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Ofrivillig barnlöshet och dess betydelse för kvinnors identitet* 
 

Emma Fredriksson 
 

Att vara ofrivilligt barnlös är för många förenat med något negativt och 
sorg. Idag lever ungefär 7-8 procent av Sveriges kvinnor som ofrivilligt 
barnlösa. Syftet med studien är att öka förståelsen av kvinnors upplevelse av 
ofrivillig barnlöshet och på så sätt skapa en större kunskap om de drabbades 
subjektiva situation. Som en del av syftet är också att särskilt fokusera på 
den ofrivilliga barnlöshetens betydelse för kvinnors identitet. Studien har 
analyserat 8 kvinnors berättelser där de har fått konstruera en berättelse om 
deras upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös. Studien kom fram till att 
några kvinnor väljer att isolera sig, vardagen förändras till att styras utav 
tider och behandlingar, livet fylls utav sorg men även hopp. Kvinnorna i 
studien har även beskrivit hur de beskyller sig själva för barnlösheten, de har 
även beskrivit känslor av att vara misslyckade, vilket påverkar hur de ser på 
sig själva som kvinnor 

 
 

Keywords: involuntary childlessness, unintentional childlessness, social 
identity, life narratives  
 

 
Inledning 

 
Att vara ofrivilligt barnlös innebär att ett par eller en individ inte har barn men däremot har en 
stark önskan om att få barn (Sabatelli, Meth & Gavazzi, 1988; Sjukvårdsrådgivningen, 2009). 
Enligt WHO är ett par ofrivilligt barnlösa om de under ett års tid har försökt att få barn genom 
regelbundet oskyddat samlag men inte lyckats. Om ett par försöker bli gravida utan att lyckas 
kan det bero på en mängd olika orsaker och om paret inte lyckas bli gravida efter ett år kan de 
vara i behov utav hjälp. Orsakerna till en oförmåga att få barn kan ligga hos både mannen och 
kvinnan. En vanlig orsak hos män är att spermiefunktionen är låg, detta i sig kan bero på en 
rad olika orsaker, det kan vara så att mannen har fötts med missbildningar i 
fortplantningsorganet, det kan också bero på en miljöpåverkan där mannen kan ha genomgått 
exempelvis strålning, fått cellgifter, tagit läkemedel som stör och påverkar 
fortplantningsförmågan negativt eller har rökt. Infektionssjukdomar såsom klamydia kan även 
det påverka fortplantingsförmågan negativt, samt även andra sjukdomar såsom diabetes eller 
neurologiska sjukdomar.  
 
 
 
 
 
 
 
*Jag vill rikta ett stort tack till alla kvinnor som har tagit sig tid att bidra med sina berättelser. 
Utan er hade detta inte varit möjligt.  
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De förklaringar som kan finnas hos en kvinna kan vara att det är problem med ägglossningen, 
det innebär då att äggstockarna inte producerar ägg, det kan också finnas problem med 
äggledarna, en del kvinnor har såkallad endometrios som betyder att livmoderslemhinnan har 
hamnat utanför livmodern. Andra orsaker som kan störa fortplantningsförmågan hos kvinnor 
är att de kan ha muskelknutor i livmodern eller ha problem med livmoderhalsen. Det är viktigt 
att tillägga att det i vissa fall inte går att förklara varför ett par inte lyckas med att få barn, 
detta kallas oförklarad barnlöshet (Zegers-Hochschild et al. 2009; Sjukvårdsrådgivningen, 
2009).  
 När ett par försökt att bli med barn under ett års tid men utan att lyckas kan man få hjälp 
med utredning och behandling. Vilken behandling paret får beror på vad utredningen kommer 
fram till, alltså vilken anledning som finns till varför paret är barnlösa. Olika landsting i 
Sverige har olika regler för vilka som kan få hjälp, detta bestäms utifrån åldersgränser och 
gränser gällande body mass index. Body mass index, även kallat BMI är ett mått som mäter 
förhållandet mellan längden och vikten på en individ. Detta mått använder sjukvården för att 
avgöra om individen har normal vikt eller inte vilket i sin tur kan påverka fertiliteten. Vilken 
behandlingsmetod som är bäst är individuellt och de behandlingsmetoder som är aktuella i 
Sverige idag är hormonstimulering, provrörsbefruktning, insemination, äggdonation eller 
kirurgisk behandling. Vid hormonstimulering får kvinnan en behandling som påverkar äggen 
att mogna och lossna, om kvinnan får denna behandling beror det på att kvinnan har en 
oregelbunden ägglossning eller ingen ägglossning alls. Inseminationsbehandling kan göras 
antingen med ens partners spermier eller med hjälp av en donators spermier. Detta sker 
genom att en läkare inseminerar spermierna direkt in i livmodern, chansen att bli gravid med 
hjälp utav denna metod beräknas utav sjukvårdsrådgivningen till att vara cirka tio till femton 
procent. Provrörsbefruktning, även kallad för IVF är en mycket krävande behandling och sker 
i flera olika steg. Det första som sker är att kvinnan får läkemedel som stänger av signalerna 
till äggstockarna vilket medför att ägglossningen stannar. Nästa steg är att äggstockarna 
stimuleras till att bilda mogna äggblåsor, när det är tillräckligt många äggblåsor får kvinnan 
ett hormon som gör att äggen blir mogna, två dagar efter detta kan äggen tas ut. Nästa steg är 
att ta ut de mogna äggen innan de har lossnat och en provrörsbefruktning sker. Efter 6 veckor 
sätts ägget tillbaka, om det vid provrörsbefruktningen blev flera ägg som blev befruktade kan 
dessa ägg frysas ned för att användas vid ett senare tillfälle. När ägget har satts tillbaka får 
kvinnan äta ett hormon som heter progesteron som hjälper livmodersslemhinnan att ta emot 
ägget så att det kan fastna och därigenom börja växa i livmodern. Provrörsbefruktning kan 
även ske med donerade ägg. En sista behandling är kirurgi. Kirurgi finns som behandling när 
kvinnan inte har någon ägglossning och problemet inte blir löst med läkemedel, om kvinnan 
har muskelknutor i livmoderhålan eller har en skiljevägg i livmodern. Kirurgi kan även vara 
ett alternativ om kvinnan har vätskefyllda äggledare samt sammanväxningar vid äggledarna, 
endometrios (Sjukvårdsrådgivningen, 2011; Barnlängtan, 2011a).  
 Barnlängtan som är en ideell patientförening för personer som är ofrivilligt barnlösa har 
publicerat en artikel där de skriver om hur vården vid behandling för ofrivilligt barnlösa 
skiljer sig åt i olika landsting i Sverige. I deras artikel kan det utläsas hur par har olika rätt till 
bland annat antal behandlingar med IVF, äggdonation, insemination, ålders- och BMI-
gränser, liksom väntetider och möjligheter till psykologiskt stöd. Det deras artikel visar är att 
vården för ofrivilligt barnlösa skiljer sig åt beroende på vart i landet paret bor. För att belysa 
skillnaderna i de olika landstingen kan det tilläggas att antal försök med insemination med 
egna spermier görs med obegränsade försök i Västmanlands landsting medan det i Kalmar, 
Västerbotten och Gotlands landsting inte görs över huvudtaget (Barnlängtan, 2011b). Studien 
som författaren har genomfört rör heterosexuella kvinnor vilket bör påpekas då en ofrivillig 
barnlöshet inte är knuten till en viss sexuell läggning utan kan upplevas även hos individer 
som inte är heterosexuella.  
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Tidigare forskning om upplevelsen av ofrivillig barnlöshet  
 
