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Sammanfattning 

Bakgrund 

Infertilitet innebär att en individ inte kan bli gravid efter minst tolv månaders oskyddat 

samlag. Trots utredning får cirka 10–15% som svar att de är oförklarligt barnlösa. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av ofrivillig barnlöshet ur ett 

parperspektiv samt att beskriva undersökningsgrupperna i utvalda artiklar 

Metod 

Studien var en beskrivande litteraturstudie. Datainsamling genomfördes via databaserna 

CINAHL och Medline via PubMed, resultatet grundades på 13 stycken vetenskapliga 

artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Huvudresultat 

Dataanalysen av de 13 inkluderade artiklarna resulterade i sex teman. ”Förväntningar 

med livet”, ”Längtan efter barn”, ”Att inte ha kontroll”, ”Stigmatisering och 

utanförskap”, ”Hur förhållandet påverkas” och ”Att stötta och uppleva stöd”. 

Artiklarnas urvalsgrupper analyserades utifrån ålder, kön, typ av partnerskap samt 

studiens land. 

Slutsats 

Längtan efter ett barn resulterade i känslor av ilska, orättvisa och ånger över de 

prioriteringar som funnits i livet. Många par ifrågasatte meningen med livet och 

upplevde att de tappat kontrollen. De som drabbats av ofrivillig barnlöshet behöver ses 

som individer och få anpassad vård efter eget behov, för att ge en ökad trygghet och 

bidra till ett bättre stöd. 

Nyckelord 

Infertilitet, par, upplevelser. 

  



 

 

Abstract 

Background 

Infertility signifies that an individual cannot achieve pregnancy after at least twelve 

months of unprotected intercourse. Despite the investigation, about 10-15% receive the 

answer that they are inexplicably childless. 

Aim 

The purpose of the literature study was to describe the perception of involuntary 

childlessness from a couple perspective and describe the sample groups in chosen 

articles. 

Method 

The study was a descriptive literature study. Data was collected from databases 

CINAHL and Medline via PubMed, the result was based on thirteen scientific articles 

with qualitative and quantitative approach. 

Results 

The data analysis of the 13 included articles resulted in six themes. ” Life expectations”, 

”The longing for children”, ”To not have control”, ”Stigmatization and exclusion”, 

”How the relationship is affected” and ”Support and experience of support”. The 

selection groups of the articles were analyzed based on gender, age, kind of partnership 

and the country of the study. 

Conclusion  

The longing for a child resulted in feelings of anger, injustice and regret over the 

priorities earlier in life. Several couples questioned the meaning of life and experienced 

a loss of control. Those who suffer from involuntary childlessness need to be seen as 

individuals and get adapted care to their own needs, in order to increase their confidence 

and contribute to a better support. 

Keywords 

Couples, experiences, infertility 
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1.0 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Enligt Andén Angelström och Sundström (2013) är tanken att en dag skaffa barn för många 

människor bland det mest naturliga i världen. Fertilitet beskrivs som en styrka och en del av 

kvinnans identitet. Med fertilitet ges valet att i framtiden kunna få barn. Att vara gravid anses 

av många vara något som gör livet komplett och en del av livets innersta betydelse. Fertilitet 

innebär förmåga att välja graviditet eller inte, att själv kunna fatta beslutet och inte lämna det 

till kroppen (Söderberg, Lundgren, Olsson & Christensson 2011). 

Begreppet infertilitet innebär att en individ är ofrivilligt barnlös (Farmen & Hol 2009). Enligt 

World Health Organization (2018) anses individen vara infertil efter minst tolv månader av 

regelbundna, oskyddade samlag utan att lyckad graviditet uppstått. Kvinnor kan drabbas dels 

av primär och dels av sekundär infertilitet. Kategorin primär infertilitet omfattar de kvinnor 

som inte kan bära ett barn, antingen på grund av oförmåga att bli gravida trots försök under 

minst ett år eller på grund av oförmåga att framföda ett levande barn. Detta innebär att de som 

genomgår en graviditet och råkar ut för spontana missfall eller endast framföder dödfödda 

barn räknas till primärt infertila kvinnor. Sekundär infertilitet innebär att berörda kvinnor 

tidigare kunnat bli gravida och framföda levande barn, men nu får plötsliga missfall eller 

framföder dödfödda barn (WHO 2018). Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel och 

Stevens (2010) genomförde en studie med bayesisk hierarkisk modell, där de uppskattade 

förekomsten av primär och sekundär infertilitet. Studien visade en uppskattning av 1,9 % med 

primär infertilitet och 10,5% med sekundär infertilitet bland kvinnor i åldrarna 20–44 i 190 

länder. I Sverige drabbas Cirka 10-15% av alla par av ofrivillig barnlöshet (Socialstyrelsen 

2009). Risken för barnlöshet ökar med ett senareläggande av barnafödande då kvinnans 

fruktsamhet minskar vid 35 års ålder och missfallsfrekvensen ökar (Socialstyrelsen 2005). 

 

1.2 Parrelationer 

En parrelation kan se olika ut och skiljer sig numera från den traditionella 

kärnfamiljsmodellen som består av mamma, pappa och barn (RFSU 2018). Med en 

parrelation menas två personer som är gifta eller nära varandra på ett romantiskt eller sexuellt 

vis (English Oxford Living Dictionaries 2018). En parrelation kan vara heterosexuell och 

bestå av en kvinna och en man, den kan även vara homosexuell och bestå av två män eller två 

kvinnor (UMO 2018).  
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1.3 Definition av upplevelse 

En upplevelse skapas av en erfarenhet i livet.  När en person är med om något i livet ger den 

erfarenheten ett intryck, vilket skapar en upplevelse. En upplevelse är en känsla som 

exempelvis kan beskrivas som minnesvärd, spännande, omvälvande eller gripande (Svenska 

akademiens ordbok 2011). 

 

1.4 Fertilitetsutredning  

Orsakerna till infertilitet varierar mellan kvinnor och män, det är däremot lika vanligt att 

orsaken finns hos kvinnan som mannen (Socialstyrelsen 2005). För att utröna vad som orsakar 

ofrivillig barnlöshet krävs det att paren genomgår en fertilitetsutredning (Anden Angelström 

& Sundström 2013). En fertilitetsutredning består av en medicinsk undersökning och en 

anamnes. Information samlas in om bland annat sjukdomshistoria, medicinering, operationer 

och eventuella tidigare graviditeter (Socialstyrelsen 2016). 

