertila, och de trodde att det berodde på svartsjuka från 

klanmedlemmar. Författarna beskriver vidare att det även kunde vara Guds verk, att Gud 

straffade dem för synderna de begått omedvetet eller medvetet. Kvinnorna diskriminerades 

och ansågs vara syndfulla. Mariano (2004) beskrev i sin studie att en kvinna från 

Mocambique hade fött ett barn men att barnet dog efter sex månader. Kvinnan blev inte 

gravid på nytt, och associerade sin infertilitet till att barnet som dog inte begravdes på rätt sätt. 

I en studie av Weinger (2009) beskrevs att de flesta av kvinnorna i Kamerun trodde att de inte 

kunde få barn för att det var Guds plan, och att de var tvungna att acceptera det. En kvinna 

trodde inte det var Gud som hade gjort så att hon inte kunde få barn, utan trodde istället att det 

var djävulens verk. Kvinnor som inte kunde få barn kallades ”barren”. Widge (2005) 

beskriver att denna ofruktsamhet ansågs kunna bero på tidigare begångna synder och 

kvinnorna i Indien fick därmed inget medlidande. I studien av Dyer et al. (2002) var religiös 

tro ett stöd för många kvinnor i Sydafrika, de kände att Gud skyddade dem. En kvinna såg 

inte religionen som ett stöd utan kände sig straffad av Gud som gett henne infertilitet på grund 

av att hon hade haft samlag innan äktenskap. 

 

“For those who have a baby, it is a blessing. I believe GOD will decide 

whether or not we will have a baby.” (Loke, Yu & Hayter.,2010, s. 509) 

 

 “Mu husbands brother (Maridi) wanted to inherit the whole property and 

he did witchcraft to make me infertile. I approached both a herbalist and a 

spiritualist simultaneously in the hope to conceive.The Shaman found the 

reason and disenchanted me after performing special rituals along with my 

husband” (Guntupalli & Chenchelgudem, 2004, s. 256) 

 

 

Dyer et al. (2002) beskiver att en del kvinnor i Sydafrika trodde att läkare hade fått den 

kunskap som behövdes från Gud för att kunna hjälpa dem med infertiliteten. Guntupalli och 

Chenchelgudem (2004) beskriver i sin studie att medicinmän behandlade kvinnor i Indien 

som hade infertilitetsproblem, och många kvinnor hade blivit hjälpta. Navelsträngen sågs som 
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en viktig medicin som förtärdes av infertila kvinnor, denna bildade en speciell fertilitetsjuice i 

kroppen och hjälpte kvinnor att bli gravida. 

 

“This is my umbilical cord that was collected after my delivery 6 months ago 

for my sister who currently has no children in spite of her continuous efforts. 

I am going to mix this in her food one fine day without her knowledge as 

suggested by the herbalist. My infertility problem was also solved when my 

mother mixed the umbilical cord of my friend in my food. I strongly believe 

that this is a great medicine that has cured the infertility in woman.” 

(Guntupalli & Chenchelgudem.,2004, s. 255). 

 

Att känna rädsla för att bli lämnad eller utbytt  

Om en barnlös kvinna från Kamerun var gift, var hon under skydd av sin make, vilket innebar 

att andra inte kunde prata illa till henne (Weinger, 2009). I en studie av Loke et al. (2010) 

beskrevs att relationen mellan par i Hong Kong påverkades av infertiliteten och att kvinnorna 

oftast fick skulden för infertiliteten. Infertiliteten utgjorde ett stort hot mot kvinnornas 

relationer och de var djupt oroade över detta. De kände sig försvarslösa inför hotet mot 

relationen. Kvinnor från Sydafrika beskrev i studien av Dyer et al. (2002) att de var rädda att 

mannen skulle leta efter en ny fru som kunde ge honom barn, eller att mannen skulle skaffa en 

till fru. En kvinna beskrev att enligt deras religion måste mannen ha den första fruns 

välsignelse för att ta en andra fru, men att detta inte krävdes om den första frun inte kunde få 

barn. En annan kvinna berättade att hennes man hade skaffat barn utanför äktenskapet 

eftersom hon inte kunde få barn, och att hon hade följt med honom för att hälsa på hans barn. 

I studien av Weinger (2009) beskrev en kvinna från Kamerun att hon hjälpte mannen att 

skaffa en till fru på grund av hennes ofruktsamhet och att den nya frun sedan jagade ut henne 

från huset. Vissa kvinnor från Turkiet undvek äktenskap för att slippa dåliga relationer på 

grund av infertiliteten. Infertiliteten kunde skapa en spänning mellan paren och det ledde till 

bråk (Van Rooij et al. 2009). Upplevelsen av att vara utan barn på grund av infertiliteten var 

inte bara negativ, för vissa par i Hong Kong hade förhållandet stärkts genom att visa varandra 

stöd och bry sig om varandra (Loke et al., 2002). Vissa kvinnor beskrev att de kände mer 

ansvar för varandra och relationen stärktes. Flera kvinnor såg sina män som stödjande och 

förstående, de litade på sin partner och såg honom som sin vän. Vissa kvinnor uttryckte 

sympati och oro för sina män, de kände att de också gick miste om mycket (Dyer et al., 2002). 