 En studie gjord av Daniluk (1996) belyser hur kvinnorna i studien har identifierat 9 olika 
teman i upplevelser av ofrivilliga barnlöshet. Denna studie är baserad på 37 djupintervjuer där 
samtliga deltagare är kvinnor som har övergivit hoppet om att bära ett biologiskt barn. Det 
Daniluk fann var att i samtliga kvinnors berättelser fanns det återkommande teman.  Känsla 
av hopplöshet i sökandet efter lösningar på barnlösheten: visade att kvinnorna i studien kom 
till en punkt där de inte kunde fortsätta längre. Oavsett anledning kände de att det fick räcka. 
Kvinnor som fått en medicinsk diagnos gav generellt sett upp i kampen om att få barn så fort 
de fått en diagnos medan de kvinnor som inte fått en förklaring på deras ofrivilliga barnlöshet 
gav upp först när de upplevde att kostnaden för problemet blev för stort.  
  Fysisk, känslomässig och själslig utarmning: beskriver när kvinnornas kamp för att få 
biologiska barn inte längre är möjligt har de oftast investerat en hel del finansiellt, fysisk, 
känslomässigt och andligt. De rapporterade känslor såsom utbrändhet, trötthet, känsla av att 
vara utsliten och upplevd matthet. Deras erfarenheter kring infertilitet hade lett dem till att 
ifrågasätta meningen med livet och rättvisan i världen. Kvinnorna rapporterade även att 
satsningen på att bli gravid upptagit större delen utav deras liv vilket resulterade i att de hade 
det svårt att göra planer för deras framtid när de avslutat sin kamp för att bli med barn.  
 Djupgående känsla av förlust och sorg: beskriver hur kvinnorna känt intensiv smärta och 
förlust under de år de vetat om att de har haft svårigheter att få barn. Kvinnorna i studien 
beskrev hur de kunde undvika att känna smärta så länge det fanns ett hopp om att bli med 
barn, men med tiden blev de tvungna till att konfrontera barnlösheten och förlusten om ett 
barn. De beskrev även hur denna stora sorg och förlust gjorde att de skyddade sig för att inte 
bli sårade, det kunde handla om att de isolerade sig samt att de inte utsatte sig för smärtsamma 
situationer som i detta fall kunde handla om situationer där barn fanns närvarande.  
 Känsla av tomhet och att ha gått miste om erfarenhet: som tar upp hur kvinnorna i studien 
upplevde en stark tomhet när de konfronterat deras barnlöshet. Kvinnorna pratar om ett 
tomrum när de refererar till sin barnlöshet, att det inte spelar någon roll hur bra allting är i 
övriga livet, gapet och tomheten efter barn kommer alltid att finnas där.  
 Känsla av marginalisering och avund: tar upp hur kvinnorna i studien hela tiden ser sig 
själva som annorlunda och utanför. De beskriver hur de upplever att de är utanför 
gemenskapen som biologiska föräldrar har med varandra då de delar liknande erfarenheter. 
De beskrev också att en stark avundsjuka kunde uppstå på par som fått biologiska barn.  
 Behov av ett avslut: tar upp hur kvinnorna i studien uttryckte ett behov av ett avslut så att 
de kunde göra ett slut på alla utredningar och önskan om ett barn. De rapporterar hur svårt det 
är att få ett avslut på drömmen om ett biologiskt barn då det inte finns någon kropp att sörja, 
att det är svårt att bjuda in andra i ens närvaro att sörja när det inte finns någon att sörja.  
 Behov av att omdefiniera sig själv och sin framtid: vilket beskriver hur kvinnorna som 
tidigare under fertilitetsutredningen alltid haft ett hopp om att de kunde bli föräldrar men med 
ett definitivt besked om att de inte kan få biologiska barn, behövde även kvinnorna aktivt 
omformulera sitt själv så att infertiliteten blir en del av dem. Även en hel del funderingar om 
framtiden dyker upp, kvinnorna beskriver hur de känner sig osäkra på hur en framtid utan 
barn ser ut och vad det innebär.  
 Behov av acceptans och stöd från signifikanta andra: kvinnorna i studien beskrev det som 
väldigt viktigt att få stöd från sin familj, vänner och från sin partner. Detta var särskilt viktigt 
då de ställts inför ett definitivt besked om att de inte kunde få biologiska barn, kvinnorna 
beskrev hur viktigt de var att männen älskade dem lika mycket som innan beskedet.  
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 Känsla av lättnad över att återta sitt liv: Även om tiden då utredningarna höll på var tuff 
och jobbig, beskriver kvinnorna i studien hur skönt det är att allt kommer till ett slut. Att de 
nu äntligen kan ta tillbaka kontrollen över sina egna liv.  
 
 Många kvinnor upplever att deras oförmåga att få barn är något negativt och detta beskrivs 
av många kvinnor som ett avbrott i livet. Flertalet kvinnor beskriver också att oförmågan att 
få barn som ett misslyckande och något som inte är normalt vilket gör att de inte vill göra 
andra uppmärksamma på problemet då det enligt dem kan medföra att andra ser ned på dem 
(Miall, 1986; Parry, 2005).  Forskning visar även att många kvinnor anser att få barn är en 
central del av livet och att det är en sorg att de inte kan få barn. Frustrationen de upplever över 
att ha utrustats med de kvinnliga fortplantningsorganen och att de trotts detta inte kan få barn 
beskrivs i en studie där en kvinnlig respondent gör en liknelse över detta ”It is almost as if 
you cannot run with your legs – you have two legs but you cannot run with them” (Johansson 
& Berg 2005, s. 61). 
 Att kunna få barn och att vara förälder är för många själva essensen av att bli vuxen och 
något som ska upplevas i en relation med sin partner, att inte kunna få barn beskrivs som 
något som påverkar det sociala livet och den sociala identiteten. Studien som Matthews och 
Matthews (1986) har gjort beskriver hur det är särskilt viktigt för individen som är ofrivilligt 
barnlös att få stöd från personerna som befinner sig i deras närmiljö, stödet de kan få från 
dessa personer och hur dessa personer definierar parets situation påverkar det barnlösa parets 
förmåga att se objektivt på sin livssituation. De som påverkas starkast socialt och 
socialpsykologiskt är de som förklaras sterila eller barnlösa utan att de hittar en anledning. 
Matthews och Matthews skriver att individer som förklaras barnlösa utan att de hittar någon 
förklaring till detta hamnar i en situation där de antingen måste konfrontera situationen över 
att sörja något som de inte kan få eller fortfarande hoppas på något som de kanske kan få i 
framtiden. Studien som kommit fram till detta skriver även att dessa personer kommer att 
behöva anpassa sig till vad detta kan innebära för självuppfattningen men också till eventuella 
metoder för att bli med barn men också ett liv utan (Matthews & Matthews, 1986). 
 Det är viktigt att vara medveten om vad som påverkar en individs upplevelse av infertilitet. 
Greil (1991) tar upp flera olika faktorer som är med och påverkar den subjektiva upplevelsen 
av infertilitet. De faktorer Greil nämner är hur samhället och samhällets ideologi påverkar hur 
individen uppfattar sin oförmåga att få barn, vilka förväntningar som ställs på individen och 
dess roll i samhället, upplevelsen av infertilitet påverkas också av vilka metoder som finns 
tillgängliga för att hjälpa individen med att få barn. Dock är Greil noga med att poängtera att 
varje individ är unik vilket medför att individens upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös 
också är unik.  
 Det som Matthew och Matthew (1986) visar i sin studie att kvinnorna måste konfrontera 
sin livssituation och eventuellt behöva anpassa sig till ett liv utan barn är något som även 
Daniluk (1996) kommit fram till i sin studie. Daniluk skriver om hur kvinnorna i hennes 
studie beskrivit hur de upplevde ett behov av att omdefiniera sig själv men också sin framtid. 
Frågorna som väcktes handlade ofta om vad ett liv utan barn kan innebära och hur ett sådant 
liv ser ut. Greil (1991) nämner i sin studie hur samhället påverkar individen och dess 
uppfattning om sin oförmåga att få barn. Samhällets förväntningar på när det är lämpligt att få 
barn påverkar individen, vilket även visat sig i Daniluks studie. Daniluk skriver om hur 
kvinnorna i hennes studie upplevt ett behov av att isolera sig så att de kunde skydda sig mot 
smärtsamma situationer. Även det Johansson och Berg (2005) beskriver om hur många 
kvinnor upplever att få barn är en central del i livet är något som även det framkommit i 
Daniluks studie. Kvinnorna i hennes studie beskriver hur de satsat mycket i kampen om att få 
barn, de beskriver också hur denna kamp upptagit större delen utav deras liv vilket resulterade 
i att de inte längre visste vad deras framtid skulle innehålla om de inte kunde få barn. 
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Kvinnorna i studien åsidosatte mycket av det som det vanliga livet innehöll bara för att få 
barn, något som tyder på att detta var något centralt i livet.  
 
