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Sammanfattning    

Att vara ofrivilligt barnlös påverkar hela personens livsvärld och skapar ett lidande som 

kan vara svårt för andra att förstå. Att kunna bli gravid och bära ett barn är för många 

kvinnor starkt kopplat till den kvinnliga identiteten. Om en graviditet inte går att uppnå 

omkullkastas kvinnans bild av sig själv, både som människa och som kvinna. För att få 

en förståelse för dessa kvinnors känslor är det därför viktigt att som sjuksköterska vara 

medveten om ofrivilligt barnlösa kvinnornas upplevelser och lidande, för att på så sätt 

möjliggöra att bemötandet i vården skall bli så bra som möjligt. Syftet med denna 

uppsats är att beskriva skönlitteratur som redovisar kvinnors upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet. Resultatet baseras på analys av fyra självbiografier som berör kvinnors 

upplevelser av ofrivillig barnlöshet. Resultatet visar att bli mor är ’kronan på verket’ för 

en kvinna, hoppet försvinner inte under den fertila perioden och längtan kvarstår livet 

ut. När kvinnorna accepterat att de inte kan bli gravida försöker de ändå se framåt och 

njuta av livet så som det nu fick bli. I diskussionen diskuteras hur kvinnorna upplevt sin 

ofrivilliga barnlöshet och hur det lidandet har påverkat deras identitet, sociala liv och 

framtidsbild. 
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INLEDNING 

”Dagligen gör vi människor val. Vi väljer mellan rödmjölk eller lättmjölk, Volvo eller 

Saab, begagnat eller nytt. Våra liv påverkas inte nämnvärt av valet av bil eller 

tvättmedel. I de flesta fall har vi gjort ett val utifrån vår ekonomiska situation. Men det 

finns ett val, som inte bara påverkar våra liv utan även våra föräldrars och flera 

generationer framåt. Valet är om vi ska skaffa barn. För de flesta människor är det ett 

ömsesidigt beslut och när man väl har bestämt sig, blir det så. Men ibland inträffar det 

som man inte är förberedd på. Det blir inga barn! Det är då chocken infinner sig. Det 

som de flesta av oss tar förgivet som den naturligaste sak i världen, att bli med barn, 

fungerar inte! Så var det för mig.” (Fransson, 2008 s.4) 

 

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, innebär något mer än att vara ett medicinskt problem, 

det är något som inverkar i hela personens livsvärld och hur personen tänker om sig 

själv, sitt förhållande och framtiden. Att vara fertil och kunna bära ett barn anses vara 

essensen av kvinnlighet och är för många kvinnor integrerat med den kvinnliga 

identiteten. En ofrivillig barnlöshet kan för kvinnan innebära ett lidande som kan vara 

svårt för andra att förstå. Lidandet inverkar på kvinnans självkänsla, tryggheten, 

kontrollen över sitt liv och en tro på framtiden. Då kvinnan söker vård för sin ofrivilliga 

barnlöshet är det därför viktigt att som sjuksköterska, för att kunna bemöta dessa 

kvinnor professionellt, erhålla en ökad kunskap om hur kvinnorna upplever en ofrivillig 

barnlöshet, för att förhindra ett onödigt vårdlidande. 

 

BAKGRUND 

Fertilitet innebär förmåga att alstra livsduglig avkomma (NE, 2009). Medan infertilitet 

definieras som oförmåga att bli gravid trots oskyddat samlag under efter 12 månader 

(WHO, 2009). Infertilitet beskrivs även som brist på förmåga att alstra livsduglig 

avkomma (NE, 2009). 

 

Ofrivillig barnlöshet 

 

Ofrivillig barnlöshet drabbar uppskattningsvis 10-15 procent av de par som försöker bli 

gravida (SCB, 2006). Människan bombarderas dagligen med information om att 

föräldraskapet uppnås genom en graviditet, kvinnan lär sig därför redan som liten att 

hennes identitet är starkt sammankopplad med kapaciteten att kunna bli gravid och föda 

barn (Parry, 2005). Att få egna biologiska barn betraktas av de flesta som en naturlig del 

av det vuxna livet. Många väljer dock att bilda familj först efter att de har avslutat sina 

studier, inlett en karriär, hittat någon att dela livet med, köpt ett hus eller rest. 

(Fernandes, Papaikonomou & Nieuwoudt, 2006; Cassidy & Sintrovani, 2008). Detta 

leder till att åldern då man bestämmer sig för att skaffa barn blir högre, vilket i sin tur 

leder till att den ofrivilliga barnlösheten ökar (Söderberg & Wilöf Mindus, 1998; SCB, 

2006). När en graviditet inte uppfylls och föräldraskapet uteblir, kan mannen och 

kvinnan uppleva en känsla av tomhet, som karriär, pengar och sociala relationer inte kan 

fylla. För de flesta är motivet till att skaffa barn en personlig fullbordan, men det finns 

även en social förväntan i att bli förälder. Detta blir speciellt tydligt för den infertila, 

ofrivilligt barnlösa kvinnan, då hon inte kan leva upp till den socialt förväntande rollen. 
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Den vanligaste uppfattningen om familjekonstellationen är en man och en kvinna med 

ett eller flera biologiska barn, att kunna skapa ett nytt liv och föra sina gener vidare är 

en viktig del i en kvinnas liv, därför blir barn nyckeln till den sociala konstruktionen av 

en familj (Parry, 2005; Fernandes, et al. 2006; Cassidy & Sintrovani, 2008). Ofrivillig 

barnlöshet kan ha allvarliga effekter på det mentala och sociala välmåendet. Eftersom 

kontakten med världen, där tecken på fertilitet finns överallt är smärtsam. Paren kan 

uppleva svårigheter i sociala sammanhang och i vardagliga aktiviteter, där barn är 

involverade. Att möta barn i affären eller vid familjehögtider, kan då framkalla starka 

känslor. Att vara ofrivilligt barnlös blir därför ett handikapp i sociala sammanhang 

(Hart, 2002; Cassidy & Sintrovani, 2008). Barnlösa kvinnor stigmatiseras som 

onormala, avvikande, inte riktiga kvinnor och de fyller inte de kulturella värderingarna i 

samhället. Att inte ha barn går emot normen. En norm som dominerar den västerländska 

världen och som visar att gifta par inte bara bör skaffa barn, utan att de även förväntas 

vilja göra det (Fernandes, et al. 2006; Cassidy & Sintrovani, 2008).  

 

Ofrivillig barnlöshet är något som förekommer i alla kulturer och kan bero på flera olika 

orsaker, men ibland finns ingen förklaring till barnlösheten (Socialstyrelsen, 2006). 

SCB (2006) och Söderberg och Wilöf Mindus (1998) delar in ofrivillig barnlöshet i 

olika fack: Fysiologiska orsaker, där åldern har en avgörande betydelse, eftersom 

ägglossningen blir oregelbunden och kvalitén på kvinnans ägg kan försämras när 

kvinnan passerat 35 års ålder. Livsstilsorsaker, eftersom över- och undervikt, rökning, 

alkohol, droger, könssjukdomar, stress och sexuella problem är några av de orsaker som 

kan påverka fertiliteten negativt. Patologiska orsaker, där en del sjukdomar kan bidra 

till ofrivillig barnlöshet, till exempel, äggledarinflammation, endometrios, myom eller 

immunologiska faktorer. Dessa sjukdomar kan dessutom påverkas både av ålder och 

livsstilsfaktorer. 

 

Kvinnlig identitet 

Att kunna bära ett barn anses vara essensen av kvinnlighet och är för många kvinnor 

integrerat med den kvinnliga identiteten. Att inte kunna bära barn kan ge en känsla av 

att kroppen inte lever upp till dess förväntade funktion och kan även innebära ett 

allvarligt hot mot kvinnans bild om sig själv. Kvinnans förmåga att kunna skapa, bära 

och ta hand om ett barn anses vara beviset på en ”riktig” kvinna. Moderskapet har en 

central betydelse i den kvinnliga identiteten, då bilden av att vara kvinna är synonymt 

med att vara mamma (Cudmore, 2005; Fernandes, et al. 2006).  

