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Sammanfattning 

  

Bakgrund: Infertilitet beskrivs som en sjukdom i de reproduktiva organen där graviditet efter 

tolv månader eller mer med oskyddat samlag misslyckats. Infertiliteten drabbar cirka 

10-15 procent av världens befolkning. Den allmänna sjuksköterskans roll blir aktuell 

på fertilitetskliniker där hen möter par som genomgår utredning eller behandling för 

infertilitet. Sjuksköterskans roll handlar i stort om att ge stöd, samtala och informera. 

Behandling av infertilitet kan ges i form av exempelvis inseminering eller 

provrörsbefruktning. Om behandlingen inte skulle resultera i biologiska barn finns 

adoption som alternativ för att få barn. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att leva med ofrivillig 

barnlöshet. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt med inhämtade vetenskapliga artiklar från CINAHL 

och PubMed. Som underlag till resultatdelen användes totalt nio kvalitativa och en 

mixed-method. 

Resultat: Patienternas upplevelser beskrivs med hjälp av fem kategorier “Ofrivillig barnlöshet 

ur ett samhälls- och identitetsperspektiv”, “Upplevelser av sexuellt samliv och 

relationer vid ofrivillig barnlöshet”, “Upplevelsen av fertilitetsbehandling och 

alternativa vägar vid ofrivillig barnlöshet” samt “Socialt stöd vid ofrivillig 

barnlöshet”. Resultatet visade hur män och kvinnor upplevde sin ofrivilliga 

barnlöshet relaterat till samhället, relationer och hur det utmanade deras identitet. 

Diskussion: Fördelar och nackdelar med litteraturöversiktens arbets- och analysprocess diskuteras 

av författarna under metoddiskussionen. I resultatdiskussionen har författarna genom 

Katie Erikssons femte konsensusbegrepp lidande diskuterat resultatet. Författarnas 

egna åsikter och relaterad forskning samt begreppet lidande för diskussionen framåt. 

Infertiliteten påverkade hela människan och förklarades som en livskris. En del av 

sjuksköterskans roll är att stötta och finnas där på ett emotionellt plan vilket belyser 

vikten över att sjuksköterskan behöver ökad kunskap om infertilitet för att kunna ge 

god vård. 

Nyckelord:  Infertilitet, upplevelser, sjuksköterska, ofrivillig barnlöshet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

  

Background: Infertility is described as a disease in the reproductive organs where pregnancy after 

twelve months or more with unprotected intercourse failed. Infertility affects about 

10-15 percent of the world's population. The role of the nurse becomes relevant at 

the fertility clinic where they meet infertile couples who are undergoing 

investigation or treatment. The role of the nurse is largely about providing support, 

dialog and information. Treatment of infertility can be given in the form of, for 

example, insemination or test tube fertilization. If treatment would not result in a 

biological child, adoption can be a alternative to having a biological child. 

Aim:  The aim of this literature review was to describe the experiences of living with 

involuntary childlessness. 

Method: The study is a literature review with obtained scientific articles from CINAHL and 

PubMed. As a basis for the result sections totally nine qualitative and one mixed 

method were used. 

Results: The Patients' experiences are described using five categories “Involuntary 

childlessness from a social and identity perspective”, “Experiences of sexual 

intercourse and relationships in involuntary childlessness”, “The experience of 

fertility treatment and alternative ways of involuntary childlessness” and “Social 

support in involuntary childlessness”. The results showed how men and women 

experienced their involuntary childlessness related to society, relationships and how 

it challenged their identity. 

Discussion: Advantages and disadvantages of the literature review's work and analysis process 

are discussed by the authors under the method discussion. In the result discussion, 

the authors discussed through Katie Eriksson's fifth concept of suffering. The 

authors' own opinions and related research and the concept of suffering led the 

discussion forward. Infertility affected the whole person and was declared a life 

crisis. Part of the nurse's role is to support and be there on an emotional level, which 

highlights the importance of the nurse needing increased knowledge of infertility to 

provide good care. 
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Inledning 

Vi lever i en värld där vi blir allt äldre men där den fertila åldern inte förlängs. Detta ämne är 

för oss intressant på grund av rädslan att inte få egna biologiska barn och genom berättade 

upplevelser hos personer som finns i vår omgivning. Den ofrivilliga barnlösheten kan bero på 

olika orsaker, till exempel att en person inte mött en partner som hen vill få ett barn men. Det 

som legat till grund för vårt intresse är orsaken infertilitet. Personer som lever med ofrivillig 

barnlöshet uppmärksammar ofta en stark påverkan både psykiskt och emotionellt. Dessa 

personer kan välja att ta kontakt med vården och söka sig till fertilitetskliniker där diagnos 

och behandlingar kan bli aktuella. Det är här mötet med sjuksköterskan uppstår. Vi vill med 

denna litteraturöversikt öka kunskapen hos sjuksköterskor kring upplevelsen av ofrivillig 

barnlöshet. Vi anser att allmänsjuksköterskan kan behöva kunskap för att kunna hjälpa dessa 

personer genom stöd och råd. 

 

Bakgrund  

Infertilitet och dess förekomst 

World Health Organization (2019a) beskriver infertilitet som en sjukdom i de reproduktiva 

organen. Definitionen av infertilitet är att graviditet uteblivit efter aktiva försök med 

oskyddade samlag under tolv månader eller mer. Infertilitet ses globalt som den femte största 

allvarliga funktionsnedsättningen bland personer under 60 år. Kvinnans fertila ålder är 

vanligtvis mellan 15–49 års ålder, uppskattningsvis 34 miljoner kvinnor är infertila, främst i 

utvecklingsländer. Infertilitet drabbar upp till 15 procent av befolkningen och i de flesta fall 

beror infertiliteten på fysiska orsaker, men beskriver också att många aldrig får veta 

bakomliggande orsak (World Health Organization, 2019b).   

 Primär infertilitet innebär att en kvinna inte lyckats bli gravid trots försök i 12 månader 

(Benksim, Elkhoudri, Addi, Baali & Cherkaoui, 2018). Sekundär infertilitet betyder att 

kvinnan har biologiska barn sedan tidigare men trots oskyddade samlag under 12 månader så 

uteblir ny graviditet. Infertilitet kan bero på olika orsaker hos både mannen och kvinnan där 

faktorer på något plan stör befruktningsprocessen. Studien beskriver att primär infertilitet 

vanligen beror på en manlig faktor i form av nedsatt antal eller funktionsdugliga spermier. 

Den sekundära infertiliteten förklaras oftast bero på kvinnan och belyser orsaker som 

hormonella rubbningar, medicinska komplikationer och sjukdomar i kvinnans reproduktiva 

organ.  
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Orsaker till ofrivillig barnlöshet 

Orsaken till infertilitet kan vara flertalet faktorer som ser olika ut beroende på kön (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg och Andersson, 2010). Det kan även finnas gemensamma faktorer hos man 

och kvinna som kan påverka. Hos mannen kan spermiernas utveckling vara undermålig och 

resultera i låg eller helt utebliven spermieproduktion. Orsaken till detta kan vara hormonell 

påverkan, infektioner eller missbildningar. Hos kvinnan kan det bero på flera orsaker, 

exempelvis ovarial dysfunktion som innebär att ägglossning uteblir eller minskad förekomst 

av ägglossning. Ovarial dysfunktion kan uppstå som följd av till exempel endokrina 

sjukdomar. En annan orsak kan vara skada på eller störd funktion på äggledare som uppstått 

på grund av en äggledarinfektion. Gemensamt för båda man och kvinna kan vara ålder. 