 

Kvinnan genomgår generellt fler undersökningar än mannen. Utredningen börjar med att 

kvinnan får lämna blodprover för undersökning av hormonhalter (Bratt 2013). Hos kvinnan 

orsakas infertilitet vanligtvis av hormonella rubbningar eller skador i äggledare 

(Socialstyrelsen 2005). Därför undersöks även kvinnans äggledare med hjälp av ultraljud 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010).  Mannen får lämna ett eller flera 

spermieprover för att mäta hur många spermier det finns i sädesvätskan samt sädeskvalitet 

och rörlighet (Anden Angelström & Sundström 2013).  För mannen är den manifesta orsaken 

till infertilitet endera störningar i spermabildningen eller spermaproduktionen (Socialstyrelsen 

2005). Gemensamt för män och kvinnor är psykogena faktorer, dålig allmän hälsa, 

immunologiska faktorer samt svårigheter för att praktiskt genomföra samlag (Farmen & Hol 

2009). 

 

1.5 Behandlingsmetoder för ofrivillig barnlöshet 

Enligt Socialstyrelsens rapport kring reproduktiv hälsa har antalet barnlösa kvinnor i Sverige 

minskat successivt under 1900-talet (Socialstyrelsen 2005). Det finns flera tillvägagångsätt 

vid assisterad befruktning. Assisterad befruktning kan ske via insemination, där spermier 

injiceras direkt in i livmodern. Det kan även ske utanför kroppen via intra-cytoplasmatisk 

spermieinjektion (ICSI) eller in vitro fertilisering (IVF). IVF innebär att könsceller förs 

samman i ett provrör i syfte att befrukta ägget. Vid ICSI injiceras en spermie istället direkt in i 

äggets cytoplasma som uthämtats från kvinnan (Socialstyrelsen 2003). Vid bägge 

behandlingar förs ägget som utvecklats till ett pre embryo sedan in i kvinnans livmoder 
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(Borgfeldt et al. 2010). Kvinnan genomgår en hormonbehandling med syfte att stimulera 

äggstockarna för att öka antalet mogna ägg innan behandlingsmetoderna (Socialstyrelsen, 

2003). 

IVF är idag den vanligaste behandlingsmetoden vid ofrivillig barnlöshet, dock resulterar 

endast omkring 25 % av behandlingarna i en framgångsrik graviditet (Socialstyrelsen 2005). 

När orsaken till infertiliteten ligger hos både kvinnan och mannen kan en donation av 

könsceller bli aktuell (Borgfeldt et al. 2010). 

 

1.6 Psykosocial påverkan 

Trots att det finns alternativa metoder för att uppnå graviditet är det inte en garanti att bli 

gravid (Andén Angelström & Sundström 2013). Till skillnad från de som kan få barn naturlig 

väg ställer vården ofta krav på de som är ofrivilligt barnlösa. Bland annat är det vanligt med 

krav gällande, ålder, vikt och rökvanor (Arvis, Lehert & Guivarc´h-Levêque 2012). 

Enligt Behnaz et al. (2018) finns det ett sociokulturellt värde i att skapa familj i många 

samhällen och menar att infertilitet kan leda till social och psykologisk stress. Ett sätt att mäta 

den psykologiska påverkan som infertilitet har på individer är att mäta individernas livskvalité 

före, under och efter behandling (Kim, Shin & Yun 2018). Det är enligt Read et al. (2014) 

betydelsefullt för infertila personer att få stöd och hjälp från vårdpersonal som har information 

och kunskap om infertilitet. Det är även viktigt för personerna att få information om utredning 

och behandling från personal som vet och förstår den situation som de befinner sig i. 

Utöver påverkan på individerna och relationen påverkas även personer runt om dem, då de 

också behöver lära sig att acceptera och hantera situationen. Det finns många som inte förstår 

vad paret eller individen går igenom. Genom att kommunicera med de drabbade och stötta 

dem kan det bli mer hanterbart för dem, och situationen kan kännas mindre hopplös (Isbir & 

Ozan 2018). Enligt Allan (2001) upplever sjuksköterskor svårigheter med att bemöta infertila 

patienter. De menar att det på grund av otillräcklig kunskap inom området har svårt att 

bemöta dessa patienters upplevelser och känslor. 

 

1.7 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans specifika kompetensområde är omvårdnad och omfattas av patientnära arbete 

och vetenskapligt kunskapsområde. Den legitimerade sjuksköterskan skall präglas av ett etiskt 

förhållningsätt och har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017b). Sjuksköterskor arbetar idag efter International Council of 

Nursing (ICN) etiska kod som beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/29707927
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/29707927
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/29707927
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Dessa ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2017a).  Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och 

leder omvårdnadsarbetet i samverkan med team, patient och närstående. Omvårdnaden skall 

omfatta patientens specifika behov och upplevelser fysiska såväl som psykosociala, andliga 

och kulturella dimensioner (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). 

Som sjuksköterska förväntas de kunna bemöta den enskilda människan och skapa en relation 

tillsammans med individen för att öka känsla av trygghet och delaktighet. Även att kunna 

bemöta individens sjukdomsupplevelse, alla människor är olika och bör bemötas därefter 

(Willman 2014). 

 

I samband med infertilitet och alla de undersökningar och behandlingar som par genomgår, 

spenderas mycket tid och energi inom sjukvården. Som sjuksköterska är det därför viktigt att 

vara närvarande, ha en bra kommunikation, visa medkänsla och tydlig kompetens för 

situationen (Hershberger & Kavanaugh 2008). Omu och Omu (2010) beskriver 

sjuksköterskans arbetsuppgifter vid infertilitetbehandling som bland annat kontroll av vitala 

parametrar, vikt, läkemedel, delta vi konsultering med läkare och fysiska undersökningar samt 

att uppmuntra paren.  Med uppmuntran syftas det på betryggande, kommunikation, stöd och 

information. Sjuksköterskorna är även de som ger en bättre förklaring på det läkarna 

informerat dem om, och finns där för att stötta och lugna dem under behandling (Omu & Omu 

2010). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver personcentrerad vård som ett alternativ för att 

underlätta vården. Med personcentrerad vård syftas att tillgodose alla de behov som finns hos 

människan, det vill säga fysiska behov såväl som andliga, existentiella, sociala och psykiska 

behov. Med denna typ av vård respekteras och bekräftas personens upplevelser och tolkningar 

av hälsa och ohälsa, personens subjektiva perspektiv anses likvärdig med det professionella 

perspektivet. Arbetar sjuksköterskan utifrån denna typ av vård ses inte personen som en sjuk 

patient i behov av vård, utan även som den egentliga personen. Att arbeta som sjuksköterska 

utifrån detta perspektiv innebär att möjliggöra för personen att leva det liv som vill levas trots 

sjukdom och ohälsa, för att ge personen något meningsfullt i livet. För att tillgodose detta 

krävs god kunskap om personens värderingar, behov, synsätt, intressen, vanor och 

prioriteringar (Svensk Sjuksköterskeförening 2016). För att kunna tillämpa personcentrerad 

vård krävs både tid och erfarenhet. Utbildning kring hur personcentrerad vård fungerar kan 

underlätta användningen i praktiken. Genom att tillämpa sig av personcentrerad vård kan även 
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tid besparas. Med detta menas att alla inte är ute efter samma typ av vård, och att alla inte vill 

ha det på samma vis. Genom att då lyssna på personen kan rätt vård ges tidigare (Steenbergen, 

Van der Steen, Smith, Bright & Maarten 2013).  