 

För människan är identiteten starkt sammankopplad till vad han/hon presterar och till 

hur kroppen fungerar och ser ut. Om en person inte längre kan leva på det sätt han/hon 

önskar så påverkar det identiteten, inte på grund av sjukdom eller en 

funktionsnedsättning, utan för att det utgör ett hot mot personligheten (Wiklund, 2003). 

Kopplingen mellan kvinnans identitet och hennes kropp, blir synlig vid livsomvälvande 

händelser, till exempel vid första menstruationen, bröstens tillväxt, graviditet, 

klimakteriet eller vid ofrivillig barnlöshet. Dessa händelser har en omvälvande inverkan 

på hur kvinnan uppfattar sin identitet, sitt syfte och sitt värde i livet. Det är kvinnans 

kroppsbild som slutligen bestämmer hur hon ser och uppfattar sig själv och andra 

(Cudmore, 2005; Fernandes, et al. 2006). Kroppen är integrerad i formationen av 

identiteten, Fernandes, et al. (2006) delar in den kroppsbild som formar identiteten i tre 
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områden: den verkliga kroppen (så som kroppen är), den idealiska kroppen (bilden över 

hur man vill att kroppen skall vara) och kroppspresentation (hur kroppen presenteras för 

omgivningen). Om det finns en avvikelse mellan den verkliga och den idealiska 

kroppen, som när kvinnorna inte blir gravida, blir de tvugna att omforma sin tanke om 

sig själva och sin identitet som kvinnor (ibid). 

  

Vårdvetenskapliga begrepp 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld människan lever i och det är genom livsvärlden som 

människan tänker, tycker, upplever, erfar, älskar, hatar, arbetar och leker. I livsvärlden 

söker människan ett livsinnehåll och en mening (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, 

Fagerberg, 2003). I ett parförhållande kan sökandet efter ett livsinnehåll innebära att 

paret hoppas på en graviditet och när det visar sig att kvinnan inte lyckats bli gravid 

inom ett år, kan paret börjar schemalägga samlagen till perioden när kvinnan är som 

mest fertil. Den sexuella relationen kan bli ansträngd och paret börjar oroa sig för att 

något kan vara fel på en av dem eller båda, och de måste besluta sig för om de skall 

söka hjälp (Cudmore, 2005). Att genomgå läkarundersökningar på grund av 

infertilitetsproblem upplevs för paret stressfyllt och är ett moment som stör både 

arbetslivet och den sexuella relationen, eftersom sperma skall undersökas och kvinnans 

ägglossning skall kartläggas. Att undersöka sin ofrivilliga barnlöshet, erfars som att 

något av det mest privata blir offentligt och tillgängligt för andra att beskåda (ibid.). Att 

utgå från ett livsvärldsperspektiv innebär för sjuksköterskan i vårdandet att närma sig en 

annan människa med respekt, för att möta hans/hennes vardagsvärld och dagliga tillvaro 

samt att beskriva, förstå och analysera världen så som den upplevs av den andre 

(Dahlberg, et al. 2003). När sjuksköterskan möter en människa är det därför viktigt att 

fråga hur han/hon upplever och erfar sin situation och sedan vara öppen och följsam mot 

dennes upplevelser (Dahlberg, et al. 2003; Bengtsson, 1999). Om livsvärldsperspektivet 

tillämpas i vården måste kvinnan och mannen förstås och mötas utifrån det 

sammanhang, där de lever (Pilhammar Andersson, 2003). 

 

Lidande 

För den ofrivilligt barnlösa kvinnan aktualiseras livslidandet vanligen när hon eller 

mannen får bekräftat att de har infertilitetsproblem. Lidande är inte bara observerbara 

symtom, utan det är en inre process. Lidandet är en form av förlust, hot eller kränkning 

som kan ge en känsla av att förlora kontrollen, bidra till skuldkänslor och göra att 

personen sluter sig inom sig själv och tystnar. När någon lider, såsom till exempel 

kvinnan eller partnern lider av sin ofrivilliga barnlöshet, är det ofta svårt för henne eller 

partnern att tala om sitt lidande med andra. Detta bidrar till att den lidande känner sig 

avskuren från andra (Wiklund, 2003). Lidande är intimt sammankopplat till mänskligt 

liv. I sin djupaste mening innebär lidandet ett döende, som när människan blir ifråntaget 

något i symbolisk eller konkret mening. Att vara i lidandet innebär att pendla mellan 

hopp och hopplöshet, mellan lidande och lust (Eriksson, 1994). Hälsa och lidande hör 

ihop och utesluter inte varandra. Lidandet kan även beskrivas som den plåga en person 

upplever när hennes helhet upplöses eller hotas (Wiklund, 2003). Rogers (1997) 

beskriver lidandet som en individuell, subjektiv och komplex erfarenhet som kommer 
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av en stark negativ uppfattning av en händelse eller hotbild. Lidandet är en slags 

utanförkänsla och ett hot mot en persons känsla av identitet, integritet och samhörighet 

(Norberg, Bergsten och Lundman, 2001). Vi är våra kroppar, därför relateras lidandet 

till människan som person. Lidande inträffar när människan upplever en förlust av 

helhet och kontroll (Wiklund, 2003). Fernandes, et al. (2006) menar även att lidandet 

kan uttryckas som förlusten av en smärtfri existens, förlusten av hälsa, värdighet och en 

förväntad framtid, men även förlusten av någon annan och förlusten av sig själv. När de 

mål människan satt upp i livet upplevs förlorade så skapar det ett lidande. Om 

människan inte kan fungera i detta, så kan det hota hela existensen (Wiklund, 2003). 

Eriksson (1994) beskriver tre former av lidande: sjukdomslidande – det lidande som är 

relaterat till upplevelser vid sjukdom och behandling, vårdlidande – det lidande som 

syftar på de upplevelser människan erfar i relation till vården och livslidande – det 

lidande som avser upplevelser kopplat till det egna unika livet. Ett livslidande berör en 

människas liv och hur hon/han förhåller sig till sig själv och sin verklighet. Frågor om 

liv och död dyker upp, vem hon/han är, har varit, hoppas bli eller förbli. Funderingar på 

vad hon/han gjort för att hamna där hon/han är och hur det skall bli i framtiden 

(Dahlberg, 2003; Fernandes, et al. 2006).  

 

Alla människor som går igenom ett lidande behöver tid och rum för att lida ut. 

Möjligheten för en människa att lida ut kan förhindras genom bortförklaringar av 

lidandet eller att alltför snabbt försöka finna svar till lidandet. En känsla av övergivenhet 

i sitt lidande kan lätt bidra till att personen känner en hopplöshet som i sin tur kan föda 

en känsla av förtvivlan (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) beskriver lidandet som en 

kamp mellan gott och ont, där människan slåss för att få leva som sig själv. I den kamp 

som människan går igenom finns en sorg över det man hade eller det man håller på att 

förlora. Att försonas i sitt lidande innebär att en ny enhet formas, ett ”nytt liv” skapas. 

Den negativa händelsen, situationen, bäddas in till en ny meningsfull helhet (ibid). För 

den ofrivilligt barnlösa kvinnan är denna försoning svår att uppnå, eftersom hon genom 

hela livet kommer att möta kvinnor som har barn och/eller barnbarn. Detta är något som 

ständigt kan påminna henne om sin egna förlust (Wirtberg, Möller, Hogström, Tronstad 

& Lalos, 2007). Nås en försoning i lidandet kan det ge lidandet en mening, som ofta 

bidrar till en känsla av befrielse och frihet. Att försöka lindra en människas lidande 

innebär att våga vara delaktig i och se den andra personen i sitt lidande. För att som 

vårdare kunna lindra de ofrivilligt barnlösa kvinnornas lidande krävs det att det finns en 

fungerande relation mellan vårdare och patient, en så kallad vårdrelation. Wiklund 

(2003) och Eriksson (2000) menar att en god vårdrelation skall ge patienten en 

möjlighet att beskriva och uttrycka de behov, problem och begär som han/hon präglas 

av. Finns ingen god vårdrelation utvecklas vårdandet ofta till att bli ren rutin och ses 

bara som en rad olika uppgifter som skall utföras. Eriksson (1994) menar att många 

gånger uppstår ett vårdlidande på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap och 

avsaknad av reflektion. Ett vårdlidande kan sammanfattas i att bli förnekad som en 

lidande människa (Dahlberg, et al. 2003). 