Fruktsamhet avtar ju äldre en människa blir, 30 procent av all infertilitet finns hos par i åldern 

35–40 år, medan 70 procent finns hos par över 40 år. Toxiska substanser kan också påverka 

och rökning anses ha signifikant påverkan på fertiliteten. Även andra substanser som 

cannabis, anabola steroider samt radioaktiv strålning är faktorer som är kopplade till 

infertilitet. 

 

Infertilitetsutredning 

Cirka en tredjedel av de par som försöker bli gravida utan att lyckas diagnostiseras med 

oförklarlig infertilitet (Anderson, 2018). För att ställa diagnosen infertilitet krävs att en läkare 

uteslutit andra relevanta orsaker vilket kan leda till förlorad tid eller felaktig behandling för 

patienten. Diagnosen infertilitet ställs vanligtvis vid en rutinmässig spermaanalys där sperman 

ska ha testats minst två gånger. Kvinnan ska ha regelbunden ägglossning och intakta 

äggledare. När infertiliteten beskrivs oförklarlig kan orsaken inte identifieras och infertiliteten 

anses vara så kallad idiopatisk. Exempel på idiopatisk infertilitet kan vara att hormonbrist hos 

kvinnan har identifierats men inte kunnat förklaras.  

 I syfte att uppnå en mer standardiserad och säker utredning samt diagnostisering av 

infertilitet har World Health Organization (2019c) tagit fram en manual. Vid undersökning av 

misstänkt infertilitet besvaras olika formulär av paret tillsammans samt individuella 

utredningar av både kvinnan och mannen. De olika formulären innehåller frågor om 

reproduktiv- och sexuell historia samt medicinsk bakgrund hos båda parter. Innan mannen 

utreds undersöks kvinnan både fysiskt, hormonellt samt generella blodprover och 

bakteriologiska tester tas. Mannens anamnes tas för att sedan gå vidare med 
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kroppsundersökning, sperma samt hormonnivåer undersöks och till sist om nödvändigt kan en 

biopsi utföras. Om assisterad befruktning ska genomföras krävs en särskild 

lämplighetsutredning med specifika riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016). Hälso- och sjukvården 

ska genom dessa få hjälp med bedömning av föräldraförmåga hos dem som ska genomgå 

assisterad befruktning. I enskilda fall undersöks individuellt faktorer som rör en framtida 

föräldraroll. En lämplighetsutredning är till för att säkerställa att barnet ska växa upp i trygga 

förhållanden med fokus på individ, miljö och familj. 

 

Behandling och adoption   

Vid behandling av infertilitet är det främst kvinnan som står i fokus (Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg och Andersson, 2010). Det kan under utredning framkomma att spermaprover är 

normala och då ges ingen behandling. Om spermaprovet visar avvikelse är behandlingarna 

begränsade. Den behandling som idag har störst framgång är in vitro-fertilisering (IVF). 

Denna behandling har tagit stor plats som behandling både hos man, kvinna och om båda 

parter ska behandlas. Även inseminering kan vara aktuellt som en behandling av infertilitet. 

Det finns även andra sätt att öka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. 

Adoption är ett exempel på alternativ som kan hjälpa vuxna med ofrivillig barnlöshet till 

föräldraskap (SOU, 2016:11). 

 

In vitro-fertilisering  

IVF innebär att sperma samlas in och placeras i ett glas som innehåller substrat, där ifrån 

kommer namnet in vitro (Borgfeldt, Åberg, Anderberg och Andersson, 2010). Spermier från 

mannen förbehandlas genom en så kallad tvättning. Kvinnan i sin tur förbereds genom en 

hormonell behandling som ska resultera i en ägglossning. Om ägglossning och mogna 

äggblåsor uppstår så plockas dessa ut med hjälp av ultraljud och det tillförs näringsvätskor. 

Spermier som förbehandlats förenas i glaset med äggblåsorna och sedan följs celldelningen 

olika stadier tills ett pre-embryo uppstått. Om ett pre-embryo uppstår planteras dessa in i 

kvinnans livmoder. Vid tillfällen där det kan plockas ut fler än en mogen äggblåsa kan denna 

frysas ned för att användas vid eventuell upprepad behandling, på detta sätt undviks en ny 

ägglossningsstimulering av kvinnan.  
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Inseminering 

Ett alternativ till in-vitrofertilisering är inseminering (Borgfeldt, Åberg, Anderberg och 

Andersson, 2010). Efter avslutad utredning av infertiliteten kan det framkomma att mannens 

spermier antingen är för få i antal eller har låg funktionsduglighet. Vid ett sådant besked kan 

homolog inseminering vara ett alternativ och kvinnan kan med hjälp bli gravid med partnerns 

sperma. Inseminationen kan också vara heterolog vilket används när maken helt saknar 

spermier eller om spermaprovet är av mycket dålig kvalitet. Vid användande av 

spermadonator är oftast denne anonym och kan hållas hemlig och har således ingen 

samrörelse med varken barnet eller familjen. De barn som framkommit genom donation har 

dock juridisk rätt vid 18 års ålder att få veta den biologiska faderns identitet. Genom att 

använda sig av inseminering görs det möjligt för ett ökat antal spermier att nå ut till kvinnans 

ägg, vilket dock kräver att kvinnans äggledare fungerar (Andersen, 2005). Spermierna 

behandlas innan inseminationen på ett sätt så att de icke funktionsdugliga spermierna 

avlägsnas för att öka sannolikheten att levande spermier tar sig fram. På en fertilitetsklinik 

används en kateter för att placera sperman direkt i livmodern. Tidpunkt är en avgörande faktor 

och det är viktigt att det sker strax före eller samtidigt som kvinnan har ägglossning, och en 

del kvinnor behöver därför få behandling för att stimulera till ägglossning 

Adoption 

Enligt svensk lag ska de som vill adoptera vara sammanboende eller gifta, (SOU 2016:11). 

Det är även möjligt att adoptera som ensamstående. För att adoptera behöver man vara minst 

18 år och det finns det ingen övre åldersgräns för adoption. Innan en adoption är möjlig krävs 

det en så kallad lämplighetsutredning av dem som vill adoptera. En lämplighetsutredning 

innebär att socialtjänsten utreder huruvida en familj är lämplig att adoptera där 

förutsättningarna i hemmet står i fokus. Om socialtjänsten finner personerna som vill adoptera 

lämpliga ges ett medgivande för att gå vidare med processen. Alternativen är antingen en 

nationell eller internationell adoption. Nationell adoption betyder att adoptionen sker inom 

Sveriges gränser exempelvis närståendeadoption, som innebär att barnet som adopteras har 

nära relation till personerna. Den vanligaste typen av närståendeadoption är att personerna 

som adopterar är släkt med barnet. Vid internationell adoption adopteras ett barn utanför 

Sveriges gränser. En adoption kan vara tidskrävande och saknar garantier som kan sätta 

psykiska, fysiska och ekonomiska krav på de som önskar adoptera. 
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Sjuksköterskans roll 

Lindra lidande, främja och återställa hälsa samt förebygga sjukdom är en del sjuksköterskans 

ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I sjuksköterskans arbete ingår även att ge 

omsorg och vårda vilket innebär att respektera bland annat rätten till liv samt alla människors 

lika värde oavsett kön, etnicitet och ålder. Vården som ges ska vara individanpassad och 

information ska anpassas för att varje individ ska känna sig väl bemött. En annan del i arbetet 

är att lyssna på sina patienter och ha förmåga till personcentrerad vård där bland annat 

lyhördhet samt medkänsla ska finnas närvarande i samtalet.  

