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Sammanfattning 
Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan 10 och 15 procent av alla par i Sverige. 

Tillståndet definieras efter det att man aktivt försökt bli gravid i över ett år. Att vara ofrivilligt 

barnlös påverkar hela kvinnans livsvärld och kan utlösa en kris. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet och hur det påverkar 

kvinnans liv. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundades på fyra självbiografier. Manifest 

innehållsanalys gjordes med Lundman och Hällgren-Graneheims modell (2017) för kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom i resultatet att kvinnorna upplevde känslor av vrede, sorg, avundsjuka 

och självförakt. Deras liv togs över av sin ofrivilliga barnlöshet och påverkade relationer till 

sin partner och till andra i omgivningen. 

Slutsats: Ofrivillig barnlöshet bidrar med risk för bland annat depression och social isolering, 

som sjuksköterska behöver man vara medveten om dessa risker för att kunna se 

varningstecken och förebygga psykisk ohälsa. Människan har i modern tid börjat skjuta upp 

att skaffa barn allt mer senare i livet, ofrivillig barnlöshet behöver därför uppmärksammas 

mer i samhället. Det är viktigt att informera om fertilitet redan i ung ålder då man kan påverka 

sin framtida fertilitet genom de livstilsval man gör idag. 
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INLEDNING 
 

World Health Organization definierar infertilitet som en sjukdom i reproduktionssystemet och 

leder till funktionshinder (WHO, 2017). I Sverige definieras ofrivillig barnlöshet efter det att 

man har försökt få till en befruktning i över ett år. Internationellt är tidsgränsen två år enligt 

WHO (Stockholm IVF, 2016). I en folkhälsorapport från 2009 framkom det att mellan 10 och 

15 procent av alla par i Sverige, övriga Nordamerika och Västeuropa var drabbade av 

ofrivillig barnlöshet (Socialstyrelsen, 2009). Kvinnans hela livsvärld präglas av barnlösheten 

och medför stor psykisk påfrestning. Relationen till andra och till sig själv förändras och en 

osäkerhet kring framtiden uppstår. Allmänsjuksköterskan kan möta dessa ofrivilligt barnlösa 

kvinnor i olika vårdsammanhang och behöver därför ha kunskap om vad tillståndet innebär 

för individen. Efter att ha sett statistik på hur vanligt förekommande tillståndet är började 

författaren intressera sig för ämnet och ville öka sin och andras förståelse för kvinnors 

upplevelser av ofrivillig barnlöshet.  

 

BAKGRUND 
 

Orsaker till ofrivillig barnlöshet 

Efter 35 års ålder sker en avsevärd minskning av kvinnors fertilitet. Förutom ålder är störning 

av ägglossning eller skador på äggledarna den vanligaste orsaken till infertilitet hos kvinnor. 

Fetma och undervikt är en av orsakerna till försämrad ägglossning, medan skador på 

äggledare ofta beror på en könssjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Även läkemedel som cox-

hämmare eller NSAID preparat kan tillfälligt påverka kvinnans ägglossning (Vårdguiden, 

2017). Bland män är lågt antal spermier eller att dess funktion är förändrad den vanligaste 

orsaken (Socialstyrelsen, 2009). Hos mannen upptäcks infertilitet ofta genom ett spermaprov 

(Stockholm IVF, 2016).  

Andra livsstilsfaktorer som också påverkar fertiliteten är bland annat rökning, kvinnor som 

röker har ofta en lägre östrogennivå. Östrogen stimulerar hormonet LH (luteiniserande 

hormon) som startar ägglossningen, en lägre östrogennivå kan därför orsaka att kroppen inte 

frisätter tillräckligt mycket av hormonet LH, vilket kan resultera i utebliven ägglossning 

(Porsman och Tseng (2006). En annan faktor som kan påverka är hög alkoholkonsumtion, 

detta ökar risken för infertilitet orsakad av ägglossningsproblematik vilket beror på att alkohol 

kan påverka hormonbalansen och därmed minska produktion och kvalité av äggen (Ibid).  

Hos ungefär 10 procent av de infertila paren kan man inte hitta orsaken, detta tillstånd kallas 

då oförklarad infertilitet (Stockholm IVF, 2016). Infertilitet delas upp i primär och sekundär. 

Primär infertilitet innebär att man aldrig varit gravid eller fått biologiska barn. Sekundär 

kallas det då man har blivit gravid tidigare men inte lyckats igen (Ibid). 

 

Kunskap om fruktsamhet 

Vid kvinnans födsel innehåller äggstockarna en stor mängd omogna ägg som kallas ägganlag. 

En del av dessa ägg mognar och kan befruktas. Ägganlagen försvinner gradvis med åldern 

och när det inte finns några ägganlag uppstår menopaus som betyder den sista mensen 

(Vårdguiden, 2016). Klimakteriet som också kallas övergångstiden börjar ofta något år innan 

menopaus och varar några år därefter. I klimakteriet minskar mängden östrogen som kan ge 

kvinnan besvär som sömnproblem, humörsvängningar, svettningar och värmevallningar. I 

Sverige sker menopausen i genomsnitt vid 51 års ålder. När kvinnans mens har upphört är hon 

inte längre fertil och kan därför inte heller bli med barn (Ibid). 
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Gungor, Rathfisch, Kizilkaya Beji, Yarar och Karamanoglu (2013) undersökte kunskapen av 

reproduktiv hälsa hos turkiska universitetsstudenter som ansågs vara otillräcklig. Mer än 

hälften av eleverna trodde inte att undervikt, överdriven koffeinkonsumtion, kronisk sjukdom 

och mediciner kunde påverka fertiliteten och mindre än hälften trodde inte att rökning, 

alkohol, könssjukdomar, stress och föroreningar kan vara riskfaktorer för infertilitet. Bokaie, 

Simbar, Ardekani och Majd (2016) skriver att i utvecklingsländer och samhällen där döttrar 

föds för att bli mödrar påverkas kvinnorna mycket av sin infertilitet, kvinnor möter problem 

på grund av sociala fördomar mot tillståndet. När problemen låg hos mannen anklagade de 

sina fruar att vara orsaken till deras infertilitet. Bokaie et al. (2016) Undersökte övertygelser 

som påverkat sexuellt beteende hos infertila iranska kvinnor de övertygelser som definierades 

var religiös, etnisk och kulturell tro, kostens effekt och samlagsformens effekt. Även de kom 

fram till att det råder mycket okunskap kring fertilitet och reproduktion. Kvinnorna trodde 

exempelvis på myter som att effekten av samlaget skulle öka om man höll upp benen i luften 

och inte gick på toa på flera timmar efter samlag. Däremot trodde de inte på effekten av att ha 

samlag under specifika menstruationsdagar skulle öka sannolikheten för befruktning. De 

flesta av kvinnorna hade inte heller kunskap om sin menstruationscykel och de dagar chansen 

för ägglossning är som högst (Ibid). 

 

Uppskjutande av föräldraskap 

Många överskattar förmågan att få barn ganska sent i livet på grund av dålig kunskap om 

fruktsamhet (Socialstyrelsen, 2009). Idag förväntas kvinnor skjuta upp sitt föräldraskap 

samtidigt som de också förväntas att skaffa barn skriver Tydén, Verbiest, Van Achterberg, 

Larsson och Stern (2016). I studien av Eriksson, Larsson, Skoog Svanberg och Tydén (2013) 

intervjuades högutbildade män och kvinnor utan barn i Sverige om deras reflektioner kring 

fertilitet. Studien visade på att de flesta ville ha barn i framtiden men att de aldrig reflekterat 

över sin reproduktionskapacitet. Fruktbarheten var något som togs för givet, och om problem 

med att få barn skulle inträffa kunde det lösas med medicinsk teknik uttryckte deltagarna 

(Ibid). Socialstyrelsen, (2009) Skriver att det framkom i en undersökning att de flesta ville ha 

mellan två och tre barn bland studenter på grund- och forskarutbildningar i Sverige. 

 

I Eriksson et al. (2016) studie beskrevs fördröjt föräldraskap som ett stadsfenomen, 

uppskjutandet av barn var på grund av de möjligheter unga kvinnor och män har idag som 

investering i högre utbildning och strävan efter erfarenheter och äventyr. De uttryckte även 

uppfattningar om för tidigt föräldraskap som ett tecken på låga ambitioner.  Föräldraskapet 

beskrev som en anpassning till samhällets förändringar, innan man skaffar barn borde 

utbildning, upplevelser och början på en professionell karriär uppnåtts (Ibid). Tydén et al. 

(2016) skrev att en annan faktor som påverkar uppskjutandet av föräldraskap var medier 

genom rapportering om äldre kändismödrar. Tydén et al. (2016) utvecklade ett faktablad RLP 

(reproduktiv livsplan) för barnmorskor med ett utformat informationshäfte att använda sig av 

vid samtal med kvinnor som sökte sig för preventivmedel. Vid uppföljningen av kvinnorna 

hade de i interventionsgruppen bättre kunskap om sin reproduktion än de i kontrollgruppen 

och ville ha sitt sista barn tidigare i livet än vid baslinjen. Nio av tio kvinnor tyckte att 

diskussionen om reproduktiv livsplan var givande och lika många tyckte att barnmorskor 

rutinmässigt borde diskutera detta med sina patienter (Ibid).  

