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Abstrakt  
Bakgrund: Cirka 10-15 procent av alla par i Sverige drabbas av infertilitet. 

Vanliga orsaker kan hos kvinnan vara hormonrubbningar eller skador i 

äggledaren och hos mannen beror det ofta på störningar i 

spermaproduktionen. Som sjuksköterska är det viktigt att ha rätt kunskap 

och bemöta dessa individer professionellt.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa mäns och kvinnors 

erfarenheter av ofrivillig barnlöshet. Metod: Detta är en litteraturstudie 

med elva kvalitativa artiklar som är tagna från Cinahl, PubMed och 

Psychinfo. Artiklarna har analyserats med hjälp av Fribergs 

femstegsmodell.  Resultat: Fyra huvudkategorier framkom. Den upplevda 

skammen, effekter på relationen, att uppleva stöd och att gå vidare i livet. 

Studien visar att det finns likheter och skillnader hur män och kvinnor 

upplever infertilitet. Upplevelser som präglas av sorg, depression, stress och 

social isolering. Att få ett barn är för många en stor del av livet, därför kan 

infertilitet bidra till att individerna känner sig misslyckade. Att finna en ny 

mening med livet är en central del för att kunna gå vidare.  Slutsats: Att få 

rätt stöd av partner, familj och av sjukvården bidrar till minskade negativa 

konsekvenser. Som sjuksköterska är det viktigt att bemöta dessa individer 

med kunskap, förståelse och respekt.  

  



 
 

Abstract 

Background: Approximately 10-15 percent of all the couples in Sweden 

are affected by infertility. Common reasons can be that women have 

hormonal imbalance or damage to the fallopian tube, or that men have 

disturbances in sperm production. As a nurse, it is important to have the 

right knowledge and meet these individuals professionally. Purpose: The 

purpose of this study was to highlight men’s and women's psychosocial 

experiences of involuntary childlessness. Method: This is a literature study 

of eleven qualitative items that are taken from Cinahl, PubMed and 

Psychinfo. Articles have been analyzed according to Friberg’s five step 

model. Results: Four main categories emerged. The perceived shame, 

effects on the relationship, to experience support and the possibility to move 

on in life. The study shows that there are similarities and differences 

regarding how men and women experience infertility. Experiences are 

characterized by grief, depression, stress and social isolation. Having a child 

is for many a big part in life, infertility can therefore make individuals feel 

unsuccessful. To find a new purpose in life is an essential in order to move 

on. Conclusion: Getting the right support from partners, family and 

hospital care helps reduce negative consequences. As a nurse, it is important 

to meet these individuals with knowledge, understanding and respect. 
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BAKGRUND 

I slutet av 1870-talet var reproduktiviteten hög i Sverige. Kvinnorna fick cirka 4-5 

barn under sin livstid. Efter det sjönk barnafödandet kraftigt ända fram till 1930-

talet. Detta ledde till att storleken på familjerna minskade gradvis. Ungefär 20- 25 

procent av kvinnorna födda på 1800-talet förblev barnlösa troligtvis på grund av 

ekonomiska och sociala skäl.  Under 1970-talet utvecklades en metod för att behandla 

infertilitet genom in vitro fertilisering, IVF. Det första barnet som föddes i Sverige 

med hjälp av denna behandling föddes år 1982. I början av 2000-talet genomfördes 

cirka 8000 IVF behandlingar per år och cirka 2500 barn föddes med hjälp av 

metoden. Idag har resultaten förbättras, dock leder än idag högst 25 procent av 

behandlingarna till fullgången graviditet, det vill säga att barnet föds (Socialstyrelsen 

2005b). 

 

God sexuell och reproduktiv hälsa beskrivs av World Health Organization (2014)  

som möjligheter till ett tillfredsställande och säkert sexualliv utan oro för sjukdom, 

förmåga till fortplantning, självständighet att planera sitt barnafödande, tillgång till 

effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering samt tillgång till en god hälso-

och sjukvård. Så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att 

föräldrar får den bästa möjlighet att få friska barn (Berglund, Lundberg, Sandén, 

Lindroth, Lindholm, Nilses, Banke, Berglund, Collberg och Ideström 2008).  

 

Infertilitet definieras som att ingen graviditet har inträffat när ett par haft oskyddat 

samlag under ett års tid. Modern reproduktionsmedicinsk teknik kan dock hjälpa 

flera par att bli med barn (Mårdh 2013, 152). Infertilitet delas in primär och sekundär 

infertilitet. Primär innebär att paret aldrig lyckats åstadkomma en graviditet och 

sekundär betyder att paret har en eller flera graviditeter bakom sig, däremot kan de 

inte åstadkomma den planerade graviditeten (Borgfeldt, Åberg, Anderberg och 

Andersson 2010, 235). Ungefär 10-15 procent av alla par som är sambo eller gifta 

drabbas av infertilitet (Socialstyrelsen, 2005b). Hos 80-90 procent av de paren finns 

en bakomliggande orsak till infertiliteten. Med nuvarande kunskaper kan det inte 

hittas någon förklaring till infertiliteten hos de återstående, det vill säga oförklarlig 

infertilitet (Borgfeldt et al. 2010, 235). De medicinska möjligheterna att hjälpa de 

infertila paren att bli föräldrar har förbättrats med tiden (Mårdh 2013, 163) 
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Olika faktorer spelar sannolikt in som till exempel ålder, psykologiska faktorer, 

livsstil och rökning. Kvinnans fruktsamhet minskar och missfallsfrekvensen ökar 

med stigande ålder, däremot har mäns ålder ingen likartad betydelse. Den 

individuella fruktsamheten är olika mellan individer. I fattiga länder är det vanligare 

med infertilitet som orsakas av sexuella överförbara infektioner än i rika länder. 

Detta beror på brist av förebyggande åtgärder, brist på effektiv behandling mot 

infektionerna och det leder till att många bär på könssjukdomar (Socialstyrelsen, 

2005b). 

 

Att vara förberedd inför att skaffa barn och att kunna ge sitt barn bästa möjliga vård 

är viktigt och detta påverkas av den sociala strukturen och vilka värderingar paren 

har (Olafsdottir, Wikland och Möller 2011) I en studie utförd i norden uppgav paren 

att när de uppnått en stabil situation med ekonomisk trygghet, ett hem och en fast 

anställning var de redo för att skaffa barn.  Äktenskap var inte en förutsättning för 

föräldraskap. Att känna sig säker med sin partner var en viktig komponent till att 

bestämma sig för att skaffa barn (Olafsdottir, Wikland och Möller 2011). 

 

Det kan vara viktigt för par som är infertila att de får en förståelse till varför det inte 

går att bli med barn. Därför bör en fertilitetsutredning utföras. Det inleder med en 

noggrann anamnes från både man och kvinna. Det kan till exempel vara frågor om 

hur länge paret har försökt att bli gravida, hur menstruationen fungerar och 

eventuella tidigare sjukdomar hos parterna. Mannen lämnar ett eller flera 

spermieprov som sedan undersöks, till exempel spermiernas antal och kvalité 

(Andén, Angelström och Sundström 2013 ss.19-20). Kvinnan får genomföra ett 

ägglossningstest, där mäts kroppstemperaturen dagligen under någon menscykel. Vid 

ägglossning ökar kroppstemperaturen och på så sätt påvisar det när kvinnan har 

ägglossning och har störst möjlighet att bli gravid. En annan metod är att mäta halten 

av könshormonet LH, lutiniserande hormon, som stiger i samband med ägglossning. 

