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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen drabbar ofrivillig barnlöshet omkring 10-15 % av 

alla par i Sverige. Vanliga orsaker till infertilitet kan vara skador på äggledarna eller 

för lågt antal spermier.  Kvinnor och män kan reagera olika på beskedet kring 

infertilitet. Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse för hur kvinnor och män 

upplever problemet. Syfte: Att belysa kvinnor och mäns upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet. Metod: I litteraturstudien har nio kvalitativa artiklar granskats och 

analyserats. Artiklarna valdes ut ifrån databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: 

Resultatet delades in i sju kategorier: meningen med livet, att längta efter barn, att 

känna utanförskap, att känna förändringar i förhållandet, att stötta och känna stöd 

och att gå vidare i livet utan barn. Slutsats: Litteraturstudiens resultat visade på 

både likheter och skillnader bland kvinnor och mäns upplevelser av infertilitet. 

Längtan efter föräldraskap, en social press att skaffa barn och känslan av utanförskap 

var vanligt. Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse och kunskap om 

individers upplevelser och att de kan skilja sig åt. Det finns ett behov av fortsatt 

forskning inom ämnet.  

 

Nyckelord: Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, upplevelse, omvårdnad, 

innehållsanalys 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Background: According to Socialstyrelsen 10-15 % of all couples in Sweden is 

affected by involuntary childlessness. Common causes of infertility can be injuries on 

the fallopian tube or a low sperm count. Women and men can react differently to the 

information about the infertility. As a nurse it is important to have an understanding 

about how women and men perceive this problem. Aim: To illustrate the lived 

experience of involuntary childlessness among women and men. Method: In this 

literature study nine qualitative studies have been compiled and analyzed. The 

articles were chosen from CINAHL and PubMed data bases. Result: The result was 

sorted in seven categories: the meaning of life, to be longing for children, to feel 

exclusion, to feel changes in the relationship, to support and to feel supported and to 

carry on life without children. Conclusion: The result of the literature study 

indicated similarities and differences in the lived experience of infertility among 

women and men. Desire for parenthood, a social pressure to conceive a child and 

feelings of alienation was commonly mentioned. As a nurse, it is important to have an 

understanding and knowledge about how the experience of infertility can differ 

among individuals. Further research on the subject is needed. 

 

Keywords: Infertility, involuntary childlessness, lived experienced, nursing care, 

content analysis 
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BAKGRUND 

WHO:s (2014) kliniska definition av infertilitet är; ”En sjukdom i 

reproduktionssystemet definierad genom misslyckandet att uppnå klinisk graviditet 

efter 12 månader eller mer av regelbundet oskyddat samlag.” Enligt Socialstyrelsen 

(2009) drabbar ofrivillig barnlöshet omkring 10-15 % av alla par i Sverige. Detta 

gäller även i Västeuropa och Nordamerika. År 2007 var medelåldern för kvinnor att 

skaffa sitt första barn 28,6 år och för män 31,1 år. Åldern har enligt Socialstyrelsen 

(2009) inte fortsatt att öka. Skador på äggledarna (ofta beroende på könssjukdom) 

och störning av ägglossningen ( orsakad av till exempel fetma och undervikt)  är 

bland kvinnor den vanligaste orsaken till infertilitet. Ytterligare en faktor för ofrivillig 

barnlöshet är att kvinnors fertilitet minskar efter 35 års ålder (Socialstyrelsen 2009). 

För män är den vanligaste orsaken försämrad funktion eller för lågt antal spermier. I 

20 % av fallen hos båda könen går det inte att hitta någon orsak till infertiliteten 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Fertilitetsutredning 

Det kan vara viktigt för ofrivilligt barnlösa att få en förklaring till varför det inte går 

att bli gravid. Därför bör man göra en fertilitetsutredning. En fertilitetsutredning 

börjar med att information samlas in om båda parterna. Det kan vara t ex. hur lång 

tidsperiod paret har försökt, hur mensen fungerar och eventuella tidigare sjukdomar 

hos parterna. Mannen lämnar ett eller flera spermieprov som undersöks angående 

spermiernas antal och kvalité. Kvinnan går oftast igenom ett antal undersökningar. 

Här söker man blockeringar eller annat som kan vara avvikande och orsaka 

infertiliteten (Andén Angelström och Sundström 2013, 19-20).   

 

Assisterad befruktning  

Insemination  

Insemination är till för alla par oavsett sexuell läggning. I Sverige är det idag inte 

tillåtet att som ensamstående kvinna låta sig insemineras, vill man trots det genomgå 

behandlingen måste man söka sig utomlands, exempelvis till Danmark. Par som inte 

lyckats bli gravida efter ett år av försök har rätt att söka sig till denna behandling.  

Innan behandlingens start genomgår paret en fertilitetsutredning och testas för olika 

typer av könssjukdomar. Spermierna separeras sedan från spermavätskan, 

prepareras och läggs in i livmodern vid ägglossning. Spermierna kan komma från 
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mannen i förhållandet eller från en okänd man. Denna behandling går under 

högkostnadsskyddet. 25 % av de kvinnor som är i 30-års åldern blir gravida på första 

försöket. Det rekommenderas att kvinnan inte är äldre än 38 år när behandlingen 

påbörjas (Healthcare Media).  

 

Provrörsbefruktning (IVF – in vitro fertilisering)  

Vid en provrörsbefruktning plockas ägg och spermier ut, prepareras och befruktas 

utanför kroppen. Efter två till fem dagar, då ägget är befruktat, förs det tillbaka till 

livmodern (IVF kliniken, Umeå). Efter tre behandlingar uppnår 75 % av paren en 

graviditet. Chansen att lyckas minskar med en ökad ålder för kvinnan (IVF Sverige 

AB).  

 

Hormonbehandling (Ovulationsstimulering)  

Denna behandling kan användas till de kvinnor som har fungerande äggledare och 

livmoder, men trots det har oregelbunden mens eller utebliven ägglossning. 

Hormonbehandling innebär att kvinnan får hormoner oftast i form av tabletter eller 

sprutor, eller som tredje alternativ operation, för att stimulera kroppen till 

ägglossning. Äggblåsornas tillväxt kontrolleras via ultraljud för att se om 

ägglossningen har kommit igång, har den gjort det finns det en chans att bli gravid på 

naturlig väg (Andén Angelström och Sundström 2013, 27). 

 

Ägg-/spermiedonation  

Om infertiliteten beror på icke fungerande ägg kan äggdonation vara en fungerande 

behandling. Vid äggdonation får äggdonatorn genomgå oocytaspiration som vid en 

vanlig IVF-behandling, vilket förutsätter en hormonstimulering innan. IVM (in vitro-

mognad) kan också göras, vilket innebär att äggen plockas ut och befruktas i ett 

laboratorium och kvinnan behöver då inte genomgå någon hormonbehandling. Det 

embryo som är bäst överförs till den blivande mammans livmoder precis som vid 

IVF-behandling. Chansen att bli gravid genom äggdonation är densamma som vid 

IVF (Hovatta 2005, 164-166). 

 

Spermiedonation kan vara ett behandlingsalternativ om mannens spermieantal eller 

kvalité är för låg. Denna behandling sker också genom IVF eller insemination och 

kvinnans ägg befruktas på detta sätt. Vid spermiedonation där man använder sig av 
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IVF-behandling är graviditetschansen cirka 35 % per försök. När det gäller 

insemination av donerade spermier blir cirka 10 % av kvinnorna gravida utan 

hormonstimulering och med hormonstimulering är motsvarande siffra 15-25 % 

(Hovatta 2005, 164). Donatorerna får genomgå tester för olika sjukdomar för att 

skydda mottagaren och det framtida barnet (Andén Angelström och Sundström 2013, 

29-31). 