 Förmågan att få barn är något som för många är sammankopplat med kvinnlig identitet, att 
då inte kunna bära ett barn och ännu mindre inte kunna få barn upplevs som ett starkt hot mot 
uppfattningen av vem man är. Några kvinnor upptäckte hur de själva försökte komma på vad 
de hade gjort för fel tidigare i livet för att förtjäna denna barnlöshet, några beskrev 
skuldkänslor över tidigare aborter medan någon annan upplevde att en tidigare bortadoption 
var särskilt svårt att bära. Oförmågan att få barn påverkade dessa kvinnors liv och påverkade 
hur de var som hustrur, systrar, döttrar, vän och arbetskollega. Kvinnor som tidigare varit 
högpresterande på arbetet kände sig nu deprimerade, fick minskad självkänsla samt minskad 
kreativitet (Cudmore, 2005).  
 Att vara infertil är för många kvinnor något som påverkar deras syn på dem själva, Greil 
(1991) skriver om hur kvinnorna i hans studie upplevde att de var otillräckliga som kvinnor. I 
ett citat som är hämtat från Greil kan vi läsa om hur en kvinna beskriver synen på sig själv 
och sin identitet som kvinna 
 

It affects your ego. It has an immense effect on self-concept, in all kinds of 
crazy ways. You ask “How can I be a real woman?” By affecting the self 
concept, it affects sexuality, and it affected work for me for a while. “How can I 
be good at this; I’m not a normal person.” (s. 54) 

 
 Tidigare forskning visar att en oförmåga att få barn påverkar livet och medför att kvinnan 
upplever en mängd olika negativa emotioner. Det den tidigare forskningen visar är att själva 
essensen av att bli vuxen och att leva ett vuxet liv är att bli förälder och att därigenom kunna 
få biologiska barn. Att inte kunna få barn, att således misslyckas med det som för så många 
upplevs som det centrala i livet påverkar därigenom det sociala livet och identiteten. 
 
 
Social identitet, livslopp och biografiska brott 
 
Genom tidigare forskning har vi sett att en ofrivillig barnlöshet påverkar den kvinnliga 
identiteten och att kvinnor som upplever en ofrivillig barnlöshet genomgår förändringar som 
påverkar det sociala livet men också synen på sig själv. Goffman (1972) skriver hur vi 
definierar samt tillskriver personer egenskaper som gör att denne tillhör en viss kategori där 
kategorin medför vissa förväntningar och krav. Att kvinnor enligt samhället förväntas kunna 
få barn gör det som upplagt för kvinnor som inte kan få barn att må dåligt. Kategorin de 
tillhör, där förväntningarna är att de ska kunna få barn, något som de inte kan, leder till att de 
inte kan möta de krav som finns.  
 I och med att vi har tillskrivit individen en identitet har vi därigenom också formulerat 
krav och förväntningar på hur personen ska agera. Avvikelser från det normala där det i det 
här fallet handlar om att kvinnor som inte kan få barn, inte kan leva upp till de krav och 
förväntningar som finns kan leda till ett upplevt stigma, där Goffman (1972) beskriver stigma 
som en egenskap som är djupt misskrediterande. Goffman skriver också hur en individ har ett 
stigma då den avviker från de förväntningar som finns på denne varpå vi kan i enlighet med 
Goffman mena att de kvinnor som inte lyckas uppfylla samhällets krav på att kunna 
reproducera besitter ett stigma. Goffman skriver att när en individ, en främling som har blivit 
tillskriven en kategori upplevs ha en negativ egenskap och skiljer sig från övriga i den 
kategori som denna befinner sig i, kommer det i vårt medvetande att göra denne till en utstött 
människa där denne blir stämplad med en negativ egenskap, detta kallar han för stigma, det 
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poängteras att det blir ett stigma när individen inte uppträder enligt det mönster som vi anser 
att en denne ska uppträda (Goffman, 1972) 
 
 Bury (1982) myntade begreppet biographical disruption vilket betyder biografiskt brott 
eller livsbrott. Detta begrepp handlar om just avbrott i livet och ämnar till att begreppsliggöra 
sjukdom som ett oväntat avbrott i det pågående livet. Livsbrottets konsekvenser beskriv inte 
bara vara av praktisk karaktär utan konsekvenserna tycks också ha betydelse för identiteten 
och förväntningarna kring framtiden. Bury menar att en sjukdom är en erfarenhet som kräver 
att det vardagliga livet omstruktureras för att kunna passa sjukdomen. En sjukdom innebär att 
individen som genomlider den hamnar i situationer där denne kommer i kontakt med smärta 
och lidande, något som de kanske vanligtvis inte hade tänkt sig behöva uppleva. Förutom att 
en sjukdom kan upplevas som ett avbrott i livet kan det även medföra att framtiden behöver 
förändras.  
 Kleinman (1988) liksom Bury (1982) studerar sjukdomsberättelser och visar hur berättelser 
kan vara ett sätt att hantera erfarenheter av symptom och lidande samt att hantera frågor kring 
den egna identiteten. Det faktum att de båda betraktar berättande som ett meningsskapande 
och hanterar svåra upplevelser såsom sjukdom. Detta uppfattas som något centralt för dem 
båda. Kleinman har skrivit en bok om sjukdomsberättelser där hans bok är baserad på hans 
studier och erfarenheter kring behandling av kroniska sjukdomar. Han skriver att detaljer är 
något som är extra viktigt för de som lever med en sjukdom, och allra mest en kronisk 
sjukdom. För att ta orka med sin sjukdom beskriver han i sin studie att individerna som lever 
med en sjukdom ofta kommer ihåg allt som har hänt med kroppen, ibland även timme för 
timme där de ofta kan tala om exakt vad som har hänt, omständigheterna runtomkring och 
andra händelser som eventuellt kan göra situationen värre. Kleinman skriver också att 
sjukdomsberättelserna inte bara innehåller själva upplevelsen av att vara sjuk utan individerna 
som berättar tenderar att fokusera på och skriva om sina upplevda symptom och lidande. Han 
menar att dessa berättelser som individen berättar är något som skapar en ordning för det 
många händelser som skett under det långa lidandet. Innehållet i berättelserna kommer utav 
kulturella och personliga erfarenheter och finns där för att skapa mening åt det som sägs. 
Kleinmans studie av sjukdomsberättelser visar att berättelser kan vara ett sätt att hantera 
erfarenheter av lidande samt frågor kring den egna identiteten. Detta skapar intressanta tankar 
kring om berättandet eller berättelser även skulle kunna vara ett sätt att hantera upplevelsen av 
att vara ofrivilligt barnlös.  
 Närvänen (2004) skriver om livslopp och hur detta påverkar individen. Hon menar att 
livsloppet och faserna de innehåller får personliga följder men också att livsloppet påverkas 
och konstrueras utav de normer som finns kring vad som är normalt att ske i varje ålder 
respektive fas i livet. Hon förklarar detta som en form utav sociala tidtabeller där dessa kan 
vara mer eller mindre generella. Dessa sociala tidtabeller kan exempelvis ange när det är 
förväntat att man ska skaffa barn eller gifta sig. Klarar individen inte att leva upp till dessa 
normativa förväntningar kan detta leda till negativa sanktioner från omgivningen.  
 
 
Problemformulering 
 
Enligt SCB lever idag ca 7-8 procent av Sveriges kvinnor som ofrivilligt barnlösa 
(www.scb.se). Att vara ofrivilligt barnlös innebär att personen lever ett liv där denne inte 
lyckas uppfylla en önskan om att få barn, något som för många upplevs som något negativt. 
Tidigare forskning visar hur många kvinnor upplever att deras oförmåga att få barn är ett 
misslyckande, att det är ett hot mot den de är som kvinnor. Att inte kunna möta de 
förväntningar som finns, och kanske allra minst kunna möta sina egna förväntningar på vad 
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det innebär att bli vuxen beskrivs av några kvinnor som att de är otillräckliga. Studierna av 
hur upplevelserna av ofrivillig barnlöshet kan se ut och hur den är kopplad till kvinnlig 
identitet är dock begränsade, och i Sverige har bara studier gjorts av gruppen kvinnor som har 
avslutat behandling utan önskat resultat. Det är viktigt att vi uppmärksammar hur de som idag 
lever som ofrivilligt barnlösa upplever sin situation så att samhället på bästa sätt kan bemöta 
deras livssituation. Det är också viktigt att så många kvinnor som möjligt tillåts att berätta just 
sin berättelse så att vi som lever kring dem, i deras och vårt samhälle bättre kan förstå 
varandra.  
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien är att öka förståelsen av kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet och 
på så sätt skapa en större kunskap om de drabbades subjektiva situation. Som en del av syftet 
är också att särskilt fokusera på den ofrivilliga barnlöshetens betydelse för kvinnors identitet. 
Frågeställningen denna studie ställer sig är således hur upplevelsen av ofrivillig barnlöshet ser 
ut samt hur det påverkar en kvinnas identitet. 