 

Widge (2005) beskrev i sin studie att en orsak till varför kvinnor i Indien ville ha barn var att 

det skulle ha positiv inverkan på deras äktenskap. Vissa kvinnor uttryckte oro för att den goda 
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relationen skulle förändras och mannen skulle börja behandla kvinnan illa om han fick reda på 

att kvinnan med all säkerhet inte kunde få barn. En del kvinnor blev utsatta för fysiska och 

psykiska övergrepp av sina män på grund av infertiliteten. En kvinna från Sydafrika beskrev 

att när hon blev slagen så lät hon ingenting för att hon inte ville att någon annan skulle höra 

att hon blev slagen (Dyer et al., 2002). 

 

“He started beating me up, it was almost like he was taking out all the grudges 

because I cannot give him a child.” (Dyer et al., 2002, s. 1665) 

 

“I even started drinking…. To help me forget… because men leave me as I 

cannot have children.” (Dyer et al., 2002, s. 1666). 

 

Kvinnorna skyddade männen från att bli stigmatiserade på grund av manlig infertilitet 

(Todorova & Kotzeva, 2006). Kvinnor från Indien beskrev att deras äktenskap dominerades 

av försök att bli med barn och känslor av otillräcklighet när det misslyckades (Widge, 2005). 

Relationer mellan par från Turkiet och Indien påverkades bland annat genom svårigheter av 

att ha ett normalt sexliv under IVF behandling, de tyckte att det kändes konstigt, mekaniskt 

stressande och meningslöst (Van Rooij et al., 2009; Widge, 2005). Flera kvinnor beskrev att 

fertilitetsproblemet hade negativ inverkan på deras sexuella relation (van Rooij et al. 2009) 

 

Att stötas ut av släkt och samhälle 

I en studie av Mariano (2004) framkom det att infertila kvinnor i Mocambique blev 

skuldbelagda för infertiliteten av samhället och som konsekvenser blev de uteslutna från 

samhället och sociala aktiviteter. Att inte kunna få barn i Tanzania innebar att samhället inte 

visade respekt för dessa kvinnor (Hollos & Larsen 2008). Kvinnan blev även utesluten från 

sociala sammanhang där barn var involverade både i Indien och Sydafrika(Widge, 2005; Dyer 

et al. 2002) . I studien av Hollos och Larsen (2008) ansågs kvinnorna från Tanzania inte få 

prata med andras barn på grund av att de inte hade egna och därför inte visste någonting om 

barn. Remennick (2000) och Weinger (2009), beskrev att när kvinnorna i Israel och Kamerun 

talade om för andra att de var barnlösa, blev de utstötta och fick ett respektlöst bemötande av 

andra. De kände sig utelämnade som infertila kvinnor och kände att de hade en annan status 

än de som kunde få barn. I studien av Dyer et al (2002) och Remennick (2000) började andra 

människor trakassera kvinnorna från Sydafrika och Israel genom att skrika och svära åt dem 

offentligt. Det beskrevs också att andra skrattade åt de infertila kvinnorna för att de inte kunde 

få barn. De upplevde även känslor av att andra skvallrade bakom ryggen.  
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“You see, back home in the homelands you don’t remove the ’doek’ [scarf 

worn by the bride] until you have a child. If you don’t get a child it is better 

to run away or you will be laughed at.” (Dyer et al., 2002, s. 1665 ) 

 

Det beskrevs i studien av Weinger (2009) att kvinnor från Kamerun som inte kunde få barn 

inte fick respekt av samhället oavsett om kvinnan hade lyckats professionellt och hade stadig 

ekonomi. Detta på grund av att kvinnornas plikt var att föda barn. Dock blev inte alla infertila 

kvinnor utstötta. Kvinnor som var sekundärt infertila och hade minst ett barn, samt kvinnor 

med högre position i samhället blev inte utstötta och fick mer respekt än de kvinnor som inte 

hade något barn alls (Hollos & Larsen, 2008; Mariano, 2004). I en studie av Hollos och 

Larsen (2008) framkom det att infertila kvinnor i Tanzania upplevde sig underlägsna de fertila 

kvinnorna och att de fick mycket lite sympati för deras tillstånd. Detta bekräftades genom 

intervjuer med fertila kvinnor som ansåg sig vara överordnad de infertila kvinnorna. Kvinnor 

med barn såg ner på dem, nedvärderade de infertila kvinnorna och kallade dem namn vilket 

gav starka känslor av ensamhet och förtvivlan på grund av bristen på respekt (van Rooij et al., 

2009; Hollos & Larsen, 2008). Det var dock inte bara samhället och de fertila kvinnorna som 

stötte ut kvinnan. Kvinnorna beskrev i studien av Widge (2005) och Dyer et al. (2002) att de 

blev utstötta från partner och familj för att de inte kunde få barn, speciellt från mannens 

familj. Många av kvinnorna i studien av Loke et al.(2011) beskrev kvinnorna från Hong Kong 

att de kände att de inte passade in i familjen och vännernas sammankomster då det var barn 

inblandade.  