 

Adoption 

Om ingen av dessa behandlingsmetoder fungerar kan adoption vara ett alternativ. 

För att få adoptera måste man få ett godkännande av socialnämnden. Vid adoption i 

ett samboförhållande kan endast en av parterna stå som vårdnadshavare och för att 

få gemensam vårdnad krävs giftermål eller partnerskap. Många länder har olika krav 

på och regler för de som ansöker om att adoptera. Föräldrautbildning är någonting 

som de blivande föräldrarna måste genomföra. Utbildningen ger kunskap om och 

information om innebörden av att adoptera (Andén Angelström och Sundström 2013, 

36-38). 

 

Surrogatmödraskap 

Surrogatmödraskap är inte lagligt i Sverige, men det finns andra länder som tillåter 

detta. Surrogatmödraskap kan innebära att kvinnan befruktas genom insemination, 

även kallat partiellt surrogatmödraskap, och blir då både biologiskt och genetiskt 

bunden till barnet. Det andra alternativet är ett fullständigt surrogatmödraskap 

genom IVF då ägg och spermier redan har befruktats och kvinnan bär då barnet åt 

någon annan (Andén Angelström och Sundström 2013, 34-35). 

 

Upplevelser av infertilitet 

Det finns forskning som visar på att kvinnor och män reagerar olika på beskedet om 

infertilitet. Bland kvinnor är det inte ovanligt att känna hopp och fokusera på 

behandlingen medan män istället distanserar sig från känslorna kring beskedet. 

(Jerpseth 2011, 49). 

 

Män tenderar att undanhålla deras erfarenheter kring infertilitet för att skydda sig 

själva eller sin partner. Detta kan visa sig genom att de fokuserar på andra aktiviteter 

eller förnekar att de vill ha barn. Att inte prata kring problemet kan leda till negativa 
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konsekvenser för män och deras förhållanden. Sjuksköterskor kan uppmuntra män 

att öppna upp sig kring upplevelsen av infertilitet genom terapeutisk kommunikation. 

Det har rapporterats mer sorg hos kvinnor än män kopplat till infertiliteten som även 

inkluderar mer oro och depression (Paterno, 2008). 

 

Infertiliteten påverkar inte bara kvinnan och mannen som individer utan även dem 

som ett par och det är viktigt att sjuksköterskan identifierar denna typ av stress som 

kan uppstå. En koppling mellan oro och sexuell stress har visats hos båda könen. 

Paren kan känna sig socialt isolerade genom att få se lyckliga familjer runt omkring 

dem. Att få frågan ”När ska ni skaffa barn?” kan försvåra dessa känslor 

(Paterno, 2008). 

 

Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse för hur kvinnor och män upplever 

infertilitet. Sjuksköterskan bör kunna förmedla hopp och stödja paret både före och 

under behandling (Jerpseth 2011, 49). Sjuksköterskan har både en stöttande roll och 

är delaktig i psykiska interventioner, men kunskap och användandet av denna är 

alltid viktigt för sjuksköterskan och de drabbade kvinnorna och männen (Sherrod 

2004, 45-47). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie syftar till att ge en förståelse för hur drabbade 

kvinnor och män upplever, tänker och känner kring sin situation och vara en hjälp för 

sjuksköterskan i omvårdnaden av dessa personer.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa kvinnor och mäns upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet. 

  

METOD 

Sökmetod 

I artikelsökningen använde sig författarna av databaserna CINAHL, PubMed, 

Medline och PsycINFO. Sökningarna begränsades med ”English language”, ”PDF Full 

text/Free Full text”, ”Nursing” och ”Peer Reviewed” i de databaser där det var möjligt. 

Ingen begränsning gällande årtal gjordes då författarna ansåg att upplevelsen av 

infertilitet är relevant oavsett när studien gjorts. 
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Ett flertal sökningar genomfördes med olika kombinationer av sökord. De sökord 

som resulterade i ett urval av någon artikel var; ”infertility”, ”care”, ”experience”, 

“experiences”, ”male” och “couples”. Sökorden kombinerades med den booleska 

termen AND. Endast de sökningar som resulterade i en träff för någon av de artiklar 

som ingår i resultatet redovisas i söktabell (se tabell 1, bilaga 1). 

 

Urval 

Enligt (Rosén 2012, 431) ska en systematisk litteraturöversikt uppfylla höga krav och 

följa vissa principer. En av dessa principer är reproducerbarhet, det vill säga att det 

ska finnas inklusions- och exklusionskriterier, för att sökningen ska bli strukturerad 

och att man på så vis ska hitta den litteratur som är relevant. En annan princip är att 

valt material ska genomgå en kvalitetsgranskning. 

 

Som inklusionskriterie valdes heterosexuella kvinnor och män som inte kan få barn 

på naturlig väg och som inte tidigare fått barn. Det exklusionskriterie som användes 

var kvinnor eller män som tidigare fått barn. Ingen avgränsning gällande ålder på 

deltagarna eller geografisk avgränsning gjordes, då upplevelsen av infertilitet ansågs 

relevant oavsett ålder samt då det ansågs viktigt att som vårdpersonal känna till hur 

människor från olika kulturer kan uttrycka sin upplevelse av problemet. En 

avgränsning gjordes genom att välja bort de artiklar där synen på infertilitet skiljde 

sig stort från de övriga studierna. 

 

De artiklar som ingår i studiens resultat valdes ut genom en urvalsprocess i tre steg. I 

steg ett lästes artiklarnas titlar och valdes sedan ut utifrån om dessa överensstämde 

med litteraturstudiens syfte. Steg två innebar läsning av artiklarnas resultat och de 

som fortfarande stämde överens med litteraturstudiens syfte valdes ut till nästa steg i 

processen. Det sista steget innefattade först läsning av artiklarna som helhet och 

sedan kvalitetsgranskning som gjordes enligt en bedömningsmall för studier av 

kvalitativ metod av Olsson och Sörensen (2011, 285). Artiklar av hög och medelhög 

kvalitet valdes ut för att ingå i resultatet. Artiklar samt kvalitetsbedömning finns 

sammanfattade i en tabell (se tabell 2, bilaga 2). 
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Analys 

Författarna har tillsammans använt sig av analysmetoden beskrivande syntes, vilken 

är inspirerad av metasyntestänkandet. Detta används inom kvalitativa studier och går 

ut på att det forskningsresultat som redan finns sammanställs, analyseras och tolkas 

(Friberg 2012, 122-123). Beskrivande syntes innebär att artiklarna som har valts ut 

summeras med så lite omtolkning som möjligt. I analysen av datan delades helheten 

in i delar som sedan blev till en ny helhet vilket utgjorde litteraturstudiens resultat. 

 

Artiklarna lästes var och en för sig för att sedan gemensamt diskutera dessa och göra 

en gemensam kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgranskningen analyserades 

artiklarna i fem steg i enlighet med Friberg (2012, 127-129). I steg ett lästes de 

utvalda artiklarna igenom ett antal gånger var och en för sig. Ett stort fokus lades på 

resultatdelen för att få en bra helhetsuppfattning om studierna. I steg två urskiljdes 

de delar ur respektive artikels resultat som svarade mot studiens syfte. Det tredje 

steget innebar en sammanställning av alla artiklars resultat för att på så vis skapa en 

översikt av materialet. I det fjärde steget sammansattes det material som hade 

likheter med varandra till kategorier. Det sista steget innebar att presentera de 

sammanställda resultatens nya kategorier på ett tydligt och bra sätt. Arbetet 

genomfördes gemensamt i steg två till fem. 