Vid den gynekologiska undersökningen av kvinnor ingår ultraljudsundersökning för 

att påvisa eventuella missbildningar i livmodern samt undersökning av äggstockar för 

att upptäcka avsaknad av äggblåsor (Mårdh 2013, 153).  

 

Det är nästintill lika vanligt att infertiliteten förekommer hos mannen som hos 

kvinnan. Hos kvinnan är hormonrubbningar eller skador i äggledaren den 
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huvudsakliga orsaken, ofta till följd av att någon könssjukdom. Hos mannen beror 

det ofta på störningar i spermaproduktionen eller spermabildningen som även där 

ofta beror på könssjukdom (Socialstyrelsen, 2005b). 

 

En av behandlingsmetoderna vid infertilitet är in vitro fertilisering, även kallat 

provrörsbefruktning som innebär att ett befruktat ägg placeras direkt in i livmodern. 

Vid IVF försök tas cirka 10-15 ägg ut från kvinnan efter att hormoner hyperstimulerat 

äggstockarna att producera mogna ägg. Senare befruktas en del av äggen på 

laboratorium med spermier från partnern eller från en donator innan de används vid 

IVF behandlingen. Det finns även andra assisterande befruktningar som till exempel 

insemination, gametdonation och surrogatmödrar (Mårdh 2013, 158-162). 

Insemination är till för alla par oavsett sexuell läggning. Par som inte lyckats bli 

gravida efter ett år har rätt att söka sig till denna behandling, innan behandlingen 

påbörjas genomgår paret en fertilitetsutredning. Sedan separeras spermierna från 

spermavätskan, prepareras och läggs in i livmodern vid ägglossning. Spermierna kan 

antingen komma från partnern eller från en donator. Det rekommenderas att 

kvinnan inte är äldre än 38 år när behandlingen påbörjas (Healthcare Media 2014).  

Gametdonation innebär donation av både manliga spermier och kvinnliga könsceller. 

Det vill säga mannens spermier och kvinnans ägg. Dessa könsceller ska sedan kunna 

användas vid in vitro fertilisering. Spermiedonation blev tillåten i Sverige år 1985 och 

gametdonation år 2005. Lesbiska par kan enligt lag från år 2005 få behandling med 

donerade spermier. Befruktning med hjälp av gametdonation ger lite oftare 

graviditetskomplikationer jämfört med graviditet på naturligt sätt (Mårdh 2013, 161). 

Surrogatmödrarskap innebär att en annan kvinna bär det befruktade ägget till 

förlossning och sedan föder barnet. Det är inte tillåtet i Sverige ännu, det pågår 

diskussioner om det ska bli lagligt. Många surrogatmödrar lånas från utlandet, till 

exempel Indien (Mårdh 2013, 162-163). 

 

Att vara ofrivilligt barnlös innebär ofta en stark psykisk stress för ett par och inte 

minst för kvinnan (Mårdh 2013, 151). Kvinnorna vill ha mer tid att prata om sina 

upplevelser kring infertilitetet med sin partner än männen. Enligt männen bidrar 

dessa samtal till mer ångest och för att dölja sin smärta engagerar dem sig i andra 

aktiviteter där de inte behöver tala om infertiliteten (Sherrod 2006). Sjuksköterskor 

kan uppmuntra män att öppna upp sig kring upplevelsen av infertilitet genom 
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terapeutisk kommunikation. Det har redogjorts för mer sorg hos kvinnor än män 

relaterat till infertiliteten som även räknar in mer depression och oro (Paterno, 

2008). 

Känslor som kan uppkomma vid ofrivillig barnlöshet är bland annat ilska, isolering, 

skuld och depression (Lalos 2000). Barnlösheten kan vara förknippad med 

skamkänslor för att det inte blivit något barn. Tiden före och under det att ett par 

söker vård för fertilitetsproblem utgör ofta en period av stark psykisk press på paren 

och deras relation. Ett IVF försök som inte lyckas innebär dessutom en stor 

besvikelse, särskilt om det upprepas flera gånger (Mård 2013, 151).  

 

Efter att några par i en studie fått diagnosen att de hade reproduktiva problem sökte 

de snabbt hjälp. Att veta att de kunde vara infertila ökade deras längtan att skaffa ett 

barn. En annan grupp som hade till exempel en syster som inte kunde bli gravid 

väntade längre med att försöka bli gravida på grund av rädsla (Olafsdottir, Wikland 

och Möller 2011). Vanligen känner sig paret frustrerade, utelämnande samt att de 

behöver stöd (Lalos 2000). I vissa delar av världen kan kvinnor som inte får barn bli 

förkastade ur sitt äktenskap och bli utlämnande till att livnära sig på prostitution 

(Mårdh 2013, 152). 

 

Att skaffa barn är en milstolpe för de flesta gifta par, oftast för både kvinnor och män. 

Oförmågan att inte kunna skaffa barn kan leda till känslor som ångest, psykisk stress, 

depression, försämrat självförtroende, förlorad sexlust och aggressioner (Yuit Wah 

Wong, Ser Hua Tan 2012) Infertilitet påverkar parens relation, både negativt och 

positivt. Det kan leda till en livskris inbegripande tvivel kring sitt äktenskap och 

sexliv samt försämrad kommunikation inom paret (Sherrod 2006). 

Med infertilitet och dess behandling uppkommer olika symtom såsom fysiska besvär 

vid behandling, känslomässigt lidande, förändringar i sexualiteten och svåra 

beslutsfattanden. Dessa stressfaktorer kan upplevas olika bland kvinnor och män. 

Rådgivning kan förbättra parets relation (Van den Broeck, Emery, Wischmann, 

Thorn 2010). Det finns behov av ett individuellt psykologisk stöd för kvinnor, män 

och par som går igenom en infertilitetskris (Paterno 2008).  Sjuksköterskan har en 

stöttande roll i dessa psykiska interventioner och kunskapen som sjuksköterskan 

erhåller är alltid viktig för de drabbande individerna (Sherrod 2004). 
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa mäns och kvinnors erfarenheter av ofrivillig 

barnlöshet.  

METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie som bygger på studier med kvalitativ 

ansats. Kvalitativa studier kan karakteriseras av en närhet till 

undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv. Det finns också en närhet och en 

öppen samverkan mellan informatör och forskare (Olsson, Sörensen 2011, 19). På ett 

systematiskt sätt har en dokumenterad sökning av studier skett. Artiklar av medel 

och hög kvalitét har valts ut för att ingå i resultatet. Författarna läste artiklarna var 

för sig och granskade studierna enligt en bedömningsmall för studier av kvalitativ 

metod av Olsson och Sörensen (2011, 285). Artiklar av hög och medel kvalitét valdes 

ut för att ingå i resultatet. Alla dessa artiklar finns sammanfattande i en 

översiktstabell, se bilaga 2. 

 

Sökmetoder 

Sökningarna av artiklar har främst skett i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Psychinfo. För att kontrollera användandet av rätt sökord användes Svenska MeSH. 