 

I en studie gjort av Cassidy och Sintrovani (2007) gällande ofrivillig barnlöshet, 

beskrivs det hur paren erfar en känslomässig berg och dalbana. Andra studier visar att 

samlivet för det ofrivilligt barnlöst paret blir präglat av stress, oro, ilska och frustration 

men besvären och problemen blir tydligare och djupare hos kvinnan (Cudmore, 2005; 

Hart, 2002; Su & Chen, 2006; Cassidy & Sintrovani, 2007). Cudmore (2005) beskriver 
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hur en orsak till barnlösheten lättar lite på bördan av känslor, men samtidigt leder till att 

paret kan få skuldkänslor. Den som är frisk och inte bärare av något ”fel”, får ögonblick 

då han/hon ångrar val av partner, samtidigt som den som har något ”fel” anklagar sig för 

hela situationen och förstår inte hur någon kan vilja vara med henne/honom. 

Infertiliteten betyder inte bara förlust av en utebliven graviditet utan även en förlust av 

en framtid med barn. De ofrivilligt barnlösa paren är sårbara för sin omgivning och har 

ofta svårt att tala om sin infertilitet, något som kan bli ett handikapp för dem i sociala 

sammanhang (Cudmore, 2005; Hart, 2002; Su & Chen, 2006). Su och Chen (2006) 

redovisar i sin studie att barnlösa par som gör IVF (konstgjord befruktning) har oerhört 

svårt att kunna ta ett beslut om när det är dags att avsluta en behandling, eftersom 

beslutet kräver att paret lyckas omvandla sin framtidsbild till ett liv utan barn eller till 

att adoptera.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Ofrivillig barnlöshet är något som påverkar 10-15 procent av de par som vill ha barn, 

barnlösheten inverkar även i dessa personers hela livsvärld. Ofta hemlighålls 

barnlösheten då den är svår att tala om inför andra. Ofrivillig barnlöshet medför ett 

lidande som för andra kan vara svår att förstå. Sjuksköterskan skall ha förmåga att se det 

unika i patienten och kunna arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att vara medveten om och ha kunskap om hur dessa 

kvinnor upplever sin situation, för att inte orsaka lidande i vårdande situationer.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet utifrån 

självbiografier. 

 

METOD 

Till denna studie valdes en kvalitativ ansats eftersom det eftersträvades en djupare 

förståelse av kvinnors upplevelser, i detta fallet upplevelser av ofrivillig barnlöshet. 

Enligt Friberg (2006) är kvalitativa studiers främsta mål att öka förståelse av t ex en 

upplevelse och genom den blir det lättare att se hur en människans behov, upplevelser, 

förväntningar eller erfarenheter kan bemötas på bästa sätt. För att studera dessa 

upplevelser valdes självbiografier. 

Datainsamling 

Självbiografierna till denna studie hittades på Borås Högskolas bibliotek efter sökning i 

deras katalog. Sökorden ”ofrivillig barnlöshet” och ”barnlöshet” användes och ledde 

fram till de fyra självbiografierna: ”Barnen som aldrig blev” (Ernald Netterfors & 

Hallén 1994), ”Ägglossning” (Uyterlinde 2001), ”Barn av glas” (Holmgren 2004) och 

”Älskling, vi blir inte med barn”, (Fransson 2008). För att hitta fler självbiografier 

gjordes även en sökning på Kinna och Götegorgs bibliotek. Men denna sökning 

resulterade ej i fler självbiografier. Inklusionskriterierna var att de skulle beskriva 

kvinnors upplevelser av att vara ofrivilligt barnlös och att de skulle vara självbiografier, 
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skrivna av kvinnorna själva. Exklusionskriterierna var männens och närståendes 

upplevelser. En presentation av de analyserade biografierna finns i (bilaga 1).  

 

Dataanalys 

Analysen av självbiografierna utgick ifrån Dahlborg Lyckhages (2006) modell. 

Dahlborg Lyckhage (2006) menar att analysen utgörs av tre faser som kort kan 

beskrivas som helhet, delar och ny helhet. I den första fasen börjar man att sätta sig in i 

materialet och får så en övergripande bild av texten som helhet. Det är viktigt att man 

läser materialet flera gånger så att det framstår som en bekant helhet och att det i stora 

drag går att återberätta historierna. Det sker ingen aktiv analys i den första fasen utan 

syftet är att hitta den mening som finns i materialet. Förhållningssättet under den andra 

fasen skall kännetecknas av öppenhet, reflektion och följsamhet och här sker den 

faktiska analysen. Där skiljer man materialet från sitt sammanhang och skildrar det som 

olika innehåll eller betydelser. Genom detta delas texten in i meningsbärande enheter. 

Syftet är att flitigt ställa frågor till texten, om vad som sägs, hur det sägs och vad 

innehållet eller betydelsen i texten är.  Efter detta kontrolleras om det finns andra 

sammanhang i materialet som beskriver samma innehåll eller har samma betydelse eller 

om sammanhangen särskiljer sig från varandra. När alla enheter fått ett innehåll eller en 

betydelse sorteras de upp utifrån likheter och skillnader och grupperas in i teman och 

subteman. I den tredje fasen sätts textens olika delar (temana eller kategorierna) åter 

ihop för att bli en ny helhet. Vilket gör att det analyserade materialet kan uttryckas på 

ett nytt sätt.  

 

Självbiografierna lästes först igenom av båda författarna flera gånger, med den egna 

förförståelsen i beaktande, för att få en första naiv bild av dem. Efter att ha fått en helhet 

av böckerna gick vi igenom dem igen för att hitta meningsbärande enheter som beskrev 

en kvinnas upplevelse av ofrivillig barnlöshet. De meningsbärande delarna samlades 

ihop och skrevs ut i olika färger, en färg för varje bok, för att kunna särskilja de olika 

böckerna. Sen klipptes de isär för att placeras ihop med de delar från de andra 

självbiografierna som beskrev liknande upplevelse. På detta sätt formades olika 

huvudteman och utifrån dem skapades flera subteman. Resultatet presenteras med hjälp 

av citat för att tydliggöra upplevelserna. 

 

RESULTAT 

Analysen av självbiografierna har resulterat i fyra huvudteman med tillhörande 

subteman. De huvudteman som framkom var: Att förlora fotfästet, Orättvisa, Hopp och 

sorg och Osäkerhet inför framtiden, (se tabell 1). Dessa teman är placerade i en 

kronologisk ordning för att lättare kunna följa kvinnornas upplevelser. 
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                    Tabell 1 
 

TEMA SUBTEMA 

Att förlora fotfästet 
Att inte längre ha kontroll 
Att känna sig misslyckad som 
kvinna 

Känslor av orättvisa 
En känsla av avundsjuka 
En känsla av utanförskap 

Att ständigt pendla mellan 
hopp och sorg 

Hoppet lämnade dem aldrig 
Enorm sorg 

Osäkerhet inför framtiden 
Ett liv utan barn 
Att våga njuta av livet som det 
nu fick bli 

    

 

Att förlora fotfästet 

När kvinnorna plötsligt stod inför verkligheten att de inte skulle kunna få barn på ett 

naturligt sätt tillsammans med sin partner så kände de att de förlorade fotfästet i 

tillvaron. Många frågor dök upp rörande identiteten, kärleken, relationen och varför 

detta hände dem. De upplevde sig ha tappat kontrollen över sitt liv, kände sig 

misslyckade som kvinnor (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; 

Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 

Att inte längre ha kontroll  

Kvinnorna upplevde det som att de förlorade fotfästet och att de inte längre hade 

kontroll över sin tillvaro. Att inte kunna ha kontroll i tillvaron, upplevde kvinnorna som 

en tomhetskänsla och en skam över att de någonsin hade trott sig kunna bli gravida på 

naturlig väg. Kvinnorna var vana att kunna planera sina liv, när de skulle ha semester, 

vem de skulle umgås med, hur dagen skulle läggas upp, men de kunde inte kontrollera 

hur deras fortplantningsförmåga fungerade. Att plötsligt inse att de kanske aldrig skulle 

komma att bli gravida och föda ett barn var svårt att förstå och acceptera (Ernald 

Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Det började gå upp för mig att det är något fundamentalt fel på vår fortplantningsförmåga. 