 

1.8 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee beskrev varje enskild människa som en unik person med personliga 

upplevelser av lidande och förlust i sin referensram. Hon syftade på att människan har en 

benägenhet och förmåga att söka en mening vid lidande, sjukdom och smärta. Sjukdom och 

lidande ansågs ge människan en speciell möjlighet att växa och utvecklas på ett personligt vis, 

hon menade även att kultur har en betydelse för uppfattningen. Travelbee poängterade 

behovet av att sjuksköterskor ska ha en klar förståelse för vad hälsa är. Individer kan uppleva 

hälsa trots ohälsa, och ohälsa trots hälsa. Hon ansåg att hälsa ska definieras individuellt, 

utifrån individens upplevelser. Omvårdnadens mål för Travelbee var att hjälpa individer 

hantera, bära och finna mening i de erfarenheter som kommer till följd av lidande och 

sjukdom. Hon menade att sjuksköterskan kan hjälpa dem hantera lidandet, genom att 

understödja hoppet hos de människor som lider. Kärnan av hopp beskrevs vara tillit till 

omvärlden, vilket utvecklas genom att individens behov tillgodoses och hjälp ges vid behov. 

En person som hoppas på något hoppas på en bra förändring i framtiden, även om den i 

nutiden präglas av förtvivlan. För att kunna tillgodose individers behov tog Travelbee avstånd 

till definitionerna patient och sjuksköterska. Hon menade att en god omvårdnad kommer ur 

skapandet av en mellanmänsklig relation, vilket kommer från mellanpersoner och inte roller 

(Kristofferson 2006; Travelbee 1996). 

 

1.9 Problemformulering 

Sjuksköterskan skall bemöta den enskilda människan och skapa en relation för att öka känsla 

av trygghet och delaktighet. Alla individer är olika och skall bemötas därefter. Infertilitet är 

ett vanligt problem i samhället och påverkar individer både psykiskt och fysiskt. I dagens 

samhälle söker sig allt fler till vården för hjälp med reproduktion, men trots att det finns 

alternativa metoder för att uppnå graviditet är det inte en garanti till lyckad graviditet. 

Tidigare studier visar på att sjuksköterskor upplever vissa svårigheter vid bemötande av 

infertila på grund av bristande kunskap.  Det finns ett flertal studier som beskriver individens 

upplevelse av ofrivillig barnlöshet och visar ett samband mellan mental påfrestning hos 

individen och ofrivillig barnlöshet. Då omvårdnad skall omfamna individers specifika behov, 
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finns det ett behov av att beskriva upplevelsen av ofrivillig barnlöshet i parrelationer för att 

sjuksköterskor ska få en bättre förståelse, för att kunna stötta och bemöta paren bättre. 

 

1.10 Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen av ofrivillig barnlöshet i parrelationer 

samt att beskriva undersökningsgrupperna i utvalda artiklar. 

Hur upplever individer i en parrelation ofrivillig barnlöshet? 

Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna? 

2.0 Metod 
 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Sökningen av artiklar gjordes via Högskolan i Gävle bibliotekstjänster. De databaser som 

användes var Medline via PubMed och CINAHL som enligt Polit och Beck (2017) är 

uppmärksammade som de främsta källorna inom medicinsk litteratur och även innehåller 

omvårdnadsforskning. Vid sökningarna i Medline via Pubmed användes MeSH temer 

(Medical Subject Headings). Användning av MeSH termer underlättar sökningar inom ett 

visst ämne då alla artiklar kopplade till ämnet kommer upp på en sökning (Polit & Beck 

2017).  

Sökorden som användes i Medline via PubMed var “infertility” (MeSH), “involuntary” och 

“childlessness” för att få fram rätt målgrupp i sökningarna. Även sökorden “couples” samt 

“relations” användes då författarna var intresserade av parperpektivet. Utöver dessa användes 

sökordet “psychological” då författarna ville undersöka den psykologiska och emotionella 

påverkan och “experience” då upplevelser och erfarenheter var av intresse för att besvara 

syftet. Sökorden som användes i CINAHL var infertility, experience, couples och treatment. 

Sökordet ”treatment” användes då författarna ville se om det fanns en koppling mellan 

behandling och påverkan emotionellt och fysiskt. 

Sökorden användes i olika kombinationer och kombinerades med booleska söktermen AND 

som enligt Polit och Beck (2017) är ett effektivt sätt att smalna av och specificera en sökning. 

Sökningen begränsades sedan till publikationer inte äldre än 10 år i samtliga databaser. I 

CINAHL användes även begränsningen peer reviewed och begränsades till endast studier på 

engelska. I databasen Medline via PubMed användes begränsningen humans, fritt tillgängliga 

i full text via Högskolan i Gävle. Sökningarna presenteras i en tabell, se tabell 1.  
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2.3 Tabell 1. Sökstrategier 

Databas Begränsningar Söktermer Antal träffar Möjliga 

artiklar 

Valda artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år 

Humans 

Full text 

Högskolan i Gävle 

2018-08-29 

Infertility (MeSH) 

AND Couples 

AND 

Psychological 

209 8 6 

Medline via 

PubMed 

10 år  

Humans 

Full text 

Högskolan i Gävle 

2018-08-29 

Infertility (MeSH) 

AND Couples 

AND 

psychological 

AND relations 

34 2 0 

Medline via 

PubMed 

10 år 

Humans 

Full text 

Högskolan i Gävle 

2018-08-29 

Infertility (MeSH) 

AND Experiences 

AND Couples 

49 13 3 

Medline via 

PubMed 

10 år 

Humans 

Full text 

Högskolan i Gävle 

2018-08-30 

Infertility (MeSH) 

AND Childlessness 

AND Involuntary 

37 1 0 

CINAHL 2008–2018 

Peer Reviewed 

English 

2018-08-30 

Infertility AND 

Experience AND 

Couples 

47 5 1 

CINAHL 2008–2018 

Peer Reviewed 

English 

2018-08-30 

Infertility AND 

Experience AND 

Treatment 

120 7 3 

Total   496 36 13 

 

2.4 Urvalskriterier 
För att finna lämpliga studier med relevant information tillämpades inklusionkriterier och 

exklusionskriterier. IMRAD (Introduction, Method, Result and Discussion) användes som 

strategi för att garantera vetenskaplig grund i artiklarna (Polit & Beck 2017).  