 
 

Metod 
 

Denna studie har en kvalitativ ansats då studien syftar till att beskriva den subjektiva 
upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. Upplevelserna av ofrivillig barnlöshet har i denna studie 
studerats genom att kvinnor har fått skriva en berättelse där de ombads återge sina 
erfarenheter av att vara ofrivilligt barnlösa under olika skeden i livet. 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien är alla kvinnor som utav någon anledning är ofrivilligt barnlös. 
Efterlysningen utav deltagarna gick till genom annonsering på kända föreningar samt forum 
gällande ofrivillig barnlöshet. Totalt har åtta kvinnor deltagit där deras ålder varierat mellan 
23 till 29 år där samtliga kvinnor lever i en heterosexuell parrelation. Demografisk tillhörighet 
går inte att urskilja då datainsamlingen skett på ett sådant sett att den informationen inte har 
delgivits författaren.  
 
 
Material 
 
Deltagarna i studien ombads att skriva berättelser där de utgick ifrån sina egna subjektiva 
upplevelser utav att vara ofrivilligt barnlösa. Deltagarna uppmanades skriva om tiden då de 
fick vetskap om att de inte kunde få/hade svårigheter att få barn, hur det ser ut idag samt hur 
de tror att det kommer att upplevas i framtiden, de skulle även skriva sin ålder samt om de 
genomgått någon utredning. Berättelserna som kvinnorna har skrivit varierar i längd och 
utförlighet. Längden på de berättelser som kom in varierade något varpå den kortaste 
berättelsen var cirka en A4 lång medan den längsta var uppåt fem A4. Även utförligheten i 
berättelserna varierade där en del kvinnor beskrev innehållsrika detaljer från sin upplevelse 



 8 

medan andra byggde sin berättelse kring datum där de inte utvecklade berättelsen i samma 
utsträckning som de detaljrika.  
 
 
Procedur 
 
För att kunna genomföra studien kontaktades en stor förening som arbetar ideell för ofrivilligt 
barnlösa. Första kontakten skedde via mail för att sedan följas utav telefonsamtal där det 
beslutades att ett missivbrev kunde annonseras på deras hemsida, facebooksida samt även på 
deras blogg. Missivbrevet har även publicerats på andra webbforum som behandlar ämnet 
ofrivillig barnlöshet. Med hänsyn till individskyddskravet som delvis är att behålla deltagarna 
anonyma skrivs inte namnet på dessa forum ut. I detta missivbrev, som även återfinns som 
bilaga, meddelades deltagarna om studiens syfte, vad deras deltagande gick ut på. I 
missivbrevet återfanns även noggrann information om individskyddskravet vilket ämnar till 
att skydda deltagarna och bevara konfidentialiteten. Längst ned i missivbrevet stod 
kontaktuppgifterna till författaren, dels kunde deltagarna höra av sig via mail eller post.  
 Missivbrevet publicerades den 28 november och deltagarna hade till den 21 december på 
sig att bidra med sina berättelser. Under denna period kom det in totalt åtta stycken berättelser 
som alla berörde ofrivillig barnlöshet. Fyra deltagare kontaktades även på nytt och ombads 
besvara några frågor som syftade till att komplettera och förtydliga de berättelser som de 
skickat in. Tre svar utav de fyra kom tillbaka och adderades därigenom till tillhörande 
berättelse. Konfidentialitet har genomsyrat hela arbetet, det vill säga att författaren har 
garanterat att ingen kan koppla samman de uppgifter som deltagarna har lämnat med 
uppgiftslämnarens identitet samt att författaren har förhindrat all möjlighet för utomstående 
att göra denna koppling genom att i resultatpresentationen ta bort eller ändra sådana uppgifter 
som riskerar att avslöja deras identitet. 
  
 
Databearbetning 
 
Denna studie har använt sig utav dels en deskriptiv innehållsanalys utifrån Graneheim och 
Lundman (2004) för att beskriva centrala inslag och aspekter av upplevelsen av ofrivillig 
barnlöshet och identitet. Studien har i databearbetningen också inspirerats utav Labov (1997, 
2001) analysmetod för att synliggöra berättelsestrukturen och därigenom finna förändringar i 
upplevelsen över tid och i olika perioder i livet samt hur sådant som vändpunkter och 
biografiska brott, med relevans för berättarens identitet, gestaltas i materialet.  
 Analys av berättelsestruktur utifrån Labov (1997, 2001). Berättelserna lästes först i sin 
helhet, detta gjordes för att skapa sig en förståelse för den unika upplevelsen samt för att 
minska risken för att något essentiellt skulle gå förlorat. Därefter identifierades och kodades 
berättelseelement utifrån Labovs begrepp Abstract, Orientation, Complicating action, 
evaluation eller coda. Abstract handlar om att berättaren gör någon form utav 
sammanfattning, orientation handlar om att berättaren orienterar läsaren, det kan exempelvis 
handla om att läsaren får svar på frågor som vem, vad när. Complicating action innebär att 
läsaren får ta del utav en händelse. Evaluation innebär att berättaren gör någon form av 
värdering, slutligen coda som betyder att berättaren gör en slutkläm av sitt berättande. Utifrån 
dessa berättelseelement synliggjordes olika element som sedan kunde definieras som kriser, 
vändpunkter eller andra teman som utsågs som relevanta för berättelsens struktur.  
 Deskriptiv innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundman (2004). En analys gjordes också 
på berättelserna men denna gång utifrån deras innehåll. Berättelserna lästes först i sin helhet 
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för att det därefter kunde plockas ut meningsenheter som hade betydelse för studiens syfte. 
Efter det att meningsenheterna hade plockats ut meningskoncentrerades de till kortare 
meningar för att därefter kodas till en kod som sammanfattar meningskoncentreringens 
betydelse. Efter det att kodningen hade skett delades koderna upp i olika teman. Dessa teman 
kunde sedan jämföras med de berättelseelement som identifierats utifrån berättelsestrukturen 
för att därigenom synliggöra innehållsliga teman i materialet i stort. De teman som har 
framkommit utifrån båda analysmetoderna sammanställs i resultatavsnittet där respektive 
tema presenteras under egen rubrik.  
 

 
Resultat 

 
I samtliga berättelser framkom det en mängd olika ämnen som alla utgjorde olika stor del i 
kvinnornas liv. Här nedan presenteras återkommande inslag i berättelserna under rubriker som 
namnger dessa teman. (Se tabell 1 för sammanställning av resultaten.)  
 
 
Sorg – Hopp  
 
Något som framkom i flertalet berättelser var hur kvinnorna återkommande berättade mellan 
sorg och hopp. Berättelserna började oftast med en slags förväntan där deras dröm att få bli 
föräldrar snart skulle bli sann. Citatet nedan börjar med just en sådan förväntan där kvinnan 
lite senare berättar om hur hela hennes värld rasar ”Vår historia började när jag 2008 slutade 
med p-piller och ville "göra" ett barn på bröllopsnatten.” De ingår äktenskap och citatet talar 
för att det finns en framtidstro där barn en del utav planerna. Det som framkommer i 
berättelserna är också hur chockerande det är att inte kunna få barn så lätt som de först trodde, 
detta beskrivs ofta i berättelserna som en stark händelse och kan förklaras som ett avbrott i 
deras tänkta liv ”Hela min värld rasade, jag som hittills aldrig hade tänkt tanken att vi skulle 
ha problem med att skaffa barn.” Det som beskrivs i citatet visar på en stark händelse som inte 
var väntad och som avbryter deras planer på att skaffa barn. I vissa berättelser hände det även 
att något positivt inträffade, något som gav dem hopp ”Jag tror absolut att det var min lycka 
och välmående som gjorde att ett ägg fastnade.” I citatet berättar kvinnan hur hon förklarar att 
hennes lycka var anledningen till att ett ägg fastnade, detta kan tolkas som att hon lägger ett 
visst ansvar hos sig själv för om det fastnar ett ägg eller inte. I samtliga berättelser får läsaren 
ta del utav en vardag där allting tar tid, i några berättelser beskrevs väntan som det absolut 
jobbigaste med hela upplevelsen av att vara ofrivilligt barnlös. En kvinna skrev ”det allra 
tyngsta med barnlösheten är väntan. Vi gör inget annat än att vänta” I ett annat citat beskriver 
en kvinna hur väntan är något som skapar ångest, att det är väntan efter barn som är jobbig 
”Jag känner en stor ångest över att jag måste vänta ännu mer på att skaffa barn. För det är just 
väntan som tar knäcken på mig i min barnlöshet. Jag identifierar mig som en mamma utan 
barn, och där kommer sorgen.”  
 