De ord som sedan sökts i databaserna är till exempel “woman”,”man” 

“infertility”,”psychosocial” “experience”och “treatment” för att få sökresultat inom de 

områden som är betydelsefulla för litteraturstudien. Sökorden kombinerades med 

den booleska termen AND. Författarna har valt studier som är etisk granskade, med 

engelsk text och där abstraktet har varit tillgängligt.  Författarna har begränsat på 

årtal 2000-2015 för att ta del av så aktuell forskning som möjligt. Författarna till 

litteraturstudien har även sett över referenslistorna i de funna studierna för att hitta 

ännu fler relevanta studier för litteraturstudiens syfte. Sammanställning av söktabell, 

se bilaga 1.  
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Urval 

De inklusionskriterier som ingår i denna studie är kvalitativ data samt att studiernas 

resultat skall innehålla delar ur kvinnors eller mäns perspektiv samt aspekter och 

erfarenheter av att leva med ofrivillig barnlöshet. Studierna författarna har valt har 

varit etisk granskade.  

De exklusionskriterier som finns med i denna studie är homosexuella par samt 

kvinnor och män som är under arton år, alltså omyndiga.  

I det första urvalet exkluderades alla kvantitativa studier och alla litteraturstudier 

samt att de fyllde kraven på att de var skrivna på engelska, var etisk granskade och att 

abstrakten var tillgängliga. Det exkluderades även studier som innehöll adoption och 

ofrivillig barnlöshet orsakat av specifika sjukdomar. Vidare gjordes det sedan ett 

andra urval där författarna läste abstraktet i studierna för att sedan exkludera de 

studier som handlade om homosexuella par och omyndiga deltagare. I det sista 

urvalet granskades artiklarna enligt en granskningsmall för kvalitativ metod av 

Olsson och Sörensen (2011, 285) (se bilaga 3). 

 

Analys 

Författarna har använt sig av Fribergs femstegsmodell som utgör helheten av de 

valda artiklarna. De olika delarna skapas när studiernas resultat sönderdelas för att 

hitta nyckelfynd av betydelse för syftet.  Analysarbetet utgår från att författarna rör 

sig från helheten till delarna och sedan till en ny helhet (Friberg 2012, 127-129). Efter 

kvalitetsgranskningen analyserade författarna studierna i fem olika steg enligt 

Fribergs modell (2012,127–129). Första steget i modellen var att läsa studierna flera 

gånger om och fokusera på resultatet samtidigt som studien lästes i sin helhet med 

öppenhet och följsamhet.  Steg två gick ut på att hitta nyckelfynd i varje studies 

resultat för att sedan kunna bygga upp ett resultat till litteraturstudien. I nästa steg 

sammanställdes alla studiers resultat för att få en överblick av det material som finns. 

I det fjärde steget relaterades studiernas resultat till varandra för att kunna skapa 

övergripande teman. I det sista steget sammanfördes de olika resultaten från 

studierna i kategorier på ett tydligt sätt för att det ska bli så lättuppfattat som möjligt 

(Friberg 2012, 127-129).  Arbetet genomfördes gemensamt i steg ett till fem. 
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Kategorierna har noggrants valts ut efter att studierna har analyserats och granskats. 

Författarna analyserade alla studier och efter detta togs nyckelfynd ut och 

nyckelfynden utgjorde kategorierna.  

 

Forskningsetik 

Forskningsetik är en betydelsefull del i forskningsarbetet, då människor inte ska fara 

illa på grund av ett forskningsprojekt (CODEX, 2014).  Eftersom forskningen kan 

medföra obehag för försökspersonerna måste vinsten med forskningen kunna 

överväga riskerna med den (Olsson och Sörensen 2011, 78). 

 

Det finns etikprövningsnämnder som måste ge sitt godkännande innan forskningen 

kan påbörjas enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460)  För ett godkännande kräver 

etikprövningsnämnden följande: Primär vetenskaplig frågeställning, etisk 

frågeställning, vilka och hur många försökspersoner som ska ingå, redogörelse för det 

statiska underlaget för patients-/försöksgruppens storlek, redogörelse för 

komplikationsrisker, redogörelse för tidigare erfarenheter, undersökningens fördelar 

för patienterna/försökspersonerna, relation mellan försöksledare och 

patient/försöksperson, val av patienter/försökspersoner, information till patienter/ 

försökspersoner (Olsson och Sörensen 2011, 86-87). I artiklarna som har analyserats 

i denna studie har det varit skrivet att studierna är godkända och granskade av olika 

kommittéer.  

 

RESULTAT 

Resultatet består av elva kvalitativa artiklar som är relevanta till litteraturstudiens 

syfte. Författarna har analyserat studiernas resultat och skapat fyra huvudkategorier 

med 9 stycken underkategorier. Sex av artiklarna har kvinnliga deltagare, två studier 

har män och de tre resterande studierna har studerat heterosexuella par. Metoderna 

har varierat mellan olika typer av intervjuer, interjuver med öppna frågor, 

semistrukturerade intervjuer, livshistorier samt intervjuer med djupgående frågor. 
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De valda studierna har utförts i Sverige, Storbritannien, Taiwan, USA, Kanada, Iran, 

Australien och Bangladesh. 

 

Huvudkategori Underkategori 

Den upplevde skammen Sorgen vid ofrivillig barnlöshet 
 
Att känna sig oduglig 

Effekter på relationen Negativa konsekvenser 
 
Positiva konsekvenser 
 

Det upplevda stödet  Brist på stöd 
 
Den sociala isoleringen 
 
Det värdefulla stödet 
 

Att gå vidare i livet Finna en ny mening med livet 
 
Önskan att lämna något efter sig 
 

 

Den upplevda skammen 

Att inte få det önskade barnet kan ge upphov till negativt psykosociala konsekvenser. 

Känslor som präglas av sorg och oduglighet. Denna kategori kommer beröra 

psykosociala upplevelser vid infertilitet.  

 

Sorgen vid ofrivillig barnlöshet 

Infertilitet hade verkan på det psykiska och sociala välbefinnandet hos kvinnor. Det 

resulterade i negativt sociala konsekvenser (Behboodi-Moghadam, Salsali, Eftekhar-

Ardabil, Vaismoradi och Ramezanzadeh, 2013). De infertila kvinnorna kände sig 

deprimerade och ledsna. Barnlöshet var en kris och en väldigt stressande situation 

(Nahar och Richters 2011). En känsla av förlust och ett ökat riskbeteende uppstod 

(Hadley och Hanley 2011). Kvinnor kände sorg över att inte kunna bekräfta 
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relationen med ett föräldraskap och andra upplevde sorg över oförmågan att 

fortplanta sig och föra familjen vidare (Johansson, Berg 2005). 

 

I en studie från Taiwan undersöktes trettio män som fått diagnosen infertilitet och 

som lever med en kvinna som är fertil. Några av dessa män kände att de blivit dömda 

till döden och flera upplevde att de påverkades negativt efter att ha fått diagnosen. De 

fick dåligt temperament och skrek åt sina fruar, vänner och arbetsgivare. Efter 

aggressionerna kände deltagarna sorg och ånger. Männen blev allt känsligare och 

upplevde ibland ilska mot gravida kvinnor. Männen var ängsliga över att känna dessa 

känslor. En man uttryckte sig deprimerad, trött, försämrat humör och att bråken med 

sin fru ökade. Han tyckte synd om henne och kände sig hjälplös (Lee och Chu 2001). 

 

Att känna sig oduglig 

För de allra flesta människor var ett av målen med äktenskapet att få barn. Det 

antogs att när ett barn kommer till upprätthåller och bevarar barnet släktledet. När 

en kvinna insåg att hon saknade förmågan att bli gravid förlorade hon sin självkänsla 

och kände sig otillräcklig. Att vara en kvinna innebar att kunna bära, amma och 

uppfostra ett barn. Om en kvinna inte klarar det är hon inte perfekt. Andra kvinnor 

menade även att de hade blivit straffade av Gud, att de inte var värda att bli mammor. 

