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SAMMANFATTNING 

 

Möjligheten att få barn och bilda familj tas ibland för given för flertalet kvinnor. Infertilitet är 

ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en 

sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en 

graviditet och födsel av ett barn. Flertalet kvinnor som senarelägger starten på barnafödandet 

löper en större risk att drabbas av primär och sekundär infertilitet. Möjligheten att få ett barn 

genom IVF har förbättrats och fortfarande är det en verklighet att antalet IVF behandlingar 

som leder till en fullgången graviditet och födsel av ett barn ligger på 25 procent. Ofrivilligt 

barnlösa kvinnor kan uppleva en utebliven graviditet som en smärtsam besvikelse som 

innefattar sorg, ilska och frustration. Barnlöshet går inte alltid att förebygga och alla kvinnor 

som önskar att få barn kan inte alltid få barn. Det psykologiska traumat som infertila kvinnor 

måste förhålla sig till vid permanent barnlöshet ska inte underskattas. Däremot kommer 

flertalet av kvinnorna att kunna hantera sin situation väl genom att lägga fokus på att finna en 

annan mening i livet utöver moderskapet. 

Syftet med det här arbetet var att belysa kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter 

misslyckade försök att bli mamma. 

Litteraturöversikt är den metod som har valts för att besvara syftet med det här arbetet. 

Litteraturöversikten har sammanställt resultat från 17 artiklar som är publicerade från 2005 till 

2015, varav 14 är kvalitativa och tre är kvantitativa. Artikelsökningen har genomförts i 

databaserna CINAHL och Pubmed. Integrerad analys är den dataanalysmetod som har 

används i den här litteraturöversikten.  

Resultatet visar att isolering från omgivningen är vanlig förekommande bland kvinnor som är 

ofrivilligt barnlösa. Isoleringen är ett sätt att undvika besvärande situationer som kan påminna 

dem om sin oförmåga att få barn. Ofrivilligt barnlösa kvinnor kunde uppleva sin kropp som 

ett hinder för konception, vilket gav dem känslan av att vara ofullständiga i jämförelse med 

andra kvinnor. Sorgen över barnlösheten var ständigt närvarande hos kvinnorna. Negativa 

coping strategier för att hantera barnlösheten innefattade att klandra sig själv, ilska, 

frustration, katastrofkänslor (catastrophizing, att uppleva någonting värre än vad det är) och 

depression. När kvinnorna accepterar sin situation som barnlös sker en personlig mognad och 

de börjar lägga fokus på sig själva och mål som är uppnåbara. 

Slutsatsen som framkommer i det här arbetet är att kvinnorna i den här litteraturöversikten 

oavsett kulturell bakgrund har liknande upplevelser i sin längtan efter ett barn. Moderskapet 

är en viktig del i en kvinnas liv. Att vara ofrivillig barnlös är en stor påfrestning för den som 

är drabbad. Sorgen över barnlösheten är alltid närvarande oavsett vilken riktning i livet 

kvinnan väljer. Det är av stor vikt att ofrivilligt barnlösa kvinnor erbjuds emotionellt stöd 

under sorgeprocessen som följer barnlösheten samt att stötta dem att identifiera strategier för 

att hantera sorgen. 

Nyckelord: kvinnlig infertilitet, ofrivillig barnlöshet, sorg, självkänsla, psykisk hälsa, hopp, 

erfarenheter, Fertilization in Vitro (IVF). 



 

 

ABSTRACT 

 

The possibility at any time to choose whenever to start a family is sometimes taken for 

granted of many women. A common health issue in today´s society is infertility which can 

occur as a result of a disease where a disorder of reproductive body functions prevents the 

appearance of a pregnancy and the birth of a child. Women who postpone the start of 

childbirth are at greater risk of suffering from primary and secondary infertility. The 

possibility of having children through IVF has improved but still is it a reality that an IVF 

treatment that leads to a full-term pregnancy and birth of a child is 25 percent. The discovery 

of lack of pregnancy is experienced by women with infertility as a painful disappointment that 

includes grief, anger and frustration. Childlessness can not always be prevented and all 

women with a child wish can not always have a child. The psychological trauma that infertile 

women must relate to in permanent childlessness should not be underestimated. On the other 

hand, most of the women will be able to cope well with their situation by focusing on finding 

a different meaning in life in addition to the motherhood. 

 

The aim of this study was to illustrate women’s experiences of involuntary childlessness after 

attempt to achieve motherhood.  

 

Literature review is the method which has been chosen to answer the aim of this study. The 

literature review has compiled results from 17 articles published from 2005 to 2015, of which 

14 articles are qualitative and three articles are quantitative. The search for articles has been 

carried out in the databases CINAHL and Pubmed. Integrated analysis is the data analysis 

method that has been used in this literature review. 

 

The result indicates that isolation from the enviroment is a common strategy among 

involuntary childless women. Isolation is a way to avoid inconvenient situations which may 

remind them of their inability to have children. Involuntary childless women can see the body 

as an obstacle to achieve conception, which gave them the feeling of being incomplete in 

comparison with other women. The grief about the childlessness was constantly present. 

Negative coping strategies to deal with childlessness included self-blame, anger, frustration, 

catastrophizing (to experience something worse than it is) and depression. When women 

reach an acceptance of their situation as childless a personal maturity occurs and they began 

to focus on themselves and goals that are achievable. 

 

As conclusion women in this literature review regardless of their cultural background have 

similar experiences regarding the longing for a child. Motherhood is an important part in a 

women’s life. To be involuntary childless is a big strain for the one who is concerned. The 

grief over the childlessness is always present regardless on which direction in life the woman 

chooses. It is of great importance that women with involuntary childless are offered emotional 

support during the grief process as well as supporting them to identify strategies to cope with 

the grief. 

 

Keywords: infertility female, involuntary childlessness, grief, self concept, mental health, 

hope, experiences, Fertilization in Vitro (IVF).  
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INLEDNING 

De flesta kvinnor har en önskan om att få biologiska barn. Kvinnan med sin anatomi är skapt 

med bland annat livmoder och äggstockar som möjliggör för en eventuell graviditet och 

födseln av ett barn. Omständigheter i kroppen kan dock leda till en oförmåga hos kvinnan att 

utföra detta. Om en graviditet uteblir kan en del kvinnor ha svårigheter att acceptera ett liv 

som barnlös. Detta kan i sin tur leda till att dessa kvinnor är villiga att kämpa för att få ett barn 

till varje pris, även om det kan innebära att de måste korsa olika landsgränser för att nå sitt 

mål om moderskap. Därav har fenomenet gränsöverskridande vård blivit vanligt 

förekommande i dagens reproduktiva hälso- historia. Trots ökade möjligheter att behandla 

infertilitet är det många kvinnor som förblir ofrivilligt barnlösa. Därför vill jag med det här 

arbetet belysa kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet och dess påverkande faktorer på 

det fortsatta livet hos dessa barnlösa kvinnor.  

BAKGRUND 

Reproduktiv hälsa och livskvalitet  

 

Med reproduktiv hälsa menas kroppsliga, sociala och psykologiska aspekter som är 

sammankopplade med sexualitet och barnafödande. Reproduktiv hälsa innebär också 

förmågan att fortplanta sig, friheten att besluta om sitt barnafödande och möjligheten att få 

barn genom ett ansvarsfullt, tillfredställande och säkert sexualliv. Möjligheten till kunskap 

och tillgång till smittskydd, säkra förhållanden under graviditet och förlossning samt 

födelsekontroll det vill säga preventivmedel är också förutsättningar för en god reproduktiv 

hälsa. Födelsekontroll ses som en mänsklig rättighet som kvinnan har för att kunna bestämma 

om hon vill föda barn eller inte, antal barn som hon vill föda samt hur tätt hon vill att barnen 

ska komma (Socialstyrelsen, 2005). 

Livskvalitet kan relateras till en individs objektiva och subjektiva upplevelser av 

omständigheter kring livet, detta gör att personen upplever en tillfredsställelse som grundar 

sig i att kulturella, familjära och sociala behov uppnås. En människas upplevelse av 

livskvalitet kan påverkas när förmågan att uppnå föräldraskap uteblir. I en barnlös relation 

kan önskan efter ett barn vara vanligt förekommande och oförmågan att inte uppnå 

föräldraskap kan ha en negativ inverkan på parets upplevelse av sin livskvalitet. Viljan att bli 

förälder kan vara påverkad av biologiska faktorer, sociala omständigheter eller en psykologisk 

längtan efter ett barn (Bhaskar, Hoksbergen, von Baar, Tipandjan & ter Laak, 2014). Ett 

lyckligt familjeliv kan för flertalet uppnås genom ett barn som får familjen att bli komplett 

(Loke, Yu & Hayter, 2011). 

 

Infertilitet 
 

Möjligheten att när som helst kunna bilda familj och få barn kan ibland tas för givet och ses 

som en självklarhet för flertalet kvinnor. Ett vanligt hälsoproblem i dagens samhälle är 

infertilitet (Bryman, 2015). Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning 

av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn 

(American Society for Reproductive Medicine [ASRM], 2017). I vissa samhällen ses 

infertilitet som ett tillstånd med medicinskt härkomst och i andra delar av världen är 
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infertilitet ett stigma och får en betydande roll i de drabbades liv (Yasdani, Kazemi, Fooladi & 

Oreyzi Samani, 2016). Infertilitet kan ha konsekvenser för de drabbade i form av existentiell 

kris som kan yttra sig i psykiska och fysiska symtom (Bryman, 2015). Infertilitet kan ha en 

negativ och stressfull inverkan på en relation och bringar fram känslor av misslyckande, sorg 

och besvikelse (Yasdani et al., 2016). Det är inte ovanligt med depression och känslor av 

ilska, skuld samt isolering vid infertilitet (Bryman, 2015). Isoleringen kan ibland yttra sig i att 

barnlösa väljer att undvika sociala tillställningar med nära och kära för att skydda sig mot 

besvärliga och okänsliga kommentarer och frågor om deras situation som barnlösa (Loke et 

al., 2011). Barnlösheten kan leda till att barnlösa inte vill prata om sin situation med andra. De 

kan uppleva att det är ansträngande att föra ämnet på tal samt att andra människor har svårt att 

ha full förståelse för upplevelsen att vara barnlös (Glover, McLellan & Weaver, 2009). Känsla 

av avundsjuka kan också vara en anledning till isolering från omgivningen, eftersom de 

barnlösa kan känna en avundsjuka gentemot andra som har barn (Loke et al., 2011). Även i 

studien av Glover et al. (2009) återfinns liknande resultat, där beskriver barnlösa par en 

avundsjuka gentemot andra människor som lyckats få barn, framförallt bekanta som blev 

gravida. Kvinnorna hade en mer påtaglig känsla av avundsjuka och valde att undvika kvinnor 

som var gravida då det var för smärtsamt att förhålla sig till andras graviditet. 

World Health Organization [WHO] definition av infertilitet förklarar tillståndet som en 

sjukdom i det reproduktiva systemet hos människan. Infertiliteten kännetecknas av 

misslyckade försök att uppnå en graviditet efter en tidsperiod på tolv månader eller mer av 

regelbundna oskyddade samlag. Vidare klassificerar WHO infertilitet som ett handikapp och 

menar att infertilitet i sig är en försämring av kroppsfunktioner. En försämring av 

kroppsfunktioner anser WHO gå under hälsa och sjukvård och därmed faller det också in 

under konventionen för en person med handikapp och dess rättigheter. WHO uppskattar att 

ungefär 34 miljoner av världens kvinnor är drabbade av infertilitet orsakad av osäkra aborter 

och infektioner som i sin tur kan leda till mödradödlighet och handikapp. Majoriteten av dessa 

kvinnor är från utvecklingsländer. Bland världens befolkning under 60 års ålder är infertilitet 

hos kvinnor rankad som femte största allvarliga världsomfattande handikappet (WHO, 2016). 

 

Primär och sekundär infertilitet 
 

Primär infertilitet handlar om att en kvinna är oförmögen att bära ett barn och en graviditet, 

det vill säga att kvinnan inte kan bli gravid trots aktiva försök med oskyddat samlag. Även 

kvinnor som har förmågan att bära en graviditet som sedan får spontant återkommande 

missfall eller graviditeter som resulterar i dödfödda barn utan att någonsin föda ett levande 

barn betraktas också lida av primär infertilitet (WHO, 2016). Sekundär infertilitet innebär att 

kvinnan efter tidigare graviditet misslyckas med att bli gravid igen efter två års aktivt försök 

att bli gravid (Bryman, 2015). Kvinnan har då en förmåga att bära en graviditet och föda ett 

levande barn och får återkommande spontana missfall eller graviditeter som resulterar i 

dödfödda barn (WHO, 2016). Kvinnor som senarelägger starten på barnafödandet löper en 

större risk att drabbas av primär och sekundär infertilitet (Eggert & Sundquist, 2006). 

Hos tio till femton procent av paren med fertilitetsproblematik går det inte att helt fastställa 

anledningen till infertiliteten. Troligtvis spelar psykologiska faktorer in likaväl som ålder, 

livsstil, allmän hälsotillstånd samt rökning hos både kvinnan och mannen (Socialstyrelsen, 

2005). Därför kommer barnlöshetsutredningar ofta fram till att barnlösheten beror på en eller 

flera orsaker som gör att paret har en subfertilitet, det vill säga nedsatt graviditetschans. 
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Orsaken till parets barnlöshet finns generellt i en tredjedel hos kvinnan (Skoog Svanberg & 

Sydsjö, 2016). Huvudsakliga orsaken till barnlöshet hos kvinnan är hormonrubbningar eller 

skador i kvinnans äggledare där bakomliggande orsak är tidigare könssjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2005). En tredjedel är orsaker hos mannen (Skoog Svanberg & Sydsjö, 

2016). Mannens infertilitet är vanligen till följd av störningar på spermaproduktion eller 

bildning av sperma, även här är könssjukdomar vanligaste bakomliggande orsaken 

(Socialstyrelsen, 2005). I en tredjedel av fallen går inte orsaken att fastställa. Eller så återfinns 

orsaken hos både kvinnan och mannen och då menas att paret har oförklarlig infertilitet 

(Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016). ASRM (2017) menar att par med diagnosen oförklarlig 

infertilitet kan lida av dålig äggledare och ägg kvalitet hos kvinnan eller spermafaktorer hos 

mannen som är svårt att hitta diagnos för och behandla. 

 

Barnlöshet och fertilitetsutredning 
 

Tidpunkten för när i livet kvinnan väljer att föda sitt första barn har förändrats för att kunna 

anpassas till det aktiva arbetslivet, och likaväl för flertalet är önskan om föräldraskapet 

fortfarande stor (Socialstyrelsen, 2005). Barnlösa par som önskar att bli föräldrar har ofta en 

förväntan på att bli gravida ganska snart efter att de aktivt börjar försöka bli gravid. Om de 

inte blir gravida tillräckligt snabbt kan de bli stressade och oroliga och tro att de är infertila 

eftersom graviditeten uteblivit trots försök. Flertalet barnlösa par söker därför kontakt med 

hälso- och sjukvården för att påbörja en fertilitetsutredning (Bryman, 2015; Skoog Svanberg 

& Sydsjö, 2016). Paret bör ha försökt med oskyddat samlag i omkring tolv månader i 

misslyckade försök att uppnå graviditet innan utredning påbörjas. I särskilda fall kan andra 

fysiska fynd, ålder eller tidigare sjukdomshistoria vara anledning till att behandling påbörjas 

innan de tolv månaderna har löpt ut (ASRM, 2017). Innan utredning och behandling av 

barnlöshet påbörjas är det viktigt att paret är införstådda med innebörden och konsekvenserna 

av behandlingen. Utredningens syfte och målsättning är att hjälpa paret att få ett barn 

tillsammans och bistå paret med förklaring till varför graviditeten uteblir. Utredningen ska 

också tillhandahålla paret med underlag för att eventuellt starta en fertilitetsbehandling 

(Bryman, 2015; Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016). I studien av McCarty och Chiu (2011) 

framkommer det att kvinnor som inte sökte behandling för sin infertilitet hade en sämre 

självkänsla och sämre livstillfredsställelse än kvinnor som sökte hjälp och blev gravida. 

Föräldraskapet hade inte heller lika stor betydelse för de kvinnorna som inte sökte behandling 

för sin infertilitet trots att de hade infertilitets problematik, vilket kunde eventuellt vara en 

påverkande faktor till deras val att inte genomgå en behandling.  

Glover et al. (2009) belyser att flertalet barnlösa par genomgår en fertilitetsutredning som ett 

försök att återfå kontrollen över sin situation. Känslan av att ha kontroll över situationen kan 

utebli på grund av fertilitetsbehandlingen framkallar känslor av hjälplöshet. Vilket till stor del 

påverkas av ovisshet kring utgången av behandling. Barnlösa par har som målsättning att få 

ett barn vilket gör att de har en tilltro till modern medicinsk teknologi gällande behandling av 

barnlöshet. Tilltron till teknologin gör att barnlösa kan tro att det blir lätt att få barn vilket 

inger en falsk känsla av kontroll över situationen. När behandlingen misslyckades och en 

graviditet inte kunde åstadkommas försvann känslan av kontroll och parets fertilitetsproblem 

blev mer påtagligt.  