 
Återkommande kriser 
 
Återkommande kriser återfanns i samtliga berättelser där berättaren pendlade mellan de 
händelser som utgjorde kriserna. Ofta började en berättelse med en förväntan som sedan 
kastades om kull för att de sedan är med om något som ger dem hopp för att sedan möta en 
kris igen. Detta synliggörs genom dessa meningsenheter där vi får följa kvinnans berättelse 
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där hon återkommer till flera kriser ”Vår historia började när jag 2008 slutade med p-piller 
och ville "göra" ett barn på bröllopsnatten.” ”Hela min värld rasade, jag som hittills aldrig 
tänkt tanken att vi skulle ha problem med att skaffa barn” ” I aug 2012 efter 6 månader med 
nedreglerande sprutor som skulle trycka ned endometriosen gjorde vi försök ett. Denna 
slutade med en sjukhusvistelse pga. njurbäckeninflammation och överstimulering. ” ”Jag tror 
absolut det var min lycka och välmående som gjorde att ett ägg fastnade” ”Två veckor senare 
rasar hela vår värld…” I detta utdrag av meningsenheter får vi följa en kvinna där hon berättar 
hur det från början inte fanns några bekymmer kring att skaffa barn, för att det lite senare ska 
visa sig finnas vissa svårigheter och deras värld rasar ihop. En tid efter det börjar dem med en 
behandling som ska hjälpa dem att bli gravida, detta slutar i en kris då de hamnar på 
sjukhuset. En kort stund efter detta visar det sig att ett ägg har fastnat, kvinnan förklarar detta 
till att hon mått bra under en period. Två veckor efter att ägget hade fastnat rasar deras värld 
igen och de måste gå igenom ännu en kris.  
 
 
Öde och rättvisa 
 
I några berättelser återfanns hur kvinnorna reflekterade över sina upplevelser och hade tankar 
kring ödet med deras liv, en kvinna gör detta extra tydligt ”Nu finns ju tankar som att alla 
kanske inte är menade att få barn. Kan man leva ett liv utan barn? För vi människor vill ju 
ändå hitta den rätta partnern att bilda familj med.” I en annan berättelse återfinns ytterligare 
tankar kring rättvisa och ödet, kvinnan beskriver det ”Någon gång blir det väl vår tur, men jag 
är 23 år och infertil.” I en annan berättelse skriver en kvinna att deras läkare säger att det 
kommer att gå ” Vi har inte gett upp, vår läkare säger att hon tror på det. "Det kommer att gå, 
men det kommer att ta tid". Hoppas hon har rätt!” I dessa citat får vi ta del utav hur kvinnorna 
tänker kring sina situationer där många utav dem hoppas på att deras kamp någon gång ska 
resultera i ett barn. I det första citatet beskriver kvinnan hur hon börjar fundera på vad ett liv 
utan barn skulle innebära, detta kan tyda på att kvinnan möjligtvis börjar släppa tanken på att 
få egna barn.  
 
 
Ansvar, projekt och ansträngning 
 
Det blev tydligt i vissa berättelser att kvinnorna tog på sig ansvaret för deras barnlöshet. En 
kvinna skriver ”Jag beskyllde mig själv för vår barnlöshet.” En annan kvinna berättar hur hon 
efter ett missfall tar på sig ansvaret för detta genom att skriva ”Tankarna som flög genom 
huvudet: Varför, varför? Vad hade jag gjort för att förtjäna detta?” I en berättelse skriver en 
kvinna om hur hon under tiden då hon och hennes sambo har bestämt sig för att ta ett uppehåll 
också bestämmer sig för att ta tag i sin vikt, då hon har hört att extrakilon kan påverka 
svårigheten att plocka ut ägg. Detta speglar någon form utav ansvarskänsla där hon dels gör 
detta till ett projekt men också till en stor ansträngning för att underlätta proceduren under 
äggplockningen ” Vi kom överens om att ta ett uppehåll till nov-dec 2011. Mitt krav var att vi 
skulle hinna sätta in innan jul. Denna period gick mycket bättre än jag trott. Jag fokuserade på 
mitt jobb och tog även tag i min vikt ordentligt då jag läst att det skulle vara enklare att plocka 
ägg om man inte bar på extrakilon.  
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Relationen till vården  
 
Det som samtliga upplevelser har gemensamt är att de på ett eller annat sätt kommer att ha 
eller redan har kontakt med vården. Berättelserna berör alla kontakten med vården och de 
beskrivs olika. En kvinna berättar ”Jag är besviken på läkarna på kvinnokliniken, man är så 
oerhört skör och ledsen och känslan jag fått som patient är att man är i vägen och bara en i 
mängden.” ”Många gånger har läkarna inte ens läst mina journaler då man söker vård hos 
dem, utan jag får tala om allt, med tårar som bränner bakom ögonlocket.”  En annan kvinna 
berättar hur hon upplevde att vården inte gav ett bra bemötande ” Fick inte ett särskilt bra 
bemötande. Hon föreslog antidepressiva, vilket man inte ska äta då man försöker bli gravid 
(borde väl läkaren veta tycker man), jag avböjde.” Vården spelar en viktig roll för de som 
söker hjälp. Dessa individer är ofta otroligt sköra och behöver mötas på bästa möjliga sätt. 
Kvinnor i studien har poängterat deras sårbarhet vilket ökar på betydelsen av att de får ett bra 
bemötande när de söker sig till vården.  
 
 
Medikalisering utav livet 
 
”Under behandlingstiden styrdes mitt liv av tider. Hade fler larm på mobilen, 06, 14, 22 skulle 
jag ta nässpray, kl. 21.45 hormoninjektion och morgon och kväll tablett vitaminer (med 
folsyra).” En kvinna beskriver hur hennes liv fylls med tider då medicin ska tas och hur ofta. I 
samma berättelse beskriver kvinnan även hur hennes sexliv blir schemalagt ” Det tar på 
krafterna att ha schemalagt sexliv och testa sig fram med ägglossningsstickor äta vitaminer” 
En annan kvinna beskriver hur hon upplever skillnaden mellan det som en kvinna får utstå 
gentemot vad mannen får utstå ”Jag känner inte mycket utav den långa nålen men vi följer 
arbetet på en ultraljudskärm intill. Sköterskan ropar hur många ägg som kommer ut, totalt 11 
stycken. Någon gång under tiden får sambon gå in i ett rum intill och göra sitt. Vilken 
skillnad, jag får smärta, han får göra något trevligare…” Samtliga berättelser använde sig utav 
datum och detaljer i sitt berättande. Detta skedde olika mycket i olika berättelser men alla 
innehöll någon form utav specificering utav datum, eller andra specifika detaljer som berörde 
utredningar eller behandlingar. Detta tydliggörs genom nedanstående utdrag från en berättelse 
där kvinnan väljer att ge en överskådlig inblick i hennes situation. Utdraget visas inte i sin 
helhet såsom det finns presenterat i den ursprungliga berättelsen då det skulle innebära att för 
mycket personlig information läggs ut vilket skulle strida mot konfidentialitetskravet.  
 
”2009 Augusti - Slutade med P-piller. 
2011 Augusti - Sökte hjälp.  
2012 Januari - Första besöket på IVF kliniken.  
2012 September - Både sambon och jag började med Vitaminer/mineraler.  
2012 Oktober 15 - Spraystart. Äntligen igång! 
November 15 - Avbruten behandling Värdet har gått ner till 111. Avslutad 121115 kl.13.55  
2013 Januari 25-26e Förmodligen spraystart för IVF försök nummer 2.” 
 