Att vara en mamma var heligt (Behboodi-Moghadam et al. 2013). De kände sig inte 

som andra kvinnor, det uppkom även känslor som att vara ofullständig och att inte 

vara en riktig kvinna (Nahar och Richters 2011). Några deltagare kände att deras 

barnlösa situation ledde till att de kände sig orättvist behandlade i både arbete och 

familjemiljö (Hadley och Hanley 2011).    

 

Flera biologiskt barnlösa män gav intrycket av att det är en kamp mellan fantasi och 

verklighet kring faderskapet (Hadley och Hanley 2011). I studien av Glover, Mc Lella 

och Weaver (2009) kom det fram att männen i paren påverkades mindre av att se 

gravida och barn, än vad kvinnorna gjorde. 

 

I en studie som utfördes i Bangladesh ansågs det att kvinnan var den som bar 

ansvaret för att söka vård vid misstanke vid infertilitet. Hela bördan hamnade hos 

kvinnan, vilket ledde till att kvinnan upplevde skuldkänslor. Först skuld för 

barnlösheten och sedan skuld över den eventuellt misslyckade behandlingen. Oavsett 
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om de hade utbildning kände de ofrivilligt barnlösa paren sig ofullständiga utan ett 

barn (Nahar och Richters 2011). 

 
 
Effekter på relationen 

När ett par inser att de är infertila kan det leda till förändringar i förhållandet. Främst 

negativa men också positiva. I en del fall kan det leda till skilsmässa och i andra fall 

kan förhållandet stärkas.  

Negativa konsekvenser 

Infertilitet kan ha olika effekter på förhållandet mellan en man och en kvinna 

(Glover, McLellan och Weaver 2009). Paren kände att de hade ett stort behov av att 

diskutera effekterna av infertilitet på förhållandet. Bättre kommunikation mellan 

parterna var ett mål som paren uttryckte. Vissa par var oroade över att relationerna 

kunde gå sönder av infertiliteten och hade en önskan att förhindra det (Read, Carrier, 

Boucher, Whitley, Bond och Zelkowitz 2014). I vissa fall kunde de överväga att lämna 

sin partner för den andres skull, så att partnern kunde få barn med någon annan 

(Glover, McLellan och Weaver 2009).  

 

Deltagarna upplevde olika nivåer av stress. Stress från föräldrar, vänner, fruar och 

släktingar. Männen kände att det var pinsamt att ta upp att de hade 

infertilitetsproblem, de undvek ofta frågan. Rädsla var också en känsla som uppkom. 

En rädsla av att kvinnan ska lämna mannen (Lee och Chu 2001). De svårigheter som 

ofrivilligt barnlösa par uttryckte var att de inte klarade av att leva upp till det normala 

förhållandet. Barnlöshet var inte en ensam upplevelse. Att se par som har barn är en 

ständig påminnelse om deras oförmåga att fortplanta sig (Peters, Jackson och Rudge 

2011). Kvinnorna i Bangladesh var beroende av sina män både ekonomiskt, 

känslomässigt och andligt. För dem kunde barnlöshet leda till att äktenskapet 

avslutas eller rädsla för detta. Några av de ofrivilligt barnlösa kvinnorna i Bangladesh 

berättade även att deras män slår dem. Männen och svärföräldrar försökte hitta fel i 

allt hos kvinnan samt torterade kvinnan både psykiskt och fysiskt (Nahar och 

Richters 2011). Hos de flesta par i Iran upplevdes att den ömsesidiga förståelsen 

mellan par försvann i och med infertilitet (Behboodi-Moghadam et al. 2013).  I 

Taiwan var det inte ovanligt att männen skiljde sig från sina fruar om kvinnan var 
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infertil. En man i denna studie berättade att han lämnade sin fru på sin mors order 

(Lee och Chu 2001). 

 

Positiva effekter 

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

med varandra i och med infertiliteten (Glover, Mclellan och Weaver 2009). Att vara 

barnlös förmådde också påverka förhållandet positivt. En man i denna studie antog 

att vara barnlös har sina fördelar för att det kunde leda till att paret spenderade mer 

tid med varandra, gjorde mer aktiviteter tillsammans och på så sätt blev relationen 

starkare (Peters, Jackson och Rudge 2011). 

 

Det upplevda stödet 

Att känna stöd från partner, familj, vård och övrig omgivning är viktigt för att minska 

negativa konsekvenser. I denna kategori berörs vikten av stöd och om inte stöd 

upplevs kan det ge upphov till depression, social isolering och utanförskap.   

 

Brist på stöd 

Flera kvinnor kände ett stort behov av stöd i och med infertiliteten (Glover, McLellan 

och Weaver 2009). De infertila paren behövde stöd för att hantera de känslomässiga 

och fysiska påfrestningar som medföljde efter infertilitetsbehandlingen. De kände att 

de inte hade blivit förvarnade om svårigheter och längden av behandlingen eller dess 

utmaningar framöver, till exempel biverkningarna av hormonbehandlingen samt 

deras chanser att lyckas på grund av ålder och sjukdomshistoria (Read et al. 2014). 

Vidare skriver Read et al. (2014) att paren nämnde brist på två olika typer av stöd, 

kontakt med andra i samma situation och praktisk information om 

fertilitetsbehandlingen. Flera par nämnde även idéer om att få använda sig av en 

mentor. En mentor som också är infertil och som kan förklara relevanta reproduktiva 

biologiska termer samt ge stöd och hjälp att hantera de känslomässiga utmaningar 

som uppstår vid infertilitet. Vissa par hade en önskan om att få psykosocialt stöd. På 

grund av för lite information om vilka stöd som var tillgängliga blev detta inte 

möjligt. Hos männen förekom negativa inställningar till terapi, detta hindrade dem 

att få den hjälp som behövdes (Read et al. 2014). Flera kvinnor var kritiska till 
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sjukvårdens bemötande, det var främst misstro och förnedring. Flera kvinnor fick 

känslan av att hälso-och sjukvårdpersonalen inte bemötte individen som en egen 

person, utan utförde endast sitt jobb och på så sätt fick sina pengar (Benasutti 2003). 

 

Den sociala isoleringen   

Flera kvinnor berättade att de kände sig utanför i sociala sammanhang med mammor 

och barn, därför valde de att vara ensamma (Johansson, Berg 2005).  Känslor som 

utanförskap och isolering uppkom (Hadley och Hanley 2011). Att vara en barnlös 

kvinna kunde leda till att kvinnan avstod från sociala situationer, för att undvika 

frågor om varför de inte har några barn eller på grund av olika intressen och 

farhågor.  Detta kunde leda till isolering och ensamhet (Nahar och Richters 2011). 

Hos vissa kvinnor upplevdes infertiliteten som en privatsak och därför ville de inte 

prata med andra människor om det, de kvinnor som kände att de kunde prata öppet 

om sin sorg i och med infertiliteten hade lättare att lära känna nya människor 

(Johansson, Berg 2005). Flera män kände sig inte villiga att prata offentligt med 

andra människor om infertilitetsproblemen (Glover, McLellan och Weaver 2009). 

Flera kvinnor menade att de inte tyckte om att vara med i sociala aktiviter utan tyckte 

mer om att vara ensam (Behboodi-Moghadam et al. 2013). De undvek även gravida 

kvinnor samt att titta på barn (Glover, McLellan och Weaver 2009). En kvinna kände 

sig väldigt trött då folk ofta frågade ”När kommer ni att få ett barn?” och därför 

föredrog hon att vara hemma (Behboodi-Moghadam et al. 2013). 