Inklusionskriterier: De vetenskapliga artiklar som inkluderades var endast empiriska 

vetenskapliga artiklar, med främst kvalitativ ansats men även artiklar kombinerade av 

kvalitativ och kvantitativ ansats. En artikel med mixad metod användes och fokus låg då på 

den kvalitativa delen. Artiklarna skulle vara av relevans för arbetets syfte samt 

frågeställningar. 

Exklusionskriterier: De artiklar som exkluderades var litteraturstudier, studier som inte var 

tillgängliga via Högskolan i Gävle och artiklar som inte gick att öppna. Även studier på andra 
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språk än engelska, studier som inte berörde människan samt studier som inte berörde 

patientperspektivet uteslöts. 

 

2.5 Urvalsprocessen  
När kombinationen av de valda sökorden gjordes i databaserna CINAHL och Medline via 

PubMed resulterade det i totalt 496 artiklar. Av dessa 496 artiklar exkluderades 145 artiklar 

på grund av att rubriken var irrelevant, vilket resulterade i att 351 artiklar kvarstod. De 

resterande artiklarna granskades översiktligt utifrån abstrakt där totalt 225 artiklar 

exkluderades på grund av att de hade kvantitativ ansats, var litteraturstudier, artiklar på annat 

språk än engelska samt artiklar som inte ansågs svara på syfte och frågeställningar. Kvar blev 

då 126 artiklar där abstrakt granskades ingående. Av dessa artiklar uteslöts 39 artiklar då 

endast abstract var tillgängligt och de inte gick att öppna i sin helhet. Sedan exkluderades 17 

artiklar då de var dubbletter. Efter detta återstod 70 artiklar, av dessa föll 57 artiklar bort då de 

inte var ur patientperspektiv eller inte ansågs vara tillräckligt beskrivande för att besvara 

syftet. Därmed återstod 13 artiklar. Urvalsprocessen presenteras i figur 1. 

 
Figur 1. Visar urvalsprocess vid litteratursökningen 

 

2.6 Dataanalys 

De återstående 13 artiklarna numrerades från ett till 13, för att sedan granskas enskilt av 

författarna. Fokus lades främst på artiklarnas resultat och metod och lästes noga igenom för 

att sedan granskas och jämföras gemensamt av studieförfattarna. Även introduktion och 

diskussion granskades. Författarna kom fram till sex olika teman efter att ha granskat 

artiklarna, varje tema fick då en egen färg. Artiklarna färgkodades sedan för att kunna urskilja 

skillnader och koppla samman likheter, detta är enligt Polit och Beck (2017) ett effektivt sätt 

att kategorisera information och strukturera upp ett arbete. Författarna använde även lappar 
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för att urskilja huvudtema på artiklarna. Författarna samlade sen in information utifrån 

färgkodningen till en rubrik i taget. Med hjälp av stödord och stödmeningar kunde författarna 

koppla ihop sammanstämmande information och stärka med flera referenser. För att besvara 

den metodologiska frågeställningen granskades undersökningsgrupperna i artiklarna. 

Information gällande ålder, könsfördelning, typ av partnerskap och studiens land antecknades 

artikel för artikel. Författarna sammanfattade sedan informationen som hittades i 

underrubrikerna: ”Ålder”, ”Kön”, ”Typ av partnerskap” och ”Studieland”. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturöversikt har författarna en objektiv inställning till det studerade materialet, 

egna värderingar har inte vägts in i resultatet. Ingen medveten plagiering, förfalskning eller 

förvrängning förekommer. 

Oavsett om artiklarna stötte eller motsatte sig författarnas åsikter presenterades och 

redovisades samtliga artiklar. 

 

3.0 Resultat 
Litteraturstudien baserades på 13 stycken kvalitativa studier samt en studie med kombinerad 

ansats, där endast den kvalitativa delen användes. Resultatet presenteras utifrån sex stycken 

underrubriker som framkom utifrån dataanalys: ”Förväntningar med livet”, ”Längtan efter 

barn”, ”Att inte ha kontroll”, ”Stigmatisering och utanförskap”, ”Hur förhållandet påverkas” 

och ”Att stötta och uppleva stöd”. En sjunde underrubrik finnes för den metodologiska 

frågeställningen i studien: ”Metodologisk aspekt”. Sammanställning av resultat och syfte av 

de inkluderade artiklarna finns i bilaga 2. Beskrivning av de inkluderade artiklarnas metod 

finns i bilaga 1. 

 

3.1 Förväntningar med livet  

Fortplantning beskrevs av både kvinnor och män som en naturlig process i livet och något de 

förväntat sig kunna göra (Glover, McLellan & Weaver 2008; Talisa Arya & Dibb 2016; Teg-

Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). Kvinnor beskrev känslomässig smärta, psykologisk 

tortyr och jämförde infertiliteten med en dödsdom (Ying, Wu & Loke 2015). Män beskrev 

infertiliteten som en förlust av manlighet och menade att målet med deras existens ansågs 

vara att kunna reproducera (Talisa Arya & Dibb 2016). 

Paren talade om förväntningarna de haft i livet om att träffa rätt person, bli förälskad och bli 

gravida. Många par hade livsplaner och förväntade sig kunna skaffa barn när de ville och såg 
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även barn som det slutliga målet (Glover, McLellan & Weaver 2008; Teg-Neefah Tabong & 

Baba Adongo 2013). När infertiliteten var ett faktum ifrågasatte många meningen med livet 

vilket medförde upprörande känslor (Glover, McLellan & Weaver 2008; Talisa Arya & Dibb 

2016). Enligt Teg-Neefah Tabong och Baba Adongo (2013) och Fledderjohann (2012) 

upplevde paren både depression och frustration på grund av infertiliteten. En del berättade att 

de inte kunde sluta tänka på det faktum att de inte kunde få barn och att det resulterade i stress 

samt flera timmar av gråt (Fledderjohann 2012). 

 

Infertiliteten orsakade känslor som ”vad har vi gjort för fel” och situationen upplevdes som 

orättvis (Glover, McLellan & Weaver 2008). Paren beskrev även känslor av ångest, rädsla, 

sömnsvårigheter (Ying, Wu & Loke 2015), depression och frustration (Teg-Neefah Tabong & 

Baba Adongo 2013).  Känslor av ofullständighet, skuld och skam var återkommande bland de 

infertila paren och flera såg deras förhållande som ofullständigt utan barn, de beskrev 

graviditet och att skaffa barn som att sluta en cirkel för att uppleva en komplett familj (Loke, 

Yu & Hayter 2010; Talisa Arya & Dibb 2016; Glover, McLellan & Weaver 2008). Andra 

beskrev infertilitet som att sörja en död och gå igenom en sorgeprocess (Teg-Neefah Tabong 

& Baba Adongo 2013).  