 Klitzman (2018) beskriver de skillnader som finns mellan olika fertilitetskliniker när det 

gäller vård för patienter med infertilitet, dessa skillnader kan bland annat vara hur patienter 

blir bemötta. Sjuksköterskan har en nyckelroll i vårdandet och kommer ofta nära patienterna 

både emotionellt och professionellt. Patienter uppgav att de blev lugna av sjuksköterskans 

förmåga att utföra medicinska åtgärder och samtidigt var tröstande vid svåra tillfällen. 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll vid en fertilitetsklinik genom att ge stöd genom 

kommunikation, rådgivning och utbildning (Omu & Omu, 2010).  

Sjuksköterskans ska också ha kunskap kring infertilitet och hur en utredning samt behandling 

går till. I och med denna kunskap kan ett lugn och stöd förmedlas där patienten blir mottagare 

av sjuksköterskans vård.  

 I arbetet med individer som drabbats av ofrivillig barnlöshet beskriver Hammarberg (2016) 

att tydliga hinder är kunskapsbrist samt brist i förtroendet eller om sjuksköterskan har 

svårigheter att samtala kring infertilitet med patienten. Kunskap krävs för att kunna ge en god 

vård och för att sjuksköterskan ska känna säkerhet i det som ska förmedlas. 

 

Problemformulering 

Infertilitet är ett tillstånd som drabbar ungefär 15 procent av världens befolkning och påverkar 

individer. Ofrivillig barnlöshet kan bero på olika faktorer som kan komma att undersökas och 

behandlas och som kan påverka patienten både psykiskt och emotionellt. Studier visar på att 

det finns ett behov för ökad kunskap vid utredning, behandling och vårdande av dessa 

patienter.  Allt fler söker sig till vården för att få hjälp med reproduktion och för att få hjälp 

med de alternativa metoder som finns för att uppnå graviditet. Det är vid fertilitetskliniker en 

person kommer i kontakt med allmän sjuksköterska som behöver besitta rätt kunskap. De 

alternativa vägarna för graviditet eller vid adoption tar oftast tid och är psykiskt påfrestande 

för patienten vilket styrker vikten av en god relation och kontakt med sjuksköterskan. 
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Författarna vill öka kunskapen kring att vara ofrivilligt barnlös genom att belysa upplevelsen 

hos dessa personer med syfte att öka kvaliteten på vården. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med ofrivillig barnlöshet. 

  

Teoretisk utgångspunkt  

Författarna använde Katie Erikssons begrepp lidande med avsikt att fördjupa 

resultatdiskussionen. Utifrån detta begrepp gjordes kopplingar till den känslomässiga 

upplevelsen hos patienter som är ofrivilligt barnlösa och hur sjuksköterskan kan behöva denna 

kunskap för att kunna arbeta holistiskt.                 

 Människan beskrivs som helhet med kropp, själ och ande som i sin tur hör ihop med hälsa, 

sjuksköterskan ska således ha ett holistiskt synsätt i sitt arbete (Eriksson, 2015). Hälsa betyder 

inte frånvaro av sjukdom utan Eriksson menar att en människa kan vara fysiskt frisk men 

ändå inte uppleva välbefinnande och därmed inte givet uppleva hälsa. Eriksson beskriver det 

femte konsensusbegreppet lidande och hur lidandet inte kan skiljas från begreppet människa. 

Lidande är en ofrånkomlig del av människan och bildar en erfarenhet när lidandet upplevs. 

Lidandet är för varje människa något gränslöst och individuellt. Det finns inget bestämt för 

vad som orsakar lidandet och har heller ingen bestämd grund. För att kunna hantera sitt eget 

och andras lidande behöver en människa kunskap, denna kunskap kommer från erfarenhet då 

alla drabbas av lidande genom livet. Vårdens uppgift är att lindra lidande och hjälpa 

människan se framåt, trots sjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten genom att 

bekräfta lidandet. Lidandet kan bekräftas och därmed tröstas genom exempelvis en blick, 

beröring eller kommunikation. Vidare beskrivs olika typer av lidande där livslidande är 

relaterat till händelser i livet som kan innebära hot mot människans existens. 

Sjukdomslidande förklaras i samband med upplevelse av sjukdom och vårdlidande uppstår 

när människan har kontakt med vården eller om vården uteblir. Med hjälp av begreppet 

lidande har upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kunna synliggjorts. Genom att i diskussionen 

applicera begreppet har författarna haft möjlighet att föra diskussionen vidare och beskriva 

hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet kan spela en roll i olika aspekter i livet. 
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Metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt för att sammanställa tidigare forskning om 

upplevelsen hos personer som är ofrivilligt barnlösa. En litteraturöversikt är ett strukturerat 

arbetssätt som ger möjlighet till en övergripande bild av kunskapsläget inom ett specifikt 

område (Friberg, 2017a). Artiklar har hittats genom databaser för att sedan tydliggöras genom 

sammanställning och analys. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen innehöll en inledande informationssökning vilket enligt Östlund (2017) 

utgör grunden för vägen till det slutgiltiga valet av artiklar. Författarna valde att söka i främst 

CINAHL på grund av det breda utbudet av omvårdnadsvetenskapliga artiklar och i PubMed 

för att ha en bredare sökhistorik inom medicinska- och omvårdnads relaterade artiklar. 

Sökorden i PubMed kom författarna fram till med hjälp av MeSH-termer. Dessa ord ringade 

in problemområdet samt speglade syftet med arbetet på ett tydligt sätt som avgränsade. Vidare 

valde författarna att använda dessa sökord i PubMed också. Sökord som användes var 

infertility, experience och involuntary childlessness. Som sökteknik användes fritextsökning 

samt boolesk sökteknik för att säkerhetsställa en kombination av de sökord som författarna 

valt. Boolesk sökteknik gav författarna möjlighet att kombinera sökord och den term som 

användes var AND med syfte att kombinera fler valda sökord i en och samma artikelsökning. 

För att vidare kunna begränsa sökningarna valdes artiklar som enbart var på engelska från år 

2000 till 2019. Författarna valde att använda sig av fulltext i CINAHL som en 

sökbegränsning. De inklusionskriterier författarna använde var att studiedeltagarna skulle vara 

över 18 år och som inte kunde få barn på naturlig väg. Sammanställning av sökningarna 

redovisas i bilaga 1. De artiklar som valdes ut var etiskt granskade för att god vetenskaplig 

grund skulle kunna uppnås. I CINAHL användes begränsningen peer-reviewed medan i 

PubMed letade författarna i tidskriften för att ta reda på om artikeln var vetenskapligt 

granskad.  