 

Under infertilitetsbehandlingen kände deltagarna i denna studie sig låsta, de 

fokuserade endast på behandlingen (Peters, Jackson och Rudge 2011). Med tanke på 

de särskilda svårigheterna med infertilitetsbehandlingen ansåg paren att de 

människor som var fertila inte förstod vad de gick igenom. De som var infertila hade 

lust att dela sina erfarenheter med andra som har liknande problem. Detta skulle leda 

till att paren kunde känna sig mindre isolerade (Read et al. 2014). 

 

Det värdefulla stödet 

Parens familjer blev väl engagerade i deras behandling och fick förståelse för det 

psykologiska lidandet som kvinnorna genomgått. De kvinnor som upplevde minskad 

press från sin familj kände att de kunde avbryta fertilitetsbehandlingarna som ändå 
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gav misslyckade resultat gång på gång och på så sätt förändra hoppet om att bli 

gravid (Su och Chen 2006). 

 

Några av paren i en studie testade att prata med en psykolog. Skälen till att de ville 

träffa en psykolog var att få hjälp med att hantera stressen kring infertiliteten och få 

hjälp med relationsfrågor. Paren var nöjda med den hjälp de fått av de professionella 

psykologerna, dock ansåg de att psykologerna bör ge emotionellt stöd samt 

förberedelse inför behandlingsprocessen (Read et al, 2014). Att prata med andra 

individer som gått igenom samma sak ansåg paren hjälpte (Glover, McLellan och 

Weaver 2009). 

 

Att gå vidare i livet 

För flera människor är meningen med livet att föda barn och föra generationen 

vidare. När detta inte går att uppnå är det viktigt att finna ett nytt mål med livet samt 

att se andra sätt att föra sitt arv vidare.  

Finna en ny mening 

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

delen av deras existens. När ett barn föds ger det livet en mening (Glover, McLellan 

och Weaver 2009). Att inte kunna få det önskade barnet innebär bearbetning att 

finna en ny mening i livet än förlossning, föräldraskap och att skapa ett familjeliv 

(McCarthy 2008). Att sätta genomförbara mål var viktigt. Att ha något annat att 

sträva efter än barn kunde vara en viktig del för bearbetningen (Peters, Jackson och 

Rudge 2011). 

 

Avsaknaden av en familj skapade en oklarhet om vad som väntar när man åldras och 

bidrog till en oro att vara ensam (McCarthy 2008). Kvinnorna hade ett ständigt hopp 

om att bli gravida och uttryckte sig att det var just det som drev dem att gå vidare, det 

var först i klimakteriet de kunde acceptera barnlösheten. Då försökte de avlägsna sig 

från sin infertila situation och istället lära sig att leva sitt eget liv, utan barn (Su och 

Chen 2006). Med ett nytt mål i livet kunde en känsla av frihet uppkomma (Peters, 

Jackson och Rudge 2011). 
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Önskan att lämna något efter sig 

Att omdefiniera hur man skapar ett arv som inte byggs på att föda barn var viktigt. En 

kvinna uttryckte sig att det kändes viktigt att lämna något efter sig, oavsett om det är 

ett barn eller en bok (McCarthy 2008).  Att ha ett barn skulle bidra till att 

upprätthålla ett släktled och stärka familjen. Barnet kunde sedan stödja dem när de 

åldras (Behboodi-Moghadam et al. 2013). Några kvinnor ansåg att om deras bror 

eller syster fick barn skulle det vara ett sätt för familjen att leva vidare, så även om de 

själva inte kunde få barn får släkten en ny generation (Johansson och berg 2005). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att belysa mäns och kvinnors erfarenheter av ofrivillig 

barnlöshet.  Det framkom olika aspekter av infertilitet bland kvinnor och män. Sorg, 

stress, social isolering, en känsla av hjälplöshet, otillräcklighet och att känna sig 

oduglig var några psykiska aspekter som framkom. Infertilitet kan ha olika effekter på 

förhållandet mellan en man och en kvinna, främst negativa men också positiva. Olika 

typer av stöd var något paren kände att de behövde under infertilitetsbehandlingen. 

Att finna en ny mening med livet när behandlingen inte lyckas är en central del för att 

kunna gå vidare. Att få rätt stöd av partner, familj och av vård bidrar till minskade 

negativa konsekvenser.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat påvisar ett flertal olika erfarenheter hos män och kvinnor. 

Vanliga känslor som uppkom vid ofrivillig barnlöshet var sorg, skuld, misslyckande 

och en känsla av att vara otillräcklig. Litteraturstudiens resultat visade att ofrivilligt 

barnlösa undviker sociala situationer, för att till exempel hålla sig borta från frågor 

om varför de inte har barn. Kvinnor påverkades av att se gravida och barn, män 

påverkades inte i samma utsträckning. Detta kan jämföras med resultatet i studien av 

Allan (2007) där infertilitet beskrevs av kvinnor som ett kaos och att relationerna 

med de kvinnor som var fertila upplevdes som känslomässigt riskabla. De infertila 

som valde att dela sina erfarenheter med personer med liknande problem upplevdes 

mindre isolerade. Författarna drar slutsatsen att infertilitet upplevs som något 
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skamligt och skuldbelagt. Varför kvinnor påverkas mer av att se gravida och barn än 

vad män gör kan bero på att det är kvinnan som bär och föder fram barnet och har på 

så sätt lättare att relatera till dem. 

Litteraturstudiens resultat visade att par kunde uppleva att det fanns en social press 

från omgivningen att skaffa barn och de kände sig stressande över situationen. 

Barnlösheten var också en kris. För de allra flesta deltagare var ett av målen med 

äktenskapet att få ett barn och det var även för många livets mening. I en studie från 

Australien (Bell 2013) visade resultatet att ofrivillig barnlöshet var den största livskris 

de upplevt, de flesta blev förkrossade och grät i flera dagar efter infertilitetsbeskedet. 

De kände ilska och frustration över att inte kunna vara normal. 

Litteraturstudiens resultat visade att oro är en vanlig följd av infertilitet och där är 

sjuksköterskans uppgift viktig. Det krävs mer forskning om hur sjuksköterkerskan 

och andra professioner ska kunna förbättra vården för de infertila (Allan 2013).  De 

infertila kan använda sig av olika coping-strategier för att hantera sorgen vid 

misslyckad behandling. Här är det viktigt att sjuksköterskan och andra professioner 

förstår och kan hantera de olika känslor som uppkommer för att ge individerna rätt 

information, vård och stöd (Lee, Wang, Kuo, Kuo, Lee och Lee 2010).  