 

3.2 Längtan efter barn 

Det fanns en längtan efter ett biologiskt barn, bland annat talade kvinnor om att graviditet och 

födsel var en viktig process för att bli en mamma, de lyfte vikten av den biologiska 

upplevelsen för att känna sig som en mamma och som en kvinna (Glover, McLellan & 

Weaver 2008; Loke, Yu & Hayter 2010). De som deltog i Loke, Yu och Hayter (2010) studie 

ansåg inte adoption som ett alternativ då de föredrog att ha ett biologiskt barn, de belyste 

vikten av det blodsliga bandet och att gå igenom en graviditet (Loke, Yu & Hayter 2010). Att 

adoptera beskrevs även som att uppfostra någon annans barn, paren menade att de mycket 

hellre gick igenom smärta för att bli gravida själva än att adoptera (Ying, Wu & Loke 2015). 

 

Längtan efter barn resulterade för flera par i en ilska över att inte kunna göra något som 

ansågs vara så naturligt (Glover, McLellan & Weaver 2008; Teg-Neefah Tabong & Baba 

Adongo 2013). Det framkom även att det fanns en ilska och frustration gentemot andra par 

som blev gravida, samt en avundsjuka över att inte själva kunna bli det (Glover, McLellan & 

Weaver 2008; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). Generellt uttryckte kvinnor en 

större frustration över att inte kunna bära ett biologiskt barn (Teg-Neefah Tabong & Baba 
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Adongo 2013; Loke, Yu & Hayter 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008). Män upplevde 

inte samma frustration kring att se andra gravida och var även mindre benägna att tala om 

känslor och avundsjuka. De hade en mer ”om det händer, så händer det” attityd (Glover, 

McLellan & Weaver 2008; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013; Loke, Yu & Hayter 

2010). Paren i Teg-Neefah Tabong och Baba Adongo (2013) studie uttryckte att vissa dagar 

var svårare att finna acceptans och tanken på ett liv utan barn blev för mycket, de talade om 

vikten av att hitta strategier för att kunna hantera barnlösheten och fokusera på framtiden. 

 

I Glover, McLellan och Weaver (2008) studie upplevde deltagarna att även om de skulle bli 

gravida till slut, fanns sorgen alltid kvar över att de inte kunnat reproducera på naturlig väg. 

Andra menade att det inte spelade någon roll hur barnet blev till, då de hade en sån längtan 

efter ett barn. De syftade på att behandlingen var tuff och smärtsam, men att graviditeten var 

en belöning som gjorde det värt (Dornelles et al. 2015). Vissa upplevde en typ av rädsla när 

de lyckats bli gravida efter behandling, bland annat rädsla för att röra sig ifall att barnet skulle 

ta skada eller dö (Ying, Wu & Loke 2015; Dornelles et al. 2015). En del par vägrade att 

acceptera barnlösheten och insisterade på att fortsätta försöka och genomgå behandling, med 

hopp om att bära ett biologiskt barn (Ying, Wu & Loke 2015). Andra par upplevde att det inte 

fanns något syfte med att fortsätta försöka, vilket resulterade i att samlag med partnern 

upphörde (Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). En del par accepterade barnlösheten 

genom att se det positiva med att inte ha barn (Loke, Yu & Hayter 2010). 

 

3.3 Att inte ha kontroll 

Många par talade om livsplaner som på grund av infertiliteten inte kunde fullföljas och då 

medförde en känsla av förlorad kontroll (Glover, McLellan & Weaver 2008; Ying, Wu & 

Loke 2015). En del par kände sig frustrerade över att inte vara i fas med livsplanen och inte 

veta om den kunde fullföljas (Glover, McLellan & Weaver 2008), medan andra kände press 

över att åldern skulle påverka resultatet (Ying, Wu & Loke 2015). Att inte veta om en 

graviditet var möjlig eller kunde fullbordas medförde ångest (Glover, McLellan & Weaver 

2008; French, Sharp & Turner 2015; Ying, Wu & Loke 2015). Samtliga deltagare i French, 

Sharp och Turner (2015) studie beskrev befruktningsprocessen och de första 

graviditetsveckorna som en ångestfylld period, att inte ha kontroll över om graviditeten skulle 

lyckas eller misslyckas medförde att samtliga valde att förvänta sig ett misslyckande för inte 

behöva sörja en förlust. Deltagare i Dornelles, Maccallum, Lopes, Piccinini och Passos (2015) 
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studie upplevde dock att de inte hade rätten att känna sig upprörda eller besvikna då de fick 

hjälp med infertiliteten, och då förhoppningsvis kunde uppnå sina drömmar att bli föräldrar. 

En del par beskrev ovissheten som en psykisk tortyr och upplevde en rädsla som jämförs med 

att vänta på en dödsdom (Ying, Wu & Loke 2015). 

 

3.4 Stigmatisering och utanförskap 

Många barnlösa par uppgav att det sociala livet påverkats negativt, flera upplevde att de inte 

riktigt passade in i sammanhang där familj och vänner samlades och barn var närvarande 

(Loke, Yu & Hayter 2010). När andra talade om barn kände de sig isolerade och utanför, 

vilket resulterade i att paren undvek sociala sammanhang där barn var närvarande (Loke, Yu 

& Hayter 2010) eller där andra gravida kvinnor fanns då det upplevdes som smärtsamt 

(Glover, McLellan & Weaver 2008; Loke, Yu & Hayter 2010). Flera par upplevde att sociala 

sammanhang var pinsamma då de ständigt fick frågan ”när ska ni skaffa barn?”. De kunde 

även få kommentarer om att de inte var lämpliga att exempelvis undervisa barn då de inte 

hade egna (Loke, Yu & Hayter 2010). Om de dock lyckades få barn efter behandling kunde 

ändå stora delar av samhället vara skeptiska till barnet. En del kunde till och med anse att 

barnet inte var parets egna, att det inte tillhörde dem (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari 

& Simbar 2015). Par upplevde även att de exkluderats ur konversationer (Fledderjohann 

2012; Loke, Yu & Hayter 2010) och gemensamt för kvinnor och män var att det upplevde 

stigmatisering kring barnlöshet (Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Fledderjohann 2012; Teg-

Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). De ansågs vara annorlunda (Mumtaz, Shahid & 

Levay 2013), blev utfrysta (Fledderjohann 2012), övergivna, hånade (Teg-Neefah Tabong & 

Baba Adongo 2013) samt att det fanns en uppfattning om att infertilitet beror på omoraliskt 

beteende (Fledderjohann 2012).  