 

“I remember, I went home [to my parents] but it was as if I was not present, 

my Dad would talk to the others, he’d look through me as if through glass, as 

if . . .” (Todorova & Kotzeva, 2006, s. 129) 

 

Kvinnorna i Sydafrika uttryckte att de kände sig stigmatiserade och förlöjligade inom familjen 

och i samhället på grund av infertiliteten (Dyer et al., 2002). En av kvinnorna från Israel som 

blivit djupt deprimerad efter att få vetat att hon var infertil uttryckte att det var viktigt att få 

prata med någon om infertiliteten. Ändå kände hon samtidigt en tvekan om att gå i 

psykoterapi med upplevelsen av att det skulle bli en dubbel stigmatisering, hon skulle 

upplevas svag samtidigt som hon var infertil och redan förlöjligad. De kände sig osäkra och 

undvek att tala om personliga saker i så stor utsträckning som möjligt Remennick (2000). I 

studien av samma författare beskriver kvinnorna att de kände sig som en utomjording i 
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samband med sociala aktiviteter, för alla aktiviteter var gjorda för familjer med tre-fyra barn 

(Remennick, 2000). 

 

Att vilja dra sig undan och dölja infertiliteten  

I studien av Todorova och Kotzeva (2006) berättade kvinnorna från Bulgarien att de kände 

behov av att distansera sig från omvärlden på grund av att de kände att de inte passade in i den 

värld som innefattade barn. Kvinnorna från Kamerun berättade i studien av Weinger (2009) 

att de drog sig undan sociala tillställningar för att undvika att någon kommenterade deras 

infertilitet. I studien av van Rooij et al. (2009) berättade kvinnorna från Turkiet att relationen 

med vännerna påverkades på grund av infertiliteten. De började undvika att träffa sina vänner 

som hade barn, för att undvika frågor och känna sig utanför. Att träffa vänner och familj som 

hade barn blev alldeles för jobbigt, de hade inte heller lika stor lust att träffa sin egen familj 

lika ofta som förr (van Rooij et al., 2009; Dyer et al., 2002) . Frågor om hur många barn 

kvinnorna hade, eller varför de inte hade barn, när och om de skulle skaffa barn var irriterande 

och påsfrestande för kvinnorna från Israel (Remennick, 2000). 

 

“These questions drive me crazy—people who hardly know me never miss a 

chance to stick their nose into my bedroom. Why the hell should I explain to a 

woman sitting next to me on the bus—why don’t I have kids, and when will I, 

and how many do I want… I’d rather not hear such questions from my own 

parents and in-laws, let alone neighbors and strangers.”(Remennick, 2000, s 

830) 

 

Dessa frågor om barn gjorde att kvinnorna från Hong Kong kände sig besvärade, främst då 

andra påtalade att det var deras tur nästa gång, speciellt då de själva visste att de aldrig skulle 

kunna få barn (Loke et al., 2011). Även om frågorna inte var illa menat så tog det på krafterna 

och kvinnorna ljög hellre om sin infertilitet för att skydda sig själva från att prata om 

problemet och undvika frågorna nästa gång (van Rooij et al., 2009; Dyer et al., 2002) 

 

”I lied to them…I told them that with my current husband I don’t want to 

have a child and I want to have my womb removed.” (Dyer et al., 2002, s. 

1666 ) 

 

Få kvinnor kände att de kunde diskutera och prata om deras problem öppet (Dyer et al., 2002). 

I studien av Remennick (2000) beskrev kvinnorna att de bara berättade sanningen när det 

verkligen behövdes.  De flesta ville inte prata om infertiliteten alls, utan att det var något som 

var mellan mannen och kvinnan (Dyer et al., 2002). Dock kände de flesta kvinnorna att de 
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även hade svårt att prata med sin partner (van Rooij et al., 2009). Kvinnorna valde 

omsorgsfullt vem de kände att de kunde berätta sanningen åt och oftast var det åt personer i 

samma situation (Dyer et al., 2002). Samma författare beskrev även att få träffa och prata med 

andra infertila kvinnor gav känslor av stöd, men även svartsjuka då det blev en tävling om 

vem som blev gravid först. I studien av Loke et al. (2011) beskrev kvinnorna att det enda som 

kunde ta bort fokuset från dem var om någon annan i släkten fick barn . 