En del barnlösa par lever sina liv i ”viloläge” där livet och tillvaron befinner sig i dvala i 

väntan på fertilitetsbehandlingar vilket i sin tur kan leda till en känsla av ogillande av 

barnlöshetssituationen (Glover et al., 2009). Barnlösa pars längtan efter ett barn kan bli så 
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påtaglig att de tillslut lägger all fokus på att uppnå en graviditet för att få ett barn och allt 

annat i livet blir mindre viktigt (Green, Darbyshire, Adams & Jackson, 2015). Under en 

fertilitetsbehandling kan samlivet och sexualiteten påverkas vilket kan upplevas av paret som 

en belastning (Bryman, 2015). Processen kring fertilitetsbehandling påverkar samlivet för 

barnlösa genom att samlivet inte längre blir spontan utan blir noga planerad eller sker på 

beställning det vill säga ”sex by the clock” (Bhaskar et al., 2014; Piva, Monte, Graziano & 

Marci, 2014). Paret har då frekventa samlag i syfte att ”producera” barn, speciellt i perioder 

då kvinnan har ägglossning för att ytterligare öka sina chanser att bli gravid. I det läget 

förlorar samlivet och samlaget sin essens och njutningen kommer att handla om att kvinnan 

ska bli befruktad (Piva et al., 2014). 

 

Fertilitetsutredning för barnlösa par i Sverige 
 

Enligt riktlinjer för fertilitetsutredningar i Sverige har inget par rätt till fertilitetsutredning 

eller behandling där det inte finns någon bakomliggande medicinsk orsak. Paret ska ha försökt 

bli gravida under minst ett år med regelbundet samliv. Undantag kan ske och utredning startas 

tidigare innan försöksåret slut om paret har kända eller sannolika fertilitetsnedsättande 

faktorer. Med fertilitetsnedsättande faktor menas om kvinnan har besvär med amenorré eller 

oregelbundna glesa menstruationer eller haft svår gynekologisk infektion. Kvinnans ålder är 

också en avgörande faktor, där en ålder över 35-36 år är en nedsättande faktor eftersom 

kvinnans chanser att bli gravid minskar med stigande ålder (Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016). 

Flertalet kvinnor som skjuter upp starten för barnafödandet kommer att komma upp till en 

ålder som inte är gynnsam för fertiliteten, vilket är relaterat till biologiska orsaker. Detta är en 

verklighet för kvinnan redan vid 30 års ålder och ännu mer efter 35 års ålder (Eggert & 

Sundquist, 2006). Även i fall där mannen besvärats av retentio testis (att testikeln inte vandrat 

ner), kvinnan har genomgått en större underlivsoperation är också faktorer som är 

fertilitetsnedsättande, vilket motiverar till tidig kontakt och start av fertilitetsutredning (Skoog 

Svanberg & Sydsjö, 2016).   

 

In Vitro-Fertilisering (IVF)/provrörsbefruktning 
 

Provrörsbefruktning (IVF) innebär att en kvinnas ägg hämtas ut för att befruktas med 

mannens sperma utanför kvinnans kropp. Det befruktade ägget återinförs sedan in i kvinnans 

livmoder och på så sätt kringgås äggledaren där befruktningen vanligtvis sker. IVF är den 

mest vanligaste behandlingsmetoden för behandling av olika typer av infertilitet 

(Socialstyrelsen, 2005). Flera par försämrar därför sina möjligheter att få barn genom att vänta 

för länge med att skaffa barn oftast på grund av att de har orealistiska förväntningar på 

resultaten av IVF behandling. En del av paren kan ha inställningen att en äldre kvinna kan få 

hjälp att få barn endast om de får hjälp med assisterad befruktning (Skoog Svanberg & 

Sydsjö, 2016). Det finns begränsade möjligheter att lyckas med åldersrelaterad behandling av 

infertilitet trots dyra och sofistikerade inseminationsmetoder (Eggert & Sundquist, 2006). 

Möjligheten att få ett barn genom IVF har förbättrats och fortfarande är det en verklighet att 

IVF behandlingar som leder till en fullgången graviditet och födsel av ett barn ligger på 25 

procent (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnor som blivit gravida genom assisterad befruktning 

tenderar att i större utsträckning uppleva en graviditet fylld med ångest och oro på grund av 
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en rädsla för fosterdöd. Samt att graviditeten ska sluta i ett missfall eller missbildning hos 

barnet (Netto Dornelles, MacCallum, Sobreira Lopes, Piccinini, & Passos, 2013; Younger, 

Hollins-Martin & Choucri, 2014). Oron och ängslan bygger på att äntligen få ett barn som 

kommit efter en väntan som varit ett känslomässigt berg och dalbana fylld med ovisshet kring 

framtiden (Mohammadi et al., 2015). En IVF behandling kan ge upphov till en känslomässig 

smärta och psykologisk lidande, där lidandet framkallar känslor av frustration, ångest, 

besvikelse samt sömnstörningar som är relaterat till en oro kring utgången av behandlingen 

(Ying, Wu & Loke, 2015). Även efter födseln av ett barn som blivit till genom assisterad 

befruktning fortsätter oron över barnets fortsatta liv. Kvinnorna kan då bli mer 

överbeskyddande mot barnet och ser barnet som mer sårbar och svagare än andra barn som 

blivit till på naturlig väg och därmed löper större risk att skadas eller bli sjuk (Mohammadi et 

al., 2015).  

Green et al. (2015) beskriver i sin studie tidigare barnlösa par som blivit gravida genom IVF 

och fött extremt för tidigt födda barn hade flera och påkostade IVF behandlingar bakom sig 

innan hoppet och längtan efter ett barn blev en verklighet. IVF behandlingarna hade tillslut 

resulterat i ett efterlängtat barn med en ovisshet om framtiden för barnet på 

neonatalavdelningen. Schieve et al. (2007) menar att assisterad reproduktiv behandling kan ha 

en ökad ogynnsam perinatal utgång för barnets hälsa. Denna ogynnsamma utgång grundar sig 

i att barn som blivit till genom assisterad befruktning löper högre risk att födas prematurt med 

låg födelsevikt samt förlängd sjukhusvistelse. 

 

Kvinnan tar saken i egna händer ”single mother by choice” och gränsöverskridande 

vård 
 

Senaste åren har det blivit vanligare att ensamstående kvinnor gör ett aktivt val att skaffa barn 

själva utan delaktighet av en manlig partner. Dessa kvinnor benämns som ”single mother by 

choice eller choice mothers”. Kvinnorna väljer att skaffa barn utan inblandning av en partner 

genom att bli inseminerade med donerad sperma eller i vissa fall även genom äggdonation 

(Jadva, Badger, Morrissette & Golombok, 2009). Studien av Weissenberg, Landau och 

Madgar (2007) handlar om äldre singelkvinnor med en barnönskan som valde att genomgå en 

behandling med spermiedonation för att bli singelmammor. Studien påvisar att kvinnorna vid 

födseln av ett barn hade en medelålder på nästan 43 år och den äldsta kvinnan i studien var 56 

år. Endast behandling med spermadonation var inte tillräcklig för att kvinnorna skulle uppnå 

konception. Kvinnorna behandlandes med både donerad sperma och också IVF samt i vissa 

särskilda fall även genom äggdonation för att uppnå konception. Enligt Statens medicinsk-

etiska råd [SMER] söker svenska kvinnor sig utomlands för att få behandling med 

äggdonation med anledning av att dessa länder har låg gräns för ålder gällande äggdonation i 

jämförelse med Sverige (SMER rapport 2013:1).  

Kvinnor som beslutar sig för att bli ensamstående mödrar har för det mesta tidigare varit i 

förhållanden som varit långvariga. Moderskapet blev inte verklighet i förhållandet med 

anledning av att kvinnan upplevde att dåvarande partner var ”fel” person att skaffa barn med 

samt att tidpunkten i förhållandet att skaffa barn kändes fel. Kvinnorna tar saken i egna 

händer och aktivt väljer att bli ensamstående mamma med anledning av att de hade en önskan 

om moderskap vare sig en man är inblandad eller inte (Jadva et al., 2009). En del 

singelkvinnor som valde att bli ensamstående mammor uttrycker även en tidigare önskan om 

att bilda familj med en man som de då upplevde vara den ”rätta”. Men mannen i fråga var inte 

intresserad av att skaffa barn eller så hade mannen redan barn från tidigare förhållanden och 
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vill inte skaffa ytterligare (Salomon et al, 2015). Flertalet singelkvinnor som blev 

ensamstående mammor ansåg att det var viktigt med ett bra socialt nätverk och god energi i 

samband med att de väljer att skaffa barn. Kvinnorna valde att skaffa barn själva innan de 

blev för gamla för att kunna orka med att ta hand om ett barn (Salomon, Sylvest, Hansson, 

Nyboe Andersen & Schmidt, 2015). Studien av Goldberg och Scheib (2015) visar att kvinnor 

som har fått barn genom spermiedonation har en ökad benägenhet att ta kontakt med andra 

kvinnor i samma situation med anledning av att de känner en sammanhörighet med varandra. 

Sammanhörigheten grundar sig i att de delar liknande situation, att få barn genom 

spermiedonation och också uppfostra ett barn som blivit till genom donation vilket de 

benämner som någonting unikt som andra människor inte kan förstå.  

Gränsöverskridande reproduktiv vård innebär att infertila personer väljer att resa över 

landsgränser för att få sin behandling. Anledningen till att individen väljer behandling 

utomlands kan vara beroende av olika anledningar. Huvudanledningen till resan ses vara 

kopplad till den typen av behandling som personen behöver för att eventuellt uppnå en 

konception kan vara förbjuden i det egna landets lagar (Pennings et al., 2009; Von Hoff et al., 

2014). Flertalet ofrivilligt barnlösa svenskar med sociala eller medicinska grunder vare sig det 

handlar om ensamstående eller i par väljer allt oftare att vända sig till länder med mer 

accepterande lagstiftning än det egna landet (SMER 2013:1). Andra orsaker till 

gränsöverskridande vård kan vara att vårdkostnaden för behandling i ursprungslandet är dyr, 

väntetiden för behandling är för lång, behandlingen som önskas är inte tillgänglig eller anses 

inte tillräckligt säker i det egna landet (Von Hoff et al., 2014).  

Gränsöverskridande reproduktiv vård det vill säga ”Cross-border reproductive care (CBRC)” 

eller ”Cross Border Fertility Care (CBFC)” har blivit ett världsomfattande fenomen som 

växer världen över (SMER 2013:1; Von Hoff, Pennings & De Sutter, 2014). 

Gränsöverskridande vård ses idag som en marknad med internationellt karaktär som innefattar 

världsomfattande fertilitetskliniker som har hela världen som arbetsfält. Tidigare har det varit 

svårt att få kontakt med kliniker världen över men tillgängligheten via Internet har underlättat 

att hitta en klinik som erbjuder spermie- eller ägg donator samt underlättar kontakten med en 

eventuell surrogatmoder. Danmark är idag med sina 439 godkända donatorer hos Cryos sperm 

bank världsledande inom export av spermier till över 65 länder (SMER 2013:1). Till skillnad 

från svensk lagstiftning är danska donatorer anonyma både för mottagaren och också för 

avkomman medan svenska spermadonatorers identitet förblir kända för barnet i minst 70 år. 

Sverige har sedan 1985 en lag som tillåter barn som blivit till genom spermadonation att vid 

mogen ålder ta reda på donatorns identitet. Med detta blev Sverige första landet i världen 

under den tidsperioden som hade en sådan lagstiftning (Ekerhovd, Faurskov & Werner, 2008). 

Studier visar att föräldrar till barn som blivit till genom spermadonation går igenom olika 

aspekter innan de beslutar sig för att vare sig avslöja för barnet om dennes befruktningssätt 

eller inte. Beslutet att berätta eller inte är påverkad av vilken livscykel familjen befinner sig i 

vid tidpunkten, personliga, sociala och mellanmänskliga faktorer (Indekeu et al., 2013).  

Bristen på spermadonatorer och långa väntetider i Sverige leder till att flertalet barnlösa 

svenskar åker utomlands, främst till Danmark för att få behandling (Ekerhovd et al., 2008). En 

annan anledning till att gränsöverskridande vård växer beror på att vissa länder inte tillåter 

vissa patientkategorier att få assisterad reproduktiv behandling som till exempel Frankrike. I 

Frankrike tillåts inte ensamstående kvinnor och samkönade kvinnor att få assisterad 

befruktning med anledningen av att föräldraskapet anses vara inom ramarna för ett 

förhållande mellan en man och en kvinna. Infertilitet ses med franska ögon som en medicinsk 

behandling där syftet med fertilitetsbehandlingen är att bota infertiliteten. Singelkvinnor och 

samkönade kvinnor anses inte ingå i kategorin infertila kvinnor med anledning av att de inte 
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betraktas som infertila eftersom de tekniskt sett bara har avsaknad av manlig partner och 

därför nekas behandling med donerad sperma (Von Hoff et al., 2014). 

 

Senareläggande av barnafödandet  
 

Eggert och Sundquist (2006) tar upp i sin studie att föräldraskap är beroende av fem faktorer i 

Europa. Dessa fem faktorer är att individen vill ha en färdig utbildning, leva i ett förhållande 

som är stabilt och ha en anställning med tillfredsställande inkomst. Samt även ha en bostad 

som är lämplig för en familj och ett barn att växa upp i, känna sig trygg i livet och samspelet 

med de egna föräldrarna och ha en framtidstro. I studien av Locke och Budds (2013) 

framkommer det att kvinnorna hade en tanke på att vänta med barnafödandet tills det var 

passande för dem i deras livssituation att skaffa barn. De ville befinna sig i en stabil tillvaro 

och i ett stabilt förhållande med sina partner. Samhällets normer gjorde att kvinnorna frångick 

från sina planer genom att de kände sig tvungna att fatta ett beslut om att skaffa barn tidigare 

än planerat. Eller kanske riskera att leva ett liv som barnlös på grund av stigande ålder till 

följd av valet till senareläggande av barnafödande. Kvinnorna i studien av Loke et al. (2011) 

gjorde valet att senarelägga barnafödandet för att fokusera på karriären och sträva efter att bli 

högutbildade innan starten på barnafödandet vilket ledde till fertilitetsproblematik relaterat till 

senare start av barnafödande. 

Hos högutbildade kvinnor är det vanligare med barnlöshet än hos lågutbildade kvinnor, vilket 

kan bero på att den högutbildade kvinnan vill hinna få tryggare och säkrare arbetsvillkor 

innan hon börjar planera för barnafödande (Socialstyrelsen, 2005). Den högutbildade kvinnan 

strävar efter tryggare arbetsvillkor med en kännedom om att enligt svensk lagstiftning har alla 

svenska kvinnor rätt att återgå till sina arbeten efter föräldraledighet. Kvinnan har också under 

sin mammaledighet rätt till 80 procent av sin lön under en period på tolv månader. De svenska 

reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning är i särklass de mest gynnsamma i hela 

världen (Eggert & Sundquist, 2006). Med anledning att säkerställa säkrare arbetsvillkor 

senarelägger högutbildade kvinnor barnafödandet och därmed ökar deras risk för både frivillig 

och ofrivillig barnlöshet. Även antalet barn är färre hos högutbildade kvinnor vilket kan vara 

relaterat till att de startar sitt barnafödande senare i livet. Barnlöshetssiffran var som lägst elva 

procent hos svenska kvinnor som var födda på 1940-talet men sedan steg den siffran till 14 

procent för kvinnor födda år 1959, orsaken var antingen frivilligt eller ofrivilligt barnlöshet 

(Socialstyrelsen, 2005). I Sverige år 2013 var genomsnittsåldern 29 år för förstföderskor 

(Statistiska Centralbyrån, 2017).  

Kostnaden för offentlig finansierad sjukvård kan komma att öka med anledningen av att äldre 

förstföderskor i större grad är i behov av mer graviditets övervakning och ytterligare åtgärder 

under graviditet och förlossning än kvinnor som föder sitt första barn i yngre ålder. Även 

riskerna för medicinska komplikationer såsom bröstcancer, tillväxthämning och låg 

födelsevikt hos barnet, prematuritet, kejsarsnitt, postpartum psykoser och 

kromosomavvikelser framförallt Downs syndrom ökar i takt med kvinnans höga ålder vid 

första födseln (Eggert & Sundquist, 2006). 

 

Avslutande av fertilitetsbehandling när oönskat utfall är förestående 
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Upptäckten av en utebliven graviditet upplevs av många barnlösa som en smärtsam besvikelse 

som innefattar en frustration över fortsatt barnlöshet på grund av att graviditeten uteblivit trots 

försök (Ying et al, 2015). Barnlöshet går inte alltid att förebygga och alla par som önskar att 

få barn kan inte alltid få barn. Därför är det av vikt att informera paret om adoption som ett 

alternativ att överväga om fertilitetsbehandlingen inte skulle fungera. Paret får i det 

sammanhanget ta ställning till om de ska fortsätta leva sina liv som barnlösa eller om de väljer 

att gå vidare och påbörja en adoptionsprocess (Skoog Svanberg & Sydsjö, 2016; 

Socialstyrelsen, 2005). En adoption kan också bli otänkbar och utesluten för vissa par med 

anledning av kvinnan önskar bära en graviditet och föda ett barn som har blodsband till de 

båda (Loke et al., 2011). För kvinnan är processen med graviditet och förlossning en viktig 

del i att känna sig kvinnlig (Glover et al., 2009). Att föra vidare familjenamnet upplevs vara 

en avgörande faktor till att utesluta adoption (Loke et al., 2011).  