 

Forskningsetik 

I och med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003), som 

uppdaterades 2008, kom nya regler om forskningsetisk bedömning som innebär att 

det i forskningen tas hänsyn till människovärdet, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, samt hälsa, personlig integritet och säkerhet. Detta innebär 

att forskning som inte når upp till dessa krav inte får genomföras. I samma lag går det 

att läsa att arbete på grund- eller avancerad högskolenivå inte omfattas av dessa 

regler (SFS 2008:192). 

 

De artiklar som har analyserats i denna studie har genomgått en etisk granskning och 

fått ett godkännande av en etikprövningsnämnd. I de fall det i artikeln inte gick att 

läsa sig fram till om studien fått ett etiskt godkännande, sökte författarna på 

tidsskriftens egen hemsida och fann att de ställde krav på att alla artiklar som 

publiceras i tidsskriften måste blivit etiskt granskade och godkända. 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på nio kvalitativa artiklar som har kvalitetsgranskats och 

analyserats. I analysen framkom sju kategorier som redovisas i tabellen nedan (se 

tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier. 

 

Meningen med livet 

Att längta efter barn 

Att inte ha kontroll 

Att uppleva utanförskap 

Att uppleva förändringar i förhållandet 

Att stötta och uppleva stöd 

Att gå vidare i livet utan barn 

 

 

Meningen med livet 

Kvinnor ansåg att meningen med livet var att fortplanta sig och det tog upp större 

delen av deras existens (Johansson och Berg, 2005, Glover et al., 2009) Kvinnor 

uttryckte även att en kvinna måste kunna föda barn, det är därför kvinnor har 

äggstockar och livmoder (Johansson och Berg, 2005). Kvinnor satte även ett högre 

värde än män på att vårda ett barn (Glover et al., 2009). 

 

För män beskrevs möjligheten att se ett barn växa upp och likna honom som en 

förlängning av livet. Infertiliteten kunde innebära att maskuliniteten och identiteten 

ifrågasattes (Johansson et al., 2011). 

 

De flesta paren hade en uppfattning om att de skulle kunna skaffa barn när de ville. 

Vissa hade detaljerade livsplaner för flera år framöver och för dem blev infertiliteten 

väldigt upprörande (Glover et al., 2009). Det framkom känslor av att livet fortsatte 

genom ens barn och det beskrevs som viktigt att lämna något av sig själv till 

eftervärlden (Johansson et al., 2011). Vissa par uttryckte en vilja att skjuta på sina 

planer för att genomgå en behandling eller att bli gravid (Imeson och McMurray, 

1996), medan andra aldrig hade funderat på att skaffa barn och påverkades därför 

inte så mycket (Glover et al., 2009). 
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För paren tycks hela livet handla om att bli gravid och många upplevde sig inte vara 

närvarande i livet (Imeson och McMurray, 1996, Onat och Beji, 2012, Glover et al., 

2009). Barn skulle ge paren mening och mål med livet (Imeson och McMurray, 1996, 

Glover et al., 2009). 

 

Paren funderade över livets mening då planerna hade spårat ur och de upplevde en 

medvetenhet om att den biologiska klockan tickar. De flesta par funderade över hur 

livet skulle vara utan barn och funderade på om det skulle vara hållbart (Glover et al., 

2009). Vissa par kände meningslöshet i livet (Onat och Beji, 2012), andra beskrev 

infertilitet som att sörja en död (Imeson och McMurray, 1996). 

 

Att längta efter barn 

Det fanns en längtan bland kvinnor efter ett biologiskt föräldraskap (Glover et al., 

2009). Kvinnor kände en stark känsla av att de endast genom erfarenheten att vara 

gravid kunde känna sig som en mamma (Glover et al., 2009, Loke et al., 2012). Vissa 

kvinnor kände sorg över att inte kunna bekräfta relationen genom ett föräldraskap 

och andra kände sorg över oförmågan att fortplanta sig och föra familjen vidare 

(Johansson och Berg, 2005). 

 

Att starta en familj och känsla av att tillhöra en familj uppgavs för männen vara 

central (Johansson et al., 2011). Många män uttryckte en kamp mellan fantasi och 

verklighet angående föräldraskapet (Hadley och Hanley, 2011). Vissa män såg 

möjligheten till biologiskt faderskap som icke existerande (Johansson et al., 2011, 

Malik och Coulson, 2008). En rad av känslor uttrycktes, allt ifrån ingenting till en 

fysisk längtan efter faderskap. Denna längtan påverkas av faktorer som; partnerns 

ålder, hälsan och förmågan att interagera med barn senare i livet. För en man 

uppgavs längtan efter faderskap vara större än efter ett äktenskap (Hadley och 

Hanley, 2011). 

 

Många par uppgav att de ingick äktenskap med en längtan efter att göra familjelivet 

komplett (Loke et al., 2012). Vissa kände sig tvingade att testa alla möjliga vägar till 

föräldraskap (Imeson och McMurray, 1996) och betonade vikten av att ha ett barn 

(Onat och Beji, 2012) samt att det var först när de stod inför risken att inte kunna få 
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barn som de började utvärdera vikten av föräldraskapet (Glover et al., 2009). Ett par 

trodde att de skulle vara mer lämpliga som föräldrar än andra (Loke et al., 2012). Ett 

annat par trodde att de hade kunnat bli andra människor om de hade fått barn 

(Imeson och McMurray, 1996).  

 

Att inte ha kontroll 

Kvinnor talade om tomhet, beskrev barnlösheten som en form av smärta och nämnde 

känslan av att kroppen inte fungerar hela vägen (Johansson och Berg, 2005). Kvinnor 

uppgav känslor som ofullständighet och skam (Loke et al., 2012), bitterhet (Imeson 

och McMurray, 1996) och andra kände skuld och ansvar för fertilitetsproblemen på 

grund av att de hade skjutit upp barnafödandet (Loke et al., 2012, Malik och Coulson, 

2008). 

 

Infertiliteten upplevdes som totalt förkrossande och som den värsta nyheten som 

någonsin mottagits (Johansson et al., 2011, Imeson och McMurray, 1996). Män 

upplevde frustration och brist på kontroll (Johansson et al., 2011, Malik och Coulson, 

2008). Det återkom i flera studier att männen upplevde otillräcklighet och ibland 

ilska (Johansson et al., 2011, Imeson och McMurray, 1996). 

 

Infertiliteten orsakade känslor som saknad, ånger och lidande och männen 

rapporterade en sorg över barnet som aldrig blev fött (Hadley och Hanley, 2011). I en 

annan studie rapporterades känslor av oro (Malik och Coulson, 2008). Även känslor 

av att vara ofullständig (Imeson och McMurray, 1996) och känslor av hjälplöshet 

förekom (Johansson et al., 2011, Malik och Coulson, 2008). I studien av Hadley och 

Hanley (2011) upplevde alla deltagarna depression och i vissa fall var den så stark att 

deltagarna kände sig självmordsbenägna. 

 

Den psykiska pressen upplevdes svår för vissa män (Johansson et al., 2011). Det 

framkom att män fick ett förändrat beteende på grund av infertiliteten så som 

alkoholmissbruk, tillbakadragenhet ifrån intimitet och social isolering (Hadley och 

Hanley, 2011). 