 

Utredning och behandling 

Det ingår flera olika prover och tester i utredningen av ofrivillig barnlöshet där man 

undersöker bland annat mannens spermier och kvinnans ägg och livmoder (Stockholm IVF, 

2016). När utredningen är klar diskuterar man tillsammans med läkaren vilken eventuell 

behandling som är bäst lämpad. De olika behandlingarna är insemination med egna eller 
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donerade spermier, provrörsbefruktning (IVF), stimulerad ägglossning eller eventuell 

operation om utredningen visat på till exempel sammanväxningar kring äggledare, polyper 

(vävnadstillväxt) i livmodern eller endometrios (Ibid).  

 

Vid behandling med IVF stimuleras äggstockarna med hjälp av follikelstimulerande hormon 

(FSH) så att fler äggblåsor växer till. Hormonet ges som daglig eller långverkande injektion. 

Genom kontroll av ultraljud och blodprov följs och övervakas hormonstimuleringen. Två 

dagar innan ägg uttag (äggaspiration) ges en injektion av hormonet hCG (Humant 

koriongonadotropin) för slutmognad av ägget. Vid ägg uttaget punkteras de mogna 

äggblåsorna, innehållet sugs ut och undersöks i mikroskop och därefter placeras spermierna 

och äggen i en skål tillsammans där spermierna på egen hand tar sig in i äggen. Har mannens 

spermier nedsatt rörlighet används en så kallad mikroinjektion där man för in spermie med en 

tunn glaspipett. Dagen efter kontrollerar man att äggen blivit befruktade för att sedan odlas i 2 

till 5 dagar, därefter väljs ett embryo ut och placeras i livmodern med en tunn kateter 

(Fertilitetsguiden, 2014). Biverkningar som kraftig svullnad och smärta i magen på grund av 

överstimulering av äggblåsor kan orsakas av hormonbehandlingen, man kan även få tungt att 

andas (Ibid).  

 

Socialstyrelsen skriver i sin folkhälsorapport, (2009) att antalet barn som föds med hjälp av in 

vito fertilisering (IVF) har ökat från år 1991 och omfattade ca 3 procent av alla födslar år 

2009. Mellan år 1991 och 2004 ökade andelen IVF-behandlingar som lett till graviditet och 

barn från 17 till ca 25 procent. Enligt Kaya, Kizilkaya Beji, Aydin och Hassa (2016) påverkar 

dåliga livsstilsvanor och psykologisk stress IVF- resultatet negativt. Dem beskriver vikten av 

att vårdgivare informerar sina patienter om livsstilsfaktorer som kan vara avgörande för 

behandlingsresultatet och ger patienterna det stöd och hjälp som krävs för att förändra sina 

vanor. Rossi, Abusief och Missmer (2014) skriver att infertilitet är ett relativt vanligt tillstånd 

som påverkar paret både medicinskt och psykiskt, det är också kostsamt och tidskrävande för 

paret. Även de tar upp i sin studie att det är viktigt att öka kunskapen hos patienter och till 

allmänheten i övrigt om livsstilsfaktorer som gynnar fertilitet och effektivitet på 

infertilitetsbehandlingar. Volgsten, Skoog Svanberg och Olsson (2010) skriver att många 

kvinnor ville avbryta sin behandling på grund av känslomässiga reaktioner samt medicinska 

och ekonomiska faktorer.  Enligt Sanders, Simonsen, Porucznik, Baksh och Stanford (2014) 

ökar IVF-behandling risken för multipla foster, förtidig födelse, låg födelsevikt och 

graviditetsrelaterad hypertoni. Nästan hälften av kvinnorna i deras studie använde sig av för 

tidig infertilitetsbehandling, dessa kvinnor var starkt förknippade med sekundär infertilitet 

alltså att de tidigare blivit gravida. Sanders et.al (2014) menar i sin studie att behandling mot 

infertilitet ges för tidigt och kan var överutnyttjad, för tidiga behandlingar kan utsätta deras 

barn och dem själva för onödiga risker så som hypertoni. Det är också höga kostnader i 

behandlingarna i sig och de eventuella medicinska komplikationer som uppstår vid födslar. 

För tidig behandling kan bidra till signifikant folkhälsopåverkan av infertilitetsbehandling och 

därmed tillhörande risker och kostnader. De vill att de kvinnor som söker vård före ett års 

försök till graviditet bör rådas om livsstilsförändringar och råd som kan öka chanserna i första 

hand (Ibid). Volgsten, et.al. (2010) skriver i sin studie att tre år efter avslutad IVF behandling 

som misslyckats bearbetade fortfarande många av paren sin barnlöshet. Det fanns fortfarande 

obesvarade frågor, kvinnorna oroade sig över att de inte undersökts och utvärderats tillräckligt 

noggrant, eller att de inte hade fått en orsak till infertiliteten. Att inte ha orsaken var svårt att 

acceptera och gjorde det svårt att berätta för andra om sin infertilitet när den inte kunde 

förklaras.   
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Vårdens och sjuksköterskans roll 

Kelly-Weeder och O´Connor (2006) tar upp hur viktigt det är att jobba förebyggande med 

infertilitet vid möten med unga kvinnor i fertil ålder. Många kvinnor är medvetna om ålderns 

betydelse för infertilitet, samtidigt är det många unga kvinnor som inte känner till riskerna 

gällande könssjukdomar, fetma och rökning.  Kvinnor måste bli mer medvetna om livsstilsval 

och beteenden i ung ålder eftersom det ofta är då dessa beteenden börjar. I förebyggande syfte 

behöver primärvården diskutera och ta upp de faktorer som påverkar infertilitet vid de årliga 

hälsovårdsbesöken för att kvinnorna ska bli medvetna om de val de gör idag och dess effekt 

på deras framtida fertilitet. Skolhälsovården har stor möjlighet att ta upp detta i sina möten 

med unga kvinnor. Utöver individuell rådgivning finns det också behov av att sprida 

information ut i samhället, tillexempel genom broschyrer i allmänna möteslokaler (Ibid). 

I Sverige kan paret efter att ha försökt bli gravid i minst ett år själv söka hjälp för barnlöshet 

via en vårdcentral. Det går även att kontakta en kvinnoklinik, infertilitetsklinik eller en 

gynekologisk mottagning (Vårdguiden, 2017). Förändringar av livsstilsvanor kan handla om 

att sluta röka eller gå upp eller ned i vikt för att öka sina chanser att bli gravid. Förändring av 

livstilsvanor kan vara svårt på egen hand med det går att få hjälp och stöd hos en vårdcentral 

(Ibid). 

 ICN:s International Council Of Nurses etiska kod ska vägleda sjuksköterskor till ett 

gemensamt förhållningssätt. Etiska koden sammanfattar sjuksköterskans riktlinjer som är 

indelad i fyra huvudområden, sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren. 

Sjuksköterskan ansvarar själv för att kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskompetens och för sitt 

sätt att utöva yrket. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska uppvisa 

professionella värden såsom respekt, medkänsla, lyhördhet och integritet (svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

De flesta kvinnor ser förmågan att föda barn som något självklart, att inte kunna påverka detta 

kan ge känslor av att man har tappat kontrollen över tillvaron och börjat ifrågasätta vad som 

är meningen i livet (Wilöf och Mindus, 1998). Ofrivillig barnlöshet kan skapa mycket känslor 

och för en del utlöser det en kris. Det kan kännas bättre att prata om sina känslor antingen 

med varandra eller med någon i vården (Vårdguiden, 2017). Vårdcentralen i Sverige har 

kuratorer eller psykologer som kan erbjuda samtalsbehandling, det går också att kontakta 

psykiatriska öppenvårdsmottagningen om man behöver specialistvård (Ibid). 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning beskriver sjuksköterskans 

självständiga ansvar som ska utgöra ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan. Här beskrivs 

sjuksköterskans specifika kompetens omvårdnad där fokus ligger i patientens upplevelser och 

grundläggande behov i det dagliga livet och omfattar ett helhetsperspektiv av patientens 

situation. Vidare beskrivs personcentrerad vård som kännetecknas av att patienten och dess 

anhöriga blir sedda som unika personer med individuella behov. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna studie utgår ifrån vårdvetenskapen och kännetecknas av ett patientperspektiv, detta 

innebär att det är patienten som utgör vårdandets medelpunkt (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Kompetenta och vårdvetenskapligt medvetna sjuksköterskor har patientens värld i fokus och 

vill förstå hur lidande, sjukdom och hälsa påverkar den enskilda patienten i sitt 

livssammanhang (Ibid) 
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Begreppen livsvärld, mening och sammanhang, ensamhet och hopp valdes ut för att belysa 

studiens fokus som ligger i att förstå och beskriva kvinnors subjektiva upplevelser utifrån 

deras tolkning av ofrivillig barnlöshet.  