Litteraturstudiens resultat påvisade olika aspekter på hur män och kvinnor ser på 

stöd och hur stödet påverkar dem.  Omgivningens stöd kan ha stor påverkan på de 

infertila paren. Flera deltagare som upplevde minskad press från sin familj kände att 

de kunde avbryta fertilitetsbehandlingarna som ändå gav misslyckade resultat gång 

på gång. De fick dem att istället fokusera på andra mål i livet. Att känna stöd och 

trygghet hos sin partner var viktigt i processen att ta sig igenom den livskris som 

uppstod. I en studie från Turkiet uppgav männen att de hjälpte till och stöttade 

kvinnorna i processen. Det kunde bland annat vara att hjälpa till i hemmet och att 

stötta kvinnorna emotionellt. Kvinnorna i studien från Turkiet uppgav att stödet från 

makarna var viktigt eftersom känslor som frustration uppkom och att det kan vara 

svårt att hantera det. Om ena partnern var infertil kände sig den personen skyldig och 

ansåg att en separation kunde vara ett val, för att inte kunna ge sin partner ett barn 

(Onat och Beji 2012). Studien från Storbritannien visade samma tanke om att lämna 

sin partner för den andres skull, så att partnern kunde få barn med någon annan 

(Glover, McLellan och Weaver 2009).  
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Litteraturstudiens resultat påvisade olika aspekter av stöd, flera par upplyste om 

idéer om att få använda sig av en mentor. Författarna drar slutsatsen att en mentor 

skulle kunna hjälpa paren att hantera de känslomässiga utmaningar som uppstår. På 

så sätt skulle en mentor kunna hjälpa paren att gå vidare vid varje misslyckad 

behandling och att ta sig vidare i livet med nya mål och nya framtidsplaner. Att ha en 

professionell och utomstående person vid livets svåra situationer visade sig i 

litteraturstudiens resultat vara till stor nytta och där bör sjukvården bli bättre med att 

ha resurser och att vara vaksamma över vilka individer som är behov av stöd. I en 

studie av Allan (2007) visades det att infertilitetskliniker kan vara bra som stöd för de 

infertila kvinnorna. De som kommer dit har alla samma problem och de kan då stödja 

och hjälpa varandra och skapa nya relationer. 

 

Litteraturstudiens resultat visar brister på sjukvårdens stöd och bemötande, det var 

främst misstro och förnedring. Flera kvinnor fick känslan att hälso-och 

sjukvårdspersonalen inte bemötte individen som en egen person, utan utförde endast 

sitt jobb. Enligt kompetensutveckling för legitimerad sjuksköterska (socialstyrelsen, 

2005a) är en del av sjuksköterskans kompetensområde att arbeta med utgångspunkt 

att tillgodose patientens grundläggande och specifika omvårdnadsbehov. I detta ingår 

fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella behov. Det är viktigt att 

sjuksköterskan använder sig av personcentrerad vård för att se till hela individens 

behov vid ofrivillig barnlöshet och på så sätt kunna ge rätt vård för just den individen. 

I denna litteraturstudie har det framkommit att det finns många olika erfarenheter av 

ofrivillig barnlöshet, det kan till exempel bero på vilket samhälle individen lever i, så 

därmed behöver sjuksköterskan ha kunskap om hur olika individer upplever sin 

infertilitet. Författarnas reflektion till sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att 

arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och bör därför utgå från personcentrerad vård 

(Svensk sjuksköterskeförening 2010) som innebär strävan efter att se till hela 

personen och att tillgodose existentiella, andliga, sociala och psykiska behov lika som 

de ska tillgodose de fysiska behoven. 
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En del par i denna litteraturstudie var oroade över att relationen kunde gå sönder och 

hade därför en önskan att förhindra det. En rädsla att förlora sin partner var stor. Om 

paren inte var överens och inte hade accepterat barnlösheten orsakade det kriser i 

förhållandet. Det påvisade även positiva aspekter som till exempel att de spenderar 

mer tid med varandra och på så sätt kommer varandra närmare.  En ny studie från 

Italien visar att dagarna under behandlingen var betydelsefulla för paret och gjorde 

att de kom närmare varandra och fick ett starkare förhållande (Cipolletta och Faccio 

2013). Erfarenheter av psykiskt och fysiskt våld i förhållandet beskrevs endast i två 

studier, dessa var utförda i Bangladesh och Iran. Männen var kapabla att slå och 

beskylla kvinnan för infertiliteten. Allt fel låg hos kvinnan och förståelsen mellan 

paren försvann. Författarna har reflekterat över att fysiskt våld endast förekommer i 

studier från Bangladesh och Iran, kan det bero på att västerländska individer med 

liknande erfarenheter inte väljer att delta i intervjuer? Våld i nära relationer kan bero 

på ojämlikhet i samhället där mannen oftast har en överordnad roll. Våldet som män 

utför mot kvinnor kan ses från olika perspektiv, som ett socialpsykologiskt 

relationsproblem, som ett strukturellt/samhälleligt fenomen och som ett 

individualpsykologiskt problem (Larsson 2011, 46). 

En studie utförd av Nahar (2012) visade resultatet att kulturen i Bangladesh är 

utformad så att barn är en viktig inkomstkälla. Det är särskilt pojkar som är 

efterlängtade för att de kan göra familjens ekonomi mer säker, eftersom att 

klimatkatastrofer och sjukdomar förekommer.  Det fanns ojämlikheter mellan könen 

i Bangladesh både i städerna och på landsbygden. Studien visade även att bristande 

jämställdhet är ännu tydligare för barnlösa kvinnor. Barnlösa kvinnor ses som 

kvinnor som är utan make utanför hemmet. Männen vill då inte att de barnlösa 

kvinnorna ska jobba utanför hemmet eftersom att männen då anses som fattiga 

eftersom att de inte kan försörja sin kvinna. I Indien, enligt Rouchou (2013) anses de 

rika kvinnorna tycka att karriären är viktigare än barnafödande eftersom att de anses 

har satsat på karriären istället för att skaffa barn. De fattiga kvinnorna i Indien som 

lider av ofrivillig barnlöshet betraktas som utstötta eftersom att de varken har en 

karriär eller ett barn. De kvinnor som är infertila i Indien påverkas av samhället 

eftersom att samhället i Indien är utformat på så sätt att infertilitet är ett fel som 

ligger hos kvinnan. Författarna drar slutsatsen att bristande jämställdhet för infertila 

kvinnor kan utvecklas vid för lite kunskap och information om 

infertilitetsproblematik.   
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Infertilitet kan även bli en klassfråga då mer medicinisk teknik finns tillgängligt och 

alla människor har inte råd med den hjälp som erbjuds. I Sverige erbjuder 

landstingen en viss hjälp sedan får individerna bekosta behandlingarna själva och 

dessa har ett relativt högt pris (Fertilitetscentrum 2015). På så vis uppstår en 

klassfråga, att individer med god ekonomi har tillgång till hjälp medan andra inte 

har. Författarna har reflekterat över att infertilitet bör behandlas på lika villkor som 

andra sjukdomar, individer ska inte behöva bli särbehandlade eller diskriminerade 

relaterat till sin ofrivilliga barnlöshet. Författarna har även reflekterat över att det är 

en politisk fråga var samhällets resurser ska riktas och främst bör prioriteringar inom 

sjukvården ses över. 

Antonovskys salutogena teori KASAM, känsla av sammanhang, har författarna 

reflekterat kring under processens gång. I begreppet KASAM ingår tre komponenter 

där alla tre bidrar till en helhet av att känna en känsla av sammanhang. I detta ingår 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att förstå 

händelsen, i det här syftet vad infertilitet är och vad det innebär. Sedan är det viktigt 

att ha resurser för att hantera situationen så bra som möjligt. Den sista komponenten 

meningsfullhet kan bygga på att hitta ett nytt mål i livet när behandling inte lyckats 

eller att hålla kvar hoppet efter fler misslyckande behandlingar. Meningsfullhet 

bedöms vara den viktigaste komponenten (Langius-Eklöf och Sundberg, 2014, 56-

57). Varför författarna valt att koppla KASAM begreppet till litteraturstudien är för 

att hälsa kan uppstå när individen har en känsla av sammanhang, KASAM, som 

innefattar individens upplevelse av meningsfullhet och att kunna förstå och hantera 

det som sker (Hedelin, Jormfeldt och Svedberg 2014, 362). 