Flertalet barnlösa väljer att uthärda den psykiska och emotionella smärtan som en 

fertilitetsbehandling innebär med anledning av de inte kan förmå sig att acceptera ett liv utan 

barn eller överväga en adoption (Ying et al., 2015). För många barnlösa är det biologiska 

bandet till barnet en stor övervägande fördel till deras föräldraskap och avsaknaden av detta 

kan i sin tur leda till att de ifrågasätter meningen med livet (Glover et al., 2009). Det 

psykologiska traumat som barnlösa par måste förhålla sig till vid permanent barnlöshet ska 

inte underskattas. Däremot kommer flertalet av paren att kunna hantera sin situation väl 

(Eggert & Sundquist, 2006). Vissa par hanterar barnlösheten genom tron på att det är ödet och 

Guds vilja som ligger bakom deras infertilitet (Loke et al., 2011). Kvinnorna tenderar att i 

högre utsträckning klandra sig själva för barnlösheten (Eggert & Sundquist, 2006). 

 

Barnmorskans roll som medmänniska och rådgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa 
 

Att som barnmorskan vara med kvinnan syftar tillbaka på engelskans motsvarighet för 

barnmorska det vill säga Midwife vars betydelse är med kvinnan. Med kvinnan syftar på att 

barnmorskans relation till kvinnan i fråga bör vara öppen för att på så sätt ge utrymme för att 

kunna förstå och identifiera kvinnans specifika behov. Detta innefattar att barnmorskans 

förhållningssätt i mötet kvinnan som är i behov av vård eller råd ska präglas av att 

barnmorskan är stödjande, vårdande och stärkande för kvinnan i dennes situation (Lundgren 

& Berg, 2016).  

Att vara infertil kan upplevas som en livskris av de berörda personer som är drabbade. (Piva, 

et al., 2014). Livskrisen kan yttra sig i känslor av förlust och hopp och förtvivlan (Allan, 

2013). Infertilitet och ofrivillig barnlöshet bringar fram känslor av existentiell lidande hos de 

drabbade (Green et al., 2015). Därför är det viktigt att barnmorskan finns som ett stöd och 

medmänniska i mötet med sina patienter. Detta med anledning av att barnmorskan i sin 

profession kommer att komma i kontakt med individer som genomgått eller kommer att 

genomgå behandlingar för att bli gravida. Stödet som barnmorskan ska förmedla bör ske i 

form av individuellt anpassade stödsamtal eftersom upplevelsen av att vara barnlös kan hos 

paret upplevas olika (Lundgren & Berg, 2016).  

I barnmorskans kompetensbeskrivning ingår sexuell och reproduktiv hälsa, där infertilitet, 

utredning av infertilitet samt infertilitetsbehandling är den del av professionen. Barnmorskan 

ska då ha grundläggande kunskaper inom ämnet infertilitet för att kunna ge rådgivning och 

stöd till sina patienter gällande utredning och behandling av infertilitet (Barnmorskeförbundet, 

2016). Tidigare infertila kvinnor som blivit gravida önskar ett psykosocialt stöd från 
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barnmorskan där barnmorskan vid första kontakten visar intresse för paret. Detta genom att 

ställa frågor om hur paret mår i graviditeten efter fertilitetsbehandlingen. Samt om kvinnan 

känner att hon kan njuta av sin pågående graviditet (Warmelink, Adema, Pranger & Paul de 

Cock, 2016). Även i en annan studie framkommer liknande resultat, att barnmorskan i sitt 

arbete med tidigare infertila par bör bekräfta parets känslomässiga engagemang och dess 

svårigheter som krävdes för att uppnå en graviditet med assisterad fertilitetsbehandling. Detta 

gör barnmorskan med hänsyn till parets oro och ångest för graviditeten genom målsättningen 

att hålla graviditeten så normal som möjligt med strävan efter att bygga upp kvinnans 

självkänsla och förtroende för graviditeten (Allot, Payne & Dann 2013). En del barnlösa 

upplever att när barnmorskan inte visar sitt stöd och intresse för tidigare fertilitetsbehandling 

inger det intrycket av att barnmorskan inte har förståelse för parets tidigare erfarenheter samt 

att barnmorskan har begränsad kunskap om infertilitet och dess behandlingar. I studien 

framkommer också att tidigare infertila patienter önskar mer tid med barnmorskan under 

besöken samt oftare besök med anledning av att de hade en oro över att graviditeten inte 

fortgå enligt planerna (Warmelink et al., 2016).  

Barnmorskan bör i arbetet med sina patienter skapa en relation som är tillitsfull genom att visa 

engagemang, omtanke och förståelse samt vara tillgänglig för patienterna att ta kontakt när de 

önskar. Barnmorskan bör också förvissa sig om att hon tagit reda på vilka önskemål kvinnan 

har under sin graviditet och kommande roll som mamma (Warmelink et al., 2016). 

Barnmorskan bör även i den postnatala tiden efter en graviditet med tidigare infertila individer 

vara vaksam på ovanliga och förstärkta tecken och signaler som tidigare barnlösa kan uppvisa 

efter en graviditet och förlossning. Dessa tecken kan indikera för parets svårigheter med 

förändringen från en tidigare barnlös tillvaro till föräldraskapets närvaro (Allot et al., 2013).  

 

Problemformulering 
 

Det är vanligt förekommande att kvinnor väntar med att skaffa barn vilket medför en ökad 

risk att bli barnlös på grund av att fertiliteten sjunker med stigande ålder. Infertilitet kan hos 

vissa kvinnor vara bestående med barnlöshet som följd. Hos andra kan infertilitet vara 

behandlingsbar med olika fertilitetsbehandlings metoder. Dock kan det bli en dyr och 

påkostad procedur. Infertilitetsproblematik och frågor relaterade till förmåga och oförmåga att 

bli gravid är aktuella för barnmorskor att bemöta från sina patienter. Därför är det viktigt att 

belysa ämnet så att barnmorskan håller sig uppdaterad med information och kunskap för att 

kunna bemöta dessa kvinnors upplevelse av att vara barnlös och infertil. 

SYFTE 
 

Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av ofrivillig 

barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma.  

Frågeställningar  
 

Hur finner kvinnan en fortsatt mening med livet med vetskapen om ett fortsatt liv utan barn? 



 

10 

 

Hur hanterar kvinnan känslorna efter ofrivillig barnlöshet när längtan och önskan efter en 

graviditet och ett barn är starkt? 

Hur ser kvinnan på sin kvinnlighet och sin kropp då hon inte kan bli gravid och föda barn? 

METOD 
 

Design 
 

Det här självständiga arbetet bygger på kvalitativa och kvantitativa studier som besvarar 

studiens syfte gällande kvinnors upplevelse av barnlöshet. Litteraturöversikt är den metod 

som har valts till denna uppsats. Syftet med en litteraturöversikt är att utföra en 

sammanställning av tidigare forskning för att beskriva kunskapsläget inom ett viss valt 

ämnesområde och även påvisa behovet av ytterligare studier inom området (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt liknar vid att utföra en hel studie 

med anledning av att forskaren har en forskningsfråga, en plan om och hur tillvägagångssätt 

för informationssökning ska fortlöpa samt analys och tolkning av information till en slutlig 

sammanfattning (Polit & Beck, 2017). I en litteraturstudie analyseras valda studier som sedan 

beskrivs i ett resultat vilket är en skillnad från en systematisk litteratur översikt där alla studier 

som svarar på forskningssyftet analyseras systematiskt till ett resultat. Litteratur som ska ingå 

i en litteraturstudie bör baseras på forskning som är aktuell och publicerad som vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller annan vetenskaplig baserad rapport (Forsberg & Wengström, 2016). 

Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) belyser att både kvalitativ och 

kvantitativa studier kan ingå i en litteraturöversikt eftersom fokus med litteraturöversikter 

ligger på att inhämta befintlig kunskap gällande ett specifikt forskningsområde. Antal studier 

som ska ingå i en litteraturstudie är valfri, finns ingen bestämd regel om detta. Men dock bör 

studier som är relevanta inom det valda området inkluderas. Detta är oftast svårt att 

åstadkomma av olika anledningar, därför kommer studier som väljs ofta vara beroende på 

vilket krav som forskaren ställer på studierna som ska ingå samt befintliga studier som finns 

att tillgå (Forsberg & Wengström, 2016). En bra litteraturstudie ska kunna vara överförbar 

vilket menas att en annan forskare ska kunna tillämpa samma tillvägagångssätt och metod för 

att komma fram till liknande resultat. Detta genom att den första forskaren beskriver 

tillvägagångssättet samt metod så ingående som möjligt med tydligt beskriven anledning till 

val av deltagande studier och uteslutna studier genom väl beskrivna inklusions och exklusions 

kriterier (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 
 

Ett första steg vid studiedesign av en litteraturstudie innefattar att forskaren utarbetar en 

strategi för hur arbetet kring att hitta relevanta studier ska fortlöpa. Förmågan att som forskare 

identifiera relevant forskningsmaterial om ett visst ämne är en skicklighet som förutsätter en 

anpassningsförmåga. Därför föreslås det av Polit och Beck (2017) att vid sökning av studier 

bör konsultation ske med fakultet, kollegor och bibliotekarie för att forskaren ska få 

eventuella förslag till sökningen. Inför litteratursökningen till det här självständiga arbetet har 

en kurs i informationssökning genomgåtts vilket är ett krav från Sophiahemmets Högskola 
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vilket också är initierat av bibliotekarierna. Även vid kursstarten av självständigt arbete har 

bibliotekarien en sammanfattande genomgång med samtliga studenter med syfte att gå 

igenom olika databaser för sökning samt olika sökstrategier för litteratursökning. 

Litteratursökningen till det här arbetet skett i databaserna CINAHL (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health), Pubmed och Medline. Anledningen till att dessa databaser valdes 

ut är för att det är breda databaser som har olika tidskrifter som täcker stora områden inom 

omvårdnad och medicin. CINAHL är en databas som har specialiserat sig inom 

omvårdnadsforskning, där majoriteten av de vetenskapliga tidskriftsartiklar och 

doktorsavhandlingar är författade på engelska täcker områden som omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik. I databasen CINAHL finns det tillgång till konferensabstrakt på engelska 

det vill säga sammanfattning av artikeln i ett abstract.  

Databaserna Pubmed och Medline har fokus på vetenskapliga tidskriftsartiklar som innefattar 

omvårdnad, medicin och odontologi. Pubmed och Medline har tidskriftsartiklar på olika språk 

och majoriteten, 75 procent av artiklarna är skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 

2016). Olika databaser och källor bör användas för att forskaren ska minimera risken för 

snedvridet urval av litteratur det vill säga publiceringsbias. På så sätt täcker forskaren in så 

mycket som möjligt av befintlig litteratur genom att kombinera sökningen med olika indexord 

och söktermer vilket breddar sökningen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Cronin, Ryan och Coughlan (2007) belyser att en bra litteraturöversikt redovisar en tydlig och 

sök och urvals process från olika källor vilket leder till få eller nästintill obefintlig 

publiceringsbias. 

Inklusionskriterier i den här litteraturöversikten är kvalitativa och kvantitativa artiklar skrivna 

på engelska som svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklarna som har används beskriver 

kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet, artiklarna är Peer-Reviewed, fanns tillgängliga i 

Pdf-fulltext och var publicerade från 2005-2015.  

 

Datainsamling 
 

Sökningen i databaserna utfördes genom fritextsökning med ämnesordlistor theusaurus och 

MESH-termer med subheadings. Sökorden kombinerades ihop till olika kombinationer med 

hjälp av de booleska operatorerna AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2016). 

Databassökningen resulterade i att artiklarnas titel lästes och om titeln ansågs relevant för 

forskningsfrågan lästes abstrakt igenom för att avgöra artikelns relevans för forskningssyftet. 

Artiklar som saknar abstrakt kan i vissa fall ha en titel som ger otillräcklig information om 

artikelns relevans och därför bör artikeln i stort sett öppnas upp för att kunna avgöra artikelns 

relevans (Polit & Beck, 2017). Artikel sökningen pågick under en period mellan december 

2016 och april 2017. Samtliga sökningar och kombinationer som utfördes har sammanställts 

till en tabell, se Tabell 1. Databassökning nedan. Polit och Beck (2017) belyser vikten av att 

upprättandet av ett flödesschema för litteratursökningen med databas, sökresultat, sökord och 

begränsningar i syfte att senare kunna redovisa för tillvägagångssättet samt även hålla ordning 

på vilka sökningar och kombinationer som blivit utförda. Vilket effektiviserar och underlättar 

fortsatt litteratursökning (Polit & Beck, 2017).   

Artiklar som inte var skrivna på engelska och som var utförda innan 2005, artiklar som inte 

svarade på syftet och artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext har exkluderas ur 

litteraturöversikten.  
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Tabell 1. Databassökning 
 

Datum/Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Fulltext Inkluderade 

161226/Cinahl MH Infertility AND 

childlessness 

Full Text; Abstract 

available; Published 

date 20050101-

20161231; Peer 

Reviewed; PDF-

fulltext; Boolean/Pfrase  

11 11 2 

170304/ Pubmed Infertility, female 

(MeSH Terms) AND 

grief (MeSH Terms) 

Full text, Abstract, 

Publication date from 

2005/01/01 

6 6 1 

170304/ Pubmed Fertilization in Vitro 

(MeSH Terms) AND 

grief (MeSH Terms) 

Full text, Abstract, 

Publication date from 

2005/01/01 

5 5 3 

170304/ Pubmed Infertility, female 

(MeSH Terms) AND 

Mental health 

(MeSH Terms) 

Full text, Abstract, 

Publication date from 

2005/01/01 

17 17 1 

170304/ Pubmed Infertility, female 

(MeSH Term) AND 

self concept (MeSH 

Terms)  

Full text, Abstract, 

Publication date from 

2005/01/01 

48 48 2 

170319/ CINAHL Infertility AND Self 

concept 

Full Text, Peer 

Reviewed, Sex: 

Female, PDF Full Text, 

Language: English, 

Search modes- 

Boolean/Phrase 

12 12 2 

170402/CINAHL Infertility AND 

Hope 

Full Text, Abstract 

Available, Pubished 

Date 20050101, Peer 

Reviwed, English 

Language, Sex: 

Female, PDF Full Text 

11 11 1 

170409/ Pubmed Infertility AND 

Experiences 

Full text, Abstract, 

published in the last 10 

years, English, Female 

182 182 3 

170412/ Pubmed  Involuntary 

childlessness  

Publication date from 

2005/01/01 

73 45 2 

Totalt     17 

 

Dataanalys 

 

Integrerad analys är den dataanalys metoden som har användas i den här litteraturöversikten, 

vilket kort sagt betyder att analysen sker i olika steg för att sammanställningen av resultatet 

ska kunna presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. I första steget läser forskaren igenom 

alla artiklar som är inkluderade och försöker i stora drag hitta likheter och olikheter i 
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artiklarnas resultat. Andra steget innefattar märkning av text från de olika artiklarnas resultat 

som relaterar till varandra i form av kategorier eller etiketter. I tredje steget sker en 

sammanställning av resultaten från samtliga kategorier till att framställa ett slutligt resultat 

(Kristensson, 2014). Alla artiklar som valdes ut till den här litteraturöversikten genomgick en 

kvalitetsgranskning utifrån Sophiahemmets Högskolas riktlinjer för bedömning av 

vetenskapliga studier med kvantitativ och kvalitativ ansats. Bedömningsunderlaget som är 

framställd utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) klassificerar en studies vetenskapliga kvalitet genom ett betygsystem som påvisar om 

studien uppfyller kriterierna för en vetenskaplig studie. Studien tilldelas betyg utifrån I = Hög 

kvalitet, II = Medel kvalitet och III = Låg kvalitet, se bilaga 1. En studies kvalitet kan variera 

beroende på vilken person som granskar studien samt även vilken granskningsinstrument som 

har använts vid granskningen.  

Ett kritiskt förhållningssätt innefattar ett opartiskt förhållningssätt så att en studies styrka och 

svagheter kan granskas på ett korrekt sätt. Vid start av en litteraturöversikt bör forskaren ha en 

tanke kring vilken typ av studier som information ska inhämtas från för att litteraturöversikten 

ska hålla god kvalitet. Med det menas att information som inhämtas ska komma från 

primärkällor snarare än sekundärkällor. Detta med anledning av att redan skriven text varierar 

i sin kvalitet och kvalitén kan också variera beroende på vilken typ av information texten 

innehåller (Polit & Beck, 2017). Samtliga resultat som redovisas i det här arbetet kommer från 

primärkällor det vill säga från originalartiklar. 

Inkluderade studiers resultat lästes igenom grundligt flertal gånger och huvudfynden 

sammanfattades till en artikelmatris med metod, resultat och kvalitet, se Bilaga 2. Polit och 

Beck (2017) betonar att vid en litteraturöversikt är det användbart att upprätta ett system 

exempelvis en artikelmatris för sammanfattning av varje artikels nyckelfynd. Detta underlättar 

för forskaren att få en överblick över artiklarnas resultat eftersom litteraturstudier består av 

flertalet studier och vars resultat kan ha varierande karaktär. 

Efter att samtliga inkluderade studiers resultat granskats och lästs upprepande gånger 

påbörjades en analys av informationen vilket innebär att identifiera viktiga teman eller koder 

som representeras i informationen. Relevanta resultat i artikeln överströks med 

överstrykningspenna för att författaren sedan lättare kunde gå tillbaka och hitta informationen. 

Polit och Beck (2017) poängterar för att kunna göra en god kodning av innehållet i text krävs 

det att författaren läser en viss mängd information för att sedan försöka hitta möjligheter för 

att kategorisera informationen till olika kategorier. Polit och Beck (2017) menar vidare att 

teman och mönster kan ibland med lätthet identifieras med hjälp av artikelmatrisen som 

tidigare gjorts för att sammanfatta de inkluderade studiernas resultat. Istället för att författaren 

ska bläddra igenom en stor mängd artiklar.    