 

Livsvärld 

Livsvärlden symboliserar det sätt vi förstår oss själva, andra och världen. Livsvärlden utgör 

en värld som delas med andra samtidigt som den är högst unik och personlig för var och en. 

Det är genom livsvärlden som välbefinnande, hälsa, lidande och sjukdom kommer till uttryck. 

Livsvärlden präglas av både tid och rum, den förflutna tidens händelser eller oro för framtiden 

kan ta över så att upplevelsen av nuet försvinner vilket stör livskraften och välbefinnandet. 

(Dahlberg och Segesten (2010).  

Kroppen är livsvärldens fasta medelpunkt som är fylld av erfarenheter, upplevelser, visdom, 

minnen, tankar och känslor, den är meningsbärande och meningsskapande. En förändring av 

kroppen innebär en förändring av tillgången till världen och till livet, detta kan bli extra 

tydligt när människan drabbas av sjukdom, skada eller lidande som ångest, oro och rädsla 

(Ibid). Att vara ofrivilligt barnlös skapar en osäkerhet om framtiden, denna osäkerhet berör 

hela individens livsvärld och skapar ett lidande hos människan. 

 

Mening och sammanhang 

Människor har en längtan till mening och sammanhang, denna längtan är kopplad till hälsa, 

sjukdom och lidande. Vad som är betydelsefullt och vad som innebär mening är för varje 

person individuellt. I en god relation till en annan människa kan kärlek bidra till mening, 

individen kan lättare se sig själv och förstå sin existens, i och med det är det också enklare att 

se meningen, det meningsfulla och meningslösa. Sjukdom och ohälsa gör frågor kring mening 

tydligt och på det sätt kan även lidandet bidra till mening (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Viljan till mening är associerat med den allmänna hållningen till livet, den egna och andras 

existens och till världen i övrigt. Människans sökande efter mening utgör en grundläggande 

kraft i individens liv. Människan kan klara stora påfrestningar om det medför någon form av 

mening (Ibid). Familj innebär att vara i ett sammanhang med andra betydelsefulla. Ett barn 

skulle innebära mening för den ofrivilligt barnlösa kvinnan, vilket ger kraft att kämpa sig 

genom de påfrestningar som barnlösheten för med sig.  

 

Ensamhet 

Den subjektiva upplevelsen av ensamhet uppstår i människan med utgångspunkt i individens 

tolkning av verkligheten (Nilsson, 2012). Ensamhet kännetecknas i relation till sammanhang, 

där ensamheten främst relaterar till andras närvaro. Ensamheten uppstår då gemenskap och 

sammanhang saknas. Individen kan även känna stark ensamhet bland andra personer om 

samhörigheten med dessa saknas. Identitet och självkänsla får näring av sammanhanget med 

någon, några eller något, på så sätt står även identitet och självkänsla i relation till ensamhet 

(Dahlberg och Segesten, 2010). 

Individen kan också känna sig ensam i en relation till en partner där den ena inte ”ser” den 

andre. Ensamhet kan uppstå ur känslan av att vara annorlunda, att inte höra till eller höra 

samman med andra. Att vara annorlunda och inte kunna gör något åt situationen kan ge 

känslor av utsatthet (Ibid). Det kan handla om att ha förlorat något eller någon och en tomhet 

uppstår. Ensamheten kan också ses som en existentiell saknad där något livsviktigt fattas eller 

som en längtan efter något. Det är inte alltid lätt att stilla längtan efter gemenskap och 

ensamheten som uppstår kan skapa stress hos människan (Ibid). Ofrivillig barnlöshet gör att 

individen kan känna sig väldigt ensam i sin situation, det kan ge känslor av att vara 

annorlunda och utanför i gemenskap med andra som har barn. Barnlösheten kan ses som en 

tomhet och saknad i ens liv, att något fattas en. 
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Hopp 

Begreppet hopp kan användas för att beskriva en människas tillstånd i en specifik situation 

och som ett förhållningssätt till livet. I en situation kan hoppet vidare beskrivas som en 

känsla, erfarenhet, behov eller hanteringsmekanism och som en inre kraft. Hoppet kan klara 

de starkaste påfrestningarna i livet och begreppets synonymer är önskan, förväntan och tillit 

(Benzein, 2012).  

Hopp är relaterat till människans grundläggande livssyn, en källa till energi och fortsatt liv, 

och till upplevelsen av mening (Ibid). Hoppet kan beskrivas som en känsla om en 

framgångsrik framtid, men också obestämd och utvecklande. Hoppet kan också innebära ett 

konkret mål med ett specifikt önskat resultat. Att hoppas på något menas att sätta upp mål 

som är för individen viktiga att uppnå och här finns en positiv förväntan och energi för att 

uppnå dessa. Hoppet får oss att höja blicken och tankarna bortom den specifika situationen för 

att kunna se framåt (Ibid). De som behandlas och får assisterad befruktning har en tillit till 

medicinsk teknik och en förväntan om att det ska vara lösningen på sitt problem. Hoppet och 

framtidstron om ett barn ger kvinnorna energi som kämpar mot barnlöshet. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Önskan att skaffa barn och bilda familj är stark hos många kvinnor och som de flesta tar 

förgivet. Tidigare forskning visar på att det finns bristande kunskap om fruktsamhet i 

samhället och framför allt hos ungdomar, trots det är ofrivillig barnlöshet ett vanligt tillstånd. 

Forskning visar även att föräldraskapet idag allt oftare skjuts upp till senare i livet, vilket ses 

som en anpassning till samhällets förändringar där man förväntas uppnå vissa mål i livet 

innan man bildar familj. Sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa och förebygga 

sjukdom och har en viktig roll i att informera och undervisa allmänheten om risker för ohälsa. 

Människor behöver bli mer medvetna om riskfaktorer som kan påverka fertiliteten, framför 

allt unga personer som har möjlighet att påverka sin framtida fertilitet genom de livstilsval de 

gör idag. Tidigare forskning visar även att det i modern tid finns en tro hos människor om att 

medicinsk teknik ska lösa problemet om svårigheter med att få barn uppstår. Samtidigt 

framkommer det att för de som väl drabbats av ofrivillig barnlöshet kommer beskedet ofta 

som en chock för individen vilket innebär en stor psykisk påfrestning som kan ge känslor av 

maktlöshet och utlösa en kris. Tidigare forskning visar även på att många vill avbryta sin 

infertilitetsbehandling på grund av känslomässiga reaktioner, medicinska och ekonomiska 

faktorer. Sjuksköterskan ska ge personcentrerad vård där fokus ligger i patientens upplevelser 

och behov i det dagliga livet vilket omfattar ett helhetsperspektiv av patientens situation. 

Allmänsjuksköterskan behöver därför kunskap om vad ofrivillig barnlöshet innebär för 

individen för att ha en förståelse kring det lidande och besvär det bidragit med när man möter 

kvinnan i olika vårdsammanhang.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet och hur det påverkar deras 

liv. 
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METOD 
 

Design 

Studien grundades på självbiografier där kvinnor beskriver sin upplevelse av ofrivillig 

barnlöshet. Självbiografier valdes för att få en helhetsbild av kvinnans livsvärld utifrån hennes 

perspektiv. Narrativ forskning undersöker berättelsen och berättandet, berättelsen analyseras 

för att få kunskap och förståelse för en grupp människor eller för att få svar på en speciell 

forskningsfråga (Skott, 2012). Studien har en kvalitativ, induktiv ansats denna metod valdes 

då den ansågs lämplig för studiens syfte för att få en djupare inblick i kvinnornas liv. 

Kvalitativ ansats innebär att studera människors levda erfarenheter av ett fenomen i dess 

naturliga miljö (Henricson och Billhult, 2012). Induktiv ansats innebär att så 

förutsättningslöst som möjligt studera det specifika fenomenet för att sedan beskriva detta så 

korrekt som möjligt (Priebe och Landström, 2012).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen av självbiografier söktes fram med hjälp av Libris nationella 

bibliotekskatalog. Databasen Libris sköts av kungliga biblioteket och beskrivs som den mest 

innehållsrika katalogen där det bland annat finns material från ungefär 200 

universitetsbibliotek, högskolebibliotek och specialbibliotek i Sverige (Karlsson, 2012). För 

att underlätta sökningen av böcker användes ämnesord som ”ofrivillig barnlöshet”, 

”infertilitet” och ”självbiografi” som ansågs relevanta för studiens syfte. Sökningsschema av 

litteratur presenteras i bilaga 1. Sammanfattningen av de böcker som kom fram genom 

sökningen lästes igenom för att avgöra om de var relevanta för syftet och av god kvalité. 

 

Urval 

Urvalet av böcker begränsades med inklusions- och exklusionskriterier, detta görs för att 

identifiera den populations som är i fokus för studien (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier 

var att böckerna var skrivna eller översatta på svenska, de skulle belysa den subjektiva 

upplevelsen av infertilitet och vara skrivna från en kvinnas perspektiv. Exklusionkriterier var 

böcker äldre än 8 år och böcker som var faktabaserade. Det valdes ut fem självbiografier som 

granskades, därefter exkluderades en utav böckerna som innehölls till stor del av fakta. 