 

Känslor av att inte ha kontroll togs upp (Glover et al., 2009) och det uppgavs att 

paren kände känslor av maktlöshet och oförutsägbarhet (Imeson och McMurray, 
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1996). Känsla av orättvisa och avund till de som kan få barn uttrycktes (Onat och Beji, 

2012, Glover et al., 2009), samt ilska (Onat och Beji, 2012, Glover et al., 2009, 

Imeson och McMurray, 1996) och bitterhet (Glover et al., 2009).  

 

Paren rapporterade negativa effekter på den psykiska hälsan så som gråt, 

sömnsvårigheter med nattlig frossa och mardrömmar, brist på motivation, ångest, 

ledsamhet, oro och stress (Onat och Beji, 2012). Några par uppgav en ånger över att 

inte ha uppmärksammat fertilitetsproblemen tidigare (Glover et al., 2009).  

Paren nämnde även känslor av otillräcklighet, avundsjuka, skuld och ilska (Imeson 

och McMurray, 1996). Ett vanligt förekommande fenomen i en studie var förnekelse 

(Onat och Beji, 2012). 

 

Sorgen som kommer genom att inte kunna få barn kan visa sig på olika sätt bland 

annat genom rökning och ohälsosamt ätande (Onat och Beji, 2012). I en annan studie 

uppgav deltagarna att de kände sorg för sig själva och i vissa fall depression och 

självmordsbenägenhet (Imeson och McMurray, 1996). 

 

Att uppleva utanförskap 

Många kvinnor beskrev känslor av utanförskap i sociala sammanhang med mammor 

och par med barn (Imeson och McMurray, 1996, Johansson och Berg, 2005). De 

undviker gravida kvinnor eller att titta på barn (Glover et al., 2009, Imeson och 

McMurray, 1996) och drar sig undan från sin omgivning samt undviker att ta kontakt 

med andra människor för att det inte anses viktigt (Johansson och Berg, 2005). 

 

Starka känslor av avundsjuka uttrycktes (Glover et al., 2009, Imeson och McMurray, 

1996) och det upplevdes smärtsamt och obekvämt när andra pratade om sina barn. 

Vissa kvinnor trodde inte att omgivningen skulle förstå hur de kände och upplevde 

det besvärande när andra frågar om planerna på att skaffa barn (Loke et al., 2012). 

Andra upplever infertiliteten som en privatsak och pratar därför inte med andra om 

det (Johansson och Berg, 2005). För en kvinna orsakade infertiliteten problem med 

arbetskamrater på jobbet (Onat och Beji, 2012). 

 

Släkt, i huvudsak svärmor, lägger ofta skulden på kvinnan för infertiliteten (Loke et 

al., 2012, Imeson och McMurray, 1996). 
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I studien av Hadley och Hanley (2011) uppgav en man att han inte hade någon 

önskan om föräldraskap i sina yngre dagar. Det framkom även att äldre ogifta män 

upplevde en känsla av avlägsenhet och isolering från andra och upplevde en press att 

uppfylla den patriarkala normen samtidigt som de själva visade en gradvis 

minskande längtan efter barn. Några män kände sig diskriminerade i både jobb- och 

familjemiljöer. Känslan av att vara annorlunda (Johansson et al., 2011, Malik och 

Coulson, 2008) och sociala skillnader, uppgavs förstora det barnlösa tillståndet 

(Hadley och Hanley, 2011). Kontakt med familjer med små barn upplevdes stressfullt 

och de uppgav att de hellre umgicks med familjer utan barn (Johansson et al., 2011). 

Andras uppfattning och respons på barnlösheten väckte också känslor som acceptans, 

avund och misstro (Hadley och Hanley, 2011). 

 

Föräldraskap sågs som en gemensam grund för vänskap och det fanns en social press 

ifrån omgivningen att skaffa barn (Imeson och McMurray, 1996). Några par upplevde 

det obekvämt då de anförtrodde sig till andra och de andra undvek att ta upp sådant 

som kunde vara upprörande för den infertila personen. Paren satte en gräns för hur 

mycket de kunde avslöja när de pratade med andra. De upplevde en stress i att 

hantera andra människors besvikelse samtidigt som de skulle hantera sin egen rädsla 

för att misslyckas med behandlingen (Imeson och McMurray, 1996). 

 

Barnlösheten påverkade parens sociala liv negativt (Onat och Beji, 2012), de upplevde 

stigmatisering och att de inte passade in (Loke et al., 2012, Onat och Beji, 2012, 

Imeson och McMurray, 1996). Då paren kände sig osedda ledde det till att de undvek 

sociala sammanhang och att vara kring barn (Loke et al., 2012, Onat och Beji, 2012). I 

studien av Glover et al. (2009) framkom att männen i paren påverkades mindre av att 

se gravida kvinnor och barn, än vad kvinnorna gjorde. 

 

Några par uttryckte avundsjuka mot andra personer med barn (Loke et al., 2012, 

Glover et al., 2009) och upplevde blandade känslor när vänner blev gravida. Det 

fanns en ilska och bitterhet mot par med barn som de ansåg var dåliga föräldrar 

(Glover et al., 2009). 
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Vissa par kände att de fick en ökad press när de anförtrodde sig till 

familjemedlemmar (Glover et al., 2009, Onat och Beji, 2012) då de visade sig vara 

besvärade och mindre förstående kring infertiliteten (Imeson och McMurray, 1996).  

 

Att uppleva förändringar i förhållandet 

Majoriteten av paren kände förtroende för styrkan i förhållandet och till förmågan att 

hantera barnlösheten (Onat och Beji, 2012). Några upplevde en förbättrad 

kommunikation, ett stärkt förhållande och att de kom närmare varandra genom att 

de hade växt tillsammans, medan andra par nämnde att de ofta argumenterade 

(Imeson och McMurray, 1996). Trots att de flesta deltagarna bekräftade sina 

förhållanden även om det skulle bli barnlöst fanns en oro för hur livet skulle bli utan 

barn (Onat och Beji, 2012). 

 

Både kvinnor och män uttryckte känslor av skuld (Onat och Beji, 2012, Imeson och 

McMurray, 1996) och det framkom övervägningar att lämna förhållandet för att den 

andra partnern ska kunna få barn med någon annan (Glover et al., 2009, Onat och 

Beji, 2012). Det förekom också skuldbeläggning av varandra (Imeson och McMurray, 

1996). Vissa män kände att det var lättare att skylla infertiliteten på kvinnan vilket 

påverkade parens förhållande (Loke et al., 2012). 

 

Olyckan över att inte kunna skaffa barn påverkade parens sexuella liv negativt genom 

depression och stress (Onat och Beji, 2012). Sexuallivet blev mer ett måste då de var 

tvungna att följa schemat ifrån vårdteamet (Onat och Beji, 2012, Imeson och 

McMurray, 1996) 

 

Att stötta och uppleva stöd 

Kvinnor kände ett stort behov av stöd (Glover et al., 2009, Onat och Beji, 2012), hade 

en önskan om att prata igenom saker och var ofta den som initierade till diskussioner 

kring infertilitet. Kvinnan såg diskussionen som en hjälp att tänka (Glover et al., 

2009) och de som kände att de hade pratat öppet om sin livssorg hade lättare att ta 

kontakt med nya människor (Johansson och Berg, 2005). 