 

Urval 

För att kunna göra sitt urval valde författarna att först läsa titlar och vid relevans i innehållet 

gick de vidare till abstraktet. Ansåg författarna att abstraktet uppfyllde inklusionskriterierna 

samt hade överensstämmande syfte med litteraturöversikten, lästes hela artikeln för en större 

inblick. Nio kvalitativa artiklar samt en artikel med mixed-method identifierades som 
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beskriver hur personer upplever att leva med ofrivillig barnlöshet. En sammanställning av 

resultatartiklarna redovisas i bilaga 2. Användande av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kan hjälpa att öka den detaljerade kunskapen (Segesten, 2017). Det som kännetecknar 

en kvantitativ artikel är att statiska resultat redovisas, kvalitativ artikel beskriver upplevelser 

och berättelser.  

 Friberg (2017b) rekommenderar användning av granskningsmallar för att utföra den 

ultimata sökningen. Detta togs i beaktande vid urvalet av de artiklar författarna hittade, dels 

för att förstå vad den enskilda artikeln handlar om, dels för att kunna ta ställning till om 

texterna passar in på författarnas syfte samt håller den kvalité som krävs. Författarna använde 

sig därför av granskningsfrågorna: Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så 

fall formulerat och avgränsat? Vad är syftet? Är det klart formulerat? Vad visar resultatet?  

  

Dataanalys 

Författarna använde sig av Fribergs (2017b) analysmetod för att sammanställa 

litteraturöversikten från helhet till delar till en ny helhet. Båda författarna läste och 

diskuterade artiklarna som valts ut för att minimera risk för missförstånd och feltolkning. 

Författarna valde att sammanfatta artiklarnas resultat i ett dokument där de med hjälp av 

färgmarkeringar och grupperingar tog ner artiklarna till mindre delar för en helhetsbild. 

Innehållet bearbetades och de delar som var relevanta för författarnas syfte upptäcktes och 

sammanställdes för att delas in i likheter och skillnader. Utifrån de nya sammanställningarna 

kunde författarna formulera teman där ett nytt resultat kunde presenteras. De teman som 

framkom efter analys var “Ofrivillig barnlöshet ur ett samhälls- och identitetsperspektiv”, 

“Upplevelser av sexuellt samliv och relationer vid ofrivillig barnlöshet”, “Upplevelsen av 

fertilitetsbehandling och alternativa vägar vid ofrivillig barnlöshet” samt “Socialt stöd vid 

ofrivillig barnlöshet”. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Under analysarbetet av litteraturöversikten har författarna haft forskningsetiska riktlinjer i 

åtanke (Codex, 2019). Dessa riktlinjer innebär att människovärdet respekteras samt att 

individens autonomi och integritet i en studie ska skyddas. Författarna har med detta i åtanke 

inte medvetet förvrängt eller uteslutit fakta som framkom under analysen samt att enbart 

artiklar som är forskningsetiskt godkända inkluderats. Alla artiklarna i litteraturöversikten är 

på engelska, detta gjorde att det under analysarbetet krävdes översättning till svenska. Om en 
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artikel är skriven på ett språk som behöver översättas till ett annat så finns en risk att det 

uppstår en tolkning av texten (Kjellström, 2017). Feltolkningar kan innebära att 

forskningsetiken inte beaktas. Engelska inte är författarnas modersmål och för att minimera 

risken bearbetades och jämfördes alla artiklar av båda författarna. Under analysarbetet 

användes översättningsprogram och sökmotorer för synonymer för att kunna tolka språket på 

rätt sätt och undvika en förutfattad mening. Segesten (2017) belyser vikten av att författarna 

ska komma ihåg att det är en envägskommunikation att skriva en uppsats. Författarna tog i 

beaktande att ha god språkhållning och varit tydliga med avseende att läsaren inte kan ställa 

kompletterande frågor. Kjellström (2017) beskriver också att vid ett analysarbete är det av 

vikt att vara medveten om sin förförståelse och förhålla sig till den på ett objektivt sätt. För att 

synliggöra den förförståelse som fanns så diskuterades ämnet ofrivillig barnlöshet så att en 

medvetenhet kunde infinna sig för att möjliggöra ett öppet förhållningssätt när artiklarnas 

studerades. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras efter analys av artiklar med hjälp av fyra underrubriker “Ofrivillig 

barnlöshet ur ett samhälls- och identitetsperspektiv”, “Upplevelser av sexuellt samliv och 

relationer vid ofrivillig barnlöshet”, “Upplevelsen av fertilitetsbehandling och alternativa 

vägar vid ofrivillig barnlöshet” samt “Socialt stöd vid ofrivillig barnlöshet” 

Ofrivillig barnlöshet ur ett samhälls- och identitetsperspektiv 

Att det skulle vara en svårighet att få egna barn fanns inte som en tanke innan försök till en 

graviditet hade påbörjats (Arya & Dibb, 2016; Dyer, Abrahams, Hoffman & van der Spuy, 

2002; Glover, McLellan & Weaver, 2009; Wirtberg, Möller, Hogström, Tronstad och Lalos, 

2007). En central del i livet beskrevs vara att få barn, för de flesta var det deras enda önskan 

och det uppgavs vara ett av personernas stora mål och syfte. Vid utebliven graviditet infann 

sig en känsla av personligt misslyckande och en upplevelse av att inte kunna uppfylla det som 

ansågs vara syftet med livet (Benasutti, 2003; Dyer et al., 2002; Glover et al., 2009; Yager, 

Brennan, Steele, Epstein, Ross, 2010). Den ofrivilliga barnlösheten upplevdes som en 

händelse av traumatisk natur där känslorna som det medförde beskrevs kvarstå livet ut (Arya 

& Dibb, 2016). Männen kände sig stigmatiserade på grund av de normer som fanns i 

samhället rörande hur en man ska vara och vad han ska åstadkomma. De valde att inte berätta 

om sin ofrivilliga barnlöshet för att skydda sig själva från att känna sig förminskade. Kvinnor 
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upplevde också en stigmatisering från samhällets sida som kunde leda till ett utanförskap och 

valde därför att leva med sin ofrivilliga barnlöshet i tysthet (Dyer et al., 2002; Mumtaz, 2013; 

Wirtberg et al., 2007). Känslan av att känna sig utanför gjorde att man valde att isolera sig, 

det var svårt att känna sig samhörig med andra på grund av bristen på gemensamma intressen. 