 

Forskningsetiska övervägande  
 

Forskare som vill utföra forskning har ett krav på sig att den forskning som ska bedrivas ska 

vara av god kvalitet där tillgängliga kunskaper fördjupas och utvecklas utan att individen 

kommer till skada. Därför har forskaren en skyldighet att överväga nyttan gentemot möjliga 

risker och konsekvenser för individen, både kortsiktliga och långsiktliga följder för individen 

ska tas i beaktning. En forskning som avser studier på människor ska alltid föregås av en 

etikprövning enligt etikprövningslagen. Etikprövningskommittén bedömer om den aktuella 

forskningen kan godkännas med anledning att den utförs med respekt för människovärdet, där 
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förväntat resultat inte kan nås annat sätt än förestående (Vetenskapsrådet 2016; 

Vetenskapsrådet, 2011).  

Samtliga artiklar som har använts till det här arbetet har etiska överväganden där det framgår 

att studien genomgått en etikprövning och har godkänts av en etisk kommitté. Samt även att 

deltagandet har varit frivillig och deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

att uppge någon anledning. Att följa god vetenskaplig sed har varit målsättningen med det här 

arbetet, det vill säga ingen vetenskaplig oredlighet har förekommit i form av stöld eller plagiat 

av någon annans text som framställs som egen (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär att all 

text som redovisas är översatt till svenska, framförallt engelska texter och en omskrivning av 

samtliga texter har skett med egna ord utan att kärnan i texten har förlorats. Källan till 

texterna i arbetet är också tydligt definierat genom att upphovsman anges fortlöpande i texten 

och originaltext återfinns i referenslistan. En annan målsättning med det här arbetet har också 

varit att inta ett opartiskt förhållningssätt vid granskning och sammanställning av resultat. 

Detta för att minimera risken för förvrängd och fabricerad resultat genom att inte utesluta 

resultat som avviker från övriga resultat (Vetenskapsrådet, 2011).   

 

RESULTAT 

Följande huvudrubriker har identifierats utifrån likheterna och skillnaderna ur de 17 artiklarna 

som den här litteraturöversiktens resultat bygger på, se Tabell 2. Resultat rubriker. 

Huvudrubrikerna är utformade efter arbetets syfte och frågeställningar. Under 

huvudrubrikerna har även underrubriker utformats som ytterligare belyser kvinnors 

upplevelse av ofrivillig barnlöshet. 

Tabell 2. Resultat rubriker 

 
Huvudrubrik  Underrubrik 1 Underrubrik 2 Underrubrik 3 Underrubrik 4 Underrubrik 5 

Ett fortsatt liv 

utan barn efter 

misslyckade 

försök att bli 

mamma 

Förlorad hopp Isolering som 

skyddsmekanism 

Barnlöshet som 

stigma 

Stödets närvaro 

och frånvaro 

Oro och rädsla 

över att förlora 

partnern 

Känslorna efter 

ofrivillig 

barnlöshet när 

längtan och 

önskan efter ett 

barn är starkt 

Sorgen över 

barnlösheten 

Ödets handling 

eller livets orättvisa 

som ett straff från 

Gud 

   

Synen på den egna 

kroppen och 

kvinnligheten 

Kroppen är ett 

hinder som 

orsakar smärta 

och lidande 

Känslan av att vara 

ofullständig som 

kvinna  

   

Livet måste gå 

vidare 

Negativa coping 

strategier för 

hanterbarhet av 

barnlösheten 

Livet har en 

mening 

Livserfarenheter 

formar den vi 

blir 

Adoption och 

önskan efter 

biologiska band 

 

Ett fortsatt liv utan barn efter misslyckade försök att bli mamma 
 



 

15 

 

Förlorad hopp 

En del barnlösa kvinnor belyser att hoppet om graviditet var en viktig beståndsdel under 

försöken att uppnå graviditet. Kvinnorna hoppades ständigt att en graviditet och födseln av ett 

barn skulle bli en verklighet, möjligheten fanns trots att den dock var osäker. Hoppet var 

under den perioden en drivkraft och en oerhörd viktig del som fick tillvaron att fortgå. Hoppet 

till en graviditet minskade i takt med tiden. Kvinnorna ville inte acceptera att de var infertila 

och hoppades in i det längsta på att en graviditet skulle visa sig tillkänna (Johansson & Berg, 

2005).  

 

Kvinnorna uppvisade en besvikelse gentemot den medicinska teknologin och hoppet om en 

eventuell graviditet med anledning av att de inte blev hjälpta av behandlingen (Su & Chen, 

2006). Den hög specialiserande medicinska tekniken kunde inte lösa deras infertilitets 

problem då den höga åldern var en avgörande eller bidragande faktor till minskade 

graviditetschanser (Cipolletta & Faccio, 2013; Su & Chen, 2006). Infertiliteten gav upphov 

till en förlust om hoppet att få barn, det vill säga en förlorad dröm som efterlämnade en 

tomhet efter sig (McCarthy, 2008). Barnlösa kvinnor upplevde en förlust av kontroll över sina 

liv vilket var relaterad till infertiliteten. Hoppet om ett barn hade tagit en överhängande del av 

livet (Volgsten, Skoog Svanberg & Olsson, 2010). 

 

En del barnlösa kvinnor kan ta moderskapet för givet och ha den uppfattningen att moderskap 

till följd av en spontan graviditet kommer att ske naturligt och också utan större svårigheter 

(Todorova & Kotzeva, 2006). När detta inte sker upplever flertalet barnlösa kvinnor en stress 

och ångest som är relaterad till förmågan att inte kunna få barn (Ried & Alfred, 2013). För 

vissa barnlösa kvinnor upplevs moderskapet som en källa till styrka och status (Mumtaz, 

Shahid & Levay, 2013). Att andra människor sedan anmärkte barnlösheten upplevdes som 

sårande med anledning av att kvinnorna såg barnlösheten som ett personligt misslyckande där 

de skuldbelägger sig själva för barnlösheten (Ried & Alfred, 2013). En del barnlösa kvinnor 

uttrycker en önskan om att få vara osynliga i sammanhang där andra människor är i deras 

närhet och diskuterar infertilitet och barn (Todorova & Kotzeva, 2006). 

Isolering som skyddsmekanism 

Barnlösheten gjorde att flertalet barnlösa kvinnor valde att isolera sig och dra sig undan från 

sin omgivning, släkt och vänner, med anledningen av att de upplevde att det inte längre var 

viktigt med samröre med andra (Johansson & Berg, 2005). Kvinnorna uttryckte att de hellre 

valde att vara ensamma än deltog i sociala aktiviteter. Detta var ett sätt att undvika att svara 

på besvärade frågor och kommentarer om deras barnlöshet (Behboodi-Moghadam, Salsali, 

Eftekhar-Ardabily, Vaismoradi & Ramezanzadeh, 2013). Kvinnorna ville inte prata om sin 

infertilitet med andra människor eftersom de ansåg att det var en privat angelägenhet. 

Dessutom upplevde en del av kvinnorna att andra människor inte skulle förstå innebörden av 

att vara barnlös (Johansson & Berg, 2005). Isoleringen var även också ett sätt att undvika 

sociala tillställningar där vänner som hade barn eller var gravida skulle närvara. Detta på 

grund av att kvinnorna tyckte att det var besvärligt och stressande att vara i närheten av dem 

(Harris & Daniluk, 2010; Karaca & Unsal, 2015; McCarthy, 2008). I synnerhet när barn var 

närvarande vilket spädde på kvinnornas känsla av förlust (Harris & Daniluk, 2010).  

 

Att vara nära barn gjorde att deras barnlängtan blev ännu starkare och kvinnorna upplevde att 

de inte hörde hemma i en omgivning som involverade barn. (Sternke & Abrahamson, 2015; 

Todorova & Kotzeva, 2006). En del barnlösa kvinnor upplever att infertiliteten placerar dem i 

ett annat fack vid sociala sammanhang i jämförelse med andra kvinnor vilket upplevs som 

dömande. Därför väljer också dessa kvinnor att undvika sociala aktiviteter (McCarthy, 2008). 
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Isoleringen blir för kvinnorna ett sätt att skydda sig från besvärande frågor från omgivningen 

och samtidigt undvika att berätta för andra människor vad som sker i ens liv (Cipolletta & 

Faccio, 2013). 

 

Barnlöshet som stigma 

Barnlösa kvinnor kan känna sig stigmatiserade och uppleva ett utanförskap som grundar sig i 

det faktum att de har misslyckats med att förse familjen med ett barn (Karaca & Unsal, 2015; 

Mumtaz, Shahid & Levay, 2013). Kvinnorna ser sig då som en börda för familjen (Karaca & 

Unsal, 2015). En del barnlösa kvinnor beskriver en stigmatisering från den sociala 

omgivningen genom att vara stämplad som värdelös och sakna mening i livet (Mumtaz et al., 

2013; Obeisat, Gharaibeh, Oweis & Gharaibeh, 2012).  

 

”People describe the infertile woman as a tree without corps, which must be cut off 

from its roots” (Obeisat et al., 2012, s. 446). 

Kvinnorna beskriver fertiliteten som en stor del av deras existens genom att de upplever att 

fertiliteten är en central och viktig del av deras liv. Kvinnorna beskriver vidare att de anser att 

meningen med livet är att försäkra en utökning av familjen (Johansson & Berg, 2005). När 

detta inte blir en verklighet är kvinnorna benägna att klandra och skuldbelägga sig själva för 

barnlösheten (Karaca & Unsal, 2015; Volgsten et al., 2010). Infertila kvinnor beskriver vidare 

infertiliteten som någonting som fyller en mening i livet det vill säga en strävan med 

behandling att uppnå graviditet. Men också som någonting som bringar ett oerhört lidande 

som är sammankopplad med känsla av förlust av kontroll och den egna självuppfattningen 

(McCarthy, 2008).  

Barnlösheten leder ibland till att en del barnlösa kvinnor utkämpar en kamp med sig själva i 

ett försök att försonas med sina motsatta identiteter av det egna jaget. Kvinnorna kämpar med 

den egna självuppfattningen genom en kamp som kretsar kring deras nuvarande identitet som 

infertil och barnlös (McCarthy, 2008). En del barnlösa kvinnor hade tänkt sig själva som 

mödrar i framtiden vilket hade varit en del av deras självbild. När moderskapet inte blev 

verklighet hade kvinnorna svårt att integrera barnlösheten med bilden av det tidigare 

förväntade jaget (Todorova & Kotzeva, 2006). Vissa barnlösa kvinnor upplever att om 

infertilitet sågs med samhällssynen som ett handikapp skulle detta underlätta stigmatiseringen 

som kretsar kring tillståndet. Dessa kvinnor har synsättet att om infertilitet hade en etikett som 

ett handikapp så skulle deras tillstånd som infertil och smärtan som det innebär att vara infertil 

erkännas i samhället. Detta skulle i sin tur leda till att samhällets syn på den infertila kvinnan 

som en ofullständig kvinna skulle kunna komma att ändras (Sternke & Abrahamson, 2015).  

Stödets närvaro och frånvaro 

Flertalet barnlösa kvinnor upplever partnerns stöd som en viktig del i tillvaron. Partnerns stöd 

upplevs som den mest signifikanta och huvudsakliga stödet med anledning av att kvinnorna 

tröstas av att dela upplevelsen tillsammans med någon som befinner sig i samma situation 

(Harris & Daniluk, 2010; Karaca & Unsal, 2015; Peters, Jackson & Rudge, 2011). 

Majoriteten av de ofrivilligt barnlösa kvinnorna har en ökad benägenhet att söka sig till andra 

barnlösa kvinnor. Detta med anledning av att de har upplevelsen av att det endast är en person 

som har barnlängtan och har upplevt en liknande situation som kan ha förståelse för deras 

situation (Karaca & Unsal, 2015). Barnlösa kvinnor upplever sig bara bli förstådda av kvinnor 

som genomlevt liknande situation som de själva (Ried & Alfred, 2013; Todorova & Kotzeva, 

2006). 
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En del barnlösa kvinnor uttrycker en ilska och frustration över andra människor som påstår 

sig förstå deras känslor som barnlösa trots att de själva inte är infertila eller har befunnit sig i 

liknande situation (Harris & Daniluk, 2010). Eller en frustration och ilska över andras brist på 

förståelse av betydelsen av ett fortsatt liv som barnlös (Ried & Alfred, 2013; Volgsten et al., 

2010). Även en frustration gentemot sin omgivning i form avundsjuka förekom hos vissa av 

de barnlösa kvinnorna (Ried & Alfred, 2013). Avundsjukan handlade om svårigheterna kring 

att se andra kvinnor som var gravida. Vilket upplevdes som besvärligt med anledning av att 

kvinnorna ansåg att hela deras omgivning var gravida och blev det utan vidare ansträngning 

(Karaca & Unsal, 2015; Sternke & Abrahamson, 2015).  

 

Oro och rädsla över att förlora partnern 

En del barnlösa kvinnor beskriver svårigheterna med att acceptera oförklarad infertilitet 

(Todorova & Kotzeva, 2006; Volgsten et al., 2010). Samtidigt upplevde kvinnorna att det 

också var besvärligt med kännedom om att orsaken till infertiliteten låg hos henne (Volgsten 

et al., 2010). En oro över relationens varaktighet med partnern gör sig påmind när kvinnan 

inte kan uppfylla drömmen om ett barn. Samlivet med partnern kan bli påverkad och 

förändrad eftersom kvinnan kan anse att samlaget saknar syfte med anledning av att samlaget 

inte kunde leda till konception (Obeisat et al., 2012). Samlivet hade varit en målorienterad 

uppgift som kretsade kring vilken period i cykeln kvinnan befann sig i ett försök att öka 

chanserna för konception (Todorova & Kotzeva, 2006). Infertilitet orsakad av kvinnlig faktor 

upplevs som någonting svårt för kvinnan att hantera (Volgsten et al., 2010). Svårigheten med 

denna vetskap grundar sig i en rädsla hos en del barnlösa kvinnor som innefattar en oro att bli 

lämnade av sina partner (Behboodi-Moghadam et al., 2013). Detta med anledning av att 

kvinnan hade tankegångar kring att partnern kunde tappa intresset och gå vidare med sitt liv 

och skaffa barn med en annan kvinna (Behboodi-Moghadam et al., 2013; Volgsten et al., 

2010). Eller också att partnern ska lämna förhållandet på grund av pressen från omgivningen, 

framförallt svärfamiljen som klandrar kvinnan för barnlösheten (Behboodi-Moghadam et al., 

2013; Karaca & Unsal, 2015).  
 

”I feel that it is his right to have a child but I cannot bring him a baby.” (Behboodi-

Moghadam et al., 2013, s. 44). 

 

Känslorna efter ofrivillig barnlöshet när längtan och önskan efter ett barn är starkt 
 

Sorgen över barnlösheten 

Barnlösheten frambringar negativa känslor hos barnlösa kvinnor som innefattar känslor av 

skuld och självklandra, besvikelse på det egna jaget, ångest, frustration och depression (Ried 

& Alfred, 2013). Förlusten hos kvinnorna innebar en förlust av att inte kunna bli mor eller 

farföräldrar samt även en besvikelse över att i framtiden inte kunna ge barnbarn till sina egna 

föräldrar (Karaca & Unsal, 2015; Peters et al., 2011; Volgsten et al., 2010). Vilket var en 

faktor som gav upphov till sorg hos kvinnorna (Karaca & Unsal, 2015). 

Sorgen hos ofrivilligt barnlösa kvinnor kan handla om en sorg över oförmågan att bära en 

graviditet och att förbli barnlös och inte kunna utöka familjen som önskat. En del barnlösa 

kvinnor kan även uppleva en sorg över att inte kunna bekräfta förhållandet som de lever i 

genom en graviditet och föräldraskap till ett barn. Dessa kvinnor beskriver barnlösheten som 

en smärta som fyller dem med tomhet (Johansson & Berg, 2005). Att se sina vänner och 

bekanta leva ett liv enligt normen för en parrelation som innefattar ett samliv med barn var 
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svårt att hantera för en del barnlösa kvinnor. Detta med anledning av att det frambringade en 

sorgsenhet samtidigt som det var en påminnelse av någonting som de själva hade svårigheter 

att uppnå (Peters et al., 2011). 

”She [sister-in-law]is due to give birth any tick of the clock, and even now I can´t 

even bear to think about that. That just gets me really angry, upset, totally irrational”. 

(Peters et al., 2011, s. 134). 

Ofrivilligt barnlösa kvinnor beskriver en djup rotad förlust och sorg över barnlösheten genom 

att de känner sig förkrossade och helt trasiga. Detta på grund av att de har upplevelsen av att 

de har nått livet botten när graviditet och födseln av ett barn aldrig blir verklighet (Harris & 

Daniluk, 2010). Studien av Lee et al. (2010) visar att en del barnlösa kvinnor hanterar sorgen 

efter barnlösheten genom accepterande av situationen, vilket också är följt av känslor av ilska, 

förnekelse, depression och isolering. För en del barnlösa kvinnor är sorgen kopplad till 

infertiliteten och antal tidigare misslyckade försök att uppnå en graviditet (Harris & Daniluk, 

2010). Flertalet barnlösa kvinnor beskriver en svårighet med att handskas med sorgen efter 

misslyckade försök att uppnå moderskap. Sorgen kunde yttra sig i känslor av tomhet och 

meningslöshet (Volgsten et al., 2010). Samt även känslor av frustration, förlust och nederlag. 