Kvalité och källkritisk granskning av självbiografierna presenteras i bilaga 2. De fyra 

återstående självbiografierna ansågs tillräckligt givande och innehållsrika för att få fram 

resultatet till studien syfte.  

 

Analys 

En manifest innehållsanalys gjordes enligt Lundman och Hällgren-Graneheims modell (2017) 

för kvalitativ innehållsanalys. Manifesta innehållsanalysen fokuserar på att identifiera 

skillnader och likheter, det synliga och uppenbara i textens innehåll (Kristensson, 2014). Här 

beskrivs textens manifesta innehåll, den information texten består av. Latent innehållsanalys 

används vid djupare tolkning av texter. (Danielson, 2012). Först lästes böckerna igenom och 

sidor där kvinnornas upplevelser beskrevs markerades. Därefter lästes de markerade sidorna 

igenom noggrant för att identifiera de meningsbärande enheterna som skrevs in i en tabell. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och kodades. Koderna organiserades genom att de 

färgmarkerades för att hitta likheter och skillnader och underkategorierna skapades. Sedan 

organiserades de underkategorier ihop med gemensamma egenskaper och utgjorde en 

huvudkategori. Beskrivning av de olika stegen i analysprocessen finns i bilaga 3. De 

underkategorier och huvudkategorier som framkom ur analysen presenteras i resultatet. 
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Forskningsetiska aspekter 

De fyra etiska huvudkraven enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna 

ska ha informerats om studien, dess syfte och att deltagandet är frivilligt. Med 

samtyckeskravet menas deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan och samtycke 

ska inhämtas. Konfidentialitetskravet står för att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda 

personer enbart får användas för den aktuella forskningens ändamål och inte i andra 

sammanhang (Ejlertsson, 2012). Då studien baserades på självbiografier har författaren själv 

valt att lämna ut informationen och genom att publicera den godkänt att andra får ta del av 

innehållet. För att undvika att förvränga innehållet har författaren granskat texten så objektivt 

och beskrivande som möjligt, och refererat citaten ur självbiografierna. För att stärka 

pålitligheten har författaren själv reflekterat kring sin bakgrund och förförståelse. (Priebe och 

Landström, 2012). 

 

Förförståelse 

Med förförståelse menas att vi kan och vet en hel del saker innan studien påbörjas. (Priebe 

och Landström, 2012). Författaren till studien hade inte mycket kunskap eller erfarenhet om 

ämnet när studien påbörjades. Författaren har inte kommit i kontakt med någon ofrivilligt 

barnlös eller diskuterat det i sina studier innan ämnet valdes. Detta ökar trovärdigheten i att 

resultatet inte har förvrängts av författarens förförståelse. Trots detta finns en medvetenhet om 

att forskaren som person kan ha betydelse för forskningsprocessen. Könstillhörighet är en 

positionerande faktor som har betydelse för vår förförståelse, för hur resultat tolkas och för 

vilka forskningsområden som uppfattas intressanta för individen (Ibid, 2012). Det är därför 

viktigt att författaren har reflekterat kring sina erfarenheter och värderingar.  

 

RESULTAT 
 

Ur analysen av självbiografierna framkom det fyra huvudkategorier: Sorg och motgångar, 

Drivkraften, Längtan som tar över livet och Ilskan utåt. Samt nio underkategorier som 

beskriver kvinnornas upplevelse av sin ofrivilliga barnlöshet, se tabell (tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av huvud- och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

Sorg och motgångar 

- Misslyckanden 

- Mellan hopp och förtvivlan 

- Skuld och självförakt 

 

Drivkraften 

- Envishet 

- Stark önskan  

 

Längtan som tar över livet 

- Skadar parrelationen 

- Besatthet 

 

Ilskan utåt 

- Avundsjukan 

- Hatet mot allt och alla 

 

Sorg och motgångar 

Den ofrivilliga barnlösheten innebar en stor påfrestning för kvinnorna som de inte hade räknat 

med. Efter misslyckade försök att bli gravid på egen hand började de ifrågasätta sig själva och 

sökte för infertilitetshjälp. När kvinnorna påbörjade sin utredning och behandling var de 
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hoppfulla och trodde att det skulle vara en enkel lösning, att en graviditet var givet. De fick gå 

igenom en resa med flera motgångar och nederlag vilket skapade stark sorg och maktlöshet 

hos kvinnorna. Kvinnorna gick igenom många misslyckanden, de kastades mellan hopp och 

förtvivlan, kände skuld och föraktade sig själva. 

 

Misslyckanden  

Kvinnorna som kämpar med sin ofrivilliga barnlöshet går igenom många behandlingar med 

hormonsprutor, IVF, undersökningar, operationer och läkarbesök. De gjorde allt för att 

uppfylla sin önskan om ett biologiskt barn. Kostnaderna blev höga och mycket energi och tid 

gick åt till barnprojektet. Många gånger slutade behandlingarna med ett negativt besked och 

kvinnorna kände sig kränkta av misslyckandet. ”- Nej det ser mörkt ut. Där finns en säck, 

men den är tom. jag är ledsen. Jag lägger armarna i kors över magen, lutar mig framåt och 

skriker rakt ner i golvet.” (Sandell, 2016 s.66). 

När kvinnorna inte lyckats bli med barn beskrevs dem det som ett stort nederlag. Efter att ha 

misslyckats med assisterad befruktning skapades rädsla och oro hos kvinnorna vid nästa 

försök. Nervositeten och rädslan för att misslyckas igen gnagde inom dem och efter varje 

misslyckande skapades en stor sorg och frustration hos kvinnorna. ”för det mesta är hon glad 

och positiv, med undantag för menstruationsperioderna, då är hon fylld med besvikelse, hat, 

vrede, ilska och gråter mycket” (Fransson, 2009 s.7). 

 

Jag lösgjorde mig ur hans famn och tittade in i hans vackra ögon. Ögon som 

ingen av våra barn någonsin skulle få ärva anlagen till. Det gjorde fruktansvärt 

ont att tänka på det och jag var tvungen att svälja hårt för att inte börja gråta 

(Fransson, 2009 s.60). 

 

Mellan hopp och förtvivlan  

Kvinnorna kastades mellan hopp och förtvivlan i väntan på resultatet efter behandlingen 

vilket skapade en stor stress och psykisk påfrestning. Ibland vågade kvinnorna inte hoppas för 

mycket men samtidigt kände de sig tvungna att vara hoppfulla. ”Det är fint. Att man alltid 

älskar sin avkomma. Att just ens eget barn är det vackraste som finns. Så vill jag också känna. 

Någon gång.” (Zimmergren, 2014 s.67). 

Kvinnorna kände sig maktlösa genom behandlingarna och kände sig utom kontroll. Något 

som kom fram var att väntan på resultatet var extra laddat och nervöst. Denna väntan kändes 

som en evighet för kvinnorna och förde med sig känslor av ångest och oro från tidigare 

misslyckanden. ”Jag drömmer att jag föder. Jag drömmer att jag blöder. Jag vaknar 

ångestladdad med halsont och hoppas att det är halsbränna. Halsbränna kan vara ett tidigt 

tecken på graviditet” (Sandell, 2016 s.160). 

Vissa av kvinnorna hade lyckats med sin behandling och blivit gravida men efter några dagar 

hade det slutat med missfall. Hatet och rädslan för blod i form av mens eller missfall var 

tydligt för kvinnorna. Många av kvinnorna beskriver känslan av hopplöshet, förtvivlan och 

tomhet efter ett negativt besked. ”jag bävar för toalettbesöken, och de är täta. Missfallen 

hemsöker mig och jag tittar varje gång efter blodspår i trosan. Jag håller mig så länge jag 

kan för att slippa” (Sandell, 2016 s.161).  

 

Är man gravid så syns det i regel på testet. Tidigt. Men samtidigt är det bara 

bullshit. För mig. Nu. Den här gången så känns ju faktiskt allt så annorlunda. 

Eller gör det inte det? Vet inte längre. Vet bara att detta är så jävla 

förnedrande. Att hela tiden. Behöva. Pressa. Fram. Hopp (Zimmergren, 2014 

s.177). 
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Skuld och självförakt  

Kvinnorna anklagade sig själva för sin ofrivilliga barnlöshet och kände sig som en förlorare. 

De hade nedvärderande tankar om sig själv och kritiserade sin kropp som inte ansågs 

funktionsduglig. ”Varje gång hade min knutna näve dunkat på min tomma livmoder och 

utropat hatfyllda ord över min värdelösa kropp” (Fransson, 2009 s.274). 

Kvinnorna kände skuld över allt som hade kunnat påverka deras graviditet. Skuld för att ha 

tränat och för att ha jobbat för hårt var något de uttryckte efter ett försök till graviditet 

misslyckats. De kände även skuld över att ha väntat för länge med att skaffa barn, och att inte 

haft kunskap om sin fertilitet. ”Jag vet inte om det hade något med saken att göra, men när 

mensen kom några dagar senare blev jag väldigt skuldmedveten, hade jag förstört för mig 

själv genom att gå på det där träningspasset?” (Granmar, 2013 s.39). 