 

Deltagarnas familjer blev djupt involverade i behandlingen och sympatiserade med 

det psykologiska lidandet som kvinnan genomgått (Su och Chen, 2006). Det 
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rapporterades även positiva reaktioner från familjer i form av stöttande och guidande 

(Onat och Beji, 2012).  

 

Vissa män uppgav att de föredrog att tänka själva innan de gav sig in i diskussion 

(Glover et al., 2009), andra kände att de inte alls kunde diskutera med sin partner 

(Malik och Coulson, 2008). En man uppgav att de inte var ett kompatibelt par och 

trodde att barnlösheten var orsaken till detta (Onat och Beji, 2012). 

 

Infertiliteten ansågs inte vara en del av mannens värld. Situationen ansågs svårare för 

kvinnan och oro för hennes emotionella reaktion var ett centralt tema. En man 

uppgav att många aspekter av infertiliteten ansågs svårare för kvinnan eftersom de 

inte kunde dela sin upplevelse med andra kvinnor som fött barn och för att graviditet 

och förlossning var mer associerad till kvinnan (Johansson et al., 2011). Män 

rapporterade också att de inte upplevde någon press gällande karriär, äktenskap och 

barn (Hadley och Hanley, 2011). 

 

Män uttryckte en önskan och förväntning på sig själva att vara starka och visa en 

känsla av optimism för båda individerna i förhållandet, men upplevde att de hade 

svårigheter att hantera sin frus känslor av skuld (Malik och Coulson, 2008, Loke et 

al., 2012, Johansson et al., 2011, Imeson och McMurray, 1996). Några gav sig själva 

lägre prioritet för att de brydde sig om sina älskade, andra upplevde att kvinnorna 

stötte dem ifrån sig (Johansson et al., 2011). 

 

Män var ofta inte villiga att prata öppet med andra om fertilitetsproblemen och 

pratade inte i samma utsträckning om känslor av avundsjuka och bitterhet (Glover et 

al., 2009). I studien av Malik och Coulson (2008) uppgav många män att de inte fått 

några råd eller någon att prata med ifrån sjukvården. Männen delade med sig av råd 

till varandra och fick därigenom känslomässigt stöd, positiv uppmuntran och 

synpunkter ifrån andra män.  

 

Några män upplevde att familjen kom med stöd när möjligheten till att skaffa familj 

var hotad. Att stötta andra släktingar som var besvikna sågs som ett ansvar för 

mannen (Johansson et al., 2011).  
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Några upplevde att det hjälpte att prata med andra som gått igenom samma sak 

(Imeson och McMurray, 1996, Glover et al., 2009). Det moderna samhället upplevdes 

mer accepterande mot barnlöshet och vissa upplevde ett stöd i att de inte var 

ensamma i sin situation (Loke et al., 2012).  

 

Vissa par upplevde att förhållandet stärktes genom visad oro, stöttning och samtal 

med varandra (Loke et al., 2012, Glover et al., 2009, Johansson et al., 2011, Onat och 

Beji, 2012). Kommunikationen visade sig vara nödvändig inom paret för stöd och för 

att kunna ta beslut, men hur paren kommunicerade skilde sig åt. I vissa fall hjälpte 

partnerns stöd mycket och i andra fall blev kvinnans känslor lidande (Glover et al., 

2009). 

 

Utan barn tvingades paren granska sina åtaganden i förhållandet såväl som till 

föräldraskapet (Glover et al., 2009). Kvinnorna var mer förberedda än männen på att 

utforska alternativt föräldraskap (Glover et al., 2009). 

 

Att gå vidare i livet utan barn 

Kvinnor upplevde ett ständigt hopp om att bli gravid och beskrev det som den 

drivande källan till att gå vidare i livet. Det var inte förrän i menopausen som de 

kunde acceptera barnlösheten. När deltagarna förstod omöjligheten började de att 

acceptera verkligheten av infertiliteten och fokusera mer på sig själva. De uppgav en 

självinsikt av att ha blivit äldre och erkände svårigheterna av att bli gravida och valde 

att skapa ett nytt liv utan barn (Su och Chen, 2006). 

 

Kvinnorna pratade om att bära sina gener vidare men de ansåg att ett barn fött av en 

bror eller syster också kunde ses som ett sätt för familjen att leva vidare (Johansson 

och Berg, 2005). I de fall då deltagarna kände minskad press ifrån familjen kunde de 

avsluta fertilitetsbehandlingen och förändra hoppet av en graviditet (Su och Chen, 

2006). Vissa par ger olika förklaringar till varför det inte passar att skaffa barn. Det 

kan vara att andra saker tar upp större delar av livet (Johansson och Berg, 2005) så 

som en hängivelse till sitt jobb (Su och Chen, 2006), skilda åsikter om uppfostring 

eller att världen var överbefolkad (Loke et al., 2012). 
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Män håller medvetet tillbaka sitt hopp för att skydda sig mot besvikelse och några var 

rädda för att sväva iväg i sina känslor av optimism (Malik och Coulson, 2008) och 

andra använde sig av attityden ”händer det så händer det” (Glover et al., 2009). 

Några kände sig försonade med situationen och försökte se det positiva i en ökad 

flexibilitet i jobb, ekonomi och fritidsaktiviteter (Hadley och Hanley, 2011).  

 

Paren rapporterade att ha en copingstrategi är viktigt för att kunna fortsätta livet 

utan barn. Några tar hand om andras barn för att uppfylla det psykologiska behovet 

(Loke et al., 2012, Onat och Beji, 2012). Vissa fyller ut sin fritid med något intresse 

(Loke et al., 2012) och andra accepterar sin barnlöshet (Glover et al., 2009) vilket 

visade sig vara lättare bland troende (Loke et al., 2012). Några par uttryckte att de 

hittade på ursäkter för sin barnlöshet (Onat och Beji, 2012) så som att livet inte är så 

lätt och att ett barn tar skada i världen så som den är idag (Loke et al., 2012). Andra 

anledningar till att vara barnlös var oro för bördan och ansvaret samt oro för 

begränsade resurser kring boendeyta, ekonomi och förlusten av att själva göra vad de 

vill (Loke et al., 2012). Vissa par försöker gå vidare genom att förbereda sig på sin 

ålderdom när det inte finns några barn som kan ta hand om dem (Loke et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors och mäns upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet. Resultatet redovisades i sju kategorier. 

 

Resultatdiskussion  

Enligt Eide och Eide (2009, 203) kan en förlust leda till en krisreaktion vilken oftast 

är starkast när förlusten kommer plötsligt. De menar också att sorg är en normal 

reaktion på förlust och att det kan påverka både självkänslan och upplevelsen av 

meningen med tillvaron. Litteraturstudiens resultat visade på att många ansåg att 

meningen med livet var att skaffa barn, att livet fortsatte genom ens barn och att de 

upplevde livet som meningslöst då de inte kunde få barn. Detta kan jämföras med 

resultatet i studien av Wirtberg et al. (2007) där några kvinnor uppgav att livet är 

meningslöst utan barn och att det har dominerat livet samt att livet utan barn 

upplevdes som grått och tråkigt. Yuit Wah Wong och Ser Hua Tan (2012) menar att 

det bland par är en viktig milstolpe i livet att skaffa barn. Enligt van Balen och 

Trimbos-Kemper (1995) var hälften av kvinnorna villiga att offra allt eller väldigt 
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mycket för att kunna få barn medan bara en tredjedel av männen var villiga till 

detsamma. I samma studie framkom det även att den största motivationen till att 

skaffa barn, både bland kvinnor och män, är den lycka det förväntas föra med sig. På 

andra respektive tredje plats bland de olika typerna av motivationer som nämns 

kommer längtan efter moderskap och faderskap. 