(Su & Chen, 2006; Volgsten et al., 2010). I det sammanhanget upplevde många ofrivilligt 

barnlösa kvinnor att frånvaron av barn gjorde livet meningslöst att leva (Todorova & Kotzeva, 

2006). 

”…grief…it is a deep grief…yes, that is perhaps the strongest word that comes 

directly…emptiness…yes, the meaningfulness…there is something missing in your 

life…in any case when you reach this age…you feel…what is life about…it mabye 

that...the child part to say,...it feels as if you have been cheated...”. (Volgsten et al., 

2010, s. 1294). 

Smärtan och sorgen efter förlusten av hoppet om barn upplevs av barnlösa kvinnor som en 

sorg som aldrig helt kommer att försvinna. Kvinnorna beskriver en ständig påminnelse och 

sorg över förlorade barn genom att vid årsdagen av missfallen bli påminda av hur gammalt 

barnet hade varit om det hade fått leva (Harris & Daniluk, 2010). Sorgen i sin tur kunde 

ibland leda till att de barnlösa kvinnorna valde att isolera sig från omgivningen för att sörja i 

ensamhet (McCarthy, 2008). 

”It doesn´t really go away. This is like something died, but nobody else knows it. Only 

you know it. And so nobody else is mourning. ” (McCarthy, 2008, s. 322).  

Ödets handling eller livets orättvisa som ett straff från Gud  

En del barnlösa kvinnor beskriver infertilitet och barnlösheten som någonting som tar 

överhanden över livet att det tillslut nästan blir som en besatthet. När barnlösa kvinnor inte 

lyckas med att finna en mening med deras barnlösa situation kan det leda till tankar om att 

barnlösheten är en orättvisa (Karaca & Unsal, 2015). När en del barnlösa kvinnor kommer till 

insikt med att livet inte kommer att bli som de förväntat sig och planerat för kunde de inte 

förstå orättvisan i det. Att först handskas med infertilitet och sedan handskas med frånvaron 

av en graviditet upplevdes orättvist (Harris & Daniluk, 2010). Infertiliteten gav de ofrivilligt 

barnlösa kvinnorna en förståelse för världens orättvisa och en ökad förståelse för andras 

människors lidande (McCarthy, 2008).  

Barnlöshet kan ge upphov till en upplevd existentiell kris hos en del barnlösa kvinnor. Vilket 

grundade sig i att dessa kvinnor vände sig till religionen genom att antingen ifrågasätta Guds 

existens eller försöka finna en mening och en förståelse för barnlösheten (Karaca & Unsal, 
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2015). En del barnlösa beskriver orättvisan i form av att de blir testade av Gud eller andra 

krafter i universum (Harris & Daniluk, 2010). Genom att de ansåg att barnlösheten berodde på 

att de inte förtjänade att få barn och bli mödrar vilket var ett straff från Gud (Behboodi-

Moghadam et al., 2012). Kvinnorna menar vidare att barnlösheten var ett sätt att straffa dem 

för tidigare misstag medan andra såg barnlösheten som ett test eller ödets handling (Karaca & 

Unsal, 2015). 

 

”loss is terrible and miscarriage is awful…but it just seems a little bit more unjust 

when it happens to people who have tried so hard.” (Harris & Daniluk, 2010, s. 716 ).  

” Infertility has sent me on a spiritual journey in search of my lost soul.” (McCarthy, 

2008, s. 321). 

”God is not in control; things happen in this world that God has nothing to do with…” 

(McCarthy, 2008, s. 322). 

 

Synen på den egna kroppen och kvinnligheten 
 

Kroppen är ett hinder som orsakar smärta och lidande 

En del barnlösa kvinnor ser sig själva som den ”misslyckade kroppen” och med misslyckade 

kroppen menar dem att kroppen har misslyckats med infertilitetsbehandling för att uppnå 

konception (Todorova & Kotzeva, 2006). Vilket kunde härleda från erkännandet kring 

svårigheterna att uppnå graviditet som också kunde vara kopplad till den stigande åldern som 

gav upphov till att den reproduktiva funktionen blev försämrad (Su & Chen, 2006). Vissa 

barnlösa kvinnor kan tänka sig att en kvinnans kropp är en allierad när hon känner sig redo för 

att skaffa barn. Men vid misslyckande ses kroppen som en fiende, ett objekt, som förhindrar 

henne från att få ett barn (Cipolletta & Faccio, 2013). En del barnlösa kvinnor upplever att 

kroppen orsakar dem en psykisk smärta genom att den sviker och är inte samarbetsvillig när 

det krävs (Sternke & Abrahamson, 2015). Vissa ofrivilligt barnlösa kvinnor har synsättet att 

en kvinna måste kunna föda barn vilket är anledningen till varför kvinnan är utrustad med 

äggstockar och livmoder (Johansson & Berg, 2005). 

 

”Sometimes if feels as if I have been cheated out of a very important part of myself.” 

(Johansson & Berg, 2005, s. 60). 

”I sometimes feel that I am not a woman because I cannot bear a child. I think that I 

have one thing less than other women.” (Behboodi-Moghadam et al., 2013, s. 44). 

Självförtroendet hos en del barnlösa kvinnor är låg. Detta på grund av att de upplever sig vara 

värdelösa med anledning av att de inte ser sig själva som riktiga kvinnor eftersom de inte kan 

uppnå en graviditet och föda ett barn (Volgsten et al., 2010). Flertalet barnlösa kvinnor uppger 

dock en stolthet och tillfredsställelse efter att ha genomgått fertilitetsbehandling trots att en 

graviditet uteblev eller slutade i missfall. Behandlingen gav kvinnorna en känsla av ökat 

självförtroende med anledning av att de fick en insikt om att kroppen fungerade, men bara 

inte fullt ut för att kunna behålla graviditeten (Johansson & Berg, 2005).  

”when I felt so bad… there was something wrong with me I wasn´t a proper woman, I 

didn´t understand why my husband wanted to stay with me...because I couldn´t give 
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him what he wanted... I felt worthless...I thought I couldn´t do anything...” (Volgsten 

et al., 2010, s. 1293). 

Känslan av att vara ofullständig som kvinna 

Många ofrivilligt barnlösa kvinnor beskriver sig själva som ofullständiga människor med en 

kroppslig tomhet som grundar sig i deras oförmåga förverkliga drömmen om ett biologiskt 

barn (Todorova & Kotzeva, 2006). De ofrivilligt barnlösa kvinnorna beskriver vidare 

barnlösheten som avvikelse från att vara som andra människor på grund av en oförmåga att 

bilda familj genom en graviditet som blivit till enligt deras egna förmågor (Volgsten et al., 

2010). Känslan av att vara avvikande från andra människor kunde tänkas härleda ifrån 

insikten av att deras undermåliga funktion var kopplad till kroppen och dess reproduktiva 

system. Vilket var en följd av den stigande åldern som försvårade möjligheten att bli gravid 

(Su & Chen, 2006). En del barnlösa kvinnor uttrycker att de klandrar sig själva och kroppen 

för deras oförmåga att få barn (Karaca & Unsal, 2015). Infertiliteten lämnar kvinnorna med en 

känsla av att vara ofullständiga, att inte kunna bidra med ett barn till samhället lämnade en 

tomhet hos kvinnorna (McCarthy, 2008). Detta kunde ge upphov till att flertalet barnlösa 

kvinnor kände sig skyldiga, frustrerade och otillräckliga oavsett anledning till oförmågan att 

bära ett barn (Karaca & Unsal, 2015). När kvinnan kommer till insikt om att hon är infertil 

och inte kommer att kunna bära och föda barn upplever hon sig otillräcklig och tappar 

självkänslan (McCarthy, 2008). 

 

” One of characteristics of the female is to bear a and breastfeed and rise a child. If a 

woman fails to do this, she is not a perfect woman.” (Behboodi-Moghadam, 2013, s. 

44). 

” I´m frustrated my body won´t do what I want it to do.” (Ried & Alfred, 2013, s. 3). 

Återkommande frågor från omgivningen angående barnlöshet upplevdes smärtsamt för många 

barnlösa kvinnor. Detta med anledningen av att frågorna späder på kvinnornas upplevelse av 

att vara otillräcklig (Mumtaz et al., 2013). För många ofrivilligt barnlösa kvinnor är 

moderskapet ett sätt att tillfredsställa deras existens. Därför kan en oro och ångest uppstå varje 

månad vid menstruation. Vilket upplevs av en del barnlösa kvinnor som en konstant 

påminnelse om att de är ofullständiga som personer genom deras oförmåga att bli gravida 

(Obeisat et al., 2012; Todorova & Kotzeva, 2006). Kroppens oförmåga att uppnå konception 

leder till att många barnlösa kvinnor ifrågasätter sitt egenvärde och sina förmågor (Todorova 

& Kotzeva, 2006). 

 

Livet måste gå vidare 
 

Negativa coping strategier för hanterbarhet av barnlösheten 

Att klandra sig själv och catastrophizing vars betydelse är ”att uppleva någonting mycket 

värre än vad det är” (Dictionary, 2017) visade sig ha en signifikant negativ påverkan på 

barnlösa kvinnors hanterbarhet av barnlösheten. Negativa sätt att hantera barnlösheten hos 

dessa barnlösa kvinnor visade sig ha ett samband med subjektiva känslor som yttrade sig i 

ilska, ångest, förakt, avsky, nervositet och rädsla (Kraaij, 2009). Barnlösa kvinnor har visat 

sig ha mer depressionssymtom vilket är relaterat till infertiliteten. Kognitiva coping strategier 

som catastrophizing och klandra sig själv har visat sig ha koppling till depressionssymtomen 

(Kraaij, Garnefski, & Vlietstra, 2008). En del barnlösa kvinnor vidkänner att de är medvetna 

om att de inte har kontroll över fertiliteten och förmågan att bära en graviditet fram till 
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förlossning. Trots detta upplever dessa kvinnor att de är ansvariga för graviditetens negativa 

utfall. Detta genom att de inte hade lyckats förebygga att graviditeten slutade i missfall och 

därför klandrar de sig själva för missfallet (Harris et al., 2010).  

 

Livet har en mening 

Flertalet barnlösa kvinnor försöker gå vidare med livet genom erkännande av sin situation och 

ett intresse för det egna jaget för att upprätthålla för en god livskvalitet. Att skapa sig ett annat 

liv innebar en strävan att skapa sig en meningsfull framtid genom att skapa en mening i livet 

som inte kretsade kring föräldraskapet och att skaffa och föda barn. Att ge upp hoppet om ett 

eget biologiskt barn kunde för flertalet barnlösa upplevas som en livsavgörande förlust 

(McCarthy, 2008). Hoppet om ett barn omvandlas till att handla om att inse faktum och 

acceptera verkligheten i sitt liv som infertil och sträva efter att leva ett fortsatt liv utan barn. 

En del ofrivilligt barnlösa kvinnor kommer till en acceptans av barnlösheten genom att de 

kommer till insikt om att de har gjort allt i sin makt för att få barn (Su & Chen, 2006). I och 

med att dessa kvinnor gav upp hoppet kunde de börja omvärdera livet och se till faktorer som 

var meningsfulla för att sträva efter en önskvärd livskvalitet (McCarthy, 2008). En god 

livskvalitet och hanterbarhet kunde uppnås av en del barnlösa kvinnor genom emotionellt stöd 

och omvärdering av målsättningen av det ouppnåeliga målet att skaffa biologiskt barn (Kraaij, 

2009). Genom att omdirigera fokus från det ouppnåbara målet med graviditet och att föda ett 

biologiskt barn. Till att lägga fokus på mål som var uppnåbara ledde till att flertalet ofrivilligt 

barnlösa kvinnor kunde finna en fortsatt mening med livet (Kraaij, 2009; Peters et al., 2011). 

Kvinnorna valde då att fortsätta leva sina liv som de själva önskade genom att i första hand 

prioritera sig själva och deras kommande framtid (Su & Chen, 2006). Genom att barnlösa 

kvinnor ger upp förväntningarna på en graviditet och ett barn kan det leda till att kvinnan 

känner en frihet som både är fylld med lättnad och känsla av inre trygghet (McCarthy, 2008). 

 

”I was very angry with my defective body and of course it touched on my 

womanhood. But I don´t feel like that any more. As I said, it´s kind of like it´s really 

different paths. And it´s kind of like my creativity is redirected.” (Peters et al, 2011, s. 

135). 

”And from that point forward it was like, I was able to cope with a different direction 

in my life and accept it.” (Peters et al., 2011, s. 135). 

”And I think now we can actually set goals that are achievable and go out and do 

them.” (Peters et al., 2011, s. 136). 

 

Livserfarenheter formar den vi blir 

En del barnlösa beskriver att erfarenheten som infertiliteten har fört med sig innefattar en 

förmåga hos dem som innebär att de är bättre utrustade. Det vill säga att de är mer förmögna 

att i framtiden kunna hantera oväntade och smärtsamma omständigheter som kan komma att 

uppstå i livet (Harris & Daniluk, 2010). Under sorgeprocessen gång visade det sig att de flesta 

barnlösa kvinnor nådde en punkt i livet där en acceptans av deras livssituation som barnlös 

uppstod. Denna acceptans ledde till att de kunde gå vidare med livet (Lee et al., 2010). Att 

inte kunna ha en familj som involverade barn och däribland föräldraskapet beskrivs av 

barnlösa kvinnor som en annorlunda livssituation, men kvinnorna menar också att det är en 

livssituation fylld med frihet (Volgsten et al, 2010). En strävan efter att få perspektiv på livet 

var ett sätt för en del barnlösa kvinnor att försöka få hopp inför framtiden. Utmaningen för 

dessa kvinnor var att försöka hitta en acceptans för besvikelsen de fick gå igenom i samband 
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med barnlösheten. Och istället försöka fokusera på det positiva i livet som kunde innebära ”att 

inte älta över det man inte har utan snarare vara glad för det man har” (McCarthy, 2008). En 

del barnlösa kvinnor beskriver att de ansåg att syskonbarnen var ett sätt att föra vidare 

familjens gener vilket för dem var en försäkran om att familjen kommer att leva vidare 

(Johansson & Berg, 2005).  

 

Att hitta en positiv mening och inställning till barnlösheten kunde resultera i en personlig 

mognad som visade sig vara en bra mekanism för de barnlösa kvinnorna i studien av Kraaij 

(2009) och Kraaij et al. (2008) för hanterbarheten av barnlösheten. Den personliga mognaden 

kunde därmed ge upphov till en positiv inverkan på kvinnornas livskvalitet (Kraaij, 2009). En 

del barnlösa kvinnor beskriver att de psykisk kunde komma att acceptera barnlösheten, men 

att emotionellt komma till en acceptans av barnlösheten sågs som en svårighet som kanske 

aldrig kunde uppnås (Volgsten et al., 2010). Barnlösa kvinnor beskriver en medvetenhet krig 

påståendet ”livserfarenheter formar den vi blir” (McCarthy, 2008). 

 

Adoption och önskan efter biologiska band 

När kvinnan har gjort allt hon och partnern kunde göra för att få barn, med allt menas alla 

behandlingsmöjligheter dyker tankar upp angående möjligheterna kring att adoptera ett barn 

för att förverkliga tankarna om moderskap (Mumtaz et al., 2013). Att gå vidare med adoption 

ingav tankar och funderingar. De barnlösa kvinnorna förstod att adoptionsprocessen kunde 

komma att innebära en omfattande byråkratisk och påfrestande process. Vilket i sin tur skulle 

betyda att kvinnan återigen skulle sväva i ovisshet och befinna sig i en situation där hon inte 

hade någon kontroll över utgången av adoptionsprocessen (Harris et al., 2010). Det 

förekommer att efter misslyckande försök att uppnå graviditet har en del barnlösa kvinnor 

ingen vidare önskan om att skaffa barn på andra sätt och hoppet till moderskapet utesluts 

(Kraaij et al., 2008). Dessa barnlösa kvinnor kan då anse att en adoption av ett barn inte kan 

ersätta önskan efter en graviditet och ett biologiskt barn som har liknande drag som en själv. 

Utan biologiskt barn kan en del ofrivilligt barnlösa kvinnor uppleva att de inte efterlämnar 

någonting efter sig (McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). Att ha biologiska barn 

upplevs av flertalet barnlösa kvinnor som ett sätt fullborda familjen och underhålla samt 

bevara generationens fortlevande (Behboodi-Moghadam et al., 2013). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Litteraturöversikt är den metod som valdes för att besvara syftet med detta arbete. 

Anledningen till att litteraturöversikt valdes som metod var för att författaren ansåg att denna 

design kunde ge upphov till en bredare bild av kunskapsläget inom det valda området. Vilket 

är i samråd med Polit och Beck (2017) som menar att en litteraturöversikt ska förse läsaren 

med sammanställning av ett objektivt kritiskt granskade av fakta inom ett ämne genom att 

utvärdera befintligt kunskapsläge inom det valda ämnesområdet. 