Det är en förintande insikt. Jag är van vid att ha saker och ting mer eller mindre under 

kontroll. Om jag vill något, då går jag verkligen in för det. Och då brukar jag i allmänhet 

lyckas (Uyterlinde, 2001, s. 49). 

 
Jag hade ingen makt över mitt eget liv från den stunden. Det som jag så innerligt drömt om 

hade flyttats en hylla upp, och fastän jag stod på tå, så kunde jag inte nå det (Holmgren, 

2004, s. 20). 

 

Från att ha använt preventivmedel, till att hoppfullt ha räknat dagarna från senaste mens 

till tid för ägglossning för att bli gravid, så kastades kvinnorna in i en situation där de 

var tvungna att söka hjälp för att kunna bilda familj (Holmgren, 2004; Uyterlinde, 2001; 
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Hallén & Ernald Netterfors, 1994). Detta var långt ifrån den verklighet de hade tänkt 

sig. Förmågan att njuta av livet kom då att överskuggas av behandlingar och en 

ovetskap om provrörsbefruktningarna skulle lyckas eller ej. Att inte själva kunna 

kontrollera situationen var påfrestande och gjorde att de förlorade fotfästet i tillvaron, 

eftersom deras längtan efter ett barn var viktigast av allt. Under behandlingarna kände 

kvinnorna ibland en rädsla över vad som skedde med dem, de kände sig små och 

sårbara (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; 

Fransson, 2008). 

 
Jag blir liten och sårbar, orolig och nervös. Jag har inte kontroll över min tillvaro, kan inte 

handla impulsivt eller initiativrikt. Barnlösheten håller mig i marionettrådar, den vet nästa 

steg, inte jag  (Holmgren, 2004, s. 35). 

 

Bara ordet ”barn” kunde bli väldigt laddat och de tappade ibland kontrollen och grät när 

någon talade om sina barn eller barnbarn (Fransson, 2008; Uyterlinde, 2001). Att inte 

kunna planera sitt liv på denna punkt upplevdes väldigt frustrerande och var som att 

förlora fotfästet i tillvaron. De ville ju så gärna vara som alla andra, men istället kände 

de sig maktlösa när kontrollen plötsligt låg i någon annans händer (Ernald Netterfors & 

Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

Att känna sig misslyckad som kvinna 

Rollen som kvinna påverkades negativt när kvinnorna inte lyckades bli gravida. De 

beskrev att de förlorade känslan av att vara en normal kvinna och om hur livet enbart 

cirkulerade kring deras oförmåga att bli gravid och att de inte kunde uppfylla rollen som 

kvinna. Att inte kunna välja hur livet och deras roll som kvinna skulle vara, gjorde att 

kvinnorna kände sig frustrerade, ledsna och misslyckade. Bilden över vem de var 

inbegrep även deras föreställning om hur de förväntat sig att deras liv skulle gestalta sig 

i framtiden. Att inte kunna uppfylla den bilden gjorde att kvinnorna fick en känsla av att 

de förlorade fotfästet. När de såg andra kvinnors runda gravida magar, kände de hur 

deras egen tomhet och misslyckande förstärktes. Spädbarn upplevdes vara oskyldiga då 

de inte kunde rå för sin existens, men gravida magar var något helt annat. Att behöva 

genomgå tester, provrörsbefruktningar och samtal med läkare, för att kunna ha en chans 

att bli gravid, påverkade kvinnornas parrelation och känsla av kvinnlighet (Ernald 

Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

Hormonbehandlingarna som kvinnorna fick gå igenom påverkade deras humör och de 

blev lättretliga, känsliga och gråtmilda. Detta gjorde att de kände sig misslyckade, 

eftersom de inte riktigt kände igen sig, vilket även påverkade relationen till deras 

partner (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

Barnlösheten ledde till diskussioner som bidrog till att kvinnorna upplevde att kärleken 

till partnern påverkades negativt när deras åsikter gick isär och de ifrågasatte både 

relationens existens och sin kärlek till varandra (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; 

Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

  
Vi grälade som aldrig förr. Det kändes som att det inte fanns något vi var ense om och 

mina tankar om det skrämde mig. Var vi verkligen rätt för varandra? Var Anders verkligen 

den person som passade mig bäst? Jag led av att dessa tankar plågade mig, för jag ville så 

förtvivlat gärna tro att allt skulle bli som vanligt igen, bara vi lyckades ta oss upp ur den 

ormgrop som vi ramlat ner i (Holmgren, 2004, s. 79). 
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Under semestern har vi många jobbiga samtal. Vi är medvetna om situationens allvar. Vi 

funderar högt över om vår kärlek kommer att överleva barnlösheteten. Vi vet inte hur vi 

skall gå vidare (Uyterlinde, 2001, s. 117). 
 

Utåt höll paren en fasad och verkade som vilket lyckligt par som helst, men under ytan 

fanns en känsla av att ha förlorat fotfästet och de brottades med frågor kring sin 

barnlöshet. De älskade varandra, men kärleken blev mycket tuffare när de inte hade 

möjligheten att skaffa familj såsom de tänkt sig, de som hade trott att det skulle vara så 

enkelt (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 

2008). 

 

Känslor av orättvisa 

Att människor runt omkring kvinnorna inte såg deras behov eller kunde hjälpa dem 

igenom deras starka känsloströmmar gav dem en känsla av orättvisa. Att kvinnorna inte 

kunna glädjas med andra och deras graviditeter bidrog till att de kände avundsjuka och 

en känsla av utanförskap (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; 

Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

En känsla av avundsjuka 

De ofrivilligt barnlösa kvinnorna upplevde många starka känslor under denna period, en 

av dem var avundsjuka. Att se en andra kvinnor gravida påminde dem om deras egna 

oförmåga och gjorde att de kände att det var orättvist och att de blev avundsjuka på dem 

och deras graviditeter. Avundsjukan gjorde det svårt för kvinnorna att glädja sig med 

andra kvinnor som berättade att de väntade barn. De ville inte missunna andra kvinnor 

deras graviditeter, men ibland kunde avundsjukan uttrycka sig genom ilska och agg mot 

dem, särkilt känsligt blev detta om den gravida kvinnan stod dem nära (Ernald 

Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

För mig får hon inte alls skaffa barn än. Jag borde ha fått det först. Om vi hade fått 

samtidigt hade också varit okej. Men det här klarar jag inte av. Jag tycker redan det är 

svårt att se okända gravida kvinnor. Samma sak gäller andra väninnor. Men att se min 

bästa vän gravid är oacceptabelt. Hennes graviditet speglar min förlust (Uyterlinde, 2001 

s. 85). 

 

Jag ville säga åt henne att jag kunde byta alla fester i min livstid mot hennes situation. Jag 

hatade henne i det ögonblicket och jag ville aldrig mer se henne igen. Hon hade allt jag 

strävade efter, men jag kände inte att hon värdesatte det (Holmgren, 2004, s. 51). 

 

Avundsjukan och känslan av orättvisa gjorde att de inte klarade av när andra kvinnor 

pratade om sina barn och sina jobbiga graviditeter, de förstod inte varför de här 

kvinnorna över huvudtaget skaffade sig barn om de inte orkade med det. Avundsjukan 

tog sig också i uttryck som att de avundades kvinnor som frivilligt valde att leva ett liv 

utan barn (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; 

Fransson, 2008). 
 