 

Längtan efter ett biologiskt föräldraskap fanns hos både kvinnor och män. Bland 

kvinnor förekom också känslor av sorg och av att de endast kunde känna sig som en 

mamma om de genomgått en graviditet. Detta upplevdes även av kvinnor i studien av 

Benasutti (2003) där en kvinna uppgav att hon skulle känna sig som en ”fullständig 

kvinna” genom att genomgå en graviditet och förlösa ett barn. Enligt Lindsey och 

Driskill (2013) visades det att infertiliteten för några kvinnor innebar isolering och en 

livserfarenhet som inte sträckte sig i takt med förväntningarna på livet. Fortsatt 

beskrevs också att några av förlusterna som kvinnan kan uppleva på grund av 

infertiliteten inkluderar graviditeten, förlossningen och förlusten av ett genetiskt arv. 

Enligt Wirtberg et al. (2007) uppgav ett par att de behövde en hund för att inte bli för 

självcentrerade vilket kan jämföras med det som framkom i denna studies resultat 

om att ett par nämner att de hade kunnat bli andra människor om de skulle ha fått 

barn. 

 

Många par i studien av Jennings et al. (2014) uppgav att de alltid varit öppna för 

adoption och några hade övervägt det som ett senare alternativ ifall de till exempel 

hade mött sin partner senare i livet. Det framkom också att det i många 

heterosexuella, gifta pars kretsar fanns förväntningar på att de skulle skaffa barn och 

de antogs vara fertila. Många par fortsätter genomgå fertilitetstester och behandling 

tills de är utmattade innan de överväger adoption. De som har erfarenhet av 

infertilitet visade sig sedan besluta att ha en familj är mer viktigt än ett biologiskt 

barn. 

 

Resultatet visade att kvinnor upplevde att kroppen inte fungerade hela vägen samt att 

de kände skuld och ansvar för infertiliteten. Yuit Wah Wong och Ser Hua Tan (2012) 

skriver att infertila kvinnor ofta kan uppleva låg självkänsla och känna skuld. I 

resultatet framkom även att kvinnor kunde känna tomhet, smärta och 

ofullständighet. Enligt Paterno (2008) uppgavs att kvinnor kände förlust av kontroll, 
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självkänsla och femininitet samt att kvinnor ofta kan uppleva mer psykologisk sorg 

och smärta, vilket även inkluderar ångest och depression, än män. Att kvinnor i 

större utsträckning än män upplevde svår depression framkom även i en studie av 

Lund et al. (2009), men talar emot det resultat som framkom i litteraturstudien. I en 

av studierna som analyserades framkom att depressionen bland männen i vissa fall 

var så svår att de var självmordsbenägna. I ytterligare en studie framkom att det 

bland paren förekom svår depression och självmordsbenägenhet. Ingen av studierna 

betonade att kvinnor var mer deprimerade än män.  

 

Män upplevde frustration, brist på kontroll, ilska och otillräcklighet, hjälplöshet, 

depression och självmordsbenägenhet. Det framkom även att infertiliteten ledde till 

förändrade beteenden. Paterno (2008) skriver att män använder sig av metoder så 

som fokus på andra aktiviteter för att minska känslan av förlorad kontroll och enligt 

Loftus och Andriot (2012) uppger en kvinna att ett sätt att hantera känslan av 

utanförskap i sociala sammanhang kan vara genom alkohol. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor och män upplevde känslor av 

utanförskap i sociala sammanhang och att de drog sig undan omgivningen. Detta 

visar sig även i en studie av Allan (2007) där infertiliteten bland kvinnor kan ses som 

kaos och förhållandet till fertila kvinnor ses som emotionellt riskabelt. Känslor av 

avundsjuka, att det är smärtsamt och obekvämt då andra pratar om sina barn och att 

vissa upplever infertiliteten som en privatsak och därför inte pratar om det, togs 

också upp i litteraturstudien. Loftus och Andriot (2012) beskriver hur upplevelsen av 

utanförskap i sociala sammanhang kan kännas smärtsam för infertila kvinnor då 

andra pratar om graviditeter, föräldraskap och barn. 

 

Par kunde uppleva att det fanns en social press från omgivningen att skaffa barn. 

Detta belyses även av Lindsey och Driskill (2013) där det framkom att det kan vara 

svårt att skilja en kvinnas egen önskan om att skaffa barn från samhällets förväntan. 

Även Boden (2013) lyfter fram att par kan uppleva enorm press, både från den 

närmaste familjen och från samhället i stort. 

 

Det framkom att män kunde vara mindre påverkade av att se barn och gravida 

kvinnor, än kvinnorna var. Det kan jämföras med vad som framkommer i studien av 
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Abbey et al. (1994) där kvinnorna upplevde infertiliteten mer stressande än männen 

och i större grad påverkades av respons från andra, vilket förklarades med att kvinnor 

oftare är de som genomgår behandling samt fysiskt påminns om barnlösheten varje 

månad i samband med menstruation.  

  

Både kvinnor och män uttryckte känslor av skuld och att det framkom övervägningar 

att lämna förhållandet för att deras partner ska kunna få barn med någon annan. 

Några par upplevde en förbättrad kommunikation och ett stärkt förhållande eftersom 

de kom närmare varandra, medan andra uppgav att de ofta argumenterade. Enligt 

Sherrod (2006) kunde infertiliteten leda till en livskris innefattande tvivel kring sitt 

äktenskap och/eller sitt sexuella liv. De kunde även uppleva problem med 

kommunikationen inom paret och med minskad självkänsla. Det framkom även i 

litteraturstudien att olyckan över att inte kunna skaffa barn påverkade parens 

sexuella liv negativt genom depression och stress. Enligt Lindsey och Driskill (2013) 

framkom det att sexlivet för kvinnor uppgavs som frustrerande och omgivet av 

negativa känslor såsom skuld och minskad självkänsla. Kvinnor uppgav negativa 

erfarenheter med deras partner kring infertiliteten i deras förhållanden. Men det 

fanns de par som uppgav en styrka i deras förhållande, vilket kunde kopplas till det 

stöd de fått ifrån deras partner, familj eller nära vänner.    

 

Det framkom att kvinnor kände ett stort behov av stöd, de hade en önskan om att 

prata igenom saker och var ofta den som initierade till diskussioner kring infertilitet. 

Kvinnan såg diskussionen som en hjälp att tänka medan män inte var villiga att prata 

öppet med andra om fertilitetsproblemen och pratade inte i samma utsträckning om 

känslor av avundsjuka och bitterhet. Sherrod (2006) belyser skillnader mellan 

kvinnor och män som har erfarenhet av infertilitet. Kvinnorna ville ha mera tid att 

diskutera sina upplevelser kring infertiliteten med sin partner än män som uppgav att 

detta ökade deras ångest. Män tenderade att prata och lyssna mindre angående dessa 

diskussioner. 

 

Resultatet visade att män uttryckte en önskan och förväntning på sig själva att vara 

starka och visa en känsla av optimism för båda individerna i förhållandet, men 

upplevde att de hade svårigheter att hantera sin frus känslor av skuld. Några ger sig 

själva lägre prioritet för att de bryr sig om sina älskade, andra upplever att kvinnorna 
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stötte ifrån sig dem. Detta kan jämföras med det som framkom i en studie där 

mannen inte avslöjade sina äkta känslor för att sin fru skulle bli besparad ytterligare 

smärta. Mannen dolde sin smärta genom engagemang i andra aktiviteter och uppgav 

att infertiliteten var en privatsak (Sherrod, 2006).  