Kvinnor upplevde en underlägsenhet gentemot andra kvinnor och främst de som hade barn 

(Glover et al., 2009; Indekeu et al., 2013; Johansson & Berg, 2005). Avundsjuka var en 

känsla som kvinnor beskrev vid möte av andra familjer och det var därför vanligt att 

distansera sig. En rädsla för vad andra människor skulle tycka, inte allt för sällan, de egna 

föräldrarna uppdagades (Benasutti, 2003; Dyer et al., 2002; Glover et al., 2009; Yager et al., 

2010). Ofrivillig barnlöshet gav en känsla av sorg dels på grund av att inte kunna bekräfta sin 

kvinnlighet eller förhållande genom föräldraskap (Arya & Dibb, 2016; Dyer et al., 2002; 

Indekeu et al., 2013; Schick, Rosner, Tothb, Strowizkib & Wischmanna, 2016). En kvinnas 

förmåga till graviditet förknippades med femininitet där den ofrivilliga barnlösheten gav 

känslan av att inte kunna fullfölja sitt syfte. Män upplevde att ofrivillig barnlöshet påverkade 

deras manlighet negativt och det i sin tur ledde till att det påverkade deras identitet. Ett 

utmanande av identiteten som var svår att handskas med och som beskrevs ärra männen 

emotionellt och påverkade deras roll som människa (Arya & Dibb, 2016; Dyer et al., 2002; 

Wirtberg et al., 2007). En stor del i sorgen av att leva med ofrivillig barnlöshet var att inte 

kunna föra sina gener vidare. Gemensamt för båda parter var upplevelsen av att inte längre 

passa in i de normer som finns i samhället (Indekeu et al., 2013). Relaterat till ofrivillig 

barnlöshet upplevdes också känslor som utmattning och att vara känslomässigt uttömd (Dyer 

et al., 2002; Glover et al., 2009; Yager et al., 2010). En brännande smärta, skuldkänslor, 

ensamhet och depression var följder av att inte kunna få ett biologiskt barn och beskrevs vara 

något som påverkade såväl människan som livet runt omkring. Upplevelsen av hopp beskrevs 

vara den enda drivkraften att fortsätta framåt (Johansson & Berg, 2005; Wirtberg et al., 2007).  

Upplevelser av sexuellt samliv och relationer vid ofrivillig barnlöshet 

Det fanns en stor förväntan hos par att träffa den rätta som tillslut skulle bli förälder till ens 

barn (Glover et al., 2009; Wirtberg et al., 2007). Trots att fler kvinnor än män dagligen tänkte 

på att få ett biologiskt barn så var det en central del i ett förhållande hos båda parter. Många 

upplevde att ett barn skulle skapa ett band mellan två parter (Mumtaz, Shahid, & Levay, 

2013; Wirtberg et al., 2007). Det fanns en rädsla över att det skulle leda till skilsmässa på 

grund av att den andre parten kanske skulle vilja vara med någon som inte var infertil. Vid 

ofrivillig barnlöshet fanns det inget som paren upplevde agerade band mellan två parter och 
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kunde därför göra en skilsmässa mer möjlig (Dyer et al, 2002; Glover et al., 2009). En viktig 

del i ett förhållande beskrevs vara det sexuella men efter diagnos och behandlingar upplevde 

en del kvinnor att lusten för ett sexuellt samliv försvann och aldrig återkom (Benasutti, 2003; 

Wirtberg et al., 2007). Vid påbörjad fertilitetsbehandling upplevde kvinnor att passionen 

försvann och att det inte var tilldragande att bli gravid på det här sättet. Samlag upplevdes 

symbolisera en stress där fokus enbart låg på försök till att skapa ett barn snarare än en lust. 

En stor press sattes på förhållandet genom bland annat ha samlag på utsatta tider och enbart 

med syftet att bli gravid. Det upplevdes som en svårighet att skilja sexuella aktiviteter från 

försök till att bli gravid, sexlivet upplevdes mekaniskt och påverkade därmed lusten och i sin 

tur förhållandet. Informationen kring den sexuella aspekten i att vara ofrivilligt barnlös togs 

inte upp av personal vid fertilitetskliniker trots att man upplevde att de haft en stor inverkan 

(Benasutti, 2003; Dyer et al., 2002; Glover et al., 2009; Yager et al., 2010). Män i 

förhållanden där ofrivillig barnlöshet stod i fokus drog sig ofta undan både mentalt, 

känslomässigt men främst sexuellt. Det blev viktigt att hitta något annat betydelsefullt i livet 

för att kunna leva (Benasutti, 2003; Dyer et al., 2002; Glover et al., 2009; Mumtaz, 2013; 

Yager et al., 2010). Livet glömdes bort på grund av att fokus enbart låg på att skaffa barn. Att 

inte kunna få barn, inte få sina relationer att fungera och att inte kunna leva ett socialt liv 

resulterade i en livssorg (Johansson & Berg, 2005). 

Upplevelsen av fertilitetsbehandling och alternativa vägar vid ofrivillig 

barnlöshet 

En fertilitetsbehandling upplevdes leda till en känsla av brist på kontroll (Arya & Dibb, 2016; 

Glover et al., 2009). Dels på grund av svårigheterna att förutse utkomst, dels att behandlingen 

tog tid från den så kallade biologiska klockan. Livet beskrevs fokusera enbart på barnlösheten 

i sig vilket gav känslan av att livet blev satt på paus. Andra beskrev att fertilitetsbehandling 

beskrevs gav en känsla av stolthet och ett ökat självförtroende (Glover et al., 2009; Indekeu et 

al., 2013; Johansson & Berg, 2005). En fertilitetsbehandling upplevdes som en lösning på 

problemet trots att det inte alltid var fallet. Att avstå från behandlingen var sällan ett alternativ 

då tanken på att inte ens försöka få barn upplevdes värre än att försöka och misslyckas. Det 

uttrycktes att det inte fanns någon annan planerad åtgärd om inte fertilitetsbehandlingar 

fungerade utan de flesta par räknade med att behandlingen skulle lyckas. Det fanns 

en upplevelse att fertilitetsbehandlingar tog lång tid och att de blivit bestulna på rätten till ett 

biologiskt barn om behandlingen misslyckades (Arya & Dibb, 2016; Dyer et al., 2002; 

Johansson & Berg, 2005; Wirtberg et al., 2007; Yager et al., 2010). Det resulterade också i 
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känslan av att många år blivit bortkastade på grund av behandlingen. Vid misslyckade 

fertilitetsbehandlingar upplevdes känslor som utbrändhet, tomhet och utmattning (Benasutti, 

2003; Dyer et al., 2002; Wirtberg et al., 2007). Det var vanligt med dålig självkänsla och 

depression till följd av ofrivillig barnlöshet och den misslyckade behandlingen. Männen 

upplevde att de hade den minsta rollen i fertilitetsbehandling medan kvinnan bar den största 

bördan (Arya & Dibb, 2016; Schick et al., 2016). En känsla av utanförskap vid 

behandlingstillfällen konstaterades hos männen på grund av att vårdpersonal enbart vände sig 

till kvinnan. Män önskade överlag en mer holistisk behandling från fertilitetskliniken med 

mer guidning genom behandlingsprocessen. Männen upplevde blandade känslor gentemot 

spermadonatorer på grund av att det inte var deras biologiska barn. Det fanns en rädsla för att 

de skulle känna att de uppfostrade en främling som inte hade deras gener. De ställde sig också 

frågande till adoption på grund av känslan även där att barnet inte skulle vara biologiskt 