 

Att förlora sin identitet och känna sig ofullständig  

I en studie av Hollos och Larsen (2008) beskrev kvinnor från Tanzania att meningen med 

äktenskap var att få barn. Kvinnor från Indien och Bulgarien berättar i studier av Widge 

(2005) och Todorova och Kotzeva, (2005) att fertilitet ansågs feminint och utan barn var 

kvinnorna ofullständiga. Van Rooij et al. (2009) beskrev i sin studie att kvinnor från Turkiet 

inte ansågs vara kvinnor till fullo när de inte kunde få barn. I en studie av Widge (2005) 

beskrev kvinnor att de ville ha barn för att bevisa att de var kvinnor. De beskrev att det var 

viktigt att bli kallad mamma och att ha ansvaret för ett barn, de ansåg att om de inte hade det 

så var de inte en kvinna. I studien av Hollos och Larsen (2008) framkom det att kvinnor som 

inte hade några barn sågs som oanvändbara kvinnor 

 

”I just dont feel like a whole woman, something very central is missing.” 

(Remennick., 2000, s 827). 

 

“I started to doubt my identity as a complete woman, since all woman should 

be able to give birth to babies. I really want to have a baby but I cant.” (Loke 

et al. 2010). 

 

I studien av Dyer et al. (2002)  beskrev kvinnorna från Sydafrika att alla kvinnor och män vill 

ha barn. Med detta menade kvinnorna att det inte fanns någon mening med livet om de inte 

kunde få biologiska barn. Det framkom även i studien av Remennick (2000) att inte kunna få 

barn som kvinna i Israel gjorde framtiden meningslös och utan ett barn skulle familjelivet bli 

ensamt och tomt. Kvinnorna från Sydafrika beskrev att få ett barn var deras enda önskan och 

för att det skulle gå i uppfyllelse var de beredda att göra vad som helst (Dyer et al., 2002). 

Kvinnorna i studien av Remennick (2000) beskrev att de inte hade någonting att se framemot 

då de visste att de var infertila och viljan att få barn fanns inbyggt hos dem. De beskrev även 

att modersinstinkt fanns hos alla kvinnor, men dubbelt så mycket hos judiska kvinnor 

(Remennick, 2000). Att inte kunna få barn och bilda familj skapade ett tomrum som ingenting 

kunde fylla och en frustrerande sökning för att försöka fylla det. Kvinnorna från Bulgarien 
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beskrev i studien av Todorova och Kotzeva (2006) att de försöka fylla sitt tomrum med att 

jobba eller delta i andra aktiviteter, men många ansåg att syftet med livet var att föda barn och 

hade därför svårt att fylla tomrummet. I studien av Dyer et al. (2002) beskrev en kvinna att 

hon inte var någon om hon inte kunde få barn. I studien av Weinger (2009) beskrevs att om en 

kvinna i Kamerun inte kan få ett biologiskt barn anses hon inte vara en mamma, hur 

kärleksfull och omtänksam hon än är till adopterade barn. Kvinnorna i Hong Kong ville ha 

barn för att fortsätta släkten, de ansåg att alla par ska ha ett eget barn för att fullända en glad 

och lycklig familj (Loke et al., 2011). I samma studie beskriver kvinnorna att de ville ha ett 

barn som kom till världen genom paret, de ville inte ta på sig ansvar över ett barn som inte var 

blodsrelaterad till dem (Loke et al., 2011).  

 

Honestly speaking, what is the purpose of life if there is no child, if there 

is nothing, no one to live for? (Rositsa) (Todorova & Kotzeva, 2006 

s.128 ) 

 

”without a child, nothing of me will be left behind” (Todorova & Kotzeva, 2006, s. 

129) 

 

I studien av Weinger (2009) beskrev kvinnorna att de såg sig själva som barnlösa, även om de 

haft ett barn som dött eller uppfostrat ett adoptivbarn. En kvinna i studien av van Rooij et al. 

(2009) beskrev att den ”normala” vägen genom livet var att gifta sig, och efter ett eller två år 

få barn. Livet centrerades runt att bli gravid och kvinnorna kunde inte sluta tänka på det 

(Widge, 2005). Att vara infertil hade en negativ inverkan på deras psykiska hälsa (van Rooij 

et al., 2009), och kunde leda till identitetskris, lågt självförtroende, frustration, maktlöshet och 

känslan av skuld (Widge, 2005). Väntan för kvinnorna på att få veta om de kunde bli gravida 

var associerad med ängslan, men även hopp om att det skulle gå (Widge, 2005). Depression 

med intensiva negativa känslor förekom i många fall, och en kvinna från Turkiet beskrev i 

studien av van Rooij et al. (2009) att hon mådde så dåligt att hon knappt kunde gå och andra 

kvinnor beskrev att de kände sig trasiga inuti. Kvinnorna från Sydafrika beskrev i studien av 