Litteraturstudiens sista huvudkategori påvisar betydelsen att finna en ny mening med 

livet när önskad graviditet inte uppstår. Med ett nytt mål i livet kan en känsla av 

frihet uppkomma. Människan utsätts för nya utmaningar hela livet, de kan vara 

positiva men även negativa konsekvenser som kan bidra till stress, ångest och 

nedstämdhet. Som omvårdnadspersonal är det därför viktigt att se varje individs 

behov av stöd och omhändertagande. Ett rutinmässigt omhändertagande av individer 

främjar inte de med låg känsla av sammanhang. En del individer har lättare att förstå 

och acceptera barnlösheten medan andra har det svårare och är i behov av långsiktig 

hjälp. Därför att det viktigt att vi som omvårdnadspersonal arbetar personcentrerat. 

Författarna bedömer att begreppet KASAM präglar studiens resultat då vikten av att 
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förstå och acceptera infertiliteten är viktig för att kunna hantera de motgångar som 

uppkommer och till sist kunna finna en ny mening i livet om behandlingarna inte 

lyckas. 

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva psykosociala aspekter vid infertilitet 

bland kvinnor och män. Utifrån studiens syfte, att beskriva individers upplevelser så 

valde författarna att använda sig av kvalitativa studier, som är studier som syftar till 

att skapa förståelse för en person och dennes livssituation (Segesten 2012, 99). De 

databaser som författarna valt att söka i är Cinahl och PubMed, just för att hitta 

studier inom omvårdnad. Sökningarna utökades med databasen Psychinfo, som är en 

databas med inriktning mot psykologi. Denna databas användes då syftet har en 

psykologisk inriktning. Sökorden som användes var till exempel “woman”, “men”, 

“infertility”, “psychosocial”, “experience” för att finna artiklar som är relevanta till 

litteraturstudiens syfte. Första sökningarna avgränsades till tio år, det vill säga 2005-

2015. Dock ansåg författarna att begränsningen blev för liten för att finna tillräckligt 

med bra material, så avgränsningen utökades till femton år, 2000-2015. Varför 

författarna använde sig av tidsavgränsning beror på att enligt Östlundh (2012, 74) är 

vetenskapligt material en färskvara och finns inget intresse av äldre material kan en 

avgränsning i tid vara bra. Författarna är intresserade av att veta hur infertila 

upplever de psykosociala konsekvenser i nutid och inte för alldeles för länge sedan då 

både vården och människors beteende ändras med tiden.  

 

Resultatet består av elva kvalitativa studier av medel och hög kvalitet. När författarna 

identifierat ett lämpligt antal studier var det dags att granska dem och sedan 

bestämdes vilka artiklar som skulle ingå i analysen. Författarna analyserade 

studierna enligt Fribergs femstegs modell, från helheten till delarna och sedan från 

delarna till en ny helhet (Friberg 2012, 127). Författarna har läst och analyserat 

studierna var för sig och sedan diskuterat dem för att undvika feltolkningar. Detta för 

att inte förringa eller överskatta artiklarnas resultat. Resultatet bygger på artiklar 

från Storbritannien, USA, Kanada, Iran, Australien, Taiwan, Bangladesh och 
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Sverige.  Då studierna är från så olika länder inom hela världen bidrar det till att 

litteraturstudiens resultat blir brett då det bygger på människors upplevelser från 

olika kulturer.  Detta bör beaktas som en styrka och som en svaghet, en styrka då det 

ger ett bredare perspektiv och en svaghet gällande överfarbarheten då det är så stora 

skillnader hur det är här i Sverige och hur det är i Bangladesh. Litteraturstudiens 

valda artiklar är alla skrivna på engelska. Författarnas modersmål är inte engelska 

och har därför översatt studierna med hjälp av lexikon. Detta bör uppmärksammas 

som en svaghet. Författarna har läst och granskat artiklarnas resultat utan att 

förvränga resultatet eller lagt in egna värderingar. 

 

Forskningsetisk diskussion 

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

forskningsetiken, det vill säga de överväganden som utförs under ett vetenskapligt 

arbete, gällande etik. Även litteraturstudier väcker etiska frågor (Kjellström 2012, 70-

86) och författarna har haft det i minnet under arbetets gång. En del studier visade 

på kulturella skillnader, till exempel att en del kvinnor blir 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. 

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

opålitligt sätt, till exempel genom att förändra materialet eller processen eller att 

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

 

SLUTSATS 

Studien visar att det finns likheter och skillnader hur män och kvinnor upplever 

infertilitet. Upplevelser som präglas av sorg, depression, stress och social isolering. 

Att få ett barn är en stor del, ofta livets mening, och därför kan infertilitet bidra till att 

individerna känner sig misslyckade. Infertilitet har en stor påverkan på förhållandet, 

främst negativa men även positiva. Att finna en ny mening med livet är en central del 

för att kunna gå vidare. Att få rätt stöd av partner, familj och av vård bidrar till 

minskade negativa konsekvenser. Som sjuksköterska är det viktigt att bemöta dessa 

individer med kunskap, förståelse och respekt. 
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Fortsatta studier 

Under artikelsökningen upplevdes det svårt att hitta relevanta studier som var 

utförda i Europa och som svarade på författarnas syfte. Författarna drar därför 

slutsatsen att det behövs mer forskning inom området då individernas erfarenheter 

förändras i takt med att samhället utvecklas. Ett förslag kan vara att studera mäns 

och kvinnors behov eller önskan av stöd från sjukvården före eller under pågående 

infertilitetsbehandling.  
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Bilaga 1  

Tabell 1 Söktabell och urval. Artiklarna är numrerade efter ordningen i artikelöversiktstabellen.  

 Datum Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 150402 Cinahl Experience 
AND 

Infertility 
AND failure 

33 6 3 1 

2 150403 Cinahl Infertility 
AND 

experience 

AND men 

36 7 4 1 

3 150403 Cinahl Experience 
AND 

Unsuccessful 
AND 

Infertility 

5 2 1 1 

4 150410 Cinahl Psychosocial 
AND 

Treatment 
AND 

Infertility 

215 9 3 1 

5 150411 Cinahl Experience 

AND 
qualitative 

study AND 
infertility 

66 11 5 1 
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6 150418 Cinahl Experience 
AND 

Infertility 
AND couples 

61 9 4 1 

7 150418 Cinahl Woman AND 
Couples AND 

childlessness 

17 4 2 1 

8 150420 PubMed Childless 
AND woman 

AND 
experienc* 

39 7 2 1 

9 150501 Psykinfo Childlessness 
AND 

Infertility 
AND 

experienc* 

27 5 3 1 

10 150504 Cinahl qualitative 
study AND 

intfertility 
AND Men 

9 3 1 1 

11 150504 Cinahl Couples AND 

infertility 
AND mean 

26 5 2 1 
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Bilaga 2 

Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Behboodi-Moghadam, 

Zahra.,Salsali, 

Mahvash., Eftekhar-

Ardabily, Hasan., 

Vaismoradi, Mojtaba., 

Ramezanzade,Fatemeh. 

2013 

Iran 

Experiences 

of infertility 

through the 

lens of 

Iranian 

infertile 

women: A 

qualitative 

study 

Att undersöka och 

beskriva iranska 

infertila kvinnors 

erfarenheter. 