 

Flera kvinnor uppgav att de behandlades illa av sin partners familj, de syftade främst på dess 

svärmor som ofta kunde beskylla dem för barnlösheten (Fledderjohann 2012; Mumtaz, Shahid 

& Levay 2013; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013; Loke, Yu & Hayter 2010). I Teg-

Neefah Tabong och Baba Adongo (2013) studie uppgav deltagarna att barnlösheten 

resulterade i ett utanförskap hos partners familj och att kvinnan inte skulle bli fullt 

accepterade av familjen om hon inte fick ett barn. I samma studie uppgav en deltagare att hon 

var tvungen att vara undergiven till sin partner och svärmor för att inte bli utbytt mot en annan 

kvinna.  
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3.5 Hur förhållandet påverkas 

I Glover, McLellan och Weaver (2008) studie uppgav deltagarna att vikten och längtan efter 

föräldraskap och familj uppkom när barnlösheten var ett faktum. Bland paren fanns en 

gemensam stress över att inte kunna bli gravida utan hjälp. De talade om känslan av att det är 

för sent och en ånger över att de prioriterat fel och inte försökt bli reproducera tidigare i livet 

(Ying, Wu & Loke 2015; Loke, Yu & Hayter 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008). En 

del kvinnor uttryckte skuldkänslor över att de prioriterat sina personliga åstadkommande och 

med detta skjutit upp graviditetsplaner för karriären (Loke, Yu & Hayter 2010). 

 

För många par ledde infertiliteten till en starkare relation till varandra. De menade på att om 

de kunde ta sig igenom behandlingar och misslyckande utan att någon part lämnade den 

andre, så klarade de av vad som helst med varandra (Glover, McLellan & Weaver 2008; Ying, 

Wu & Loke 2015; Loke, Yu & Hayter 2010). Vid behandling var de tvungna att vara starka 

och finnas för varandra. Att prata om känslor och hur de mådde under behandlingen gjorde att 

de kom närmare varandra och på så vis stärkte relationen. Detta skilde sig dock mellan paren. 

Förändringar skedde i en del av parens kommunikation, bland annat så pratade de mindre med 

varandra, bråkade och ibland blev det så dåligt att de även separerade. Ofta blev det så att den 

partnern som var infertil blev osäker på sig själv och då var rädd att de skulle bli lämnade för 

någon som de kunde få barn med istället (Lundin & Elmerstig 2015). För en del par fanns 

inget stöd, de stöttade inte varandra på samma vis under behandlingen, vilket då ledde till att 

relationen blev sämre. En del par beskyllde även varandra för barnlösheten (Ying, Wu & 

Loke 2015). I vissa kulturer sökte sig kvinnan och mannen till nya människor för samlag för 

att försöka bekräfta sin fertilitet (Fledderjohann 2012; Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Loke, 

Yu & Hayter 2010).  

 

För kvinnor i vissa kulturer ansågs det vara status att ha barn, och även något som kunde 

anses vara en försäkring i ett äktenskap (Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Teg-Neefah Tabong 

& Baba Adongo 2013). Barn ansågs i många fall vara det som höll ihop ett par och något som 

stärkte relationen. Föräldraskapet innebar att de vara bundna till varandra, vilket gjorde att ena 

parten i en relation inte bara kunde lämna den andre för en liten sak. Att vilja ha ett barn men 

inte lyckas, kunde då försämra relationen. Studier visade på att ett ofrivilligt barnlöst 

förhållande i vissa fall ledde till fysisk, emotionell och verbal misshandel i relationen 

(Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Fledderjohann 2012).  
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I en relation där infertilitet är ett faktum blir även det sexuella samlivet påverkat. Från att 

tidigare haft samlag för att de ville och tyckte om det, till att de planerade dagar och tider för 

samlag, just för att öka chansen för graviditet. När den enda motivationen till samlag var att 

bli gravida och de inte lyckades, försvann deras sexuella lust för varandra. Detta ledde till att 

män kunde känna av en prestationsångest vid samlag, de menade att pressen för att ejakulera 

ledde till att de inte kunde alls. Även när samlag påbörjats kunde männen ha svårt att 

ejakulera. På grund av detta upplevde många att relationen påverkades när de aldrig blev 

gravida, vilket då ledde till att det blev färre samlag då de inte ansågs finnas något syfte i det 

(Lundin & Elmerstig 2015; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). 

 

3.6 Att stötta och uppleva stöd 

Vid behandling av infertilitet stöttar främst paren sina respektive i processen, utöver det 

förlitar sig de flesta på stödet från familjen. Många upplevde ett bra stöd med förståelse från 

familjemedlemmar, medans vissa hade svårt att ta emot stöd från familjen. Detta då de inte 

förstod eller förminskade situationen för dem (Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010). Andra 

par beskrev familjen som distanserade och att de upplevde att andra blev obekväma av att 

prata om barnlöshet. En del familjer blev obekväma kring ämnet och valde att inte prata om 

det alls (Talisa Arya & Dibb 2016).  

 

Många par valde att inte berätta om att de var infertila och genomgick behandling, då de inte 

ville bli dömda för att de inte kunde få barn naturligt (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari 

& Simbar 2015; Ying, Wu & Loke 2015; Fledderjohann 2012). En del upplevde att partnerns 

familjemedlemmar kunde döma istället för att stötta (Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 

2013). Dock kunde stressen göra att de valde att anförtro sig till familj och vänner, som då 

kunde stötta dem. De var då noggranna med att endast anförtro sig till dem som de var säkra 

på stöttning ifrån (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; Ying, Wu & Loke 

2015, Fledderjohann 2012).  Det fanns även de som öppet berättade om infertiliteten och 

behandlingen. De menade då att de bara brydde sig om hur de själva och familjen upplevde 

situationen och att resten av samhället inte påverkade dem. Många som var öppna om det 

gjorde det även för att samhället skulle få en bättre förståelse, och för att hjälpa andra i samma 

situation (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015). Många upplevde även 

praktiskt stöd under behandlingen, då kvinnorna kunde vara tvungna att ta det lugnt eller ligga 

till sängs en viss tid. De kunde då få hjälp av familj och vänner för att klara av vardagen. 