Motgångarna och sorgen påverkade deras självkänsla, de kände sig otillräckliga som kvinna 

och var skamfulla. Sorgen och utanförskapet gjorde att de isolerade sig och blev deprimerade. 

Kvinnorna kände att de förlorat sig själva i barnprojektet och kunde inte glädjas åt något 

längre. De ansåg att det enda som skulle kunna göra dem lyckliga var ett barn. 

 

Ovissheten. De elaka orden mot mig själv, att jag inte kommer få till det med 

någon, att jag kommer att förbli ensam. Jobba jämt, aldrig vara hemma med ett 

barn och sättas ur spel för ett år. Egentligen är det allt jag tänker på här. Barn, 

män, sex och ägglossning (Zimmergren, 2014 s.82). 

 

Drivkraften 

Kvinnorna som går igenom infertilitetsresan beskriver den starka drivkraften som behövs i sitt 

försök att bli med barn. Med envishet och hopp kämpade kvinnorna för att få sin önskan och 

dröm om barn uppfylld. De kände förtroende till infertilitetsklinker, att dem ska kunna ge dem 

ett barn och vara lösningen på problemet.  

 

Envishet  

Kvinnorna beskriver vilken kamp det är att vara barnlös. Hur man måste ge all kraft och vara 

envis för att orka fortsätta försöka och aldrig ge upp. De måste hela tiden vara hoppfulla trots 

att allt kunde kännas hopplöst. ”kanske skulle jag trots allt vara gravid innan jag fyllde 

trettiosex. Sist av allt är det hoppet som hoppar av!” (Fransson, 2009 s.269). 

Trots alla behandlingar, kostnader, smärta, tid och energi var det för kvinnorna värt det. 

Kvinnorna beskriver att bara de som varit med om samma upplevelse kan förstå att man är 

beredd att göra allt i den situationen. ” Ja, nog hade jag kämpat alltid. Det gick inte att vara 

handlingsförlamad och ofrivilligt barnlös” (Fransson, 2009 s.200). 

 

Det är ingen lek längre. Följa livet och flyta på vågorna. Ja visst, kanske det, 

men hellre en annan dag. Det finns bara ett begränsat antal ägg i en kvinnas 

kropp. Det ända som gäller nu är action (Zimmergren, 2014 s.73) 

 

Stark önskan  

Deras starka önskan och dröm om ett barn gjorde att de orkade fortsätta efter varje motgång.  

Driften var stark och barn var det enda kvinnorna hade i sikte trots alla dåliga odds. ”den 24e 

januari firar jag min fyrtiotredje födelsedag. Jag har bara en önskan. I övermorgon ska jag 

eller vi påbörja en ny IVF-behandling. Den femte” (Sandell, 2016 s.103). 

De drömde sig bort och fantiserade om sitt framtida barn, de kastade kopek i önskefontän och 

på deras födelsedag var barn deras enda önskan. ”Många av de här dagarna unnar vi oss 

ändå att gå in i den där förtrollade stämningen igen. Mot drömmen. Om spjälsängen i vårt 

rum. Kanske med två små barn i, tvillingar” (Zimmergen, 2014 s.170). 
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Längtan som tar över livet 

Barnlängtan var så stark att den tog över och kvinnorna tappade kontrollen över sitt liv och 

allt började kretsa kring hur de skulle bli med barn, vilka behandlingsalternativ som fanns och 

när det var dags för nästa försök. Denna längtan och besatthet gick ut över relationen till sig 

själv, till sin partner och till omgivningen. 

 

Skadar parrelationen  

Behandlingen kunde innebära att paren skulle ha sex på vissa tider eller att männen fick 

onanera och lämna sina spermier i en burk som sedan fördes in i kvinnans ägg på kliniken. 

Detta gjorde att paren tappade glöden i sängkammaren och männen upplevde det som något 

skamfullt. Det var skillnader i behovet av att prata om sin barnlöshet, kvinnorna ville prata 

om det hela tiden medan männen blev irriterade och ville inte prata om det alls. Männen 

kände sig utnyttjade och oälskade. Kvinnorna anklagade sig själva när förhållandet till sin 

partner blev dåligt, de anklagade också männen för att de inte verkade bry sig lika mycket om 

att skaffa barn. De började isolera sig från varandra och undvika att prata om sina problem. 

Många av kvinnorna uttryckte att de hade behövt prata med någon professionell och upplevde 

brist från vården som inte erbjöd hjälp. ”Hon frågade inte om de kunde hjälpa oss… om vi 

kanske inte blir föräldrar alls. Någonsin. Finns det någon kurs i det? 20 poäng i att leva 

barnlös” (Zimmergren, 2014 s.207).  

 

Varje gång vi diskuterade ämnet bli-med-barn, var det som om en liten bit av 

vår kärlek för varandra försvann. Vi var inne på vårt fjärde barnlösa år och har 

man inte upplevt det här, vet man inte vad det kan föra med sig (Fransson, 2009 

s.140). 

 

Det var när han kom till anledningen, varför han inte orkade längre, som jag för 

första gången ryckte till under alla dessa år. – jag känner mig inte som en man, 

utan som en avelstjur. Jag vet inte om du verkligen älskar mig eller om du bara 

vill ha mig för att få barn (Fransson, 2009 s.336). 

 

Besatthet  

Kvinnornas liv började helt kretsa kring barnlösheten, de visste inte längre vart gränsen gick 

och till vilket pris det var värt. Deras biologiska drift om ett barn tog över livet. Kvinnorna 

förändrades som person och blev som besatta i barnprojektet. Den ofrivilliga barnlösheten 

blev deras nya identitet och hade negativ påverkan på arbete, sociala sammanhang och 

relationen till vänner och familj. ”Smärtan, väntan, hopp och förtvivlan och massor av pengar 

som vi inte har. Någonstans måste man sätta gränser, men just nu har jag ingen aning om 

vart den går” (Sandell, 2016 s.160). 

Nära bekantskaper till kvinnorna kunde inte förstå varför de utsatte sig för allt, men längtan 

var så stor att de inte kunde tänka på annat och ville det inte heller. Kvinnorna hade förlorat 

känslan av att leva ett normalt liv. De kunde inte se glädje eller mening med ett liv utan barn. 

 

Vi pratar inte med våra vänner så mycket om det längre. Det känns som att 

många av dem gärna hade velat stoppa oss, men de vet att de kan få ett utbrott i 

ansiktet. De ser att jag håller på att tappa det, att jag inte vill se och inte höra 

talas om något annat (Zimmergren, 2014 s.166). 
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Ilskan utåt 

Kvinnorna kände orättvisa. Sorgen, självföraktet och flera misslyckanden gjorde dem arga 

och frustrerade. Ilskan började gå ut över omgivningen, frågor om barn, eller bara synen av 

gravida och andra som hade barn gjorde dem förbannade.  

 

Avundsjukan  

Kvinnorna var avundsjuka på andra som lyckades få barn. Synen av gravida kvinnor och 

mammor med sina bebisar väckte hat hos dem. Kvinnorna hade svårt glädjas åt vänners och 

familjemedlemmars graviditeter. ”det gör ont att sitta där, tanken på Camillas foster gör ont, 

påminnelsen om min brist på foster. Ändå känner jag att jag måste. Måste dela hennes lycka. 

Måste vara ett stöd” (Sandell, 2016 s.94). 

Kvinnorna kände skam över sin missunnsamhet men kunde inte trycka bort avundsjukan och 

hatet varje gång de påmindes om sin egen brist på barn. Kvinnorna kände orättvisa över att 

andra kunde bli gravida som inte ens försökte medan de själva hade kämpat så mycket.  

 

Jag biter ihop käkarna. Så nöjd hon är över att bli gravid som fyrtiotreåring! 

Ha mage att sitta och klaga! En hård boll av ilska i mitt bröst och när jag 

kommer hem till Per landar jag storgråtande i sängen och låter bollen rulla ut 

(Sandell, 2016 s.145-146). 

 

Jag måste upp till ytan och andas, annars drunknar jag. Hur ska jag hantera 

ilskan över att jag inget har, kanske inget får? Jag har ingen skyldighet att 

vistas i samma rum som mammor och bebisar. Det är i alla fall vad jag intalar 

mig. Gravidmagar och bebisar väcker mitt hat och jag ser åt ett annat håll 

(Sandell, 2016 s.98). 

 

Hatet mot allt och alla  

Kvinnorna kände utanförskap, de kände sig ensamma i sin barnlöshet och upplevde 

oförståelse från omgivningen. Ingen kunde förstå vad de gick igenom som inte själv hade 

upplevt det. Kvinnorna ansåg att de som inte hade varit med om vad barnlöshet innebar inte 

heller hade rätt att uttrycka sina åsikter om det. De kände hat mot politiker som pratade om 

ofrivillig barnlöshet, hat mot vårdpersonal som verkade oförstående och hat mot arbetsgivare 

som hade utsatt dem för press. ”i mina ögon var texten ett hån: släng er i väggen alla 

hopplösa stackare utan livmoder! Håll er till sådant som ni klarar av! Återigen tyckte jag att 

det verkade handla mer om makt än om kärlek till barn.” (Granmar, 2013 s.116).  