Världen befolkas av avundsvärda kvinnor: gravida kvinnor och karriärkvinnor. Jag 

befinner mig i ingenmanslandet mittemellan (Uyterlinde, 2001, s. 52). 
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Avundsjukan bidrog även till att kvinnorna upplevde en stor orättvisa och frågorna var 

många över varför just de hade drabbats. T.ex. vad hade de gjort för fel?, älskade de inte 

varandra tillräckligt mycket? Och vilken synd hade de begått, för att drabbas av detta 

ofattbara, att inte kunna få ett barn. Frågorna upprepades ständigt och de hade svårt att 

förstå och acceptera att just de hade drabbats och inte bästa väninnan eller grannen. De 

ville gärna hitta en mening och få svar på varför de inte kunde få ett barn. Att andra blev 

gravida så fort de slutade använda preventivmedel upplevde kvinnorna som väldigt 

orättvist, efterson deras längtan efter barn var så stark (Ernald Netterfors & Hallén, 

1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

  
Vi är inte som andra. Vi tillhör dem som inte kan få barn. Varför just vi? Har vi 

diskvalificerat oss på något sätt? Har vi syndat mer än andra, eftersom just vi skulle 

drabbas? Varför kan det inte hända några andra? Eller är det någon mening med att just vi 

skulle ha det så här? Finns det någon mening med att det gör så ont?  (Ernald Netterfors & 

Hallén, 1994, s. 46). 

 

 

En känsla av utanförskap 

Känslan av att vara utanför återkom flera gånger men på olika sätt under tiden som 

ofrivilligt barnlös. Kvinnorna upplevde ett utanförskap när deras känslor inte riktigt 

kunde förstås av andra. Partnern kunde inte helt och fullt förstå en kvinnas fysiska 

upplevelser trots att han stod henne närmast. Kvinnorna kände sig även utanför av andra 

när dessa pratade om barn och av sina väninnor när de blev gravida och upptagna av 

sina graviditeter. Visserligen kunde de prata med andra ofrivilligt barnlösa kvinnor, men 

samtidigt gick det inte att förlita sig på dem, eftersom någon utav dem plötsligt kunde 

meddela att de ändå lyckats bli gravida. De upplevde andra kvinnors graviditeter som att 

de blev bakåtknuffade i ledet, att de stod utanför och utom räckhåll till den gravida 

världen. Detta bidrog till att kvinnorna ibland undvek sociala sammanhang och drog sig 

undan. När de såg andra gravida kvinnor, barnkläder eller något annat som hörde barn 

till, kände de en orättvisa och ett utanförskap genom att inte vara delaktiga i den världen 

(Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Först gick jag som katten runt het gröt runt butiken med mammakläder. Gick in i 

omkringliggande affärer och tittade på saker, som var helt ointressanta för mig. Så gick 

mina fötter av sig själva. Hjärtat bankade hårt. Jag hade ingen rätt att vara här inne bland 

stora tröjor och reglerbara byxor. Jag trotsade lagen. Kände på tygerna. Föreställde mig 

att jag hade en stor mage. Vad skulle jag då vilja ha? Tänk om jag hade haft tillträde till 

denna värld (Holmgren, 2004, s. 53). 

 

Kvinnorna ett starkt behov av att få bli sedda. Den stöttning de fick hjälpte inte alltid. 

Att få höra att om de bara slappnade av eller tog en paus ifrån all barnlängtan så skulle 

det komma att lösa sig var ingen tröst. Detta fick istället kvinnorna att känna sig både 

oförstådda och utanför, de kunde verkligen inte ta en paus, att få ett barn var deras 

absolut högsta önskan och enda sättet för dem att kunna slappna av och finna ro (Ernald 

Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

Jag har lyssnat till alla råd och beskäftiga förslag: Köp en hund. Slappna av. Tänk inte för 

mycket på det. Har ni försökt med provrörsbarn? Läste du om att man kan åka till 

England? Ni kan ju alltid adoptera. Jag hatar hundar – fåniga djur. Vadå ”alltid 

adoptera”? Lätt för dig att säga som har tre ungar, lika rödhåriga som du, lika envetna 
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som sin pappa. Slappna av – hur ska jag kunna det? Inte tänka, inte tänka... Slappna av... 

Men det handlar ju om mitt liv, inte om en tenta. Provrör, England... Jag vill inte utsätta 

mig för allt det där. ’Jag vill ha ett alldeles vanligt barn på ett alldeles vanligt sätt. Varför 

kan jag inte få det!!!’ (Ernald Netterfors & Hallén, 1994, s. 58). 

 

Kvinnorna upplevde det även som ett utanförskap att inte kunna visa sina riktiga känslor 

inför andra. Att behöva låtsas vara glad inför andras graviditeter och att inte kunna 

uttrycka att det istället gjorde ont fick dem att känna sig utanför (Uyterlinde, 2001; 

Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

Det mest irriterande vid sådana besök är det unisona bräkandet om graviditet och 

förlossning. Jag kan inte delta i de samtalen, för min erfarenhet inom området är inte något 

festligt samtalsämne. Jag är fåret som har glidit ner i diket och kravlat upp på fel sida. 

Vattnet i diket ter sig djupare än jag någonsin förstått. På avstånd står jag och ser på hur 

resten av flocken glatt skuttar omkring. Jag försöker på alla sätt och vis göra mig osynlig 

(Uyterlinde, 2001, s. 48).  

 

Att ständigt pendla mellan hopp och sorg 

Tiden som ofrivilligt barnlös pendlade kvinnorna ständigt mellan det ofrånkomliga 

hoppet om att bli gravid och den oändliga sorgen när förhoppningarna grusades(Ernald 

Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 

Hoppet lämnade dem aldrig 

Hela den tid som kvinnorna försökte bli gravida präglades av förhoppningar och 

förväntningar. För tron på att nu, nu var det deras tur att bli föräldrar, återkom hela 

tiden. Hade inte hoppet funnits där hade de inte orkat gå igenom alla dessa 

behandlingar. Varje gång mensen ”gick över tiden”, kände kvinnorna efter extra noga 

om de inte hade några av de vanliga graviditetssymtomen. De kunde lätt övertyga sig 

själva om att de nog mådde lite illa eller att brösten ömmade. Men trots att mensen ändå 

kom och livet som ofrivilligt barnlös ibland kändes hopplöst, fanns hoppet alltid kvar 

och övertygade dem om att de skulle kunna bli mammor (Ernald Netterfors & Hallén, 

1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 
 

Om inte hoppet hade funnits där så skulle vi ju inte uthärdat alla dessa år av 

undersökningar, operationer, mediciner, sprutor, ultraljud och väntan och åter väntan. Vi 

fann oss i det. Därför att det var det som höll vårt hopp vid liv, vi vågade inte säga nej. På 

något sätt så vande vi oss. Vande oss vid att det tog år (Ernald Netterfors & Hallén, 1994, 

s. 72).  

 

Varje halmstrå av hopp plockade kvinnorna entusiastiskt upp, som positiva ord från 

läkaren, tankar om att även sjukvården kunde ha fel, att det kanske inte var deras 

provsvar ändå, varför skulle det inte gå? (Holmgren, 2004; Fransson 2008).     

 
Parallellt med sorgens visshet, vi skulle aldrig kunna få ett barn, växte det vansinniga, 

omöjliga hoppet. Kanske var det fel, doktorerna vet inte allt, förstår inte allt, undret skulle 

kunna ske, ungefär som jungfrufödelsen, lika omöjligt , men ändå som ett halmstrå att hålla 

fast vid när livet tycktes meningslöst och oändligt (Ernald Netterfors & Hallén, 1994 s. 72). 

 

Men kvinnorna kände även en frustration över att hoppet aldrig gav vika. De fann sig 

plötsligt, utan förvarning, fantiserande om barn och om en gemensam framtid med dem. 
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Kvinnorna fann sig även tro att de skulle kunna påverka sin barnlöshet genom att vara 

bättre människor, som arbetade och ansträngde sig mer än alla andra. Om de gjorde allt 

rätt skulle de bli välsignade med ett barn. Samtidigt uttryckte kvinnorna en önskan om 

att få glömma och få lägga sin barnönskan åt sidan, en önskan om att det inte funnits 

något hopp, då hade de kunnat fortsätta med livet istället för att ständigt åka runt i denna 

karusell av behandlingar och uteblivna graviditeter (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; 

Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Jag önskar att jag visste att det inte längre fanns något hopp. Då kunde jag fortsätta från 

där jag befann mig innan den där dumma barnönskan kom och förstörde våra liv 

(Uyterlinde, 2001, s. 52).  