(Schick et al., 2016). Kvinnor uppgav att de var mer benägna att söka alternativa vägar till att 

få barn till skillnad från män, genom till exempel adoption. Trots det var det kvinnor som 

avstod adoption på grund av rädsla för rasism, finansiella kostnader och utredning som sker 

vid adoption (Glover et al., 2009; Wirtberg et al., 2007). I efterhand ångrar en del sitt beslut 

att inte ha gått vidare med adoption efter en misslyckad fertilitetsbehandling, de upplevde att 

informationen från fertilitetsklinikerna borde förbättras kring möjligheten till adoption. När 

kvinnorna kom in i klimakteriet var det med säkerhet klargjort att de aldrig skulle få 

biologiska barn oavsett behandling. Det var som att varje del i livet hade något med barn att 

göra som hela tiden fanns där för att påminna en. En del andra kvinnor såg klimakteriet 

snarare som en milstolpe och en lättnad (Johansson & Berg, 2005). De upplevde en slags 

acceptans som inte gick att frångå och eftersom det inte gick att påverka kunde andra 

intressen få ta den centrala delen som längtan efter ett barn hade haft. Kvinnor som genomgått 

en fertilitetsbehandling som inte lyckats upplevde, trots att många år hade gått, att 

infertiliteten och den ofrivilliga barnlösheten fortfarande var en central del i livet (Wirtberg et 

al, 2007). När vänner i kvinnornas bekantskapskrets började få barnbarn kom sorgen och 

känslorna tillbaka som de upplevt på grund av sin infertilitetsutredning och misslyckade 

behandlingsförsök. Deras sociala liv började kretsa kring barn igen och de valde att isolera sig 

igen precis som de gjort när de själva ingick i en fertilitetsbehandling. När kvinnorna senare 

nådde klimakteriet gick en del in i en depression, det var som att innan klimakteriet hade de 

fortfarande något slags hopp om att bli gravida. 
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Socialt stöd vid ofrivillig barnlöshet 

Att ha någon att prata med ansågs vara viktigt och det framkom en upplevelse av ett behov av 

socialt stöd (Benasutti, 2003; Dyer et al., 2002; Wirtberg et al., 2007). Det var främst 

kvinnorna som upplevde att det sociala stödet inte fanns. Upplevelsen när omgivningen 

försökte ta upp barnlösheten på tal var att det ofta resulterade till en stel stämning och att alla 

parter blev obekväma. De upplevde även att personer i deras närvaro undvek ämnet. Det 

upplevdes som tabu att prata om ens fertila status oavsett om personen hade en diagnos, 

ingick i en behandling eller bara var ofrivilligt barnlös (Indekeu et al., 2013; Johansson & 

Berg, 2005). Gemensamt för par var att de inte pratade med utomstående om sin infertilitet 

utan använde oftast den andre partnern i förhållandet när de behövde ventilera (Dyer et al., 

2002; Glover et al., 2009). Kvinnorna var mer öppna med sin ofrivilliga barnlöshet gentemot 

utomstående medan män oftast höll den för sig själva (Glover et al., 2009). Detta skilde sig 

dock från vissa par där de valde att inte samtala om det alls. Argumentet för dessa par att leva 

i tysthet var för att de oftast resulterade i osämja när barnlösheten kom på tal och det var 

därför lättare att inte samtala om det alls. Vissa män ansåg att när de väl tagit sig för att prata 

med någon annan var det en lättnad att prata om sina problem och uttryckte att det gav styrka 

att kunna berätta för andra (Arya & Dibb, 2016; Schick et al., 2016). Samtidigt var det sociala 

stödet inte viktigt och att man lugnades av vetskapen att de hade någon att prata med om de 

ville (Arya & Dibb, 2016; Johansson & Berg, 2005). De upplevde dock att ju längre den 

ofrivilliga barnlösheten varit en del av ens liv desto mer förlitade de sig på det sociala stödet 

(Benasutti, 2003; Schick et al., 2016). Trots det upplevdes det som att bördan ändå behövdes 

bäras själv eftersom det sociala stödet sällan var tillräckligt stort. Anledningen för att leva i 

tysthet var att omgivningen inte förstod och även att det ansågs vara ett privat problem (Arya 

& Dibb, 2016; Johansson & Berg, 2005; Schick et al., 2016). De som valde att gå med i en 

stödgrupp för att prata om sin ofrivilliga barnlöshet upplevde att det var positivt att ha några 

att dela sina tankar med (Benasutti, 2003; Yager et al., 2010). Den ofrivilliga barnlösheten 

beskrevs som osynlig och var därför något som man levde med i tystnad. Upplevelsen av att 

samtala med andra i samma situation gjorde de kände sig mindre ensamma. Det gav en känsla 

av större stöd än om de samtalade med anhöriga som inte gått igenom samma sak. Kvinnor 

som levt länge med sin ofrivilliga barnlöshet upplevde att dom inte var att ensamma i sin 

situation (Arya & Dibb, 2016; Wirtberg et al., 2007). De kände att det var viktigt att involvera 

människor i sin närhet och prata med dem inte leva själv med skuld, funderingar eller rädslor. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att göra sökningar efter artiklar valde författarna att använda sig av CINAHL och 

PubMed. Genom valet att använda sig av två databaser breddades sökhistoriken och likadana 

sökningar gjordes i båda databaserna. Till en början användes sökorden “infertility”, 

“experience” och “living with” men sökningarna resulterade då i ett för stort antal träffar. 

Istället valde författarna att byta “living with” till “involuntary childlessness”. Detta gjordes 

då ett stort antal av artiklarna som författarna läste förknippade infertilitet med ofrivillig 

barnlöshet. Författarna upplevde det som positivt eftersom de då inte gick miste om viktiga 

data till resultatet.  

 Forskning är en pågående process och finns inte intresse för äldre forskning så är ett 

snävare tidsspann att rekommendera (Östlundh, 2017). Genom valet att inte ta med artiklar 

som var äldre än 19 år var artiklarna som kom fram mer relevanta för dagens forskning. Dock 

hade detta kunnat minimerats till betydligt nyare forskning för ökad relevans nu i efterhand 

och författarna borde kanske använt de senaste tio årens publicerade artiklar. Att använda sig 

av fulltext i sin artikelsökning i CINAHL var inte till fördel, det minimerade antalet sökträffar 

där artikeln hade kunnat framtagits i exempelvis Google Scholar och författarna kan därför 

gått miste om artiklar av värde. Exklusionskriterier valdes att inte tas med vilket i efterhand 

upplevs som att det skulle kunnat ha varit till fördel. Författarna upptäckte att vissa av 

artiklarna till en början kunde se bra ut. Under analysarbetet uppmärksammades dock att de 

inte var av relevans relaterat till syftet och/eller inklusionskriterierna. Detta hade kunnat 

undgås i viss mån om exklusionskriterier funnits. Exempel på exklusionskriterier hade kunnat 

varit religion och kultur samt att artiklarna enbart skulle beröra heterosexuella par. Dessa två 

områden gjorde att författarna upplevde att resultatet skulle bli spretigt och för stort. 

Författarna ansåg även att det var att sökningar rörande religion och homosexuella par gav ett 

lågt antal sökträffar och därför kändes de inte relevant. De ovan beskrivna 

exklusionskriterierna skulle alltså möjliggjort en inringning av aktuellt område mer specifikt 

relaterat till de sökord som användes. Religion och homosexuella par relaterat till ofrivilligt 

barnlös är också något som författarna lyfter i förslag till vidare forskning.  