Barnfrågan var ett känsligt ämne för kvinnorna. Frågan om hon har några barn, eller varför 

hon inte har barn gjorde fruktansvärt ont, och de visste inte om de skulle bryta ihop eller 

skrika av ilska när frågan kom. Kvinnorna kunde inte kontrollera ilskan varken mot andra 

eller mot sig själv. Ilskan hade byggts upp av alla misslyckade försök, de ständiga 

påminnelserna av att inte ha några barn och påminnelsen av sin värdelösa kropp. De orkade 

inte försöka hålla ilskan inne. ”Jag känner hat. Och jag gillar det inte. Därför vill jag ut. Nu” 

(Zimmergren, 2014 s.190). 

 

- Du lever alltså med din man och din hund, men några barn har det inte blivit? 

Magen åker in, som för att skydda mig mot slaget. Axlarna spänns 

reflexmässigt. Snälla, inte dit. Det där är mitt. Mitt allra egnaste. Öppna inte 

den dörren (Zimmergren, 2014 s.8). 

 

I de flesta fall va de vänliga och förstående, men det fanns alltid tillfällen när 

man träffade på en gnällig och sur sköterska och då blev jag arg. Då ville jag 
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skrika: har du barn? Var det svårt för dig att få barn? Inte det! Hur ska du då 

förstå hur jag har det? (Fransson, 2009 s.201). 

 

DISKUSSION 
 

I resultatet framkommer det att kvinnor som drabbats av ofrivillig barnlöshet och kämpar mot 

tillståndet går igenom stora påfrestningar vilket skapar starka känslor hos individen. Hopp, 

envishet och en stark barnönskan gör att de orkar fortsätta kämpa mot sitt mål. Hela deras liv 

och identitet påverkas och präglas av barnlösheten. 

 
Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Metoden valdes då studiens fokus är att 

beskriva subjektiva upplevelser hos kvinnan. Kvalitativ forskning har ofta induktiv ansats för 

att undersöka människors uppfattningar rörande ett visst fenomen (Kristensson, 2014). 

Kvantitativ design kartlägger, jämför eller undersöker samband mellan olika variabler 

(Billhult och Gunnarsson, 2012). Då upplevelser inte är mätbart ansågs kvalitativ design mer 

lämplig för studien där människors upplevelser och tolkning av sitt tillstånd är i fokus 

(Kristensson, 2014). 

 

Empirin som användes i studien var i form av självbiografier. Intervjustudie är en annan 

lämplig metod att använda sig av vid förståelse av ett visst fenomen eller situation men som 

både är mer tids- och kostnadskrävande (Danielson, 2012). Vill man genomföra intervjustudie 

förutsätter det även att man kan hitta personer som har upplevt det man vill undersöka 

(Kristensson, 2014). Författaren ansåg inte att intervjustudie var en möjlighet varken i att hitta 

deltagare eller tidsmässigt då studien skrevs ensam. En annan faktor som påverkade att 

intervjustudie valdes bort är att intervjun kunnat innehålla för känsliga och privata frågor 

vilket hade kunnat resultera i att information missats. Självbiografier valdes då den ansågs 

lämplig för studiens syfte för att få en djupare helhetsförståelse kring kvinnornas upplevda 

situation. 

 

Sökning av material gjordes i databasen Libris som är den gemensamma katalogen för 

svenska bibliotek. Libris uppdateras dagligen och databasen innehåller 7 miljoner titlar 

(Libris.kb.se). Libris beskrivs vara den mest innehållsrika katalogen och ansågs därför 

lämplig för sökning av material till studien. För att stärka studiens resultat ville författaren få 

fram en undersökningsgrupp med lika erfarenheter. I framtagandet av material var studiens 

inklusionskriterier ett viktigt hjälpmedel.  

 

En manifest innehållsanalys gjordes utifrån Lundman och Hällgren-Graneheims modell 

(2017). Analysen gjordes induktivt där författaren utgick från textens innehåll (Danielson, 

2012). När en studie görs induktivt ska man observera och studera det specifika fenomenet så 

förutsättningslöst som möjligt. Utifrån observationer kan forskaren utforma teoretiska 

begrepp, eller dra slutsatser (Priebe och Landström, 2012). Självbiografierna lästes först 

igenom noggrant av författaren för att inte missa viktiga delar, sedan identifierades 

meningsenheter och koder som skrevs in i en tabell på datorn efter varje utläst bok så att 

informationen var färsk. När samtliga böcker lästs färgmarkerade författaren likheter mellan 

koderna som sedan utgjorde underkategorier och huvudkategorier. För att stärka författarens 

val av kategorier presenteras analysstegen i bilaga 3. Då författaren skrev ensam finns det en 



 14 

medvetenhet om att viktiga fynd i analysen kan ha missats och att författarens förförståelse 

kan ha påverkat valet av meningsenheter vilket kan ses som en svaghet i studiens pålitlighet. 

 

Kvalitetssäkring handlar om att säkerställa att studien visar på goda egenskaper eller 

kvaliteter (Wallengren och Henricson, 2012). I narrativ forskning bedöms kvalitet genom 

granskning i vilken mån studien är välgrundad och hållbar, man undersöker hur syftet 

uppfylls, hur analysmetoden tydliggörs och vilken trovärdighet och styrka som finns i 

tolkningen av data (Skott, 2012). Narrativ forskning bör sträva efter giltighet, trovärdighet 

och heuristiskt värde som betyder ny kunskap (Ibid). För att resultatet till studien skulle bli så 

trovärdigt som möjligt har böckerna som informationen hämtats ifrån granskats.  

Forskningens mål är att kunskapen ska vara giltigt utanför det begränsade urvalet som ingått i 

studien. Detta kallas då att resultatet är överförbart eller generaliserbart (Priebe och 

Landström, 2012). Överförbarhet i kvalitativa studier handlar om en rimlighetsbedömning 

som görs utav läsaren. För att stärka överförbarheten ska läsaren få en noggrann beskrivning 

av urval och studiekontext. Verifierbarhet innebär hur väl resultatet finns representerat i det 

insamlade materialet (Kristensson, 2014). För att stärka verifierbarheten har författaren 

återgett direkta citat ur materialet och på så vis kan läsaren själv bedöma hur väl citaten 

relaterar till resultatet. Med giltighet menar man om det insamlade materialet och resultatet är 

stabilt över tid, för att stärka giltigheten kan man därför beskriva när i tiden materialet 

samlades in (Ibid). De böcker som valdes ut för insamling av material var skrivna mellan 

2009 och 2016. Ett tidsspam på 8 år gör att kvinnornas upplevelser av ofrivillig barnlöshet var 

i modern tid och behandlades med aktuella metoder vilket höjer trovärdigheten i att det 

resultat som framkom fortfarande är aktuellt. 

 

Forskningsetiken syfte är att värna om människors värde, rättigheter, självbestämmande och 

frihet (Kjellström, 2012). Då studien baserades på självbiografier har författaren till böckerna 

valt att lämna ut informationen och godkänt att andra får ta del av innehållet och uppfyller 

därför de etiska huvudkraven enligt Helsingforsdeklarationen (2013). 

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde känslor av sorg, avundsjuka, skuld och 

självförakt. Tillståndet påverkade hela kvinnans livsvärld och hennes vardag präglades av 

barnlösheten och gick ut över relationer och omgivningen. Kvinnorna kände sig ensamma i 

sin situation och saknade känsla av mening och sammanhang. Kvinnornas drivkraft i kampen 

mot sin barnlöshet var envishet, hopp och en stark barnönskan vilket gjorde att de orkade 

fortsätta trots flera misslyckanden bakom sig.  

 

Ett av resultaten i denna studie visade att problemet med att få barn kom som en chock för 

kvinnorna. I överensstämmelse med Fredholm och Johansson Rosander (2002) som skriver att 

de flesta till en början är omedvetna om deras svårigheter att få barn. Detta kan förklaras 

enligt Dahlberg och Segesten (2010) som att när något oplanerat inträffar blir den 

välplanerade tillvaron plågsam. Medan Fredholm och Johansson Rosander (2002) beskriver 

människans strävan att föröka sig, där reproduktionen styrs av biologiska, sociala, psykiska 

och kulturella mekanismer, när det inte blir några barn som vi tänkt oss berör det vår 

könsidentitet. Detta visade sig i denna studie där kvinnorna såg det som ett nederlag att inte 

kunna följa sitt biologiska syfte vilket också gjorde att de kände sig okvinnliga.  