 

Enorm sorg 

När det visade sig att en önskan om att bli gravid skulle bli svår att uppfylla, kände 

kvinnorna att den väg livet tidigare färdats, blev mer invecklad och tog kurvor de inte 

var beredda på, de mål med livet som kvinnorna tidigare förväntat sig flyttades hela 

tiden längre bort (Hallén & Ernald Netterfors, 1994). De beskrev att det stundtals fanns 

en sådan enorm smärta inom dem att de behövde uttrycka sin sorg genom att skrika, 

vråla eller gråta för att på så sätt lyfta på locket och lätta på smärtan (Ernald Netterfors 

& Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Jag kastade armarna bakåt, vände ansiktet mot himlen och skrek. Jag skrek ur mig all sorg 

och smärta, all hunger och längtan som upptagit mitt inre. Här på toppen av berget 

behövde jag inte säga: ”Det ordnar sig” eller ”Vi får se”. Här kunde jag vara liten och 

sårad, tömma mig på oönskade känslor. Jag skrek tills jag kände mig tom inuti (Holmgren, 

2004, s. 24). 

 

Kvinnorna beskrev sorgen som en stor förlust, de sörjde den förväntade framtiden, 

drömmarna och förhoppningarna om att få bilda en familj. Men det svåra i sorgen var 

känslan av att de egentligen inte hade något konkret att sörja, de hade inte förlorat 

något. Det fanns inget som hade tagits ifrån dem, det fanns ingen död, inget de ägt och 

sedan blivit av med. Detta gjorde sorgen svår att greppa och den blev därför ännu 

tyngre, som om sorgen inte var legitim (Hallen & Ernald Netterfors, 1994; Holmgren, 

2004). Den kvinnliga, helt naturliga menstruationen gav dem känslan av irritation, ilska 

och ett sting av sorg varje gång den kom. Den blev som ett hån mot dem och ett bevis 

på att det fanns något de absolut inte kunde, nämligen att få barn (Fransson, 2008; 

Hallen & Ernald Netterfors, 1994; Holmgren, 2004).  
 

Sorgens fåglar hade landat i mig. De hackade och gnagde, det värkte och sved som av sår i 

bröstet, i magen, i ögonen. Något som värkte och gjorde ont hela tiden. Olika i intensitet, 

men aldrig helt frånvarande. En tomhetskänsla utan slut (Ernald Netterfors & Hallén, 

1994,  s 44). 

 

Osäkerhet inför framtiden 

Osäkerheten över att inte veta hur framtiden såg ut gav kvinnorna en stark vånda. De 

försökte att inte tänka så mycket på barn, eftersom de inte ville bli för besvikna om 

framtiden skulle visa sig innebära ett liv utan barn. Detta var dock inte så lätt, eftersom 

det var så svårt att släppa taget och tankarna på barn trängde sig hela tiden på. Men 

kvinnorna kände ändå att det måste ta slut. De ville ha tillbaka sin framtid och behövde 
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ta avsked från sin barnönskan trots sin längtan (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; 

Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 

Ett liv utan barn 

Kvinnorna beskrev en osäkerhet inför framtiden och över sin barnönskan. Att släppa 

tanken på att bli med barn, var nästan omöjligt, men för att gardera sig mot onödiga 

besvikelser försökte de ibland föreställa sig ett liv och en framtid utan barn. Ett liv där 

de kunde resa, gå på bio, äta på restaurang och kosta på sig saker som de annars inte 

skulle ha satsat på. Men samtidigt som dessa tankar fanns, kände kvinnorna en tomhet i 

själen, för detta var inte den framtid de egentligen ville ha (Ernald Netterfors & Hallén, 

1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Ibland hade jag en stark känsla av att jag satt i en bur. Visserligen stod dörren på glänt 

och tog jag ett kliv framåt skulle friheten omfamna mig, men jag vågade inte. Ibland stod 

jag och hängde i dörrhandtaget och tittade ut, men varje gång drog jag igen dörren [...] 

valde jag att gå ut genom dörren skulle det vara tomt! Inga barnansikten, inga glada 

barnskratt eller barnskrik, bara tystnad, tomhet och det var jag inte beredd på att ta emot 

(Fransson, 2008, s. 202). 

  

Ett liv utan barn upplevde kvinnorna som ett liv i ensamhet. De ville inte sitta ensamma 

på ålderns höst. Även om de fick barn och barnbarn som inte hälsade på så ofta, så 

skulle ändå foton och minnen finnas kvar (Hallén & Ernald Netterfors, 1994; Fransson 

2008). Kvinnorna fantiserade om hur deras framtida barn skulle krypa upp i famnen och 

slå armarna runt deras hals och säga hur mycket de tyckte om sin mamma. De 

fantiserade även om hur de som mammor sjöng vaggvisor, läste sagor, firade jul och 

gick på skolavslutningar. Att inte få se ett gemensamt barn med drag eller personlighet 

från dem själva eller deras partner, upplevde kvinnorna som smärtsamt. De skulle aldrig 

få säga: ”Jag tror han har dina ögon” eller ”Är det inte min haka?” (Ernald Netterfors & 

Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 

Osäkerheten över att inte veta hur framtiden såg ut, kom krypande över dem och de 

våndades över detta. Kvinnorna försökte att inte tänka och längta efter barn eftersom det 

gjorde så ont, men tankarna trängde sig hela tiden på (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; 

Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; Fransson, 2008). 

 
Tänk, tänker jag. Tänk om vi nästa år… Nej, skriker jag och avbryter mig själv. Tänk inte, 

hoppas inte, tro inte. Det gör så ont. Ont, ont, ont... Nej, inte tänka, inte hoppas, inte tro. 

Bara flyta med, låta dagarna gå, men absolut inte tänka. Jag sysselsätter mig med saker att 

läsa, radioprogram att lyssna till och diskussioner med människor omkring mig. Fyller 

hjärnan med ord, upptar allt utrymme, allt för att inte kunna tänka på det förbjudna. Så är 

jag på vippen att börja, jag kan känna smaken av orden i munnen. Jag kniper hårt ihop 

ögonen, kastar huvudet bakåt och mumlar mitt mantra; Tänk inte, Hoppas inte, Tro inte… 

(Holmgren, 2004, s. 86). 

 

Att våga njuta av livet som det nu fick bli 

När kvinnorna tillslut efter flera års tid kom till den punkt då de började fundera över 

hur deras framtid skulle se ut, visade det sig vara väldigt osäkert och komplicerat att 

avgöra vad de ville. När vet man när man skall avsluta en fertilitetsbehandling? Är det 
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bättre att adoptera? Eller helt enkelt leva utan barn? Dessa frågor fann kvinnorna vara 

problematiska att svara på, eftersom de innebar att hela den bild kvinnorna haft om sig 

själva och sin framtid som mammor måste bearbetas och förändras. Samtidigt som 

funderingarna gick fram och tillbaka så kände kvinnorna till slut att de måste komma 

någonstans, det måste ta slut. De ville ha tillbaka sin framtid, uppleva äventyr och känna 

sig levande igen. För att kunna gå vidare så var kvinnorna tvugna att ta avsked till sin 

barnönskan. Att blicka framåt och inte behöva ha koll på när de var fruktsamma, inte 

längre behöva göra några graviditetstester eller äta folsyratabletter för att förhindra 

missfall, utan istället försöka njuta av livet så som det nu fick bli. En del av kvinnorna 

utryckte att även om de kanske inte kunde få barn, så levde de och var friska i övrigt. 

Även om deras längtan alltid skulle finnas kvar, så var ett barn kanske trots allt inte 

svaret på livet (Ernald Netterfors & Hallén, 1994; Uyterlinde, 2001; Holmgren, 2004; 

Fransson, 2008). 