Dyer et al. (2002) sina känslor av att inte kunna bli gravid och bli beskylld för att ha orsakat 

sin egen barnlöshet med episoder av bryta ihop och bli utbränd och i vissa fall 

självmordstankar. Även i studien av Widge (2005) framkom det att kvinnorna från Indien 

hade känslor av underlägsenhet, samt att de kände sig värdelösa och otillräckliga som 

människa och kvinna. Kvinnorna från Bulgarien definierade andra familjer som normala och 

de själva som ”märkta” (Todorova & Kotzeva, 2006).  
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”thank you for talking to us, the marked ones” (Todorova & Kotzeva, 2006, s.129) 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av infertilitet ur ett kulturellt 

perspektiv. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sex slutkategorier: Att bära skulden 

och ansvaret för infertiliteten; Att bestraffas eller välsignas av högre makter; Att stötas ut av 

släkt och samhälle; Att känna rädsla för att bli lämnad eller utbytt; Att vilja dra sig undan och 

dölja infertiliteten; Att förlora sin identitet och känna sig ofullständig. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor blev skuldbelagda eller tog på sig skulden 

för infertilitet. Det framkom även att kunna få barn sågs som en självklarhet och fertilitet 

ansågs vara en primär funktion hos kvinnor. I en studie av Giwa-Osagie (2001) beskrivs det 

att bortsett från den kliniska definitionen av infertilitet så kan betydelsen av infertilitet variera 

mellan olika kulturer. Infertilitet anses inte alltid vara oförmågan att få barn, utan kan vara 

oförmågan att få de antal barn paret vill, att inte få pojkar eller att inte bli gravid direkt efter 

sexdebut ses som infertilitet inom vissa kulturer. I litteraturstudiens resultat framkom det även 

att kvinnor ansågs bära ansvaret för att föda barn för sitt land. Detta beskriver även Gerrits 

(1997)i sin studie att få barn är väldigt viktigt i den Makuanska kulturen, inte bara för 

föräldrarna och släktingarna utan även för att folket skall ha en fortsatt existens. I vår studie 

var det kvinnorna som sökte medicinsk hjälp för infertiliteten eftersom de ansågs bära 

skulden. Detta påtalar även Yebei (2000) i sin studie att ghananska infertila kvinnor sökte 

medicinsk hjälp eftersom de ansågs bära skulden för sin infertilitet 

 

Anledningar till kvinnors infertilitet kan vara väldigt olika men det framkommer i studien av 

Benkert (2002) att många kvinnor blir infertila efter till exempel omskärning av genitiala på 

grund av infektion. Omskärning innebär en stor hälsorisk och kan även resultera i att kvinnor 

inte kan få orgasm. Författaren beskriver vidare att i Nigeria och andra utvecklingsländer är 

den traditionella kulturen att flickor förväntas gifta sig när de kommit in i puberteten, vilket 

kan vara redan vid tio år. Benkert (2002) beskriver vidare att när de unga flickorna har gift sig 

blir de ofta gravida inom kort och upplever svårigheter under graviditeten eftersom deras ben 

i kroppen inte har vuxit klart. En annan tradition enligt författaren är att mannen lägger ett 

klipp så kallat gishiri, i den främre delen av kvinnans vagina för att bredda öppningen, vilket 

underlättar samlag, samt är skönare för mannen. Klippet kan orsaka fistlar i urinblåsan som 
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leder till att flickorna tappar kontrollen över urinen. Detta gör även att flickorna blir socialt 

utstötta. Att klippa i underlivet utgör dessutom större risk för mottaglighet till sexuellt 

överförbara sjukdomar och därmed större risk för infertilitet (Benkert, 2002).  Zandvoort, 

Koning och Gerrits (2001) beskriver i sin studie att sexuellt överförbara sjukdomar är en 

faktor som kan orsaka infertilitet. De berättar vidare att kvinnor genomgår osäkra aborter och 

att många kvinnor dör i samband med det. Osäkra aborter kan även leda till infektioner som 

kan resultera i infertilitet.  