 

 15 

Många upplevde det som jobbigt att ta emot stöd, då de kände sig som en börda som tog upp 

deras tid (Ying, Wu & Loke 2015) 

 

En del kände sig dömda då de sökte hjälp från sjukvården, viss personal kunde få dem att 

känna som de själva orsakat infertiliteten. Många män upplevde även att vården främst 

fokuserade på att stötta kvinnan, och inte stöttade männen under behandling. En man 

förklarade att allt de gjorde och alla utredningar och möten de gick på var i partnerns namn, 

trots att de båda skulle delta och även när han själv skulle lämna ett prov (Talisa Arya & Dibb 

2016). Det stöd som erbjöds via vården upplevdes även ofta som sorgeprocess istället för stöd 

(Ried & Alfred 2013). 

 

Konversationer med personer i samma situation upplevdes vara det bättre stödet vid 

infertilitet. De menade på att trots att de upplever stöd från familj och vänner, kändes det 

bättre att prata med dem som redan genomgått samma procedur (Hadizadeh-Talasaz, 

Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; Ried & Alfred 2013; Hinton, Kurinczuk & Ziebland 

2010; Lundin & Elmerstig 2015). Detta till skillnad från stöd en del kunde få av vänner, som 

inte hade någon förståelse och nonchalerade parets upplevelse (Ried & Alfred 2013). Att 

prata med dem som också genomgick detta eller som redan hade gjort det, kunde hjälpa paren 

på emotionell nivå. Jämfört med innan finns nu många forum på internet, där de kan söka stöd 

och få svar på frågor av människor i samma sits. Till skillnad från stödgrupper inom vården så 

kunde de prata med andra dygnet runt och anonymt för dem som ville hålla det för sig själva. 

Berättelser från andra gjorde att paren fann hopp för behandlingen, men även var beredda på 

bakslag om det inte gick som tänkt. Genom att prata med andra i samma situation blev det 

även normaliserat för dem och de kände sig inte ensamma i världen eller annorlunda. De 

upplevde inga dömande kommentarer från folk som inte har förståelse, utan istället 

accepterande för det som skedde. De behövde inte heller förklara olika behandlingar innan de 

kunde uppleva det stöd som krävdes, utan folk visste redan (Hinton, Kurinczuk & Ziebland 

2010; Lundin & Elmerstig 2015).  

 

3.7 Metodologisk aspekt 

Tretton vetenskapliga artiklar med inriktning på infertilitet och ofrivillig barnlöshet användes 

för att skriva resultatet. Deltagarna i tolv av dessa artiklar var totalt 345 stycken, i åldrarna 

20–63. I den resterande artikeln hade information insamlats från ett anonymt forum på 

internet. Fokus i dessa undersökningsgrupper var ålder, kön och typ av partnerskap. 
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3.7.1 Ålder 

I två av studierna framkom ingen ålder (Talisa Arya & Dibb 2016; Lundin & Elmerstig 2015). 

Fyra av de inkluderade studierna nämnde endast medelåldern. Medelåldern i Hadizadeh-

Talasaz, Latifnejad Roudsari och Simbar (2015) studie var 31 år och 5/8 bland kvinnorna och 

32 år och 4/8 bland männen. I Mumtaz, Shahid och Levay (2013) studie var medelåldern 35 

år för kvinnorna och 37 år för männen. Glover, McLellan och Weaver (2008) studie 

inkluderade kvinnor med en medelålder på 33.3 år och män med en medelålder på 32,5 år. 

Medelåldern i Fledderjohann (2012) studie var 32,92 år. 

I tre av studierna nämndes endast den generella åldersgruppen. Dessa var Dornelles et al. 

(2015) där åldern var 25 till 44 år, French, Sharp och Turner (2015) där åldern var 30–40 år 

och Hinton, Kurinczuk och Ziebland (2010) studie med en ålder mellan 28–63 år. 

Bland de resterande studierna var kvinnornas ålder 28–40 och männens ålder 30–44 (Ying, 

Wu & Loke 2015). Teg-Neefah Tabong och Baba Adongo (2013) inkluderade män mellan 

35–63 år och kvinnor mellan 28–52 år. I Loke, Yu och Hayter (2010) studie var kvinnorna 

36–44 år och männen 36–45 år. Slutligen inkluderade Ried och Alfred (2013) kvinnor mellan 

20 och 45 år. 

3.7.2 Kön 

I fem av studierna framkom inte uppdelningen bland könen (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad 

Roudsari & Simbar 2015; Ying, Wu & Loke 2015; Lundin & Elmerstig 2015; Loke, Yu & 

Hayter 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008). Två studier inkluderade tolv kvinnor och 

åtta män vardera (French, Sharp & Turner 2015; Mumtaz, Shahid & Levay 2013). Hinton, 

Kurinczuk och Ziebland (2010) inkluderade 27 kvinnor och elva män i sin studie. Teg-Neefah 

Tabong och Baba Adongo (2013) inkluderade 15 män och 18 kvinnor i barnlösa äktenskap, 

samt 45 par med barn där könsfördelning inte framkommer. 

I tre av de inkluderade studierna deltog endast kvinnor (Dornelles et al. 2015; Fledderjohann 

2012; Ried & Alfred 2013). En studie inkluderade endast 15 män (Talisa Arya & Dibb 2016).  

3.7.3 Typ av partnerskap 

I sju av de inkluderade studierna framkom ingen information om typ av partnerskap (Talisa 

Arya & Dibb 2016; Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; French, Sharp & 

Turner 2015; Lundin & Elmerstig 2015; Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010; Glover, 

McLellan & Weaver 2008; Ried & Alfred 2013). I Dornelles et al. (2015) deltog tolv gifta par 

och sju ogifta par som bodde med varandra. Bland deltagarna i Mumtaz, Shahid och Levay 

(2013) var alla gifta utom två kvinnor som var ogifta, fyra av deltagarna var även gifta med 
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varandra. I Ying, Wu och Loke (2015) studie deltog tolv stycken gifta par. Teg-Neefah 

Tabong och Baba Adongo (2013) inkluderade 33 personer i 15 barnlösa äktenskap samt 45 

gifta par med barn. Loke, Yu och Hayter (2010) inkluderade fyra gifta par samt tre gifta 

kvinnor vars makar inte ville delta. Fledderjohann (2012) inkluderade 107 kvinnor, av dessa 

var 89% gifta, 7% samboende och 5% var varken gifta eller samboende. 

3.7.4 Studieland 

Av totalt 13 artiklar genomfördes fyra av dem i Storbritannien (Hinton, Kurinczuk & 

Ziebland 2010; French, Sharp & Turner 2015; Talisa Arya & Dibb 2016; Glover, McLellan & 

Weaver 2008). Två studier genomfördes i Kina (Ying, Wu & Loke 2015; Loke, Yu & Hayter 

2010), två genomfördes i Ghana (Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013; Fledderjohann 

2012). Mumtaz, Shahid och Levay (2013) genomförde sin studie i Pakistan och Hadizadeh-

Talasaz, Latifnejad Roudsari och Simbar (2015) genomförde sin studie i Iran. Dornelles et al. 