 Författarna valde att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket enligt 

Friberg (2017a) kan spegla olika aspekter av syftet. Berättelser har en central roll i vårdandet 
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och är en väg för ökad kunskap. Kvalitativa artiklar har möjlighet, genom patientberättelser, 

att öka kunskap kring omvårdnad och människor i sig samt vissa konsekvenser av en viss typ 

av vård.  Syftet var att få ut så patientnära kunskap som möjligt men författarna ville även ta 

del av olika samband för att få en helhetsbild och därför inkluderades även kvantitativa 

artiklar. Dock är författarna nu i efterhand tveksamma till sitt val av att använda båda typerna 

av artiklar eftersom att syftet var att beskriva upplevelser. Författarna har även valt att 

använda Wirtberg et al (2007) som beskriver kvinnors upplevelser 20 år efter avslutad 

fertilitetsbehandling. Denna artikeln skiljer sig från de andra valda artiklarna men ansågs ändå 

bidra med väsentlig information kring upplevelser vid ofrivillig barnlöshet och visa sig ha en 

stor del i resultatet. Upplevelserna som framkom under artikeln var likvärdiga med de som 

var innan och under en fertilitetsbehandling. Författarna ansåg därför att studien utgjorde 

ytterligare en grund för att belysa personers upplevelser av att leva med ofrivillig 

barnlöshet.  Alla artiklar sparades och summerades upp i kolumner för tematisering. Detta ser 

författarna som en fördel eftersom alla artiklar som användes till resultatdelen är noga 

genomlästa och analyserade av båda författarna för att minska risken av att missa eller 

missförstå något. Att i analysen av artiklarna använda sig av tematisering var till fördel då 

blev det ett överskådligt resultat som gick att analysera. Det gav en möjlighet till att hitta 

tydliga likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat. I efterhand skulle mer tid 

och arbete ägnats åt att analysera för att haft möjligheten till att gå djupare för ett mer precist 

resultat för personers upplevelser att leva med infertilitet. En grundligare analysering innan 

tematisering hade varit till fördel då mindre framträdande teman skulle synliggjorts via 

skillnader och likheter. Detta trots författarnas goda förmåga att samarbeta och ha två olika 

aspekter på alla delar i litteraturöversikten. Författarna anser sig ha kompletterat varandra i 

skrift, läsning och språk i alla delar av litteraturöversikten.  

 

Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussionen har författarna valt att diskutera de fynd som framkommit i 

resultatartiklarna i relation till andra vetenskapliga artiklar och Katie Erikssons begrepp 

lidande. Även författarnas egna reflektioner framkommer under denna del. De fynd som 

författarna valt att belysa är “Barn som de centrala i livet”, “Samtal och stöd”, “Sexuell 

hälsa”, “Sjuksköterskans kommunikation” och “Stigmatisering och ofrivillig barnlöshet”. 
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Barn som det centrala i livet 

I resultatet framkom att få biologiska barn beskrevs vara det centrala i livet. I och med 

diagnosen infertilitet och den ofrivilliga barnlösheten som följde så upplevdes det att livet 

tappade mening. Detta skulle utifrån Erikssons teori förstås som att med lidandet tillkommer 

också en sorg över det vi har förlorat eller det vi kommer förlora som i sin tur till känslor som 

hopplöshet, skuld och ensamhet (Eriksson, 2015). Varje lidande gör att något tas ifrån oss, 

antingen konkret eller symboliskt. Forskningar har visat hur ofrivillig barnlöshet blivit en 

central del i livet och något som är svårt att koppla bort från vardagen. Hur skulle det vara om 

personer med ofrivillig barnlöshet hittade strategier för att bättre kunna hantera den sorg 

ofrivillig barnlöshet medför? En strategi som beskrivs är att finna hjälp och tröst i det 

andliga.  Romeiro, Caldeira, Brady, Timmins & Hall (2017) beskriver att spirituella behov i 

hantering av barnlöshet är av betydelse. Författarna menar att det är inte bara en fysisk resa 

utan även en mental resa att gå igenom barnlöshet. Den mentala resan innebar att ett behov av 

andlighet uppstod och att det kunde hjälpa till att hantera barnlösheten och dess prövningar. 

Författarna belyser vikten av strategier för att finna sig i sin situation i syfte att upprätthålla 

hopp. Vi diskuterade religion och att vår upplevelse är att människor finner hjälp och tröst i 

något mer andligt. 

  

Samtal och stöd 

Det framkom i resultatet att vikten av kommunikation och stöd under fertilitetsbehandling var 

av vikt samt att stödet till mannen och kvinnan upplevdes ojämlikt. Det upplevdes att det var 

bristfälliga kunskaper kring bemötandet gentemot personer med ofrivillig barnlöshet och att 

den bristfälliga kunskapen och uteblivna stödet skulle kunna resultera i ett lidande. Kunde i så 

fall detta lidande ha förhindrats om man bemött personer genom att visa medkänsla? 

Zamanzadeh, Valizadeh, Rahmani, van der Cingel och Ghafourifard (2017) beskriver att 

medkänsla är en medfödd känsla men att vissa personliga attribut kan påverka en människa att 

visa mer medkänsla. Viktiga faktorer är en persons värderingssystem och egna personliga 

övertygelser. En sjuksköterskas förmåga beskrevs baseras på dennes egna personliga intresse, 

ju mer personligt intresse desto mer medkännande vård kan ges. Sjuksköterskans ansvar är att 

visa medkänsla och hjälpa människor. Papadopoulos et al. (2016) beskriver att medkänsla 

innebär medvetenhet hos sjuksköterskan rörande en persons lidande och vilja lindra det. 

Författarna ansåg vidare att det vara möjligt att lära ut medkänsla. Vi reflekterade över 

huruvida medkänsla kan spela en viktig roll i hur en annan människas lidande bemöts och 
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svaras an på. Vi kom fram till att genom att förstå en persons lidande med hjälp av medkänsla 

kan sjuksköterskan möjliggöra en allians med patienten. Detta kan skapa trygghet för 

patienten där man bemöter hen på dennes livsplan. Eriksson (2015) menar att ett lidande 

uppstår i mötet med vården relaterat till de förväntningar som patienten har inte 

överensstämmer med verkligheten. I mötet mellan sjuksköterska och patient uppstår lidandets 

drama. En medaktör i lidandet drama kan få patienten att utvecklas och ta sig framåt. 

  

Sexuell hälsa 

I resultatet framkom det att lusten till samliv försvann och ersattes med en känsla av att 

sexlivet var mekaniskt. Detta beskrevs uppstå på grund av barnlösheten och i samband med 

fertilitetsbehandling trots att den sexuella delen av samlivet tidigare varit närvarande. Det 

sexuella samlivet är något som vi anser är av vikt för den generella hälsan hos människan. 

Flynn et al., (2016) visade att god sexuell hälsa är av vikt för att uppnå livskvalité. De beskrev 

att vid högre sexuell aktivitet så var det sexuella väldigt betydelsefullt och sexuell hälsa 

beskrevs vara viktig. De såg även ett samband mellan god sexuell tillfredsställelse och hur 

deras generella hälsa upplevdes av deltagarna. Den högre sexuella aktiviteten som beskrivs i 

studien fångade vårt intresse, då vi tyckte oss kunna se ett samband mellan hög sexuell 

aktivitet och att försöka få barn. Kan man då dra slutsatsen att vid hög sexuell aktivitet men 

där sexlivet anses vara mekaniskt och av dålig kvalité att en lägre livskvalité uppstår? 