 
Åldersnormer och avvikelser från det normala livsloppet 
 
Hos vissa kvinnor fanns en tidig förståelse för när man skaffar barn, detta kunde ibland 
återges i en ålder och blev först när personen inte kunde få barn något som upplevdes som 
väldigt jobbigt ”Jag är uppväxt med iden om att man skaffar barn tidigt. Min mamma och 
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pappa var 21 år när hon fick mig, och det var den äldsta åldern i min släkt. De andra har varit 
mellan 17-20 när de fick sitt första barn. Så när jag var 18 år började jag känna en sorts 
längtan efter barn” Här kan vi tydligt se hur personen har en uppfattning om ungefär när det är 
förväntat att skaffa barn, detta tycks inte vara något problem förens personen själv börjar 
känna en längtan i tidig ålder. Något som återkom i flera berättelser men specifikt i en var hur 
rädslan för att bli en gammal mamma var framträdande. Hennes upplevda stress över att bli en 
gammal mamma var något som för henne var orsaken till mycket av hennes upplevda känslor. 
Kvinnan beskrev det som ”En av mina yngre kusiner har redan två barn. Gamla klasskamrater 
har barn och jag ser det som ett slap in the face av min tickande klocka. Faktumet att jag 
kommer vara minst 24 år gammal när vi skaffar barn är ångestfullt. Jag är redan fyra år för 
gammal i mitt mått räknat.”  
 Det har inte förekommit någon tydligt definition över hur barnlösheten påverkat dessa 
respondenter i avseende till deras kvinnliga identitet. Dock förekommer det meningsenheter 
som på ett eller annat sätt kan tolkas som att respondenten ämnar till att beskriva eller förklara 
hur detta påverkar dem med hänsyn till något som anses kvinnligt. En respondent förklarar 
hur hennes barnlängtan upplevs så stark att den för henne kan förklaras som något uråldrigt 
och som en modersinstinkt ”Det gjorde faktiskt väldigt ont i kroppen av längtan till barn. Jag 
vill gärna kalla det för modersinstinkt, något uråldrigt och naturligt.” I ett annat citat beskriver 
en kvinna en tidigare graviditet ”Men känslan av att vara gravid var underbar. Jag kände mig 
kvinnlig.” I det senare citatet synliggörs det med en tydlig definition att vara gravid var något 
som gjorde att kvinnan kände sig kvinnlig. Det som inte nämns är hur hon upplever sig själv 
när hon inte är gravid. I ett senare citat beskriver kvinnan ”Rent psykologiskt innebär 
barnlösheten för mig mycket sorg, ångest, oro och ett evigt väntande.” I förhållande till de 
tigare citatet där hon kände sig kvinnlig av att vara gravid kanske det kan ses som att det 
andra citatet är ett svar på hur det upplevs att inte ha möjligheten att få känna sig kvinnlig. Att 
inte ha den möjlighet att få passa in i ett, vad som för många, passar in ett normalt livslopp 
kan vara jobbigt. Detta återspeglas i en kvinnas upplevelse ”Vid det här laget började vi bli 
omringade av graviditeter och bebisar. Då kändes det som att alla andra får barn och lyckade 
graviditeter men inte vi. Samtidigt som vi var glada för deras skull bröts vi ner mer och mer 
inombords för vi lyckades inte.” I en annan berättelse berättar en kvinna om hur hon upplevde 
sig vara misslyckad ”Det var jobbigt att gå dit och prata med honom och säga hur misslyckad 
jag kände mig. ”  
 
 
Växlande mellan olika liv 
 
I berättelser var det vanligt att kvinnorna växlade mellan att skriva om det vanliga livet de 
lever hela tiden med barnprojektet som beskrivs lite som ett sidoprojekt. Detta syns extra 
tydligt i ett citat från en av berättelserna ”Min barnlängtan tar över mitt liv. Det är jobbigt för 
mig och det är jobbigt för min sambo.” Här syns det tydligt att upplevelsen är något som 
beskrivs som jobbigt för dem båda men också som något som tar över hennes liv och 
därigenom beskrivs som något som pågår jämsmed det vanliga livet.  Barnlösheten och 
längtan efter ett barn tar över så pass mycket att de blir ett avbrott i det vanliga livet, all kraft 
och energi läggs på att göra allt de kan för att få barn. En kvinna beskriver detta ”Man gör allt, 
verkligen allt.” ”En annan kvinna berättar hur livet sätts på paus medan de försöker bli med 
barn, detta beskrivs som en ansträngning där även ekonomin spelar in ” Man sätter hela livet 
på hold och nu började ju även ekonomin spela in.” Det blir svårt för kvinnorna att balansera 
dessa liv, dels livet som pågår hela tiden med allt vad det innebär samtidigt som de kämpar i 
ett pågående projekt med att få barn. En kvinna beskriver hur de blev tvungna till att ta en 
paus ”Vi kom överens om att ta ett uppehåll till nov-dec 2011.” Det var inte längre möjligt för 
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paret att fortsätta sin kamp, de var tvungna att ta en paus, dels på grund utav deras 
ekonomiska situation men också för att det påverkar dem psykiskt när behandlingar och 
försök hela tiden misslyckas. En kvinna beskriver hur uppehållet från ansträngningarna till att 
bli gravida medförde att hon mådde mycket bättre ”I nov minns jag att jag fick den vardagliga 
frågan: Hur är det? Blev själv förvånad över att jag verkligen kände mig lycklig, såhär lycklig 
hade jag inte varit sedan vi gifte oss”. 
 
 
Stödets betydelse 
 
I fleratlet berättelser skrev kvinnorna om hur deras partner, familj, vänner eller bekanta 
spelade en stor roll i deras liv och framförallt i deras upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös 
”Min sambo är en helt fantastisk människa och jag skulle aldrig klara av att gå igenom detta 
utan honom.” Kvinnornas subjektiva upplevelser utav att vara ofrivilligt barnlösa beskrevs i 
alla berättelser som en upplevelse som tar stor plats och som också påverkar dem mycket. En 
kvinna beskriver specifikt hur denna upplevelse påverkar henne psykiskt och gör att hon söker 
vård mot depression ”april 2012 – jag är totalt psykiskt utmattad. Mår väldigt dåligt. Söker 
vård mot depression, kuratorsstöd. Känner att jag inte klarar detta utan stöd från någon 
utomstående” Som i så många utav berättelserna beskrivs händelserna utifrån datum, detta 
kan vi se även i detta citat där kvinnan börjar med att beskriva tiden för händelsen. Hon 
tillägger i slutet av sin mening hur viktigt det är för henne att hon får stöd, utan stöd klarar 
hon inte detta. Även om det i flera berättelser återspeglades hur viktigt det var med stöd från 
partnern och familjen, fanns det kvinnor som beskrev sin relation till sin omgivning inte fullt 
så stöttande ”Det blev en jobbig tystnad kring mig och min man missfall efter missfall och allt 
som har med barn och graviditeter att göra, vi slutade prata om vår smärta och längtan” I ett 
annat citat beskriver en kvinna hur hon upplevdes vara tvungen att svälja sin sorg ”Det kändes 
lite tvunget att svälja sorgen, gå vidare i vardagen med ett hål som växte inuti” I en del utav 
berättelse återkom kvinnan till att berätta relationen till sambon efter barnlösheten och efter de 
förändringar det hade fört med sig ”Min kropp har förändrats, jag har förändrats, min man har 
förändrats. Nu kunde vi inget annat göra än att plocka upp spillrorna vi förlorat på vägen” 
Under resans gång beskriver hon hur upplevelsen har påverkat relationen ”Resan hittills har 
tärt på oss psykiskt, det har skadat äktenskapet, livet kommer aldrig bli desamma, vi kommer 
aldrig bli desamma.”  
 