En kvalitativ 

studie. 

 

Semistrukurera-

de intervjuer. 

 

Baserad på 

innehållsanalys. 

10 kvinnor Fyra huvudteman 

framkom bland 

annat "missbruk", 

"äktenskaplig 

instabilitet", 

"social isolering" 

och "förlust av 

självkänsla". 

Infertilitet 

påverkar både 

psykologiska och 

sociala 

välbefinnande. 

Medel 

Benasutti R, D. 

2003 

USA 

Infertility: 

Experiences 

and Meanings 

Att undersöka infertila 

kvinnors upplevelser 

vid infertilitet och 

betydelser som de 

förknippar med det. 

En kvalitativ 

studie. 

 

Fenomenologisk 

metod. 

4 kvinnor Deltagarnas 

erfarenhet av 

infertilitet 

påverkade dem 

fysiskt, 

känslomässigt, 

Psykologiskt och 

socialt. 

 

 

Medel 

Glover, L., McLellan, A., 

M Weaver, S. 

 

What does a 

fertility 

problem 

Att bidra till 

förståelsen av likheter 

och skillnader inom 

Kvalitativ studie.  

 

Semistrukturerade 

120 par blev 

tillfrågade om att 

delta i studien. Tio 

Två huvudteman 

framkom; 

”Förväntningar på 

Medel 
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2009 

 

Storbritannien. 

mean to 

couples? 

infertila par gällande 

betydelsen av 

infertilitet. 

intervjuer med 

paren 

tillsammans. 

 

Analyserades med 

hjälp av Grounded 

theory-metod. 

par deltog, det vill 

säga 110 par 

avstod. 

livet” och 

”Handskas med 

pågående 

fertilitetsproblem”.  

Resultatet visar 

att det finns 

skillnader mellan 

män och kvinnor i 

betydelsen av 

infertilitet och 

vikten av att bli 

biologisk förälder 

samt sättet att 

kommunicera. 

Hadley, R., Hanley, T., 

2011 

Storbritannien 

Involuntarily 

childless men 

and the 

desire for 

fatherhood. 

Att undersöka 

upplevelsen av 

barnlösa män och 

önskan om faderskap 

Kvalitativ metod. 

 

Intervju med 

öppna frågor. 

 

Grounded theory-

metod användes 

för analys. 

10 biologiskt 

barnlösa män 

Ofrivilligt barnlösa 

män rapporterade 

känslor som 

förlust, 

depression, 

utanförskap, 

isolering och ett 

ökat riskbeteende. 

Hög 

Johansson, M., Berg, 

M. 

2005 

Sverige 

Women’s 

experiences 

of 

childlessness 

2 years after 

the end of in 

vitro 

fertilization 

treatment. 

Beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

barnlöshet två år 

efter avslutad IVF 

behandling. 

Kvalitativ studie. 

 

Öppna 

intervjufrågor. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Åtta kvinnor deltog 

i studien. Tolv 

kvinnor bjöds in till 

studien, fyra 

nekade. 

Fem teman kom 

fram: ”Barnlöshet 

är en central del 

av livet”, ”IVF är 

en positiv och 

viktig del av livet”, 

”Kontakt med 

andra människor 

är viktig”, ”Hoppet 

att bli gravid lever 

kvar” och ”Försök 

att hitta andra 

viktiga centrala 

värden i livet”. 

Hög 

Lee, T., Chu, T. The Chinese Syftet med denna Kvalitativ studie. 32 män i åldern Fem kategorier Medel 
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2001 

 

Taiwan 

experience of 

male 

infertility 

studie var att 

beskriva erfarenheter 

av män som fått 

diagnosen infertilitet 

som lever med en 

kvinna som är fertil. 

 

I studien 

användes en 

deskriptiv design 

baserad på 

textdata från 

djupgående 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys 

31-55 år blev 

förfrågade, 30 män 

deltog. 

framkom i denna 

studie. Emotionell 

reaktion efter 

diagnos, stress 

efter diagnos och 

av att hålla den 

hemligt och sorg 

över att ej kunna 

föra arvet vidare. 

McCarthy, MP 

2008 

USA 

Women's 

lived 

experience of 

infertility 

after 

unsuccessful 

medical 

intervention 

Att utforska 

fenomenet i kvinnors 

upplevelse av 

infertilitet till följd av 

misslyckad 

infertilitetsbehandling. 

En kvalitativ 

studie. 

 

Hermeneutisk- 

fenomenologisk 

inriktning. 

22 kvinnor De infertila 

kvinnorna 

upplever en 

existentiell kris 

under 

behandlingen. De 

berörs 

emotionellt, 

psykosocialt och 

själsligt under en 

längre tid. 

Medel 

Nahar, P., Richters,A. 

2011 

Bangladesh 

Suffering of 

childless 

women in 

Bangladesh: 

the 

intersection 

of social 

identities of 

gender and 

class 

Belysa barnlöshet i 

Bangladesh och 

särskilt kvinnors 

lidande. 

Datainsamling av 

livs historier 

under 2003-2004 

20 fattiga kvinnor 

från landsbygden 

och 11 utbildade 

medelklassbarnlösa 

kvinnor 

Tre teman 

framkom: Sociala, 

ekonomiska och 

känslosamma 

konsekvenser. 

Medel 

Peters, K., Jackson, D., 

Rudge, T., 

 

2011 

 

Australien 

Surviving the 

adversity of 

childlessness: 

Fostering 

resilience in 

couples 

Denna studie syftar 

till att trots 

motgångar kunde par 

hitta positiva föjlder 

vid barnlöshet efter 

behandling. 

Denna studie 

kommer från en 

större studie som 

använde en 

kvalitativ 

berättande 

5 gifta par med 

diagnosen 

infertilitet trots 

behandling var 

med i studien 

Tre teman kom 

fram under 

berättelserna: 

svårigheterna att 

leva mot de 

normala 

Hög 
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sammanställning 

av historier av par 

som fortfarande 

var barnlösa trots 

behandling. 

berättelserna, 

trots barnlösheten 

blev bandet 

mellan paren 

starkare och att 

ställa uppnåbara 

mål. 

Read C, S., Carrier 

Marie-Eve., Boucher 

Marie-eve., Whitley 

Robert., Bond Sharon., 

Zelkowits, Phyllis. 

 

2014 

Canada 

Psychosocial 

services for 

couples in 

infertility 

treatment: 

What do 

couples really 

want? 

Att beskriva de 

psykosociala stöd 

som infertila par 

önskar för att klara 

infertilitets relaterade 

ångest 

En kvalitativ 

studie 

med intervjuer. 

 

Tematisk 

analysmetod. 

32 infertila 

heterosexuella par 

Infertila par 

uttryckte många 

behov av 

psykosociala stöd, 

men ofta kände 

att stöden inte var 

tillgängliga. 

Medel 

Su, T. J, Chen, Y. C. 

2006 

Taiwan 

Transforming 

hope: the 

lived 

experience of 

infertile 

women who 

terminated 

treatment 

after in vitro 

fertilization 

failure 

Utforska upplevelsen 

av infertila kvinnor 

som har avslutad 

misslyckad IVF 

behandling. 

Kvalitativ design. 

Intervju via 

telefon. 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

24 kvinnor Ett huvudtema 

uppkom: 

”Omvandla hopp”. 

Känslor som 

visade sig är att 

acceptera 

infertiliteten, 

tillkännage 

behandlingens 

begränsningar och 

att omvärdera 

framtiden. 

Medel 
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