 

Det framkom i resultatet att många kvinnor trodde att infertilitet var en bestraffning från Gud, 

häxor eller högre makter och att de berodde på synder de hade begått. Religiös tro kunde även  

vara ett stöd och de förlitade sig till att Gud skulle hjälpa dem. Peterson, Gold och Feingold 

(2007) beskriver att infertilitet kan leda till att kvinnor och deras partner börjar ifrågasätta sin 

tro. De beskriver vidare att den religiösa tro som tidigare har varit ett stöd kan leda till 

självtvivel, känslor av värdelöshet och minskat självförtroende. Jenkins (2005) beskriver att 

religion i olika kulturer påverkar attityder om infertilitet. Till exempel så är användning av 

donerade könsceller förbjudna i vissa religioner. Leininger (2007) Layne (2006) beskriver att 

religion formar förväntningar på familjeliv, meningen med moderskap, vilken roll kvinnor har 

i livet och utvidgar relationen mellan läkare och patient. Författaren beskriver också religiös 

tro som påverkar kvinnornas vilja att påbörja någon assisterad reproduktiv teknologi, men 

också kunna avsluta den när det inte fungerar. Bell (2010) påpekar i sin studie att det endast är 

de som har ekonomisk möjlighet som kan få medicinsk behandling för infertilitet på grund av 

den stora kostnaden. Författaren hävdar också att ungefär 20 procent av infertilitet som 

orsakats av sexuellt överförbara sjukdomar kan förebyggas. Många av sexuellt överförbara 

sjukdomar är vanliga i vissa utvecklingsländer och dessa prioriteras inte att få medicinsk 

behandling enligt författaren.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att infertiliteten påverkade relationer till sin partner 

och även till vänner både positivt och negativt. Sexlivet påverkades ofta negativt mellan par. 

Peterson, Pirritano, Christensen och Schmidt (2008) beskriver att när ett par får diagnosen 

infertilitet så upplever de olika stressfaktorer. Det innebär störningar i deras privatliv och 

relationer till andra, det förändrar även det emotionella och sexuella i förhållandet. Bolsoy, 

Taspinar, Kavlak, och Sirin (2010) beskriver infertilitet som en kris och att infertilitet ses som 

ett allvarligt handikapp. Förmågan att få barn ses som ett av de fundamentala elementen i ett 

äktenskap. Miall (1986)beskriver att kulturella normer och värderingar uppmuntrar 
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fortplantning och hyllar föräldraskap. Författaren beskriver även att barnlöshet blir en 

stigmatisering som kan påverka identiteten och därmed relationer inom äktenskap. Larsen, 

Hollos, Obono och Whitehouse (2010) beskriver i sin studie att när det upptäcks att kvinnan 

inte kan få barn i äktenskapet skapar det spänning mellan paret. Författarna beskriver vidare 

att polygami är ett vanligt resultat av kvinnans oförmåga att få barn. Giwa-Osagie (2001) 

påtalar i sin studie att i polygama äktenskap kan den fertila perioden hos kvinnorna missas 

eftersom mannen har samlag med kvinnorna vid olika tillfällen.  

 

Det framkom även i resultatet av studien att kvinnor blev utstötta, stigmatiserade och 

förlöjligade. I en studie av Ali, Sophie, Imam, Khan, Ali, Shaikh och Farid-ul-Hasnain (2011) 

framkommer det att den största anledningen till att kvinnor blir stigmatiserade på grund av 

infertilitet är bristen på kunskap hos samhället. Författarna beskriver också att det är av största 

vikt att de äldre i samhället har kunskap om infertilitet. Har den äldre generationen kunskap 

om infertilitet pressar de inte de nygifta om de inte kan bli gravida direkt efter giftermålet, 

vilket är ett vanligtfenomen i familjestrukturen i exempelvis Pakistan (Ali et al., 2011). 

Gonzalez (2000) skriver i sin studie att uppfattningen av stigma uppstod i form av negativ 

självuppfattning som kvinna, negativ självuppfattning relaterad till att känna sig utfryst och 

isolerad från samhället samt att kvinnorna upplevde att andra människor nedvärderade dem, 

var osympatiska eller rent av grymma.  

 

I resultatet av denna studie framkom det att vissa kvinnor valde att dra sig undan samhälle och 

familj på grund av att de kände att de inte passade in. I Johansson och Berg’s (2005) studie 

framkommer det att meningen med livet är att få barn som ska bära familjenamnet vidare. 

Vidare i studien beskriver författarna att kvinnorna drog sig undan från omgivningen och 

undvek kontakt med andra människor. De isolerade sig själva och valde ett liv där vänner inte 

var så viktigt (Johansson & Berg,) och drog sig undan för att undvika pressen från 

omgivningen (Ofovwe & Agbontaen, 2009). Matthews och Matthews (1986) beskriver i sin 

studie att kvinnor genomgår en stor omställning när de får beskedet att de inte kan bli gravida. 