Ytterligare studier kring detta resonemang kan återfinnas i en studie av Lundin och Elmerstig 

(2015) som också beskriver par som försökt bli gravida och att den sexuella aspekten förlorar 

sin lustfyllda mening och ersätts med känslan att det handlar främst om att bli gravid och 

njutningen därmed sätts åt sidan. Dessa utmaningar ledde fram till skilsmässa och samlaget 

ansågs handla om att enbart få barn. Detta upplever vi kan relateras till minskad livskvalitet 

och därmed ge upphov till lidande.   

  

Sjuksköterskans kommunikation 

Sjuksköterskans roll innebär att lindra lidande och ha förmåga att framföra information på ett 

sätt som får en person att känna sig väl bemött. Sjuksköterskans förmåga till stöd och 

kommunikation kan inge lugn och är betydelsefullt för vårdandet. Sjuksköterskans kunskap 

spelar en nyckelroll i hur samtal och stöd kan hjälpa personer med ofrivillig barnlöshet. Vad 

skulle sjuksköterskan kunna åstadkomma med god kommunikationsförmåga? Tehranineshat, 

Rakhshan, Torabizadeh och Fararouei (2019) beskriver att god kommunikationsförmåga 
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bygger på mer än bara ord. En sjuksköterska behöver ha förmåga att genom empati och icke 

verbal kommunikation så som kroppsspråk, förmedla medkänsla. De beskriver vidare att det 

är genom medkänsla som ett förtroende och en bra dialog kan uppstå. God 

kommunikationsförmåga kan leda till att sjuksköterskan kan bygga upp tillit och samverka 

med patienten. Sjuksköterskans förmåga att interagera med patienten genom respekt och 

omtanke kan göra vården bättre. För att sjuksköterskan ska skapa förståelse för sin patient 

kräver det att hen tar hänsyn till de psykiska och emotionella aspekterna och inte bara det 

fysiska.  Enligt Eriksson (2015) ses den andliga och själsliga nivån som närvarande och 

upplevelser som skadar dessa nivåer kan ge upphov till ett livslidande. Om sjuksköterskan är 

oförmögen att ge stöd och kommunicera på ett tillfredsställande sätt för patienten uppfyller 

inte sjuksköterskan sin roll. Sjuksköterskan ska lindra lidande och ha god förmåga till 

kommunikation men i resultatet fanns det brister i kommunikationen och stödet från 

sjuksköterskan på fertilitetskliniker. Detta kan leda till ett vårdlidande där patienten känner 

sig nonchalerad fast den egentliga grunden är okunskap.  

 

Stigmatisering och ofrivillig barnlöshet 

En aspekt av att vara barnlös var att det upplevdes ibland som svårt att vistas bland andra, dels 

på grund av avundsjuka gentemot att de hade barn, dels att omgivningen inte förstod deras 

situation. Ensamheten och isolering fick oss att fundera över hur det tar sig uttryck och vad 

det kan resultera i. Yaacob, Juhari, Talib och Uba (2009) beskriver ett samband av ensamhet 

eller att ha en hög psykologisk stress med depression. Ensamheten tillsammans med en låg 

självkänsla hade ett samband med depression. Depressionen kan ses som ett lidande och det 

kan kopplas till Eriksson (2015) som beskriver att lidande kan uppstå när en livssituation 

plötsligt ändras. Det har sin grund i hur det är att leva och att vara i anslutning till andra 

personer. Här uppstår det en problematik då ett lidande uppstår om en person är frånskild från 

andra människor, men som resultatet av litteraturöversikten beskriver så upplevs svårigheter 

för de som upplever ofrivillig barnlöshet av att vistas bland andra människor på grund av 

stigmatisering. Men ett lidande uppstår även vid isolering och ensamhet som kan vara en följd 

av stigmatisering. Ett lidande kan alltså uppstå oavsett hur en person väljer att agera.  

 

Kliniska implikationer 

Ofrivilligt barnlös är, oavsett anledning, något som påverkar hela människan. En utarbetad 

relation mellan de som söker vård och sjuksköterskan är viktigt och likaså att den upprätthålls 
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för att de individuella behoven ska tillgodoses. Vid vårdandet av personer som lever med 

ofrivillig barnlöshet krävs kunskap kring ämnet. Genom att belysa upplevelser av att leva med 

ofrivillig barnlöshet kan sjuksköterskan hitta strategier för hur dessa ska bemötas och vårdas. 

Resultatet för litteraturöversikten visar på att män upplever att de blir åsidosatta av vården. 

Mer kunskap kan leda till att vården blir tryggare, mer jämställd och har bättre kvalitet. 

Kommunikation är en stor del av vårdandet och resultatet för litteraturöversikten belyser 

vikten av stöd genom kommunikation. Litteraturöversikten belyser behovet av att 

sjuksköterskor skulle kunna behöva mer utbildning kring samtalsträning. Genom utbildning 

och kunskap skapas också en trygghet för den som vårdare vilket gynnar såväl sjuksköterskan 

och patient. För en personcentrerad vård med hänsyn till patientens enskilda unika upplevelse 

behöver sjuksköterskan tid för att lyssna, sitta med patienten och för reflektion. 

 

Förslag till fortsatt forskning     

Upplevelser av ofrivillig barnlöshet kan se olika ut för olika personer och även förändras i och 

med att den medicinska forskningen utvecklas. Det är viktigt att forskningen fortsätter framåt 

med avsikt att kunskap rörande ämnet alltid är i tiden och synliggörs ur dagens samhälle. 

Författarna upplevde att de flesta artiklar handlade om kvinnor i ett heterosexuellt förhållande 

och efterlyser därför mer forskning utifrån mannens perspektiv. De artiklar som fanns om 

mannens upplevelse handlade i majoritet om normer i samhället och upplevelsen om att känna 

sig mindre manlig. Fler studier kring mannens mående utifrån psykiska aspekter under 

diagnos och pågående behandling skulle därför vara av vikt. Författarna anser också att mer 

forskning om lösningar kring mannens välmående och copingstrategier kring behandling för 

den andra parten. Den befintliga forskningen tyder på ett behov av mer kunskap för 

sjuksköterskor, vad skulle detta kunna leda till? Mer forskning på vad mer kunskap skulle 

kunna ge, och huruvida skillnaderna skulle kunna visa sig om mer kunskap kring infertila 

personer gavs. Författarna önskar också mer forskning på samkönade och ensamstående 

parter för en mer bredare inblick. Dessutom berörs inte religion eller kulturella aspekter 

nämnvärt inom området som valts och under analys- och diskussion arbetet så anser 

författarna att detta skulle kunna vara till fördel. 
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Slutsats                                   

Ofrivillig barnlöshet påverkar människan psykiskt och emotionellt oavsett bakomliggande 

orsak. Det utmanar personens identitet, plats i samhället och socialt. Upplevelsen av ofrivilligt 

barnlös beskrevs påverka en persons syn på sitt liv, det sexuella och relationen till sin partner. 

Kunskapen om upplevelsen för personer som lever med ofrivillig barnlöshet kan öka 

förståelse och vara betydelsefull i mötet med dessa personer. Upplevelserna som beskrivs kan 

vara ett verktyg i hur vård, stöd och kommunikation ska kunna hjälpa en person med ofrivillig 

barnlöshet. Litteraturöversiktens ämne är av vikt för vårdvetenskapen och sjuksköterskeyrket.  
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