Denna översikt har skapat en sammanställning av befintliga resultat från tidigare utförd 

forskning. Detta har genomförts genom författaren har valt att både kvalitativa och 

kvantitativa studier ska inkluderas i översikten för att på så sätt ytterligare bredda förståelsen 

kring kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet. Vilket kan anses vara en styrka med den 

här litteraturöversikten. Forsberg och Wengström (2016) menar att både kvalitativ och 
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kvantitativ ansats kan användas i en översikt. Detta med anledning av att en kombination av 

dessa två metoder ger upphov till att kunskapsläget inom ett forskningsområde belyses ur 

olika synvinklar genom att författaren får olika typer av information gällande ämnet. Polit och 

Beck (2017) belyser att det generellt är svårare för en forskare att hitta kvalitativa artiklar på 

grund av att en del databaser inte indexerar artiklar utifrån vilken metod författaren har valt att 

utföra studien på. Av samtliga 17 studier som inkluderats i den här litteraturöversikten är 14 

artiklar kvalitativa och tre artiklar är kvantitativa. Med det vill författaren betona att 

majoriteten av de inkluderade artiklarna är kvalitativa studier som beskriver kvinnors 

upplevelse av att vara ofrivillig barnlös. Kvalitativa studier tillämpar sig bra för att belysa en 

persons subjektiva upplevelse av ett specifikt fenomen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Trovärdighetsbegreppet ”thrustworthines” används inom kvalitativ forskning för att bedöma 

och beskriva en kvalitativ studies kvalitetsnivå. Trovärdighetsbegreppet innefattar fyra 

hörnstenar, vilka är överförbarhet (transferability), giltighet (dependability), verifierbarhet 

(confirmability) och tillförlitlighet (credibility). Överförbarheten innebär att forskaren 

uppvisar noggrann beskrivning av studiedeltagarna och studiens syfte. Giltighet bygger på att 

forskaren visar på under vilket tidsintervall insamling av data pågick. Verifierbarhet innefattar 

att forskaren redovisar för läsaren att resultaten bygger på insamlat datamaterial som är 

hållbart för tiden. Och slutligen tillförlitligheten handlar om att forskaren påvisar 

analysprocessens olika steg (Kristensson, 2014). Validiteten hos en kvalitativ studie kan 

exempelvis diskuteras genom huruvida forskaren följer den valda metoden fullt ut eller om 

vissa delar saknas eller har uteslutits (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Författaren till den här litteraturöversikten har granskat samtliga kvalitativa studier till medel 

eller hög kvalitet. De kvalitativa studier som fick betyget medel berodde på att vissa delar av 

forskningsmetoden och analysen antingen inte var väl beskrivna eller inte fullt beskrivna. 

Kristensson (2014) betonar att en studies tillförlitlighet kan stärkas genom att forskaren 

synliggör analysprocessen för läsaren. Detta kan möjliggöras genom att forskaren synliggör 

exempel ur analysen via till exempel en tabell som läsaren kan ta del av. 

Begreppen reliabilitet och validitet används främst för att värdera kvantitativ forskning. 

Reliabiliteten innebär ett mätinstruments förmåga att mäta ett fenomen där samma resultat 

uppstår vid upprepande mätningar. Med validitet menas att ett mätinstrument mäter det som 

den faktiskt är avsedd att mäta (Forsberg & Wengström, 2016). Kvantitativa artiklar som har 

används i den här litteraturöversikten har granskats till hög kvalitet av författaren. Detta med 

anledning av att artiklarna har en tydlig beskriven val av metod samt även en påföljande 

metod diskussion där det framgår hur författarna belyser styrkan och svagheterna med sina 

mätinstrument. 

En annan styrka i den här litteraturstudien är att olika databaser användes i försök att samla 

ihop så många relevanta studier som möjligt. Litteratursökningen utfördes i databaserna 

Pubmed och CINAHL. Dessa databaser valdes på grund av att deras huvudfokus ligger på 

vetenskapliga tidskrifter som täcker stora områden inom omvårdnad och medicin. Sökorden 

kombinerades ihop med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR för att bredda 

sökningen. De booleska operatorerna används i stort sett för att begränsa eller utöka en 

sökning. Operatorn NOT användes inte under sökningarna med anledning av att NOT smalnar 

av en sökning och därmed finns en risk att relevant litteratur gallras bort (Polit & Beck, 2017). 

Flertalet av artiklarna som valdes ut från sökningarna CINAHL återfanns återigen vid 

sökningen i Pubmed och vice versa. Därav det låga antalet inkluderade artiklar i vissa 

sökningar som redovisas i Tabell 1. Databassökning. 
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En ytterligare styrka med det här arbetet är att samtliga artiklar som redovisas i resultatet är 

original artiklar som är peer-reviewed vilket innebär att artiklarna har granskats av en eller 

flera oberoende granskare innan de publicerats av tidskriften. Tidskrifter som tillhandahåller 

sig med peer-reviewed artiklar uppskattas högre än andra tidskrifter. Peer-reviewed artiklar 

anses också ha högre trovärdighet med anledning av att resultatet anses övervägande vara 

sanningsenliga och ha hög evidens (Polit & Beck, 2017).    

Forsberg och Wengström (2016) menar att avsaknad av kvalitetsbedömning av inkluderade 

artiklar i en litteraturöversikt ökar risken för att felaktiga slutsatser dras från översikten. 

Samtliga artiklar som valdes ut att sammanställas till ett resultat har genomgått en 

kvalitetsgranskning utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag som klassificerar 

en studies vetenskapliga kvalitet vilket är framställd utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Författaren ska ha i åtanke att alla 

publicerade vetenskapliga artiklar inte alltid är av hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 

2016). Med detta i åtanke hade författaren avsikten att de inkluderade artiklarna skulle ha en 

god vetenskaplig kvalitet utifrån granskningen för att litteraturöversiktens sammanställning 

skulle vara tillförlitlig. Vilket också kan tänkas tillföra en styrka till den här 

litteraturöversikten. Samtidigt kan det också tänkas vara en svaghet med tanke på att en 

studies kvalitet kan variera beroende på vilken person som har granskat studien.  

En annan styrka i denna litteraturöversikt visade sig vara att samtliga studier redovisade 

liknande resultat trots att de är utförda i fyra olika världsdelar med olika populationer, det vill 

säga Europa, Asien, Nordamerika samt Oceanien. Författaren har också valt att se de 

geografiska skillnaderna i studierna som en styrka med anledning av att kvinnor med olika 

ursprung ger en bredare spridning av kvinnors upplevelser av barnlöshet. 

En slutlig styrka med den här litteraturstudien är att samtliga artiklar som har inkluderats är 

aktuell forskning. Med det menas att samtliga artiklar inte är äldre än tolv år. Forsberg och 

Wengström (2016) och Polit och Beck (2017) belyser att litteraturen som ska ingå i en 

litteraturstudie ska vara aktuell och därför bör litteraturen som ska ingå begränsas till en viss 

tidsperiod, exempelvis inom de senaste 15 åren.   

Syftet med detta arbete var att belysa kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet. En svaghet 

med denna litteraturöversikt kan tänkas vara att en del artiklar vars resultat denna 

litteraturöversikt har sammanställts utifrån är utförda med syftet att belysa både kvinnors och 

mäns upplevelser av barnlöshet. Dessa artiklar har inkluderats med anledningen av att 

kvinnornas och männens upplevelser redovisades var för sig eller genom att jämförelser 

utfördes mellan kvinnans och mannens upplevelser. Även artiklar där det inte tydligt framgick 

skillnaden mellan kvinnans och mannens upplevelser inkluderades också med anledningen av 

att författaren redovisade ett studiedeltagande där kvinnorna i studien i stor majoritet var 

överrepresenterade i jämförelse med männen. 

Forsberg och Wengström (2016) belyser att översiktsstudier kan ha svagheter som är 

relaterade till att tillgången till relevant forskning har varit begränsad. Vilket är en svaghet i 

denna litteraturstudie eftersom författaren inte hade tillgång till alla relevanta artiklar i full-

text som svarade på syftet. Detta på grund av att Sophiahemmets Högskola har en begränsad 

tillgång på vetenskapliga artiklar i full-text. Alternativet är att studenten väljer att via 

bibliotekarien beställa relevanta artiklar som bekostas av studenten.  

Forsberg och Wengström (2016) menar vidare att ett selektivt urval av relevanta artiklar som 

stödjer författarens egen ståndpunkt är en svaghet som kan uppstå i en litteraturöversikt. I 

uppförandet av detta arbete har författaren intagit en ståndpunkt av att vara objektiv vilket 
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även har eftersträvats av författaren under hela arbetets gång. Genom att vara objektiv har 

författaren strävat efter att minimera risken för snedvridet resultat. För att uppnå detta har 

ingen artikel uteslutits i samband med sammanställningen då resultatet eventuellt visade sig 

vara avvikande från övriga resultat och kanske också från författarens tidigare uppfattning och 

förförståelse (Polit & Beck, 2017).  

Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska och med det finns det en befintlig risk att 

resultatet kan ha blivit något missvisande på grund av eventuell felaktig översättning eller 

tolkning av texten från författaren då engelska inte är modersmålet. Polit och Beck (2017) 

menar att det är en utmaning att skriva en litteraturöversikt med anledning av att en stor 

mängd material ska kondenseras och sammanställas till några få sidor. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelse av ofrivillig 

barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma. Den här litteraturöversikten påvisar 

sambandet mellan senareläggande av barnafödande och åldersrelaterad infertilitet vilket ses i 

studierna av Locke & Budds (2013) och Loke et al. (2011). Kvinnorna i dessa studier riskerar 

att bli ofrivilligt barnlösa vilket är relaterad till ålder som en följd av deras val att senarelägga 

barnafödandet. Detta kunde även påvisas i resultatet av den här litteraturöversikten. Genom 

att kvinnorna i studien av Su och Chen (2006) kunde erkänna svårigheterna med att uppnå 

graviditet vilket var kopplad till den stigande åldern som gav upphov till att deras 

reproduktiva funktion var försämrad. Skoog Svanberg & Sydsjö (2016) påtalar att en ålder 

mellan 35-36 år är ogynnsam för en kvinnas fertilitet vilket också även minskar kvinnans 

chanser att uppnå graviditet när fertiliteten sjunker i samband med den stigande åldern. I tre 

olika studier om kvinnors infertilitet relaterat till stigande ålder framkommer det att kvinnorna 

i studierna inte hade någon som helst aning om när i livet en kvinnas fertilitet började sjunka. 

Kvinnorna i dessa studier blev förvånade över att veta att deras graviditetschanser var låga 

vilket var relaterat till deras höga ålder. Kvinnorna hade uppfattningen att en kvinnas fertilitet 

började sjunka i takt med att kvinnan kommer till en ålder på 40 år och fram till menopausen 

(Mac Dougal, Beyene & Nachtigall, 2013; Daniluk, Koert & Cheung, 2012; Wyndham, 

Figueira & Patrizìo, 2012). Wyndham et al. (2012) menar vidare att kvinnan i ett tidigt skede 

bör delges ändamålsenligt information om när i livet en kvinnans fertilitet börjar sjunka och 

vilka obstetriska risker det innebär med valet att senarelägga barnafödandet. Samt också 

information om den begränsade möjligheten för kvinnan att uppnå konception genom 

assisterad reproduktiv behandling på grund av en framskriden ålder. Författarna menar då att 

detta skulle underlätta för kvinnan att förstå när möjligheterna att bli gravid var störst, när och 

om kvinnan önskade att bli gravid.  

En del av kvinnorna i studien Mac Dougal et al. (2013) framlägger att om de i ett tidigare 

skede hade fått information om fertilitetsnedsättande faktorer såsom åldersrelaterad infertilitet 

så hade de troligtvis valt att skaffa barn tidigare. Kvinnorna i studien hade en medelålder på 

42 år när de påbörjade en IVF behandling. Majoriteten av kvinnorna å andra sidan säger att 

även om informationen hade kommit tidigare så hade utgången varit densamma. De hade 

ändå inte kunnat påbörja barnafödandet med anledning av att omständigheterna i livet just då 

inte tillät dem att skaffa barn. Detta kan i viss mån kanske bero på att kvinnor i större 

utsträckning väljer att senarelägga barnafödandet för att hinna utbilda sig klart och uppfylla 

målet med sina karriärer (Wyndham et al., 2012).  
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Resultatet i denna litteraturöversikt visade en samstämmighet gällande barnlösa kvinnors val 

att isolera sig från sin omgivning. Isoleringen var ett sätt att undvika att vara i närheten av 

barn vilket upplevdes besvärande. Barnen var en påminnelse av någonting som de inte hade 

lyckats åstadkomma. Isoleringen var också ett sätt för kvinnorna att undvika att svara på 

bevärande frågor från släkt och vänner gällande deras barnlöshet (Behboodi-Moghadam et al., 

2013; Cipolletta & Faccio, 2013; Harris & Daniluk, 2010; Karaca & Unsal, 2015; McCarthy, 

2008; Sternke & Abrahamson, 2015). Känsla av avundsjuka är också en anledning till 

isolering från omgivningen. Barnlösa kvinnorna väljer då att undvika gravida kvinnor 

eftersom det är smärtsamt för dem att förhålla sig till andras graviditeter (Glover et al., 2009). 

I majoriteten av studierna i den här litteraturöversikten är isolering en framträdande coping 

strategi både på gott och ont för kvinnan. Författaren tolkar isoleringen som en 

skyddsmekanism från de barnlösa kvinnornas sida. Isoleringen blir ett sätt att bygga en mur 

runtom sig själv som ett skydd en från att bli ledsen och sårad av andras blickar och 

kommentarer. 

I litteraturöversikten av Allan (2013) framkommer det att assisterad reproduktiv behandling 

upplevs som en stressande faktor som framkallar känslor av ångest. Vilket också hade ett 

samband med depressionssymtom hos vissa individer. Ying et al. (2015) menar att flertalet 

kvinnor upplever att en IVF behandling är en känslomässig smärta som framkallar känslor av 

frustration, ångest och besvikelse. Vilket är relaterat till en oro kring utgången av 

behandlingen. Detta har även påvisats i resultatet i studierna av Cipolleta och Faccio (2013), 

Sternke och Abrahamson (2015), Su och Chen (2006) samt Volgsten, et al. (2010). Även i 

studien av Harris et al. (2010) beskriver kvinnorna också liknande upplevelser. Kvinnorna 

beskriver att de hade kommit till en punkt där de upplevde att de emotionellt inte kunde 

investera fullt ut i en potentiell IVF graviditet på grund av flertalet känslomässiga besvikelser 

efter otalt misslyckade försök. Kvinnorna beskrev en lättnad över att deras IVF graviditet 

hade uteblivit med anledning av att de var oroliga över att ett positivt graviditetstest hade 

inneburit ytterligare nio månader av ständigt oro och rädsla över graviditetens utgång. En 

rädsla över att än en gång uppleva besvikelsen när graviditeten slutade i missfall.  

IVF behandlingens känslomässiga berg och dalbana är någonting som ytterligare en gång 

påvisats i studien av Ladores & Aroian (2015) där kvinnorna som uppnått graviditet efter 

assisterad behandling inte fullt kunde njuta av sina graviditeter. Detta med anledning av att de 

upplevde en graviditet fylld med oro och ångest för att graviditeten skulle sluta i en besvikelse 

och förlorad hopp. Men kvinnorna i studien av Johansson och Berg (2005) upplever 

motsatsen. Där upplevde kvinnorna att IVF behandlingen var en positiv och viktig del av 

deras liv. Det fanns en glädje över att ha kunnat genomgå IVF behandling trots att utgången 

inte blev det önskade. Det blev nästan som en bekräftelse för kvinnorna att deras kroppar 

fungerade men bara inte fullt ut som den skulle. IVF behandling för med sig både glädje och 

sorg, hopp och besvikelse, smärta och lidande. Samt också ett tillstånd där kvinnan och 

partnern kan befinna sig i kris på grund av återkommande misslyckanden att nå sina mål om 

barn. Författaren till det är arbetet tolkar dessa fynd som att nyttan med IVF överväger alla 

negativa upplevelser som IVF frambringar. Därför är människan, framförallt kvinnan, beredd 

att utsätta sig för den psykiska och fysiska påfrestningen som en IVF behandling innebär för 

att förverkliga drömmen om ett barn. Detta är påtagligt synbart i studien av Todorova och 

Kotzeva (2006) där kvinnorna var beredda att göra allt som krävdes för att få ett biologiskt 

barn även om det innebar ett lidande över en längre tidsperiod. Kvinnorna valde att stå ut med 

den psykiska och fysiska smärtan som behandlingen innebar, trots att smärtan med 

behandlingen stundtals var överväldigande. Frustrationen och ångesten under IVF 

behandlingen kan tänkas ha ett samband med att samlivet med partnern blir påverkat, vilket 

förekommer i studien av Piva et al. (2014). Samlaget förlorar sin essens och njutningen 
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handlar bara om att kvinnan ska bli befruktad. Även i resultatet påvisas detta, den del barnlösa 

kvinnor upplevde ett förändrat samliv med sina partner eftersom kvinnan ansåg att samlaget 

saknade syfte då det inte kunde leda till konception (Obeisat et al., 2012).  

Det framkommer också i resultatet i denna litteraturöversikt att barnlösheten påverkade 

samlivet till så vida att kvinnan hade en oro över att partnern skulle lämna förhållandet. För 

att välja att gå vidare med en annan kvinna som kunde bekräfta förhållandet genom att föda 

barn (Behboodi-Moghadam et al., 2013; Karaca & Unsal 2015; Mumtaz, Shahid & Levay, 

2013; Obeisat et al., 2012). Detta kan sättas i samband med att en del barnlösa kvinnor ser sig 

själva som den ”misslyckade kroppen” och med misslyckade kroppen menar de att kroppen 

har misslyckats med infertilitetsbehandling för att uppnå konception. Kvinnan ser sig själv 

som ofullständig och barnlösheten blir en avvikelse från att vara som andra kvinnor som kan 

föda barn (Volgsten et al., 2010; Todorova & Kotzeva, 2006). Författaren till denna studie 

tycker sig se ett samband mellan synen på den egna kroppen och att klandra sig själv för 

barnlösheten. Detta är ett påstående som författaren tolkar ur en stor del av studierna i den här 

litteraturöversikten. Kvinnorna menar att kroppen är ett hinder för konception vilket leder till 

känslor av att vara ofullständiga som kvinnor (Eggert & Sundquist, 2006; Karaca & Unsal, 

2015; Volgsten, Skoog Svanberg & Olsson, 2010; Todorova & Kotzeva, 2006). 