 
Delaktighetsproblem 
 
I många utav berättelserna beskriver kvinnorna hur de isolerar sig för att minimera risken att 
hamna i situationer där de kan bli sårade. Detta kan handla om situationer där det finns 
gravida eller småbarnsföräldrar, det kan även handla om situationer där småbarn finns 
närvarande, eller bara situationer där obekväma frågor kan dyka upp ”jag vill inte umgås med 
mina gravida vänner eller småbarnsföräldrar. Jag och min sambo undviker kalas, dop och 
tillställningar där det blir jobbigt att vistas.” En annan kvinna berättar ” I somras isolerade jag 
mig, kände mig mer eller mindre deprimerad. Jag stannade hemma från grillfester, kräftskiva 
m.m.” Även här ser vi hur upplevelsen påverkar och i hennes fall handlar det om att inte ta del 
utav sociala tillställningar på grund utav att hon känner sig deprimerad. En kvinna återkom 
flertalet gånger till hur hon hade känt sig ensam i sin resa som ofrivilligt barnlös och upplevde 
att hon var ensam om att ha detta problem. Hon uttryckte detta genom att säga ”Man tror att 
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man är den enda på jorden som inte klarar av att bli med barn” ”Man har känt sig så ensam i 
denna fråga”  
 
Tabell 1 
Teman och koder utifrån analyserna utav Labov (1997,2001) samt Graneheim och Lundman 
(2004) 
 

Koder Tema 

Stänger in sorgen 
Nedstämdhet 
Depression  
Sårbar 
Världen rasade 
Trodde inte de skulle få problem 
En ny värld öppnas 
Det tyngsta är väntan  
Stark längtan 
Oförmögen att känna glädje 

Sorg/Hopp 
 

 

 

Graviditet förenat med en dröm 
Ifrågasätter barnmöjligheter och livet utan barn 
Osäkerhet kring om det blir hennes verklighet 
 
Tema delvis baserat på berättelsestruktur 

Öde och rättvisa 

Känsla av att vara misslyckad och skyldig 
Skäms inte 
 
Tema delvis baserat på berättelsestruktur 

Ansvar, projekt och ansträngning 

Söker stöd för depression 
Hemskt att behöva hjälp  
 
Tema delvis baserat på berättelsestruktur 

Relationen till vården 

Tema baserat på berättelsestruktur Medikalisering utav livet 
Tema baserat på berättelsestruktur Återkommande kriser 

Tema baserat på berättelsestruktur Växlande mellan olika liv 
Förhoppning att allt ska vara normalt 
Rädsla att bli gammal mamma 
Underbart och kvinnligt att vara gravid, upplevs 
som naturlig gammal modersinstinkt 
Viktigt att bilda familj 
 
Tema delvis baserat på berättelsestruktur 

Åldersnormer och avvikelser från det 
normala livsloppet 

Stöd genom delande av erfarenheter 
Sambon är viktig 
Förändrat äktenskap 
kropp, identitet, partner 
Plocka upp spillror av det som förlorat 

Stödets betydelse 

Isolering från sociala tillställningar 
Ensamhet 
Avundsjuka 

Delaktighetsproblem 
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Diskussion 
 

Samtliga berättelser beskriver upplevelser där kvinnorna som deltagit i studien vittnar om 
erfarenheter som på ett eller annat sätt påverkat dem. De har berättat om en värld där allting 
inte längre är självklart, där det inte bara är att sluta med preventivmedel så blir man med barn 
eller att det bara är att skaffa barn. Det som resultatet har ämnat till att presentera är det som 
framkommit allra mest i studiet utav dessa berättelser. Även om berättelserna är högst unika, 
subjektiva beskrivningar innehåller de teman som återkommer i samtliga berättelser. Vid 
läsningen utav materialet i sin helhet framkom det att berättelserna delar vissa likheter.  
 Något som framkom som väldigt tydligt var att samtliga berättelser använde sig utav 
datum som en form utav ram för sitt berättande. Vissa berättelser använde detta i större 
utsträckning än andra. Detta kan vi även se i Kleinmans (1988) studie där han förklarar att för 
personer som lever med en sjukdom är detaljerna allt. Detta syntes tydligt i studien som finns 
presenterad i denna text där samtliga berättelser använde sig utav datum för att tydliggöra när 
utredningar skedde eller när något annat essentiellt ägde rum. Detta presenteras under 
medikalisering av livet i resultatavsnittet där det synliggjordes hur kvinnorna i studien 
använde sig utav just datum och detaljer för att strukturera upp sin berättelse. I vissa 
berättelser upplevdes detta vara ett sätt att förklara för läsaren kvinnans situation och 
därigenom kunna påvisa hur svår hennes situation är. Att strukturera upp sin berättelse runt 
datum och detaljer som alla handlar om antingen tider för mediciner eller utredningar hjälper 
till att definiera individen som en person som är i behov utav hjälp och som har ett 
beroendeförhållande till vården. Detta i sin tur medför till att individens identitet blir kopplat 
till dennes status av att vara sjuk eller i tillfälligt behov utav vård.   
 En annan tydlig likhet mellan berättelserna var att samtliga kvinnor beskrev sitt projekt för 
att bli med barn som att det pågick parallellt med det vanliga livet, precis som att det övriga 
livet fick stå i skymundan medan ansträngningarna för att bli gravid tog över. Precis som 
Parry (2005) skriver att många kvinnor upplever att deras oförmåga att få barn är något som 
skapar ett avbrott i deras liv vilket även dessa kvinnors berättelser uppfattas handla om. Att 
sätta livet på paus, att alltså växla mellan ansträngningarna för att bli med barn med att gå 
tillbaka till det vanliga livet kan vara påfrestande för dem som upplever det. Även om 
växlandet mellan olika liv kan vara påfrestande tydliggjorde flertalet kvinnor att det var av 
betydelse att få en paus från den kamp de annars genomgår.  
 Många kvinnor beskrev att de valde att isolera sig och inte längre delta i sociala 
tillställningar. Många utav dessa kvinnor förklarade det genom att de inte ville utsätta sig för 
riskerna att bli sårade genom att se gravida kvinnor eller småbarnsföräldrar. Andra upplevde 
det jobbigt att få frågan om när de skulle skaffa barn och upplevde detta som tillräckligt 
jobbigt för att stanna hemma. Detta påminner om det Daniluk (1996) skriver om hur 
kvinnorna i hennes studie isolerade sig som konsekvens av deras upplevda sorg och förlust. 
Daniluk skriver också att kvinnorna i hennes studie skyddade sig mot att bli sårade, vilket i 
hennes studie innebar situationer där barn finns närvarande. Att isolera sig och inte vilja ta del 
utav det som annars ses som givande gör att kvinnorna blir ensamma, inte bara ensamma i 
livet som helhet men också ensamma i sin sorg då de inte gör det möjligt för andra att dela 
deras sorg och därigenom kunna ge dem stöd. Deltagarna i denna studie beskrev känslor av att 
vara misslyckad, känsla av att de var skyldiga till barnlösheten, dessa känslor tolkas som mer 
än tillräckliga skäl för att inte vilja dela med sig att sina upplevelser till andra människor. Det 
är dock synd att kvinnorna upplever detta behov av att isolera sig då isolering även stänger ute 
den hjälp och stöttning som de skulle kunna få från vänner och familj.  Miall (1986) skriver i 
sin studie att kvinnorna upplevde sig vara misslyckade och att de inte var normala vilket ledde 
till att de inte ville göra andra uppmärksammade på deras problem då detta kunde medföra att 
de ser ner på dem. Även om vissa kvinnor upplever det som svårt att dela med sig av sina 
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problem till andra finns det dem som i presenterad studie väljer att dela med sig av tydliga 
anledningar.  Några kvinnor i denna studie upplevde det som terapi att berätta och skämdes 
inte över sin situation, där också flera andra upplevde det viktigt med stöd från sin omgivning 
för att orka med sin vardag. Matthew och Matthew (1986) skriver om vikten av att ofrivilligt 
barnlösa får stöd från sin omgivning då stödet de kan få kan hjälpa dem att se mer objektivt på 
sin situation. Därför är det viktigt att kvinnor som upplever sig som ofrivilligt barnlösa vågar 
dela med sig utav sig upplevelse, att de helt enkelt vågar släppa in vänner och familj till deras 
verklighet för att få stöd i sin svåra livssituation.  
 Även om kvinnorna inte uttalar sig explicit i termer av identitet i sina berättelser ger de en 
bild av barnlöshetens konsekvenser för både hur de själva och andra ser på dem. I en 
berättelse skrev en kvinna om hur upplevelsen förändrat henne, äktenskapet, kroppen och 
hennes man. Vilket antyder att kvinnornas liv kantats av förändringar där allting förändras 
och inte minst henne själv. En kvinna beskriver specifikt hur upplevelsen av att vara gravid 
var underbar och hur detta fick henne att känna sig kvinnlig. Kvinnan beskrev hur hon kände 
sig kvinnlig av att vara gravid, något det senare ska visa sig att hon får problem med att bli 
igen. Av kvinnans beskrivning av hur kvinnligt det kändes av att vara gravid tydliggör hur 
centralt en graviditet och barnafödande är för hur man ser på kvinnlighet och den 
identitetskategori kvinnor har att förhålla sig till. När kvinnan sedan inte längre kan förhålla 
sig till denna kategori av vad som är så centralt för kvinnor, uppstår inte så förvånande tuffa 
och jobbiga känslor. En berättelse tog upp det faktum att kvinnan kände sig som skyldig till 
att de var barnlösa. Även om hon inte skriver ut att det påverkade henne som person och 
därigenom hennes identitet kan det tolkas som att skuldbeläggningen påverkade hennes 
kvinnliga identitet. Att beskylla sig själv för något som man inte har en chans att bestämma 
över är synd, speciellt då det endast påverkar hennes upplevelse mer negativt. Något som 
upplevdes som särskilt starkt var det faktum att en kvinna i studien beskrev att hon upplevde 
en känsla av att vara misslyckad. Inte nog med att hon går igenom smärtan av att inte kunna få 
barn utan ska också behöva gå igenom smärtan av att känna sig misslyckad. Att ta del utav 
dessa kvinnors berättelser har öppnat en hel ny värld, en värld där allting inte går som på 
dans, där dessa kvinnor ständigt måste kämpa för att få det dem vill ha, för att få det som så 
många andra bara tar för givet. Denna studie har gjort det möjligt för kvinnorna att få berätta 
sin version och därigenom varit med och ökat förståelsen kring ofrivillig barnlöshet och vad 
det innebär att gå igenom det.   
 Det framkom en hel del tankar i berättelserna kring vilka förväntningar som finns på 
livsloppet och vad livet bör innehålla. Som finns presenterat i den tidigare forskningen menar 
många kvinnor att det centrala med att bli vuxen är att få barn. Det finns en förväntan om att 
det är så det ska vara. Greil (1991) menar att samhällets ideologier och förväntningar spelar in 
i hur kvinnan kommer att uppleva sig själv och sin oförmåga till att få barn då samhällets 
normer kring vad ett normalt livslopp bör innehålla inte uppfylls. Många kvinnor i studien 
berättade sina upplevelser kring vilka förväntningar de hade på sitt liv eller sin situation.  För 
en kvinna handlade hennes förväntningar mycket om att inte bli en gammal mamma. Hon 
hade sedan tidigt ålder lärt sig via hennes omgivnings normer att man får barn tidigt. När hon 
sedan inte kunde leva upp till dessa förväntningar skapade det en hel del känslor och en 
förändrad syn på sig själv.  
 