 

Boden (2013) menar att accepterande och tillkännagivande av oförmågan att få barn, 

tillsammans med ett minskat hopp, är nyckeln till att på ett hälsosamt sätt kunna 

hantera sorgen och gå vidare. Detta verkar dock vara den svåraste uppgiften för 

paren. Många kvinnor upplevde ett ständigt hopp om att bli gravid och inte fullt 

kunde acceptera infertiliteten förrän i menopaus, medan några av männen uppgav att 

de medvetet höll tillbaka sitt hopp som ett skydd mot besvikelse. 

 

Bland paren rapporterades att en copingstrategi ansågs viktig för att kunna fortsätta 

livet utan barn. Några tar hand om andras barn för att uppfylla det psykologiska 

behovet. Vissa fyller ut sin fritid med något intresse och andra accepterar sin 

barnlöshet vilket visade sig vara lättare bland troende. Wirtberg et al. (2007) uppgav 

att engagera sig i andras barn så som syskons eller vänners barn sågs som en 

copingstrategi för flera kvinnor. Andra aktiviteter kvinnor sysselsatte sig med var att 

ta hand om hundar och katter. Några beskrev att de tog hand om sina äldre mödrar 

eller lade ned tid på arbetet eller att resa. De ansåg att dessa områden kunde fyllas 

med möjligheter på grund av att de inte hade barn. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Resultatet av denna litteraturstudie syftar till att öka förståelsen för hur drabbade 

kvinnor och män upplever, tänker och känner kring sin situation samt till att 

underlätta för sjuksköterskan i omvårdnaden av dessa personer.  

 

Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse för hur kvinnor och män upplever 

det här problemet. Sjuksköterskan bör kunna förmedla hopp och stödja paret både   

före och under behandling (Jerpseth 2011, 49). Sjuksköterskan kan ha både en 

stöttande roll och vara delaktig i psykiska interventioner, därför är kunskap och 

användandet av denna är alltid viktig för sjuksköterskan och så även för de drabbade 

(Sherrod, 2004). 
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Det har rapporterats att hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal bemöter 

patienter som söker för ofrivillig barnlöshet har en betydelse. En patient kan komma 

ihåg ord och handlingar många år framöver. En sjuksköterska bör beakta några 

punkter vid möten av dessa patienter och i studien nämns: en välkomnande miljö, 

vara försiktig med språket, vara lyhörd, behandla patienter som individer, visa sig 

bekväm med olika typer av känslor och erhålla feedback vad som har gått bra eller 

mindre bra i behandlingen (Kendall, 2008). 

 

Paterno (2008) nämner olika strategier för en sjuksköterska i mötet med patienter, så 

som att tala försiktigt, undvika att inge falskt hopp, vara medveten om kostnaden för 

infertilitetsbehandlingen, komma ihåg att adoption inte ersätter ett biologiskt barn 

och hjälpa patienter att skilja på fertilitet och sexualitet. Det finns ett behov av 

individualiserad psykologisk stöd för kvinnor, män och par som går igenom en 

infertilitetsdiagnos. Kvinnor har visat ett ökat intresse för att delta i stödgrupper men 

både kvinnor och män rapporterar fördelar. 

 

Författarna anser att det är viktigt att som sjuksköterska ha en förståelse och kunskap 

om att individers upplevelser kan skilja sig åt beroende på en rad olika faktorer 

såsom exempelvis bakgrund, kultur, samhällsnormer, kön och sexuell läggning. 

Enligt Jennings et al., (2014) kan homosexuella kvinnor ha tvivel kring att uppfostra 

barn på grund av rädsla för att barnet ska mötas av homofobi från omgivningen. Det 

ansågs inte heller lika viktigt med ett biologiskt band till barnet som bland 

heterosexuella. I andra kulturer förekommer det att kvinnor måste ha barn för att få 

någon status och makt i samhället (Mumtaz et al., 2013, Tabong och Adongo, 2013). 

Männen kunde beskylla sin fru för infertiliteten och en konsekvens av detta kunde 

vara fysisk och/eller psykisk misshandel (Mumtaz et al., 2013, Behboodi-Moghadam 

et al., 2013). På grund av människors rörlighet i världen menar författarna att man 

som sjuksköterska kommer träffa människor från olika kulturer oavsett var man 

jobbar. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnor och mäns upplevelser av 

ofrivillig barnlöshet och därför valde författarna att använda sig av kvalitativa studier 
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som grund för studien. Kvalitativa studier fördjupar, enligt Segesten (2012, 99), 

förståelsen av patientens upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. 

 

En litteraturstudies granskade artiklar analyseras och sammanställs och bidrar sedan 

till förståelse och vägledning för bemötande och handlande för vårdpersonal 

(Segesten 2012, 99). 

 

Nio artiklar som uppnår medelhög eller hög kvalitet valdes ut att ingå i studien. 

Wallengren och Henricson (2012, 491) betonar vikten av vad som vad som ska ingå 

för att studien ska uppnå en god kvalitet vilket är: en tydlig struktur kring 

genomförandet av urvalet, datainsamlingen, dataanalys och slutsatsen. En styrka för 

litteraturstudien är att de artiklar som ingår i resultatet har genomgått en etisk 

granskning. De har även kvalitetsgranskats enligt en kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa studier enligt Olsson och Sörensen (2011, 285). 

 

Östlundh (2012, 74) påpekar att vetenskapligt material är en färskvara och av den 

anledningen bör använda sig av en tidbegränsning om man inte anser att äldre 

material är av intresse. I sökningen valde författarna att inte tidsbegränsa 

sökningarna och därför inkluderades en artikel ifrån 1996, övriga artiklar är från 

2005-2011. Att inte använda någon tidsbegränsning skulle kunna ses som en svaghet 

men då artikelns resultat överensstämde med syftet och resultatet inte avvek från 

övriga artiklars resultat så fasthölls att en tidsbegränsning inte var nödvändig.  

 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är indikatorer på en 

god kvalité i arbeten med kvalitativ design. Trovärdighet förklarar Wallengren och 

Henricson (2012, 487-488) som ett paraplybegrepp. Om meningsenheterna är för 

korta i själva analysprocessen kan viktigt data komma att missas (Danielson, 2012) 

s.341). 

 

Trovärdigheten i litteraturstudien stärks genom att båda författarna har läst 

studierna flera gånger var och en för sig och sedan haft återkommande diskussioner 

kring dem för att öka förståelsen för dem. Friberg (2012, 127) beskriver analysarbetet 

som en rörelse från helheten i delarna och sedan till en ny helhet.  Under 
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analysarbetet har författarna återkommit till artiklarna för att inte tappa förståelsen 

för resultatet. 

 

Överförbarhet innebär att en studies resultat kan appliceras på andra personer i en 

annan kontext samt situationer (Wallengren och Henricson 2012, 488). Resultatet av 

litteraturstudien baseras på artiklar ifrån Storbritannien, Australien, Sverige, Kina, 

Turkiet och Taiwan. Den blandade etniciteten, kulturella och sociala bakgrunden hos 

deltagarna anses ge studien både styrka och svaghet i form av överförbarhet. Det kan 

ses som en styrka genom att det ger ett bredare perspektiv då det inkluderar 

människor ifrån olika kulturers upplevelser samtidigt som detta kan vara en svaghet 

på grund av bredden och att det i sin tur innebär svårigheter att överföra på en 

mindre population.  