Kvinnorna upplevde press från omgivningen som ofta frågade om det inte var dags för ett 

barn snart, samtidigt kände de skam över att berätta om sina svårigheter och ville helst inte 

prata om det.  Även i Hjelmstedt, Andersson, Skoog-Svanberg, Bergh, Boivin och Collins 
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(1999) studie visade sig det mest centrala vara det sociala trycket att bli förälder, för 

kvinnorna var den intensiva viljan att få ett barn den viktigaste aspekten, medan männen 

kände skyldighet att uppfylla den manliga rollen. Kvinnorna kände att deras dröm om ett barn 

var utom räckhåll precis som i Glover, McLellan och Weaver (2009) studie där paren 

beskriver sin infertilitet som ett hot mot ett livsmål. Männen beskriver det som ett hot mot 

maskuliniteten och kvinnorna beskriver ytterligare ett fysiskt hot vid själva behandlingen. 

Detta visade sig även i denna studie där kvinnorna beskriver behandlingen som att gå igenom 

ett helvete.  

Ett annat resultat i denna studie visade att även relationen till sin partner påverkades negativt 

av tillståndet. Detta överensstämmer med Namdar, Naghizadeh, Zamani, Yaghmaei och 

Sameni (2017) studie som skriver att infertilitet kan orsaka äktenskaplig instabilitet hos paret. 

Resultatet i denna studie visade på att det var brist i kommunikationen mellan paren. 

Kvinnorna ville prata om sin barnlöshet medan männen helst ville undvika ämnet vilket 

gjorde att kvinnorna blev irriterade och ifrågasatte mannens vilja till barn. Kvinnornas 

besatthet fick männen att känna sig otillräckliga och oälskade vilket gjorde att paren inte 

kände samhörighet och kände sig ensam i relationen. Fredholm och Johansson Rosander 

(2002) beskriver dessa könsskillnader i att kvinnor och män ofta reagerar på olika sätt i 

samband med infertilitet. Kvinnorna visar starka känslor som ilska och förtvivlan medan 

männen börjar engagera sig i jobb eller fritidsaktiviteter för att tänka på annat. De är också 

mer optimistiska än kvinnorna och tror att barnlösheten ska lösa sig. Vidare förklarar de att 

dessa olika reaktioner mellan männen och kvinnorna kan leda till missförstånd och 

svårigheter i deras relation vilket det gjorde för kvinnorna i denna studie. Även Glover et al. 

(2009) identifierade otillfredsställande kommunikation mellan paren som ett problem. En 

annan faktor som framkom i resultatet som påverkade parrelationen var att samlaget numera 

skedde på bestämda tider, det gjorde att paren tappade glöden och passionen i sängkammaren 

vilket upplevdes som skamfullt. Detta förklaras enligt Fredholm och Johansson Rosander 

(2002) som att sexlivet påverkas negativt vid infertilitet på grund av att det blir så starkt 

förknippat med reproduktion, krav och prestation. Kvinnorna i studien beskrev det som att 

kärleken i relationen försvann bit för bit med barnlösheten. 

Ett annat fynd i studien var att kvinnorna började isolera sig från omgivningen, de kände 

utanförskap och skam över att vara barnlösa. De kände hat och avund mot de i sin omgivning 

som hade barn eller var gravida och kunde inte glädjas åt dem. Det påvisades även av Namdar 

et al. (2017) som skriver att infertilitet kan framkalla bland annat social isolering, förlust av 

kontroll, förlust av självkänsla, förlust av könsidentitet och skuldkänslor hos kvinnan. Aarts, 

van Empel, Boivin, Nemen, Kremer och Verhaak (2011) förklarar ytterligare att infertilitet 

bidrar till negativa känslor såsom svartsjuka och sorg. Precis som i denna studie framkom det 

även av Glover et al. (2009) att kvinnorna hade svårt att anpassa sig till sin infertilitet och att 

kvinnorna även här kände känslor av vrede mot andra kvinnor med barn vilket hade en 

skadlig inverkan på deras sociala relationer då de var mer benägna att undvika barn och 

gravida kvinnor. 

I Sverige har infertilitetsutredning lång väntetid, samtliga kvinnor i studien sökte sig till 

privata infertilitetscentrum för att få hjälp fortare. När utredningen är klar är det mycket lagar 

som styr för att kunna få infertilitetsbehandling. Assisterad befruktning kan inom svensk 

hälso- och sjukvård ske genom insemination eller befruktning utanför kroppen (IVF). 

Bestämmelser om assisterad befruktning finns i lagen om genetisk integritet och förordningen 

(2006:358). Här ingår att läkaren ska göra en särskild prövning vid assisterad befruktning med 

hänsyn till den sökandes psykologiska, medicinska och sociala förhållanden (Socialstyrelsen, 

2016). Då den biologiska klockan tickade för dessa kvinnor sökte många sig även utomlands 



 16 

för att få hjälp med barnlösheten, detta är både tidskrävande och kostar mycket pengar. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att vi är beroende av att lidandet för med sig någon 

mening för att klara av livets påfrestningar vilket också var vad kvinnorna hoppades på och 

gjorde att de ständigt gav sig på nya försök. Kvinnorna i studien kände sig maktlösa när de 

gick igenom flera misslyckade försök, vissa gånger blev det aldrig någon graviditet och vissa 

gånger slutade det med missfall.  Även i Glover et al. (2009) studie beskriver kvinnorna att de 

kände brist på kontroll under behandlingen, och Lakatos, Szigeti, Ujma, Sexty och Balog 

(2017) studie visade på att upprepade infertilitetsbehandlingar orsakade mer stress och 

depressiva symtom än själva infertiliteten, vilket troligen beror på denna ökade känsla av 

maktlöshet.  

Ett av resultaten i denna studie var att kvinnorna ständigt kastades mellan hopp och 

förtvivlan. Benzein (2012) skriver att hoppet är det som ger oss kraft att kämpa men att det 

också kan rasa i ett ögonblick. I denna studie beskriver kvinnorna en ständig rädsla och oro 

som låg kvar inom dem när de skulle göra nya behandlingsförsök. Detta beskriver Dahlberg 

och Segesten (2010) som att livsvärlden präglas av det förflutna och kan skapa oro för 

framtiden så stark att den dominerar. Upplevelsen av att kastas mellan hopp och förtvivlan 

kan vidare beskrivas enligt Fredholm och Johansson Rosander (2002) där de skriver att det 

handlar om en förlorad framtid, och att denna förlust är väldigt diffus som paren upplever. 

Möjligheten att få barn finns fortfarande och denna osäkerhet leder då till en kluvenhet. Att 

paret ständigt pendlar mellan hopp och förtvivlan är påfrestande och ångestfyllt vilket i 

längden kan innebära risk för ohälsa, vilket det också visade sig göra för kvinnorna i denna 

studie. 

Ett annat resultat som framkom i denna studie var att kvinnorna började förändras som person 

och hade förlorat sin identitet till den ofrivilliga barnlösheten. Varken de själva eller deras 

anhöriga kände igen dem längre. Alla motgångar och relationer som skadats och 

självanklagelserna och den ständiga ångesten gjorde att dessa kvinnor blev mycket nedstämda 

och tappade livslusten. Den ständiga påminnelsen om vad andra har som de själva saknar 

gjorde att kvinnorna började isolera sig från sociala sammanhang, de ville inte vistas i samma 

rum som gravida och bebisar. Hur denna livskraft under barnlösheten tvinade bort kan 

förklaras enligt Glover et al. (2009) som skriver att i början av behandlingen hade paren en tro 

om att medicinen skull lösa deras problem och de skulle få ett barn. När tiden gick och 

behandlingen fortfarande var misslyckad ersattes hotet om ett livsmål med en känsla av 

förlust. Fredholm och Johansson Rosander (2002) beskriver ytterligare denna förlust som att 

paret kan hamna i en känslomässig kris som innebär akut psykisk stress med 

beteendeförändringar.  

 

Söderberg och Wilöf Mindus (1998) skriver att det ofta döljs djupa känslor av sorg och 

upplevelser av att inte vara som alla andra bakom barnlösheten och det kan beskrivas som ett 

osynligt handikapp. Detta visade sig även i denna studie där kvinnorna kände sig ensamma 

och oförstådda i sin barnlöshet, att ingen kunde se eller begripa vad de gick igenom gjorde att 

de började rikta sin ilska utåt. Detta påvisades även i Volgsten et al. (2010) studie där paren 

upplevde brist på förståelse och kunskap hos deras familj, vänner och kolleger. Kvinnorna 

uttryckte ilska och frustration över denna brist, och okunskapen sågs som ett ointresse i vad 

det innebär att vara barnlös. I denna studie framkommer det att kvinnorna upplevde frågor om 

barn som väldigt smärtsamt, de var oroliga över hur de skulle reagera när frågan kom och om 

de skulle kunna hantera sina känslor av vrede och sorg. Detta skriver även Porsman och 

Tseng (2006) som påstår att när man lider av infertilitet är de okänsliga och tanklösa frågorna 

från folk runt omkring en av de svåraste sakerna att hantera. 
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Precis som kvinnorna i denna studie började känna sig nedstämda och tappade livsglädjen 

skriver Porsman och Tseng (2006) att många beskriver sin ofrivilliga barnlöshet som en 

livskris och att depression är betydligt större bland infertila par än i övriga befolkningen. 