Efter misslyckade försök att uppnå graviditet i minst tolv månader eller mer med regelbundna 

oskyddade samlag definieras av WHO som en sjukdom i det reproduktiva systemet. Dessa 

kvinnor definieras därmed som infertila och måste genomgå fertilitetsbehandling för att 

eventuellt kunna uppnå en graviditet. Kvinnorna skapar sig då en identitet som infertil och när 

behandling lyckas och kvinnorna blir gravida och föder sina barn visar det sig att flertalet av 

dessa kvinnor fortfarande identifierar sig som infertila. Kvinnorna kämpar med att anpassa sig 

till sina båda identiteter som mammor och tidigare infertila vilket påvisas i studierna av 

Cunningham (2014) och Ladores och Aroian (2015). Transitionen från tidigare infertil till att 

bli mamma upplevs svårt för en del tidigare barnlösa kvinnor. Författaren till denna studie 

kopplar detta i relation till de olika sinnesstämningar en person går igenom i samband med 

fertilitetsbehandling. Personen svävar mellan hopp och förtvivlan på grund av en oro och 

ångest över behandlingens utgång. Vilket i sin tur kan leda till att hjärnan ställer in sig på att 

infertiliteten är definitiv trots att en graviditet har uppstått och ett barn har fötts.     

Det framkommer också i litteraturöversiktens resultat att moderskapet var en viktig byggsten i 

kvinnas liv, kvinnor ser moderskapet som ett sätt att styrka sina identiteter och existens 

(Mumtaz et al., 2013; Todorova & Kotzeva, 2006). Vilket är i samklang med studien av 

Glover et al. (2009) där kvinnorna ser graviditet och förlossning som en viktig del i att känna 

sig kvinnlig. Även i studien av Ladores och Aroian (2015) där tidigare infertila kvinnor som 

lyckas bli gravida och föda barn ser moderskapet som en gåva som de är tacksamma över att 

få erfara. Moderskapets betydelse för kvinnan ska inte underskattas. Strävan efter moderskap 

leder till att kvinnor är villiga att ta saken i egna händer och skaffa barn utan inblandning av 

en manlig partner genom insemination av donerad sperma (Jadva et al., 2009). I vissa fall kan 

inte inseminationen ske i det egna landet på grund av att det strider mot landet lagar. Därför 

väljer ofrivilligt barnlösa personer att åka utomlands i hopp om att förverkliga sin barnönskan. 

 År 2011 antog Europeiska unionens råd tillsammans med Europaparlamentet ett direktiv 

angående medlemsländernas medborgares rättigheter gällande gränsöverskridande hälso- och 

sjukvård det vill säga Patientrörlighetsdirektivet. Syftet med patientrörlighetsdirektivet 

innebär bland annat att underlätta för medborgarna i medlemsstaterna att få tillgång till 

gränsöverskridande vård som är säker och som också är av hög kvalitet (Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2014). Studien av Culley et al. (2013) belyser Brittisk vårdpersonals 
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syn på gränsöverskridande vård. I studien framkommer det att vårdpersonalen hade en oro 

kring faran med vård utomlands vilket grundade sig i funderingar angående om vården som 

erbjöds utomlands är säker och är av god kvalitet. Vårdpersonalen kände ett behov av att 

skydda patienterna mot oseriösa aktörer som inte är patientsäkra. Vårdpersonalen belyser 

vikten att tillhandahålla patienter med information att överväga innan utresa angående 

behandlingarnas eventuella risker samt fördelar och nackdelar. Författaren till den här 

litteraturöversikten har en förståelse till den Brittiska vårdpersonalens oro. För att bristen på 

valmöjligheter kring olika behandlingar för att uppnå konception kan bli en drivkraft för 

barnlösa att söka sig till länder där valfriheten är mer utbrett. När drivkraften blir för starkt 

riskerar individen att förblindas och ser inte på situationen med rationella ögon. Med detta 

finns då en överhängande risk att etik och moral hamnar i underläge när syftet hos vissa 

kliniker kan komma att handla om att tjäna pengar. Oavsett riskerna med utgången av en 

behandling för både kvinnan och det kommande barnet.  

I Sverige har Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi [SFOG] (2013) kommit ut med 

en rekommendation för svenska medborgare som väljer att åka utomlands för att få 

fertilitetsbehandling. Rekommendationen innehåller bland annat att alla medborgare som 

önskar vård utomlands har möjlighet till mottagningsbesök för samtal för att delges 

information om den valda fertilitetsbehandlingen. Samtalet kommer då främst att bygga på en 

individuell bedömning av fördelar och nackdelar av behandlingen med avseende på vilken 

betydelse det kommer att ha på kvinnans medicinska hälsa och det kommande barnets 

välbefinnande. Rekommendationen framhåller även att kvinnan avråds till 

fertilitetsbehandling vid en ålder på 45 år. Men om kvinnan eller paret ändå önskar fullfölja 

planerna på behandling utomlands rekommenderas det att de tar del av statistik från den valda 

klinikens utfall gällande den valda behandlingsmetoden. Om utfallet visar att den valda 

behandlingen har under tio procents sannolikhet för att det ska resultera i en graviditet avråds 

patienten från att utföra behandlingen. Rekommendationen vidhåller även att när en 

fertilitetsbehandling har påbörjats utanför Sveriges gränser ska patienten själv bekosta 

samtliga läkemedel, provtagningar och kontroller som senare kan komma att ske i Sverige 

under behandlingens gång (SFOG, 2013).  

Adoption är en möjlighet för barnlösa att överväga när den avgörande faktorn inte är det 

biologiska bandet till barnet utan målsättningen är att uppnå föräldraskap till ett barn. Men en 

adoption visade sig vara nästintill otänkbar för kvinnorna i flertalet av studierna i denna 

litteraturöversikt. Detta med anledning av att det biologiska bandet till barnet är en stor 

övervägande faktor för att föra vidare familjenamnet (Loke et al., 2011). Avsaknaden av 

biologiska band lämnar kvinnorna med en känsla av att de inte efterlämnade någonting efter 

sig (Behboodi-Moghadam et al., 2013; McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). Det 

biologiska bandet till barnet verkar vara signifikant i kvinnornas val att skaffa barn eller inte. 

Vilket påtalas i studien av Wyndham et al. (2012) där författarna menar att vid åldersrelaterad 

infertilitet kan äggdonation bli möjlighet att överväga som en valmöjlighet för att få barn. 

Men å andra sidan så kan inte en äggdonation leda till att det biologiska bandet mellan mor 

och barn etableras. Kvinnan kommer att sakna genetiska band till barnet eftersom ägget 

kommer från en annan kvinna vilket kan göra en del barnlösa kvinnor obekväma med tankar 

om en potentiell äggdonation. Författaren tolkar detta som en oro över att barnet inte kommer 

att ses som ens eget när avsaknad av biologiska band leder till att barnet saknar likheter med 

föräldrarna. Vilket i vissa kulturer kan ses som att familjenamnet och generationen inte 

kommer att fortleva då barnet har en annan genetisk härkomst och utseende. Författaren till 

föreliggande litteraturöversikt tolkar det som att i Sverige verkar det genetiska bandet till 

barnet ha mindre betydelse för önskan till föräldraskapet. Detta med tanke på att ända sedan 

år 2003 är donation av könsceller det vill säga spermie och äggdonation för IVF behandling 
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tillåtet enlig svensk lagstiftning för behandling av ofrivillig barnlöshet. Vilket har resulterat i 

att år 2011 utförde svensk sjukvård 850 inseminationer med donerade könsceller varav 400 

var återinföringar med embryon från donerade ägg och 450 var inseminationer med donerad 

sperma. Totalt resulterade samtliga 850 inseminationer i nästan 300 födslar. Författaren till 

den här litteraturöversikten vill förtydliga lagen för donation av könsceller innefattar par i 

äktenskap, samboskap eller registrerad partnerskap. Det är fortfarande än idag olagligt enligt 

svensk lagstiftning att utföra embryodonation. Där ägg och spermie kommer från en tredje 

part med målet att behandla ensamstående barnlösa kvinnor med barnönskan eller kvinnor 

som önskar ställa upp som surrogatmödrar till barnlösa personer (SKL, 2014).  

En del barnlösa kvinnor kommer att psykiskt acceptera barnlösheten men att emotionellt 

komma till en acceptans sågs som en svårighet som kanske aldrig kunde uppnås. Den 

emotionella sorgen över barnlösheten försvinner aldrig helt. Därav inställningen att 

”livserfarenheter formar den vi blir”. (Harris & Daniluk, 2010; McCarthy, 2008; Volgsten et 

al., 2010). Att hantera sorg är individuellt och ingen sorg är den andra lik. Därför vill 

författaren till den här litteraturöversikten framlägga att ett samband kan ses mellan att 

hantera sorgen efter barnlösheten och finna livet meningsfullt att leva trots avsaknad av barn. 

När sorgen hanteras öppet och omgivningen visar en förståelse för kvinnas förlust trots att det 

handlar om ett missfall oavsett gestationsålder på graviditeten kan det leda till en acceptans. 

Vilket i sin tur kan underlätta sorgeprocessen för kvinnan. I det läget anser författaren till den 

här litteraturöversikten att stödet från barnmorskan är viktigt eftersom barnmorskans 

förhållningssätt i mötet med kvinnan präglas av att barnmorskan är stödjande och stärkande 

för kvinnan i hennes situation (Lundgren & Berg, 2016). Professionellt stöd har visat sig vara 

en viktig faktor för sorgehanteringen hos infertila. Detta påstående är framträdande i studien 

av Volgsten  et al. (2010) där avsaknaden av professionellt stöd i samband med förlust av en 

graviditet lämnade paret med att själva hantera sin sorg där partnern fick lämna sin egen sorg 

åt sidan för att vara ett stöd för kvinnan. Kvinnorna i studien av Harris et al. (2010) påtalar 

liknande, de kvinnorna menar att de förstod att partnern inte kunde vara deras enda källa till 

stöd med tanke på att partnern också sörjde förlusten av deras barn. De hade ett behov av stöd 

från andra i sorgehanteringen. Då kan det tänkas att tankar kring catastrophizing (att uppleva 

någonting värre än vad det är) blir framträdande. Vilket visade sig i studien av Kraaij (2009) 

vara en negativ coping strategi för hanterbarhet av barnlöshet. Catastrophizing är ett begrepp 

som författaren till den här studien upptäckte under litteraturöversiktens gång. 

Katastroftänkandet hos individen kan leda till att individen inte ser möjligheterna utan alltig 

blir antingen svart eller vitt, hjärnan blir irrationell och ser inga positiva och glädjande 

aspekter i livet. 

Slutsats 
 

Slutsatsen som kan dras av denna litteraturöversikt är att kvinnor som är ofrivilligt barnlösa i 

denna studie oavsett geografisk tillhörighet har liknande upplevelser av sin barnlöshet och 

längtan efter ett barn. Sorgen över barnlösheten är närvarande oavsett vilken riktning i livet 

kvinnan väljer. Därför är det av stor vikt att barnlösa kvinnor erbjuds emotionellt stöd under 

sorgeprocessen över sin oförmåga att få barn samt även stötta dem att identifiera egna 

strategier för att hantera sorgen. 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Den här litteraturöversikten har bidragit med ökad kännedom om kvinnors upplevelse av 

ofrivillig barnlöshet och dess påverkan på kvinnans psykiska, fysiska och sociala hälsa. 
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Ofrivillig barnlöshet är relativt vanligt förekommande och behöver därför belysas för att öka 

medvetenheten kring fenomenet. Som barnmorska kommer man under sina yrkesverksamma 

år sannolikt att träffa kvinnor som är ofrivilligt barnlösa. Därför är det viktigt att barnmorskor 

har förståelse för olika individers subjektiva upplevelse av barnlöshet. Författaren till den här 

litteraturöversikten efterlyser ytterligare forskning gällande kvinnors upplevelse av sorg vid 

barnlöshet samt hur kvinnor hanterar sorgen efter ofrivillig barnlöshet. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Behboodi-

Moghadam, Z., 

Salsali, M., Eftekhar-

Ardabily, H., 

Vaismoradi, M., & 

Ramezanzadeh, F. 

2013 

Iran 

Experience of 

infertility through the 

lens of Iranian 

infertile women: A 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att författarna 

ville undersöka och 

beskriva upplevelsen 

av infertilitet hos 

Iranska kvinnor. 

Författarna använde sig av 

en kvalitativ innehålls 

analys, semistrukturerade 

intervjuer hölls med 

deltagarna för att samla in 

data. Data analyserades med 

Graneheim & Landmans 5 

första steg.  

N=10 (0) Kvinnorna i studien ansåg att det 

var viktigt att ha ett barn i 

förhållandet och barnlösheten 

kunde ge upphov till 

relationsproblem. Infertiliteten 

och barnlösheten gjorde att 

kvinnorna valde att isolera sig 

från omgivning för att undvika 

att frågor om sin infertilitet. 

Kvinnorna befann sig i en oro 

och rädsla över att bli lämnad av 

partnern för en annan kvinna 

som inte var infertil och kunde 

ge partnern ett barn.  

II 

K 

Cipolletta, S., & 

Faccio, E 

2013 

Italien 

Time experinence 

during the assisted 

reproductive journey: 

a phenomenological 

analysis of Italian 

couples´narratives 

Studiens syfte var att 

undersöka Italienska 

pars upplevelse av 

deras pågående 

assisterade 

reproduktiva 

behandling.  

Författarna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer 

med fenomenologisk 

beskrivande analysmetod. 

Dataanalysen skedde 3 steg 

för att identifiera olika 

tema/kategorier som 

författarna kunde känna igen 

från intervjumaterialet. 

N=16 (0) Kvinnorna i studien hade känslor 

av ångest som var relaterad till 

deras biologiska klocka tickade 

iväg. Kroppen sågs som en 

fiende som hindrade kvinnan 

från att få ett barn. Isolering från 

andra människor var också 

vanligt för att undvika att svara 

på besvärande frågor om när 

kvinnan ska skaffa barn samt 

prata om barnlösheten med andra 

som inte förstod eftersom de inte 

befann sig i samma situation. 

II 

K 

Harris, D. L., & 

Daniluk, J. C. 

2010 

Canada 

The experience of 

spontaneous 

pregnancy loss for 

infertile women who 

have conceived 

Studiens syfte var att 

undersöka infertila 

kvinnors subjektiva 

upplevelse av 

graviditet som blivit 

Studien är en kvalitativ 

fenomenologisk studie. 

Deltagarna rekryterades 

genom anställda på en privat 

fertilitets klinik i Canada 

N=10 (0) Kvinnorna i studien upplevde en 

sorg och förlust. Känsla av att ha 

lite eller begränsad kontroll över 

situationen. En ständig 

påminnelse över förlusten av 

II 

K 
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through assisted 

reproduction 

technology 

till genom assisterad 

reproduktiv teknik- 

stimulering av 

äggstockarna, 

intrauterin 

insemination eller 

IVF för att sedan 

drabbas av missfall 

efter 2-16 gestations 

veckor. 

samt via annonser, själv 

hjälp organisationer och 

webb baserade 

anslagstavlor. 

27 kvinnor svarade och av 

dessa var det 10 kvinnor 

som passade in på inklusions 

kriterierna. 

Djupa semistrukturerade 

intervjuer utfördes med 

deltagarna.    

barnet. Vetskapen av att dela 

upplevelsen med någon som 

befinner sig i samma situation 

och som förstår. 

Kvinnorna upplever en orättvisa 

och existentiella tankar uppstår, 

att det kan vara ett test från Gud. 

Kvinnorna skuldbelägger sig 

själva efter missfallet. 

Johansson, M., & 

Berg, M. 

2005 

Sverige 

Women´s experiences 

of childlessness 2 

years after the end of 

in vitro fertilization 

treatment  

Syftet med denna 

studie var att 

författarna ville 

beskriva kvinnornas 

upplevelse av fortsatt 

barnlöshet 2 år efter 

att de avslutat IVF 

behandling. 

Detta var en kvalitativ 

fenomenologisk studie där 

författarna ville undersöka 

essensen/kärnan i ett 

fenomen gällande 

deltagarnas upplevda 

livsvärld kring infertilitet 

och barnlöshet. Intervjuer 

utfördes med deltagarna med 

en öppen fråga som tillät 

kvinnorna att berätta fritt om 

sina upplevelser.  

 

N=8 (4) Studien påvisade följande 5 

fenomen/teman: Barnlöshet är en 

central del av livet, IVF är en 

positiv och viktig beståndsdel av 

livet, kontakten med andra 

människor är mindre viktigt, 

Hoppet att lever kvar att kunna 

uppnå en graviditet, Försök att 

hitta annat i livet som är viktigt. 

Samtliga 5 teman genomsyrades 

av sorg/livs sorg över att vara 

barnlös vilket var kärnan i 

fenomenet. 

II 

K 

Karaca, A., & Unsal, 

G. 

2015 

Turkiet 

Psychosocial 

Problems and Coping 

Strategies among 

Turkish Women with 

Infertility 

Författarnas syfte med 

studien var att 

fastställa vilka 

faktorer som påverkar 

infertila turkiska 

kvinnors psykosociala 

problem samt vilka 

coping strategier de 

använder sig av.  