 
Plötsligt stod svaret klart för mig […]. Jag älskade Krister och ville inte förlora honom! I 

sexton års tid hade mina dagar varit uppfyllda av tankar på att bli med barn. Nu fick det 

vara nog! Jag ville inte bli en bitter, förgrämd och ensam kvinna. Jag ville älska och bli 

älskad. Framför mig satt mitt livs kärlek och han var på väg ur mitt liv. Det var bara att 

erkänna, det fanns många som hade barn, men trots det satt de ensamma på julafton.[…] 

Jag ville inte förlora Krister. Jag vände mig om och tittade honom rakt in i ögonen. – Jag 

älskar dig av hela mitt hjärta och vill du att vi ska sluta med alla försök att bli med barn 

tycker jag att vi gör det, slutar alltså! Jag såg hur lycklig Krister blev av mina ord och 

kände både glädje och lättnad. Glädje över att se Krister så lycklig igen och lättad över att 

ha tagit beslutet att äntligen överge alla mediciner, prov, operationer och allt som hade 

med barnlöshet att göra som hade tagit över min tid och mina tankar i sexton år (Fransson, 

2008, s. 337). 

 
Jag vill inte mer. Jag orkar inte mer. Men jag gråter när jag säger det, därför att det 

betyder: adjö barn, du som kanske hade kommit om jag hade orkat lite till, bara lite till 

(Ernald Netterfors & Hallén, 1994 s.90). 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två delar. Först diskuteras metoden för att sedan följas av en 

resultatdiskussion. Därefter ger vi förslag på praktiska implikationer för sjuksköterskan 

som följs av en slutsats. 

 

Metoddiskussion 

Självbiografierna som analyserades utifrån modellen ”Att analysera berättelser 

(narrativer)” i Friberg (2006). Modellen bidrog till att strukturera analysen så att en 

helhetsbild av kvinnornas upplevelser av att vara ofrivilligt barnlösa växte fram. Att i en 

studie använda sig av självbiografier är enligt Jonsson, Heuchemer och Josephsson 

(2008) ett bra sätt att kunna ta del av en persons egna värderingar och upplevelser och 

skapar en förståelse för sammanhanget. Vi fann att detta stämde väl, eftersom de 

ofrivilligt barnlösa kvinnornas berättelser tydligt speglade deras egna värderingar och 

unika upplevelser. 

 



 15 

Under litteratursökningen visade det sig att utbudet av självbiografier som berörde 

kvinnors upplevelser av ofrivillg barnlöshet var begränsad. Det hade varit intressant om 

sökningen hade presenterat litteratur skriven av kvinnor från övriga västvärlden, men 

eftersom litteratursökningen endast gjordes i Borås, Skene och Göteborg, så kan detta 

ha begränsat utbudet. Men vi finner ändå att de biografier som hittades är representativa 

för kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet, eftersom deras erfarenheter och 

känslor var så pass likartade. Funderingar har dock funnits kring om studien skulle ha 

beskrivit vetenskapliga artiklar istället för självbiografier. Men eftersom vi önskade 

komma kvinnornas upplevelser så nära som möjligt så blev valet självbiografier där ju 

personen själv beskriver sina upplevelser utan mellanhänder. 

 

De meningsbärande enheterna i de olika biografierna framstod relativt tydligt, efter att 

de bearbetats flera gånger. Indelningen av de meningsbärande enheterna i teman och 

subteman visade sig dock vara mer komplicerat. Eftersom många känslor och 

upplevelser berörde och flöt in i varandra gjorde det att de blev svårare att särskilja. 

Tillslut valdes fyra huvudteman med tillhörande subteman. Att ge de olika böckerna 

varsin färg, var en bra metod som underlättade mycket i analysarbetet, eftersom de olika 

biografierna blev lättare att överskåda och hantera. Det har funnits många citat som 

skulle kunnat styrka texten i resultatet, men de valda citaten är de som vi fann bäst 

representerade kvinnornas upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet har ökat vår förståelse för hur ofrivilligt barnlösa kvinnor upplever sin 

vardag. Detta finner vi är en värdefull kunskap i vårt kommande arbete som 

sjuksköterskor, då vi i det vårdande mötet lättare kommer att kunna se och bekräfta 

lidandet utifrån kvinnornas livsvärld. Resultatet beskrivs i fyra teman: Att förlora 

fotfästet; Känslor av orättvisa; Att ständigt pendla mellan hopp och sorg och Osäkerhet 

inför framtiden.  

 

Att förlora fotfästet 

Resultatet visar på att ofrivillig barnlöshet är en chockerande och smärtsam resa. En 

resa som innebar att kvinnorna förlorade fotfästet i tillvaron och som även ifrågasatte 

deras identitet. Att inte kunna leva upp till den bild över vem de var och hur deras liv 

skulle gestalta sig, gav dem en känsla av frustration, sorg och misslyckande. När en 

graviditet uteblev upplevdes det som att deras roll som en normal och fungerande 

kvinna förlorades. Även Fernandes, et al. (2006) menar detta och visar att moderskapet 

ger kvinnorna en positiv identitet och att vara mamma är synonymt med att vara kvinna. 

Moderskapet ger kvinnan status som vuxen och en känsla av prestation, det är en 

kvinnas krona på verket (Imeson & McMurray, 1996; McQuillan, Greil, White & Jacob, 

2003). För kvinnor som inte kan få barn blir denna brist ett hot mot identiteten, 

samhörigheten och meningsfullheten (McQuillan et al., 2003; Hreinsson, Hamberger & 

Hardarson, 2005). De ofrivilligt barnlösa kvinnorna upplevde ett lidande och ett 

misslyckande eftersom de inte längre hade kontrollen över sin fertilitet. En människas 

lidande har en djupare innebörd än det som symtom och en diagnos ger, lidande innebär 

att man vill men inte kan, det handlar även om en förlorad tillgång och förmåga till livet 

och världen (Dahlberg, et al. 2003). Vi anser att på samma sätt som de ofrivilligt 
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barnlösa kvinnorna ville uppnå en graviditet men inte kunde, så påverkades deras 

tillgång till världen och livet av deras barnlängtan. Att inte veta vad nästa steg i 

fertilitetsbehandlingen skulle resultera i gav kvinnorna en känsla av att de inte längre 

hade kontroll över sin tillvaro och det innebar även att deras livsvärld påverkades 

negativt, detta fick dem att känna sig små och sårbara. McQuillan et al. (2003) nämner 

också att ovetskapen kring fertilitetsbehandlingarna, gav kvinnorna ett sämre välmående 

och en sämre livskvalitet. 

 

Känslor av orättvisa 

Resultatet visar att andra kvinnors graviditeter starkt påverkade de ofrivilligt barnlösa 

kvinnornas känslor. De hade svårt att visa glädje när andra kvinnor blev gravida, 

eftersom det påminde dem om deras egna oförmåga och gav dem en känsla av att livet 

var orättvist. Vi anser att det bland annat var detta som gjorde att de ofrivilligt barnlösa 

kvinnorna kände en avundsjuka och ett utanförskap, vilket bidrog till att de ibland drog 

sig undan från omvärlden. Imeson och McMurray (1996) visar också att kvinnor 

upplever en avundsjuka vid andras graviditeter och att de dessutom erfor ett utanförskap 

när vänner i deras omgivning hade svårt att berätta att de väntade barn. Den ofrivilligt 

barnlösa kvinnan hamnade ofta i ett utanförskap när hon inte kunde dela de vardagliga 

företeelserna som barn i livet ger, eftersom barn är en grund för ett gemensamt 

samtalsämne vid till exempel familjeträffar, på arbetsplatsen eller i andra sociala 

sammanhang (ibid.). Vi tror att detta utanförskap därför kan bidra till ett livslidande 

som kan förändra kvinnornas livsvärld (Eriksson, 1994; Dahlberg, 2003). Pressen att 

lyckas bli med barn är störst för kvinnan, inte bara för att normen säger det (Fernandes 

et al., 2006; Cassidy & Sintrovani, 2008) utan även eftersom det är hon som genomgår 

gynekologiska undersökningar och för temperaturkurvor över sin ägglossning så att en 

sexuell samvaro kan ske vid hennes mest fertila tidpunkt. Detta är något som bidrar till 

att ytterligare belasta kvinnorna känslomässigt, de blir därför både mer sårbara och mer 

negativt påverkade (Imeson & McMurray, 1996; Fredholm & Rosander 2002; 

Fernandes, et al. 2006).    
 