Författarna menar att från den stund kvinnan funderar på att skaffa barn börjar en 

anpassningsprocess. Blir kvinnan inte gravid på naturlig väg, bryts denna process och tar en 

ny inriktning i form av att börja anpassa sig till en alternativ väg för att få barn, med utredning 

och en eventuell medicinsk behandling. Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver 

denna process som transition, inte som en händelse utan en inre orientering och självförnyelse 

människor går igenom för att tillgodogöra sig nya förändringar i livet. Kan kvinnan inte få 
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barn trots medicinsk behandling måste hon anpassa och integrera förändringen i livet, varav 

familj och vänner är en stor del till att klara av det (Matthews & Matthews, 1986). Därför är 

det enligt författarna viktigt att familj och vänner accepterar infertilitet så kvinnan inte drar 

sig undan och undviker att prata om ämnet. Kralik et al. (2006) beskriver att hälsosamma 

transitioner ofta är kopplade till utveckling av relationer och kontakter med andra. Författaren 

påpekar också att graden av stöd från relationer kan inverka på transitionen och att kvinnor 

med starka familje- och vänskapsrelationer lättare kunde genomgå transition än de som inte 

hade något stöd alls. Transitionsprocessen bidrar i sin tur till att få ett minskat lidande. Om 

kvinnorna inte kan hantera infertiliteten kan det bidra till att kvinnorna fastnar i ett livslångt 

lidande och därför inte finner mening med livet. För att kunna hjälpa dessa kvinnor kan 

Leiningers (2007) teori vara till hjälp. Teorins mål är att understödja kulturellt baserad vård 

som främjar hälsa och välbefinnande hos individer, familjer eller grupper. 

 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnorna inte såg någon mening med livet om de inte 

kunde få barn. De ansågs vara oanvändbara kvinnor. Infertiliteten påverkade kvinnorna 

psykiskt och fysiskt. Peterson, Gold och Feingold (2007)beskriver att inte kunna få barn ofta 

kopplas ihop med lågt självförtroende, sexuella problem, skam, depression och skuld. 

Yoshida, Li, och Odette (1999) beskriver i sin studie att kulturell tro och kulturella 

värderingar påverkar sexualitet och sexuellt beteende. Vidare beskriver författarna att 

kulturella regler etablerar huruvida specifika sexuella beteenden är accepterade eller inte. I en 

studie av Benkert (2002) framkom det att en del kvinnor upplevde kulturella normer som ett 

hinder för sexuell frigörelse. Enligt Roudsari och Allan (2011) påverkas kulturen av religion 

och andlighet. Det som framkom i resultaten av denna studie är att kvinnor från olika delar av 

världen med olika kulturer hanterar och förstår infertiliteten på olika sätt. I exempelvis Indien 

och länder i Afrika, som Tanzania, Moçambique och Kamerun anser kvinnorna att Gud 

bestämmer om de kan få barn eller inte. Kvinnorna från Indien ansåg även att medicinmän 

kunde hjälpa och bota deras infertilitet.  I denna litteraturstudie har olika länder tagits med i 

studien, vilket bidrar till att studien innehåller olika religioner och trosuppfattningar.  

 

 

Interventioner för klinisk verksamhet 

 I resultatet framkom det att kvinnor hade svårt att prata om sin infertilitet och valde att dra 

sig undan. Kvinnorna tog på sig skulden för infertiliteten och blev även skuldbelagda av 
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andra. Infertiliteten ansågs kunna bero på tidigare begångna synder och kunde därför vara ett 

straff från Gud. De kunde även ljuga om sin infertilitet för att slippa prata om det. För att 

sjuksköterskor ska kunna hjälpa infertila kvinnor från olika länder och kulturer behöver de 

kunskap om hur kulturella värderingar och religioner påverkar kvinnorna. Enligt Burnett 

(2009) bör sjukvårdspersonal ha en förståelse för hur kultur och historia påverkar människors 

syn på familj och fertilitet. Författaren påpekar vikten av att ta reda på hur patienternas 

kulturella bakgrund påverkar dem emotionellt på grund av infertiliteten. Vidare skriver 

författaren att sjuksköterskor måste vara villiga att ta itu med sina egna värderingar, attityder 

och föreställningar om kultur och familj för att kunna hjälpa andra. Sherrods (2004) beskriver 

att det är viktigt för sjukvårdspersonal att ha en förståelse för att skuld kan vara en kraftfull 

känsla vid infertilitet. Författaren beskriver även att infertilitet kan vara ärftligt, men även 

orsakas av sexuellt överförda sjukdomar eller abort och att sjukvårdspersonal bör undvika 

uttalanden som kan uppfattas dömande. Daniluk (2001) påpekar vikten av att som 

sjukvårdspersonal vara empatisk och inte döma någon. Det är även viktigt att som 

sjukvårdspersonal hjälpa infertila kvinnor att finna mening med livet, så att de kan gå vidare. 

Watkins och Baldo (2004) beskriver att processen att finna mening kan vara väldigt smärtsam 

för människor som upplever traumatiska händelser som till exempel infertilitet eller död. 