 
Metoddiskussion  
 
När datamaterialet samlades in förekom det att kvinnor hörde av sig och ställde en hel del 
frågor kring om de fick delta eller inte. En del kvinnor poängterade att de hellre hade sett att 
missivbrevet hade innehållt färdiga frågor då det enligt dem hade blivit mycket lättare att 
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delta. En respondent hänvisade sin kommentar om att det skulle ha varit färdiga frågor till att 
deras historier om barnlöshet ofta är oändliga och något som är svårt att skriva så öppet om 
vilket hon upplevde att mitt missivbrev uppmanade till. För efterkommande som ämnar till att 
ytterligare fördjupa sig i ämnet finns det en fördel av att ha färdiga frågor som 
insamlingsmaterial. Detta gör att de frågor som syftet ämnar få svar på lättare blir besvarade. 
Denna studie byggde på att kvinnorna skulle associera fritt och utav den anledningen fanns 
inga konkreta frågor med i missivbrevet. Däremot skickades extrafrågor ut till 4 utav 
deltagarna, i dessa frågor försökte författaren få fatt på hur upplevelsen av att vara ofrivilligt 
barnlös påverkar dem som person och dess identitet, resultatet utav detta var givande. 
 Deltagarna i studien är alla personer som lever som ofrivilligt barnlösa vilket gör att de för 
studiens syfte ämnar sig väl som deltagare. Då studien avsåg att studera upplevelser med 
särskilt fokus på att synliggöra barnlöshetens betydelse för identiteten är deltagarna i studien 
de som besitter förstahandsinformationen vilket gör att dessa personer är de som är bäst 
lämpade att besvara syftet. Även om studien endast baseras på åtta kvinnors berättelser antas 
de teman som studien har kommit fram till ha relevans för grupper utanför denna. De resultat 
som studien visat antas kunna ge en förståelse för andra ofrivilligt barnlösa. Då samtliga 
kvinnor i studien var i ung ålder kan detta ha kommit att påverka resultatet då alla lever mitt i 
processen att kämpa för att bli med barn. Detta kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen 
att kvinnornas upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös upplevs som mer traumatisk just på 
grund utav att de är mitt uppe i det. Hade kvinnorna i studien istället varit äldre kanske de 
hade accepterat deras situation eller eventuellt varit mer trygga i sig själva och därigenom inte 
uppvisat lika mycket negativa emotioner. Även ett större deltagarantal skulle kunna påverka 
studiens resultat, tillsammans med en mer heterogen grupp skulle resultatet kunna ha sett 
annorlunda ut. Resultatet som studien kommit fram till grundar sig på åtta kvinnor som lever i 
en heterosexuell parrelation. Givet att det idag finns fler behandlingsalternativ för 
heterosexuella än andra av annan sexuell läggning är detta givetvis en aspekt som hade kunnat 
påverka individers upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös om de var av annan sexuell 
läggning än den presenterad i denna studie. Att använda sig utav berättelser som metod 
grundar sig på att ämnet är personligt och något som varje deltagare har god kunskap om 
vilket gjorde att det bästa tycktes vara att deltagarna själva skulle få konstruera sin upplevda 
situation utan någon påverkan från författaren till studien för att de själva skulle få välja vad 
de tyckte var viktigast. Något som även ses som en fördel när det kommer till valet att 
använda sig utav berättelser som metod är att deltagarna inte behöver träffa författaren till 
studien vilket eventuellt kan medföra att fler deltog. Nackdelen med detta metodval är just det 
att författaren inte kan styra materialet mot det som anses vara intressant. Med detta menas att 
vissa delar hade kunnat uteslutas medan andra delar i berättelserna med fördel hade kunnat 
utvecklas för att täcka in studiens syfte.  
 
 
Slutsats  
 
Denna studie har synliggjort centrala delar av vad åtta kvinnor uppvisat i sina berättelser som 
ofrivilligt barnlösa. Det finns forskning om ofrivillig barnlöshet men i sådan begränsad 
utsträckning att denna studie kompletterar den befintliga forskningen. Det finns fortfarande 
mycket inom området som behöver synliggöras och undersökas men det denna studie 
framförallt har försökt att bidra med är kunskap om hur en ofrivillig barnlöshet påverkar den 
kvinnliga identiteten vilket det idag finns i ytterst begränsad form.  
 Studien har synliggjort hur upplevelsen utav ofrivillig barnlöshet ser ut och hur det 
påverkar kvinnans syn på sig själv. Studien har presenterat teman som alla har haft del i de 
berättelser som kvinnorna har bidragit med. Temana i sin tur representerar delar utav 
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kvinnornas liv där de på olika sätt berättat om hur barnlösheten har påverkat dem. Kvinnornas 
berättelser har hjälpt till att öka förståelsen kring hur det är att leva som ofrivilligt barnlös 
vilket även var en del utav syftet med studien. Det har visat sig att kvinnornas ofrivilliga 
barnlöshet påverkar dem i många aspekter utav livet och även synen på dem själva. De avstår 
från att delta i sociala tillställningar och håller sig hellre hemma, deras vardag förändras till att 
styras utav tider och behandlingar, deras liv fylls utav sorg men även hopp. Kvinnorna i 
studien har även beskrivit hur de beskyller sig själva för barnlösheten, de har även beskrivit 
känslor av att vara misslyckade, vilket påverkar hur de ser på sig själva som kvinnor.  
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