Metoden som användes var 

kvalitativ tillvägagångssätt 

kombinerad med kvantitativ 

metod. Urvalet skedde i 2 

steg, första steget valdes 118 

kvinnor som var 

diagnostiserade med 

infertilitet och 

sammanställningen skedde 

genom kvantitativ analys 

och presenterades i siffror 

och procent. Andra steget 

utfördes djupa intervjuer 

med 24 deltagare som 

slumpmässigt 

N=24 (94) De infertila kvinnorna i studien 

påvisade stress och psykosociala 

problem som var relaterade till 

barnlösheten. Kvinnorna 

upplevde barnlösheten som ett 

straff eller en orättvisa. 

Kvinnorna klandrade sig själva 

och den egna kroppen för att de 

inte kunde bära ett barn. 

Kvinnorna valde att isolera sig 

från omgivningen för att undvika 

sociala tillställningar där barn 

skulle närvara för att inte bli 

påminda om sin barnlöshet.  

II 

K 
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randomiserades från de olika 

grupperna från första steget. 

Data från intervjuerna 

analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys.   

Kraaij, V 

2009 

Nederländerna 

Coping, Goal 

Adjustment, and 

Positive and Negative 

Affect in Definitive 

Infertility 

Syftet med studien 

var att författarna 

ville undersöka 

sambandet mellan 

anpassning av mål 

och coping strategier 

hos ofrivilligt 

barnlösa personer 

med definitiv 

barnlöshet. 

Studien är en kvantitativ 

follow-up från en tidigare 

studie där samma deltagarna 

blev kontaktade igen för att 

delta i denna studie, 94 av de 

99 tidigare deltagare gav 

tillstånd att bli kontaktade 

igen för nuvarande studie. 

83 av de 94 kontaktade 

valde att delta i nuvarande 

studie det vill säga 88 % 

deltagande. 71 % av 

deltagarna i studien var 

kvinnor. Analys av data från 

olika frågeformulär 

instrument sammanställdes 

genom flertalet regressions 

analyser där data ställdes i 

förhållande till varandra för 

att få en förståelse och ett 

samband. 

N=94 (10) Resultatet i studien visar att 

negativa sätt att hantera 

barnlösheten visade sig ha ett 

samband med subjektiva känslor 

som yttrade sig i ilska, ångest, 

förakt, avsky, nervositet och 

rädsla. Att klandra sig själv och 

catastrophizing (att uppleva 

någonting mycket värre än vad 

det egentligen är) hade en 

signifikant negativ påverkan på 

hanterbarheten av barnlösheten.  

När deltagarna hade en positiv 

inställning till det faktum att de 

var barnlösa ledde det till en 

personlig mognad som också 

hade en positiv inverkan på 

livskvalitet. En god livskvalitet 

och hanterbarhet kunde uppnås 

av deltagarna genom emotionellt 

stöd, omvärdering av målsättning 

genom att de befriade sig från 

ouppnåeliga mål att skaffa 

biologiskt barn och istället lägga 

fokus på mål som är uppnåeliga.       

I 

RCT 

Kraaij, V., Garnefski, 

N., & Vlietstra, A. 

2008 

Nederländerna 

Cognitive coping and 

depressive symptoms 

in definitive 

infertility: A 

prospective study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet och 

förhållande mellan 

infertilitetskänneteckn

ande depressiva 

symtom och kognitiva 

coping strategier hos 

definitivt barnlösa.  

Studien är en prospektiv 

(data har samlats in framåt i 

tiden) tvärsnittsstudie (alla 

variabler studeras vid 

samma tillfälle) där 

potentiella samband 

studerades. Vid förfrågan 

om intresse att delta i 

studien fanns det 169 

N=99 (60) Efter misslyckande försök att bli 

mamma hade kvinnorna i studien 

ingen vidare önskan om att 

skaffa barn på andra sätt och 

hoppades inte längre på 

moderskap. Kvinnorna hade 

signifikant mer 

depressionssymtom vilket var 

relaterat till infertiliteten. 

I 

RCT 
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intresserade att män och 

kvinnor som ville delta och 

156 av dom gav samtycke 

till att bli kontaktade i 

framtiden för deltagande i en 

follow-up studie. Två år 

senare kontaktades de 156 

deltagare som gett samtycke 

och av dom valde 99 att 

delta i nuvarande studie. 

Data samlades in genom att 

deltagarna fick fylla i olika 

frågeformulär instrument. 

Data analyserades genom 

Pearson correlations, t-test 

och ANOVA analys 

instrument.    

Kognitiva coping strategier som 

catastophizing och klandra sig 

själv hade koppling till 

depressionssymtom. Att tänka på 

och uttryckligen betona 

omständigheterna kring 

barnlösheten samt att klandra sig 

själv för barnlösheten visade sig 

vara sämre strategier för 

hanterbarhet av situationen. 

Att hitta en positiv mening med 

barnlösheten resulterade i en 

personlig mognad som visade sig 

vara en bra mekanism för att 

hantera barnlösheten.    

Lee, S. –H., Wang, S. 

–C., K, C. –P., K, P. –

C., & Lee, M. –C. 

2009 

Taiwan 

Grief responses and 

coping strategies 

among infertile 

women after failed in 

vitro fertilization 

treatment 

Studien syfte var att 

undersöka 

Taiwanesiska 

kvinnors upplevelse 

av sorg och 

användandet av 

coping strategier efter 

misslyckande av IVF 

behandling. 

Författarna ville också 

undersöka sambandet 

mellan sorg och 

coping strategier. 

Studien är en cross-sectional 

study (tvärsnittstudie) där 

författarna använd sig av 

frågeformulär för att samla 

in data. Frågeformuläret 

utformades utifrån Grief 

responses questionnaire av 

Kubler-Ross 5 steg av sorg 

och The Jalowiec coping 

scale som är ett standard 

instrument för validitet och 

reliabilitet mätning av 

coping strategier. 

Insamlad data analyserades 

genom deskriptiv statistik 

(medel värde och procent 

fördelning) samt genom 

inferentiell statistik. 

N=66 (29) Den vanligaste sorg reaktionen 

hos kvinnorna i studien var 

förhandling som sedan var följt 

av acceptans, depression, 

förnekelse och ilska samt 

isolering. Förhandlingen innebar 

att kvinnorna förhandlande med 

sig själv, sina anhöriga och 

vårdpersonal på grund av en 

ovilja av att ge upp försök att 

uppnå konception. 

Förhandlingen var också ett sätt 

för kvinnorna att gå vidare med 

livet och återhämta sig från 

situationen. 

Hos kvinnorna var konfrontation, 

optimism och självtillit de 

vanligaste coping strategierna de 

använde sig av för att klara av 

sin situation. 

Studien visade också att hos 

kvinnorna fanns det ingen coping 

I 

RCT 
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strategi som samanförde sorg 

med acceptans men hos de flesta 

av kvinnorna skulle acceptans av 

situation komma under 

sorgprocessen.  

Mumtaz, Z., Shahid, 

U., & Levay, A. 

2013 

Pakistan 

Understanding the 

impact of gendered 

roles on the 

experiences of 

infertility amongst 

men and women in 

Punjab 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

jämföra värderingar, 

könsskillnader och 

förväntningar mellan 

Pakistanska kvinnor 

och män gällande 

deras upplevelse av 

infertilitet. 

Författarna använde sig av 

deskriptiv tolkningsmetod, 

djupgående intervjuer hölls 

med deltagarna. Analysen av 

data skedde tematisk med 

innehållsanalys. Data 

kodades och kategoriserades 

till teman.   

N=20 (0) Studien visade kvinnorna 

upplevde att moderskapet var 

källa för deras status och 

försäkran om att hålla 

äktenskapet vid liv. Kvinnorna 

upplevde en stigmatisering från 

andra genom att de kände sig 

utestängda från sociala 

sammankomster. Kvinnorna 

kände en skuld över att 

infertiliteten barnlösheten var 

deras fel. 

I 

K 

Obeisat, S., 

Gharaibeh, M. K., 

Oweis, A., & 

Gharaibeh, H. 

2012 

Jordanien 

Adversities of being 

infertile: the 

experience of 

Jordanian women 

Författarnas syfte med 

studien var att 

beskriva och tolka 

Jordanska kvinnors 

upplevelse av 

motgångar gällande 

deras infertilitet. 

En kvalitativ deskriptiv 

metod användes genom 

semistrukturerade intervjuer 

med deltagarna. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades genom 

tematisk analys. Analysen 

pågick i 3 steg där 

författarna slutligen kom 

fram till en kontext med 

kategorier/ teman som 

identifierade kvinnornas 

upplevelse. 

N=25 (0) Kvinnorna i studien upplevde att 

de misslyckandes efter att uppnå 

moderskap hade en avgörande 

roll i livet och äktenskapet. 

Kvinnorna kände inför och vid 

varje menstruationsperiod en oro 

och ångest som var relaterad till 

att mensblodet var en ständig 

påminnelse om deras oförmåga 

att vara en fullständig människa 

som kan bli gravid. Kvinnorna 

kände sig socialt stigmatiserade 

på grund av att de upplevde sig 

vara märkta med stämpeln av att 

de var värdelösa och saknade 

mening i livet.  

Infertiliteten och barnlösheten 

gjorde att kvinnorna uttryckte en 

besvikelse över att inte kunna 

fullfölja tidigare planer på ett liv 

som involverade barn. Detta 

ledde också till att kvinnorna 

I 

K 



                      BILAGA 2 

2 

 

slutade göra planer för framtiden. 

Kvinnorna var även bekymrade 

över relationen med partnern 

vilket var relaterat till infertilitet 

och barnlöshet. Detta resulterade 

i att kvinnorna började fundera 

över sina valmöjligheter i 

förhållandet. Även samlivet med 

partnern var förändrad på grund 

av att kvinnorna upplevde att 

sexlivet inte längre hade en 

mening eftersom det inte kunde 

leda till konception och 

uppkomsten av ett barn.   

Patrice McCarthy, M. 

2008 

USA 

Women´s Lived 

Experience of 

Infertility After 

Unsuccessful Medical 

Intervention  

Syftet med studien 

var att efter 

misslyckande 

medicinsk behandling 

undersöka kvinnors 

upplevelse av 

infertilitet. 

Författaren använde sig av 

en hermeneutik 

fenomenologisk metod. 

Intervjuer hölls med 

kvinnorna i det egna 

hemmet. Författaren 

analyserade data genom att 

lyssna och transkribera 

intervjuerna ordagrant och 

texten bearbetades till olika 

teman och underkategorier 

för att identifiera ett 

fenomen. 

N=22 (0) Kvinnorna i studien upplevde 

infertiliteten som ett lidande och 

kämpade med att försonas med 

tanken på att vara barnlös. 

Kvinnorna befann sig i en 

existentiell kris samt en 

ifrågasättande av meningen med 

livet och kvinnligheten. 

Kvinnorna beskriver hur de 

ständigt blir påminda om sin 

förlust och därför väljer att 

isolera sig från sociala 

sammanhang.  

II 

K 

Peters, K., Jackson, 

D., & Rudge, T. 

2011 

Australien 

Surviving the 

adversity of 

childlessness: 

Fostering resilience in 

couples 

Studiens syfte var att 

belysa att trots 

motgångar så kunde 

par påvisa ett band 

genom sin förmåga att 

skapa andra synsätt på 

svårigheterna med att 

vara barnlös.  

Denna studie är en kvalitativ 

studie som härstammar från 

en annan större kvalitativ 

studie som undersökte pars 

upplevelse av barnlöshet 

trots assisterad reproduktiv 

behandling. 

Intervjuer utfördes med 

samtliga 10personer ( 5 gifta 

par) i deras egna hem och 

inledes med en öppen fråga 

N=10 (0) Framkommer i resultatet att trots 

svårigheter med att vara barnlös 

fann kvinnorna andra saker att 

fokusera på. Det fanns 

svårigheter med att se andra 

kvinnor gravida och en tidigare 

ilska över att den egna kroppen 

inte fungerar som den ska. 

II 

K 
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som tillät deltagarna att 

berätta fritt. 

  

Reid, K., & Alfred, A. 

2013 

Australien 

Quality of life, coping 

strategies and support 

needs of women 

seeking Traditional 

Chinese Medicine for 

infertility and viable 

pregnancy in 

Australia: a mixed 

methods approach 

Författarna ville med 

studien undersöka 

kvinnors erfarenheter 

kring traditionell 

kinesisk medicin som 

ett alternativt 

behandling av 

infertilitet och en 

livsduglig graviditet.  

Metoden som användes var 

en mixed methods som 

innebär att frågeformulär 

och djupa semistrukturerade 

intervjuer. Data analysen 

utfördes genom tematiskt 

sätt och teman och 

kategorier kunde fastställas. 

N=25 (0) Kvinnorna i studien uttryckte 

negativa känslor som skuld, sorg, 

frustration och besvikelse samt 

klandra sig själva.    

Kvinnorna påvisade också 

symtom på ångest på grund av 

oförmågan att bli gravida. 

Kvinnorna berättar om sårade 

känslor och skam efter 

kommentarer från andra 

angående deras barnlöshet.   

I 

K 

Sternke, E. A., & 

Abrahamson, K. 

2015 

USA 

Perceptions of 

Women with 

Infertility on Stigma 

and Disability 

Författarna ville med 

denna studie 

undersöka huruvida 

infertila kvinnor 

upplevde stigmat 

kring infertilitet och 

om infertilitet kunde 

ses som ett handikapp 

som innebär att 

kvinnan inte fysiskt 

kan bära en graviditet.   

Denna studie är kvalitativ 

intervju studie där 

författarna har använt sig av 

Grounded theory och fri 

kodning av teman. 

Dataanalysen skedde i flera 

steg för att slutgiltigt komma 

fram till datamättnad och 

passande teman/kategorier.    

N=23 (0) Studiens resultat visade att 

kvinnorna trodde att 

moderskapet skulle komma 

naturligt som för alla andra och 

när detta inte skedde hade 

kvinnorna svårt att umgås med 

andra som hade barn. Kvinnorna 

upplevde också att deras kroppar 

svek dom. De flesta kvinnor i 

studien ansåg att infertiliteten var 

en psykologisk och fysik 

handikapp. Kvinnorna upplevde 

också att om en infertilitet fick 

en stämpel som ett handikapp så 

skulle det underlätta 

stigmatiseringen som 

infertiliteten innebar, att de inte 

är hela kvinnor eftersom de är 

infertila. 

I 

K 

Su, T.- J., & Chen, 

Y.- C. 

2006 

Taiwan 

Transforming Hope: 

The Lived Experience 

of Infertile Women 

Who Terminated 

Treatment After in 

Studiens syfte var att 

undersöka infertila 

kvinnors upplevda 

livsvärld efter 

avslutad misslyckad 

IVF behandling. 

En kvalitativ studiedesign 

användes där författarna 

ville studera ett fenomen. 

Intervjuerna utfördes och 

analyserades genom tolkning 

N=24 (0) Studiens resultat visade att 

kvinnorna accepterade 

barnlösheten och omvandlande 

hoppet om att få ett barn till att 

handla om ta hand om sig själva 

I 

K 
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vitro Fertilization 

Failure  

av forskningsstrategier av 

fenomenologisk ansats. 

och acceptera sitt fortsatta liv 

som barnlösa.  

Todorova, I. L. G., & 

Kotzeva, T. 

2006 

Bulgarien 

Contextual shifts in 

Bulgarien women´s 

identity in the face of 

infertility 

Syftet med studien 

var att belysa 

Bulgariska kvinnors 

syn på den egna 

identiteten som är 

relaterad till 

infertilitet och 

infertilitets 

behandling. 

Författarna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer 

med fenomenologisk 

beskrivande analysmetod. 

Dataanalysen skedde i flera 

steg för att identifiera 

kategorier och den stora 

datamängden analyserades 

med hjälp av kvalitativ 

dataanalys program. 

N=9 (9) Resultatet i studien visar att 

kvinnorna upplevde sig som 

ofullständiga kvinnor samt 

upplevde livet som meningslös 

utan barn. Kvinnorna såg sig 

själva som annorlunda i 

jämförelse med andra kvinnor. 

De såg sig själva som onormala 

eller skadade eftersom de inte 

kunde få barn. Kvinnorna tyckte 

att det var besvärande att prata 

om sin infertilitet och barnlöshet 

med andra. Även isolering från 

sociala livet förekom med 

anledning av att kvinnorna 

upplevde att de inte hörde 

hemma i en omgivning som 

innefattade barn eftersom de inte 

hade någonting att bidra med. 

Kvinnorna klandrade sig själv för 

barnlösheten. 

II 

K 

Volgsten, H., Skoog 

Svanberg, A., & 

Olsson, P. 

2010 

Sverige 

Unresolved grief in 

women and men in 

Sweden three years 

after undergoing 

unsuccessful in vitro 

fertilization treatment 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor och män av 

att genomgå 

misslyckad IVF 

behandling och 

fortsatt barnlöshet 3 

år efter avslutad 

behandling. 

En kvalitativ studie där 

författarna använde sig av 

semistrukturerad 

intervjumetod. Analysen av 

data utfördes med kvalitativ 

innehållsanalys.  

N=19 (0) Resultatet i studien visade att 

kvinnorna upplevde fortsatt sorg 

över misslyckandet av IVF 

behandlingen samt en sorg över 

att vara barnlös. Kvinnorna 

klandrade sig själva för 

barnlösheten.  

I 

K 
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