 

Artiklarna i litteraturstudien är skrivna på engelska och författarna har översatt dessa 

till svenska med hjälp av lexikon. Då författarnas modersmål inte är engelska bör 

detta beaktas som en svaghet i litteraturstudien. Att författarna begränsat sökningen 

med PDF Full text kan också ses som en svaghet eftersom det är möjligt att fler 

artiklar hade påträffats i sökningen om inte begränsningen hade gjorts. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Vid genomförandet av ett vetenskapligt arbete är det viktigt att ta hänsyn till 

forskningsetiken, det vill säga de överväganden som görs före och under ett 

vetenskapligt arbete, gällande etik. Även litteraturstudier väcker etiska frågor 

(Kjellström 2012, 70-86) och författarna har haft detta i åtanke under arbetets gång. 

Några studiers resultat visade på kulturella skillnader på upplevelsen av infertilitet, 

exempelvis blir kvinnor i ett land misshandlade av sina män på grund av 

barnlösheten och andra blir beskyllda av mannens familj för att vara orsaken till 

infertiliteten. Författarna har inte lagt in några egna värderingar i detta. 

Kjellström (2012, 87) beskriver vidare att material och metoder kan hanteras på ett 

oärligt sätt, exempelvis genom att ändra på materialet eller processen, eller att enbart 

välja ut/utelämna resultat för att stödja de egna teorierna. 
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SLUTSATS 

Litteraturstudien visar att det finns både likheter och skillnader bland kvinnor och 

mäns upplevelser av infertilitet. Både kvinnor och män upplevde en längtan efter 

föräldraskap och de kände en social press kring att skaffa barn, samt upplevde 

känslor av utanförskap. Infertiliteten medförde en psykologisk påverkan och 

konsekvenser för förhållandet. Paren uppgav att det var viktigt att ha en 

copingstrategi för att kunna fortsätta livet utan barn. 

 

Fortsatt forskning 

Under artikelsökningen till denna studie upptäcktes att det inom Europa endast 

fanns ett fåtal studier som svarade mot denna litteraturstudies syfte, därför föreslår 

författarna fortsatt forskning inom detta område. Författarna anser att det finns ett 

ständigt behov av forskning, då individens upplevelser följer de förändringar som 

sker i samhället. 
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Beskriva mäns 
erfarenheter av 

obstruktiv 
azoospermi. 

 

Kvalitativ design.  
 

Öppna och 

avslappnande 
intervjuer.  
 

Beskrivande 
fenomenologisk 
analysmetod. 

 

14 män bjöds in. Åtta 
deltog. 

 

Resultatet delads in i fyra delar: 
Otillräcklighet följt av en känsla av 

upprättelse, marginalisering, 
ridderlighet, förlängning av livet 
och att starta en familj som 
drivande krafter. 

 

Hög 

 

Loke, A. Y., Yu, P., 
Hayter, M. 
2010 (2011). 
 

Experiences of sub-
fertility among Chinese 

couples in Hong Kong: a 
qualitative study. 
 

Journal of Clinical 
Nursing. 21. 504-512.  
 

Kina. 
 

 

Utforska upplevelsen 
av subfertilitet bland 
kinesiska par i Hong 
Kong. 
 

 

Kvalitativ 
explorativ design.  
 

Separata 
intervjuer och 
fältanteckningar 

över 
observationer.  
 

Fenomenologisk 
analysmetod. 

 

Elva par bjöds in. Fyra 
män nekade. Fyra par 
och tre kvinnor deltog i 
studien.  
 

Ja. 
 

 

Sex teman identifierades: 
”Känslan av ofullständighet, skuld 
och skam”, ”Isolering ifrån den 
fertila världen”, ”Rationalisering”, 

”Begränsningar i äktenskapet”, 
”Ånger angående 
fertilitetsbehandlingen”, 
”Acceptans av att vara barnlös och 
att hitta copingstrategier för 
detta”. 

 

Hög. 

 

  



   

      Bilaga 2 

 
 

Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

Författare, 

Utgivningsår 

(copyrightår), Titel, 

Tidskrift, Land 
 

 

Syfte 
 

Metod 
 

Antal deltagare, 

Etisk granskning 

 

 

Resultat 
 

Kvalitet 

 

Malik, S. M., Coulson, N. 
2008 (2008). 
 

The male experience of 
infertility: a thematic 
analysis of an online 
infertility support group 
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Journal of Reproductive 
and Infant Psychology. 
26 (1):18.30.  
 

Storbritannien. 
 

 

Undersöka 
kommunikationen i en 

infertilitetssupport-
grupp på internet för 
män och få en rikare 
förståelse för 

upplevelserna och 
behoven hos män 
som är påverkade av 
infertilitet.  

 

Kvalitativ studie. 
 

Data insamlades 

ifrån ett forum på 
nätet.  
 

Induktiv tematisk 
analysmetod.  

 

166 användare valdes ut 
men i studien användes 

endast 28.  
 

Ja.  

 

Fem teman: ”Stötta partner är 
huvudsyftet”, ”Är det en bra eller 

dålig smärta?”, ”Vi män är bara 
åskådare i de flestas ögon”, ” 
Ibland behövs ett manligt 
perspektiv” och ”Jag vill inte 

hoppas för mycket men jag kan 
inte rå för. 
 

Studien visar att männen i 
gruppen upplever en rad av 
negativa känslor och svårigheter 
som ett resultat av infertilitet. 
 

 

Medel. 

 

Onat, G., Kizilkaya B, N. 
2012 (2011). 
 

Marital relationship and 
quality of life among 

couples with infertility. 
 

Sexuality and Disability 
30 (1): 39-52. 
 

Turkiet. 
 

 

Identifiera effekterna 
av infertilitet på 

äktenskapet och på 
livskvaliteten. 

  
Kvalitativ metod. 
 

Separata 
intervjuer och 
fältanteckningar 

av observationer. 
 

Kvalitativ 
tematisk 
analysmetod. 

 

25 par bjöds in att delta i 
studien. 16 personer, sju 

par och två kvinnor, 
tackade ja. 
  

Ja. 
 

 

Fyra teman framkom; 
”Separation/skilsmässa”, 

”Behandlingsfas och mannens 
reaktion, stöd efter en misslyckad 
behandling”, ”Äktenskapet efter 
födelsen” och ”Betydelsen av ett 
barn i äktenskapet”. 
 

Det identifierades känslor som 
olycka, stress, sorg, 
sömnsvårigheter, påverkan på 

aptit, påverkan på tobaksvana, 
undvikande av platser där det 
finns barn. 
 

 

Hög. 
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Transforming hope: the 
lived experience of 
infertile women who 
terminated treatment 
after in vitro fertilization 
failure. 
 

Journal of Nursing 
Research 14 (1):46-54. 
 

Taiwan. 
 

  
Utforska upplevelsen 

av infertila kvinnor 
som har avslutad 
misslyckad IVF 
behandling. 

 

Kvalitativ 

design.  
 

Intervju via 
telefon.  
 

Fenomenologisk 
analysmetod.   

 

24 kvinnor.  
 

Finns ej angivet i 

artikeln.  
 

  
Ett huvudtema uppkom: 

”Omvandla hopp”. Känslor som 
visade sig är att acceptera 
infertiliteten, tillkännage 
behandlingens begränsningar och 
att omvärdera framtiden.  
 

 

Medel. 

 