Infertiliteten kan orsaka stress på flera sätt och undersökningar, behandlingar och läkarbesök 

kan lätt öka denna stress. Det framkom i denna studie att kvinnorna kände sig bortglömda av 

vården som inte erbjöd hjälp, de ansåg att de hade behövt prata med någon professionell om 

sina problem både angående den sorg barnlösheten hade orsakat och hur tillståndet hade 

infekterat deras relation. Detta visade sig även i Glover et al. (2009) studie där paren beskrev 

svårigheter med att få tillgång till stöd för att prata om sina problem. De skriver att det är 

viktigt att notera bristen på stöd för par som fortfarande behandlas, och att diskutera 

eventuella framtida misslyckanden. Volgsten, et al. (2010) skriver ytterligare att det behövs 

mer individuellt och obligatoriskt stöd då män och kvinnor upplever sin barnlöshet olika. 

Rådgivning och information behöver ges tidigt i IVF-fasen, med tid till att diskutera och 

utvärdera resultatet och om andra eventuella behandlingsalternativ, vilket kan underlätta 

sorgeprocessen efter att ha misslyckats med IVF behandling. 

 

SLUTSATS 
 

Studiens slutsats är att kvinnorna påverkas såväl psykiskt som fysiskt av barnlösheten vilket 

bidrar till ett stort lidande hos individen. Infertilitet bidrar med en risk för bland annat 

depression och social isolering, som sjuksköterska behöver man vara medveten om dessa 

risker för att kunna se varningstecken och förebygga psykisk ohälsa. Kvinnorna kände sig 

många gånger oförstådda och bortglömda av vården, de hade önskat mer stöd och velat prata 

med någon om sina problem. Sjuksköterskan har här en viktig roll att fånga upp dessa kvinnor 

tidigt och erbjuda hjälp. Då barnlösheten upplevs väldigt känsligt och personligt för individen 

är ett respektfullt och empatiskt bemötande viktigt i mötet med kvinnan.  

Kvinnorna upplevde brist på förståelse från allmänheten vilket kan förklaras i att det är brist 

på kunskap kring ämnet. Ofrivillig barnlöshet behöver därför uppmärksammas mer i 

samhället. Slutsatsen är att människan i modern tid har börjat skjuta upp att skaffa barn allt 

mer senare i livet, det är därför viktigt att öka kunskapen om fertilitet hos allmänheten. Unga 

människor behöver vidare bli medvetna om att deras framtida fertilitet kan påverkas genom 

de livstilsval de gör i ung ålder. Om allmänheten har mer kunskap kring fertilitet skulle detta 

kunna minska statistiken bland ofrivilligt barnlösa.  

Studiens syfte var att belysa kvinnans upplevelser av ofrivillig barnlöshet. Men idag saknas 

det även forskning som rör upplevelsen ur ett manligt perspektiv. Studien visade också att 

tillståndet påverkar en parrelation negativt då de olika könen reagerar och hanterar 

barnlösheten på olika sätt. Denna kunskap skulle man också kunna använda för att anpassa 

vårdandet och bemötande till de enskilda individerna, samt att göra paret medvetna om dessa 

skillnader för att på så sätt främja relationen.  
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Bilaga 1. 

Litteratursökning 

Databas Datum  Sökord Träffar  Inkluderade 

Libris 2017-10-19 Infertilitet 117  

Libris 2017-10-19 Ofrivillig 

barnlöshet 

60  

  + Svenska 57  

Libris 2017-10-20 Barnlöshet 414  

  + Biografi 21 3 

Libris 2017-10-20 Barnlöshet   

  + Självbiografier 5 1 
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Bilaga 2. 

Kvalité och källkritisk granskning av de analyserade självbiografierna. 

Titel  

Författare 

Årtal 

Land 

Litteratur-

form 

Ansvarig 

utgivare 
 

Författaren Kvalitetsg

ranskning  

Bokens innehåll som bidrar till 

akademisk utveckling i 

vårdvetenskap 

Älskling, vi blir 

inte med barn. 

 

Ramona Fransson 

 

(2009) 

 

Sverige 

Självbiografi Anomar 

förlag 

Författaren 

Ramona Fransson 

berättar om sin 

ofrivilliga 

barnlöshet och 

hur hon har 

kämpat för att bli 

med barn från det 

att hon var 20 år. 

Boken har 

granskats 

av förlaget 

Ramona berättar på ett 

sorgmodigt, öppet och berörande 

sätt hur hon skildrat sin längtan 

och smärta i kampen att lyckas 

bli gravid.  

Operation barn: 

Om kampen att bli 

förälder 

 

Marie Granmar 

 

(2013) 

 

Sverige 

 

Självbiografi  Ordfront I Maries 

Granmars 

självbiografi får 

vi följa hennes 

envisa kamp mot 

målet- ett 

efterlängtat barn. 

Boken har 

granskats 

av förlaget 

Det blir en dramatisk resa genom 

fertilitetsvårdens snåriga 

landskap. En resa som sträcker 

sig långt utanför Sveriges 

gränser. I sitt sökande efter hjälp 

stöter Marie Granmar inte bara 

på medicinska hinder och 

tvivelaktigheter utan ställs också 

inför en rad svåra etiska 

ställningstaganden. 

Längtan bor i mina 

steg 

 

Klara Zimmergren 

 

(2014) 

 

Sverige 

självbiografi

.  

Forum Klara skriver om 

sitt liv och sin 

starka önskan att 

få ett barn.  

Boken har 

granskats 

av förlaget 

En rörande historia om något 

som många är med om, men få 

vågar prata om. Man får läsa om 

de pirrande första försöken och 

hoppet som sakta förvandlas till 

tröstlös desperation. 
 

Den tuffaste ronden  

 

Åsa Sandell 

 

(2016) 

 

Sverige 

Självbiografi Kalla 

Kulor 

I den tuffaste 

ronden delar Åsa 

med sig av sin 

personliga 

historia om 

längtan efter 

barn.  

Boken har 

granskats 

av förlaget 

Åsa Sandell berättar öppet och 

ärligt om vägen till dottern Vera, 

genom abort, missfall, IVF och 

slutligen äggdonation. 
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Bilaga 3. 

Exempel på analysstegen 

 
Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”varje gång vi diskuterade 

ämnet bli-med-barn, var det 

som om en liten bit av vår 

kärlek för varandra försvann. 

Vi var inne på vårt fjärde 

barnlösa år och har man inte 

upplevt det här, vet man inte 

vad det kan föra med sig.” 

s.140 (Fransson, 2009) 

Varje gång vi 

diskuterade 

barnlösheten 

påverkades vår 

relation och en liten 

bit av vår kärlek till 

varandra försvann. 

Barnlöshetens 

negativa 

påverkan på 

relationen 

Skadar 

parrelationen 

Längtan som tar 

över livet 

”stickan säger pregnant, och 

jag åker ner till Gleasons och 

berättar för Lennox. –där ser 

du, jag sa ju att det skulle 

ordna sig, säger han avmätt 

och plockar fram handskar ur 

plåtskåpet. Tre dagar hinner 

jag glädjas, innan ett kladdigt 

litet embryo halkar ut i 

trosan.” s.69 (Sandell, 2016) 

Stickan visar på 

graviditet. Tre 

dagar hinner jag 

glädjas innan ett 

kladdigt litet 

embryo halkar ut i 

trosan. 

Glädje över 

graviditet som 

slutar i missfall 

Mellan hopp 

och förtvivlan 

Sorg och motgångar 

”Jag får inga barn och jag 

hatar alla som får. Snyftar 

jag.” s.146 (Sandell, 2016) 

Jag får inga barn 

och jag hatar alla 

som får. 

Missunnsamhet 

avundsjuka 

Avundsjuka Ilskan utåt 

”- vi är inte klara med 

undersökningarna, ännu. 

Vem vet, dom kanske kan 

hjälpa oss trots allt, sa jag 

och hade ingen tanke på att 

kasta in handduken ännu.” 

s.61 (Fransson, 2009) 

Dom kanske kan 

hjälpa oss trots allt, 

jag hade ingen 

tanke på att ge upp 

ännu. 

Känner 

fortfarande 

hopp. 

Tänker inte ge 

upp 

Envishet och 

hopp 

Drivkraften 

”Att gå hem sedan, till mitt, 

till oss och Frasse. 

Självanklagelserna. Det 

hårdaste. Hur gör de? Hur 

ofta gör de det? Jag ser deras 

livmoderenergier som varma 

eldröda och välkomnande. 

Vilken färg har min? isblå? 

Hur gör det för att vara så 

förbannat fertila?” s.150 

Självanklagelserna. 

Det hårdaste. Jag 

ser deras 

livmoderenergier 

som varma eldröda 

och välkomnande. 

Vilken färg har 

min? isblå? Hur gör 

det för att vara så 

förbannat fertila? 

Självanklagelser 

Nedvärdera sig 

själv och sin 

kropp. 

Skuld och 

självförakt 

Sorg och motgångar 
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