Att ständigt pendla mellan hopp och sorg 

Efter att ha bearbetat dessa självbiografier har vi fått en förståelse för maktlösheten 

kvinnorna kände mot sin ofruktsamma kropp. Varje månad var en anledning att hoppas 

på en graviditet, de trodde att nu skulle de bli mammor, men menstruationen envisades 

med att komma och satte stopp för detta hopp. Att kvinnorna ständigt pendlade mellan 

hoppet och sorgen över menstruationerna innebar ett stort lidande, eftersom vi är våra 

kroppar (Wiklund, 2003) och kroppen i detta fallet är så nära sammanbundet med en 

önskad graviditet. Menstruationerna var ett direkt bevis på att den efterlängtade 

graviditeten uteblivit. Imeson och McMurray (1996) kunde också visa i sin studie att 

den känslomässiga berg-och-dalbana av känslor som kvinnorna upplevde förnyades och 

förstärktes med varje menstruationsperiod. I vår studie framkom det att några av de 

känslor som kvinnorna upplevde vid menstruationen var ilska, sorg och frustration. 

Wirtberg, et al. (2007) kom i sin studie fram till att även om menstruationerna innebar 

att en graviditet inte inträffat, så fanns hoppet om en graviditet hos de ofrivilligt 

barnlösa kvinnorna ändå kvar. Detta hopp kvarstod ända tills de kom i klimakteriet och 

insåg att de nu fysiologiskt blivit för gamla för att bli mammor. Men även då hade deras 
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längtan efter ett barn fortfarande en stor plats i deras liv. I och med detta så undrar vi 

om dessa kvinnor någonsin kommer att kunna acceptera sin barnlöshet? 

  

Osäkerhet inför framtiden 

Kvinnorna trodde inte att de skulle drabbas av ofrivillig barnlöshet, men när det ändå 

inträffade upplevdes drömmarna och målen de haft om sin framtid osäkra. Att sluta 

tänka på barn var en omöjlighet, eftersom det viktigaste i deras liv var att få bli mamma. 

Även Wirtberg et al. (2007) och Imeson och McMurray (1996) kommer fram till att 

dessa kvinnors högsta önskan är att uppnå ett moderskap, vilket innebar att alla deras 

andra framtidsplaner blev nedprioriterade. När en människas mål i livet upplevs som 

förlorade, så skapar det ett lidande för människan och när en människa lider har hon ofta 

svårt att tala om sitt lidande (Wiklund, 2003). Vi anser att det lidande som Wiklund 

talar om kan kopplas ihop med det lidande som de ofrivilligt barnlösa kvinnorna gick 

igenom och att detta förklarar varför de drog sig undan och varför de upplevde det 

jobbigt att prata om sin barnlöshet.  

 

I biografierna uttryckte kvinnorna att det var svårt att ta beslutet att avsluta sin 

infertlitetsbehandling, eftersom det innebar att de skulle vara tvungna att ta adjö till sin 

barnönskan och framtida identitet som mamma. För att denna framtid skulle bli så 

positiv som möjligt, innebar det att de skulle behöva bearbeta och förändra bilden om 

sig själva till ett liv utan barn. Men detta är något som kan vara svårt, eftersom det 

skulle krävas att kvinnorna försonades med sin barnlöshet (Wirtberg, 2007). Eriksson 

(1994) menar att för att kunna försonas i sitt lidande så måste en ny enhet formas och ett 

nytt liv skapas. Nås en försoning i lidandet kan det ge lidandet en mening, en mening 

som ofta bidrar till en känsla av befrielse och frihet. Innan denna studie gjordes kunde 

vi förstå att ofrivillig barnlöshet förmodligen var mycket jobbigt, men vi insåg inte 

vilket lidande det egentligen innebar och hur mycket identiteten och framtiden 

påverkades hos dessa kvinnor.  

 

Praktiska implikationer  

Vi har funnit att om det framkommer att patienten är oftivilligt barnlös så är det viktigt 

att sjuksköterskan i mötet tänker på följande: 
 

 Att vara lyhörd för kvinnans lidande och se till hennes unika situation. 

 

 Man bör undvika att ha gravid personal i mötet med de barnlösa kvinnorna, 

eftersom gravida kvinnor kan upplevs som stötande. 

 

 Ge ej goda råd i form av till exempel: ”slappna av, skaffa hund, tänk inte så 

mycket på det så händer det säkert.” eftersom kvinnorna upplever detta som 

kränkande. 

 

 Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge kvinnorna möjlighet att få lätta sitt 

hjärta. 

 

 Att stärka dem i att de fortfarande har ett värde som kvinnor. 



 18 

Förslag på ytterligare forskning 

Vi har funnit detta ämne mycket berörande och intressant. Det skulle därför vara 

utvecklande att i en framtida magisteruppsats göra intervjuer med barnlösa par, för att 

på så sätt kunna fånga både mannens och kvinnans upplevelser. Men det skulle även 

vara intressant att få intervjua kvinnor som tidigare varit ofrivilligt barnlösa och fått 

leva sitt liv utan barn, vi hade då velat ta upp frågor som: Hur ser deras liv ut idag? 

Försvinner någonsin sorgen? Har de försonats med sin förlust? Det hade också varit 

intressant att studera hur kvinnor i andra kulturer upplever sin ofrivilliga barnlöshet. Är 

det någon skillnad mellan deras och kvinnorna i vår kulturs upplevelser?  

 

Slutord 

Vi har en förhoppning om att denna uppsats ska kunna bidra till en fördjupad förståelse 

för hur ofrivilligt barnlösa kvinnor upplever sin situation. Att bli mor är ’kronan på 

verket’ för många kvinnor, hoppet försvinner inte under den fertila perioden och deras 

längtan efter barn kvarstår livet ut.. Även om kvinnorna uppnår ett föräldraskap genom 

ett biologiskt barn eller via adoption, så kommer deras identitet ändå alltid vara märkt 

av infertiliteten. 
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 

Författare: Ramona 

Fransson 

 

Titel: Älskling, vi blir inte 

med barn 

 

Årtal: 2008 

 

Förlag: anomaR Förlag 

Denna bok är utformad på ett skönlitterärt sätt och 

beskriver hur Ramona i sexton år påverkas 

känslomässigt av sin ofrivilliga barnlöshet. Men hennes 

strävan slutade med att hon och hennes make bestämde 

sig för att leva ett liv utan barn. 

 

Författare: Inger Hallén & 

Sigbritt Ernald Netterfors 

 

Titel: Barnen som aldrig blev 

 

Årtal: 1994 

 

Förlag: Alfabeta Bokförlag 

AB 

Denna bok skildrar två kvinnors berättelser om deras 

ofrivilliga barnlöshet. Man får följa de båda kvinnornas 

resa pararellt med varandra. Den ena historien slutar 

med adoption av en pojke och en flicka, men den andra 

kvinnan fick acceptera ett liv utan barn efter att hennes 

make sagt nej till adoption. 

 

Författare: Åsa Holmgren 

 

Titel: Barn av glas 

 

Årtal: 2004 

 

Förlag: Förlags AB Björnen 

I denna bok behandlas i huvudsak kvinnans upplevelser 

och våndor i att leva med en ofrivillig barnlöshet, men 

även mannens syn och perspektiv belyses. Åsa får efter 

flera IVF-försök en biologisk pojk med sin make. 

 

Författare: Judith 

Uyterlinde 

 

Titel: Ägglossning 

 

Årtal: 2001 

 

Förlag: Norstedts 

Författaren till denna bok kommer usprungligen från 

Holland och beskriver sin väg genom sorg, ångest och 

rädsla fram till sina två adopterade flickor. 
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