Författaren hävdar att dessa människor kan klara situationen bättre om de har möjligheten att 

prata med någon som visar empati och visar medkänsla för deras upplevelse. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat bör sjuksköterskan öppna upp för diskussion och låta paret 

beskriva sina upplevelser, tankar och funderingar. Även ta reda på vilka önskemål och behov 

patienten har. Sjuksköterskan bör inte ta för givet att alla människor har samma känslor och 

upplevelser av infertilitet. Om paret funderar på alternativa medicinska behandlingsmetoder 

för infertiliteten men känner osäkerhet på grund av religiösa eller kulturella skäl kan 

sjuksköterskan försöka hitta alternativa vägar. Till exempel så beskriver Schenker (1997) att 

enligt Judisk lag så är det oftast tillåtet att samla spermier från mannen inför insemination, 

men att metoden för hur uppsamling utförs bör vara på ett specifikt sätt. Författaren beskriver 

att masturbering bör undvikas men utifall det måste göras ska en kondom användas. Det är 

viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur paret ser på alternativa behandlingsmetoder för att 

kunna hjälpa dem. Sjuksköterskan bör vara medveten om att känslor och upplevelser är 

individuella och att individen formas av den sociala och kulturella omgivningen. Det är även 

viktigt att sjuksköterskan inte överför sina egna värderingar på andra. 
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Sjuksköterskan bör även ha i åtanke att människor från andra länder kanske inte har 

sexualkunskap, kunskap om reproduktion och sexuellt överförbara sjukdomar. Läroplaner i 

skolor i utvecklingsländer har sällan någon sexualundervisning, vilket kan leda till att 

människor saknar kunskap om till exempel sexuellt överförbara sjukdomar. Hennink, Rana 

och Iqbal (2006) påpekar i sin studie att i Pakistan finns det ingen läroplan som innehåller 

sexualundervisning. Vidare beskriver författarna att attityder som förbjuder diskussion om sex 

förvärrar okunskapen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan förklarar för mannen och 

kvinnan vad infertilitet är, samt att det inte alltid finns en förklaring till vad infertiliteten beror 

på, och att det inte är kvinnans skuld. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. För att bedöma 

tillförlitligheten på studien har begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftbarhet använts (Polit & Beck, 2008,s. 196; Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-304). 

För att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet har citat från artiklarna som ingick i 

analysen använts. Citaten har varit på originalspråk för att vara så trovärdig som möjligt. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är citat ett sätt att öka trovärdigheten. Rik och 

kraftfull presentation av resultat tillsammans med citat ökar trovärdigheten. Artiklarna 

granskades även separat av författarna för att sedan sammanställa resultatet, enligt Willman et 

al (2006, s. 98) ökar detta trovärdigheten. Något annat som ökar trovärdigheten är att vi under 

arbetets gång haft seminarier där handledare och andra deltagare kritsikt granskat arbetet.  

Analysprocessen i denna studie har beskrivits tydligt med löpande text och tabeller så att den 

som läser kan förstå hur författarna har gått till väga. Även metod och datainsamling är 

beskriven tydligt så att andra ska kunna göra om studien och även vara överförbar. Enligt 

Holloway och Wheeler ökar detta studiens pålitlighet (2010, s. 302-303). Polit och Beck 

(2008, s.539) påpekar att om studien är tillförlitlig så blir resultatet detsamma om studien 

upprepas. För att uppnå bekräftbarhet i studien är det viktigt att inte dra egna slutsatser av det 

som deltagarna sagt, utan att behålla den information som framkommit. 

 

Svagheter i denna studie kan vara att vissa artiklar var beställningsartiklar och dessa 

exkluderades på grund av tidsbrist. De artiklar som inkluderades i denna studie var skrivna på 

engelska och översattes till svenska, detta kan ha inneburit att det blivit något översättningsfel 

eftersom författarnas modersmål är svenska. En annan svaghet kan vara att litteraturstudien 
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inte har med hur kvinnor upplever  infertilitet i den svenska kulturen, detta var på grund av att 

författarna inte hittade någon artikel som handlade om svensk kultur och infertilitet. 

 

Slutsats 

Infertilitet drabbar kvinnor världen över och påverkar hela deras livsvärld. Författarna kan 

konstatera att känslor på grund av infertilitet är relativt lika oavsett kultur, dock kan 

upplevelser skilja sig åt, då det finns bakomliggande orsaker som religion, tradition och 

samhällsstruktur. Utifrån resultatet ser författarna ett behov av att sjuksköterskan får en större 

kunskap om på vilket sätt kultur och religion formar kvinnor. Denna kunskap kan hjälpa 

sjuksköterskan att få en ökad förståelse för andra kulturer. Utöver detta behöver 

sjuksköterskan även bli bättre på att informera om att till exempel infektioner av olika slag 

kan påverka så att kvinnor blir infertila, förklara hur det kan förebyggas så att inte nästa 

generation hamnar i samma situation. 

Författarnas erfarenhet är att det idag finns få studier som beskriver mäns upplevelser av 

infertilitet ur ett kulturellt perspektiv och därför anses det vara något som bör belysas i vidare 

forskning. 
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