(2015) studie genomfördes i Brasilien. Endast en studie genomfördes i Australien (Ried & 

Alfred 2013) och en studie i Sverige (Lundin & Elmerstig 2015). 

4.0 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att upplevelsen av ofrivillig barnlöshet resulterade i upprörande 

känslor som ångest, rädsla, depression och frustration och att det medförde en psykologisk 

påverkan. Många par beskrev fortplantning som en naturlig process i livet. En gemensam 

upplevelse av att inte kunna fortplanta sig var en känsla av ofullständighet, att de inte klarar 

av att göra något som de är ämnade för, individuellt eller tillsammans. Längtan efter barn 

resulterade för många i en känsla av ilska och orättvisa. Det framkom även att paren upplevde 

ånger kring hur de valt att prioritera i livet vilket medförde skuldkänslor. Barnlösheten 

resulterade i att livsplanerna gått i krasch och flera par uppgav att de i samband med detta 

ifrågasatte meningen med livet och beskrev en känsla av tappad kontroll. De infertila paren 

upplevde även stigmatisering av både familj, vänner och utomstående som resulterade i ett 

utanförskap som hade en påverkan på deras sociala liv. 

Paren upplevde att infertiliteten hade en påverkan på deras relation, däremot skiljde sig 

påverkan markant mellan paren från att vara positiv till negativ. Paren upplevde ett ökat 

behov av stöd och förlitade sig till varandra för stöd, en del par förlitade sig utöver det på 

familj och vänner. Dock upplevde en del par att de blev dömda och flera par valde att inte 

berätta om infertiliteten för någon, medan flera par nämnde ett otillräckligt stöd från 
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sjukvården. Männen upplevde ett utanförskap i vårdsituationer. Det framgick att flera par 

vänder sig till par i liknande situationer för stöd. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet 

Det framkom i litteraturstudien att graviditet och att bilda familj ansågs av många som en 

självklar och naturlig process i livet (Glover, McLellan & Weaver 2008; Talisa Arya & Dibb 

2016; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). Flera par talade om förväntningar och 

livsplaner där barn var ett slutgiltigt mål (Glover, McLellan & Weaver 2008; Teg-Neefah 

Tabong & Baba Adongo 2013). När dessa förväntningar och livsplaner som paren haft 

krossades bidrog det till upprörande känslor (Glover, McLellan & Weaver 2008; Talisa Arya 

& Dibb 2016). Många par upplevde känslomässig smärta och ifrågasatte meningen med livet 

då de upplevde att målet med deras existens var att reproducera (Talisa Arya & Dibb 2016; 

Ying, Wu & Loke 2015; Glover, McLellan & Weaver 2008). Dock beskrev flera par att dessa 

starka känslor kring graviditet och barn uppkom när infertiliteten var ett faktum (Ying, Wu & 

Loke 2015; Loke, Yu & Hayter 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008). Det står i likhet 

med Anden Angelström och Sundström (2013) beskrivning av infertilitet, där de belyste att 

tanken om att skaffa barn ses som det mest naturliga i världen och något som de flesta ser som 

en möjlighet i framtiden.  

 

Vidare i litteraturstudien framkom det att ofullständighet, skuld och skam var återkommande 

och vanliga känslor hos infertila par (Loke, Yu & Hayter 2010; Talisa Arya & Dibb 2016; 

Glover, McLellan & Weaver 2008). Flera par nämnde en stor längtan efter ett biologiskt barn 

och beskrev graviditet och födsel som en viktig biologisk upplevelse (Glover, McLellan & 

Weaver 2008; Loke, Yu & Hayter 2010). Att inte kunna bära ett biologiskt barn resulterade i 

ilska och frustration hos kvinnorna, gentemot sig själva men även mot andra som blir gravida 

(Glover, McLellan & Weaver 2008; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). Flera par 

beskrev att det var svårt att acceptera tanken av att de skulle leva utan egna barn (Teg-Neefah 

Tabong & Baba Adongo 2013) och att deras liv och förhållande kändes ofullständigt utan 

barn, att barn krävs för att uppleva att de är en komplett familj (Loke, Yu & Hayter 2010; 

Talisa Arya & Dibb 2016; Glover, McLellan & Weaver 2008). Flera upplevde att även om de 

tillslut skulle bli gravida skulle sorgen över att inte kunna reproducera på egen väg finnas 
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kvar, medan andra beskrev att det absolut inte spelade någon roll hur barnet blev till (Glover, 

McLellan & Weaver 2008).  

 

I den tidigare studien av Söderberg, Lundgren, Olsson och Christensson (2011) framkom 

liknande resultat. Graviditet var för många något som gjorde livet komplett och var en 

naturlig del av livet, vilket enligt författarna stämmer överens med vad som beskrivs i 

resultatet.  Söderberg, Lundgren, Olsson och Christensson (2011) beskrev även att fertil 

innebär förmågan att välja om graviditet skall uppstå eller inte, att individen själv har makten 

över det beslutet och inte kroppen. Flera av paren beskrev infertiliteten som en förlust av 

kontroll och känslan av att man själv gjort något fel (Glover, McLellan & Weaver 2008). 

Ångest var en gemensam känsla hos paren, en ångest över att inte veta om en graviditet är 

möjlig och situationen upplevdes av flera som orättvis (Glover, McLellan & Weaver 2008; 

French, Sharp & Turner 2015; Ying, Wu & Loke 2015). Författarna anser utifrån dessa 

upplevelser att det är viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån individens behov.   

 

Tidigare studie av Allan (2001) visade att Sjuksköterskor upplevde svårigheter i bemötandet 

av infertila par på grund av bristande kunskap. Författarna anser att det är viktigt att lära 

känna hela personen, då individer har skilda upplevelser och behov, dessa kan fångas upp om 

sjuksköterskan arbetar utifrån individens upplevelse och tolkning för att främja hälsa. 

Detta står även i likhet med personcentrerad vård där fokus ligger på att se till hela individen 

och tillgodose alla behov, samt att individens perspektiv står i likhet med det professionella 

perspektivet. Med detta perspektiv respekteras och bekräftas individens upplevelser och 

tolkningar av sin sjukdom och ohälsa. Personen ses inte som en patient med en sjukdom utan 

hela individen ses till (Svensk Sjuksköterskeförening 2016).   

Perspektivet kan enligt författarna innebära att rätt vård ges till individen tidigare, då fokus 

ligger på individens specifika behov. Det står även i likhet med Joyce Travelbee, som 

påpekade att det är viktigt att sjuksköterskor har en klar förståelse för vad hälsa är. Travelbee 

beskrev individens uppfattning av hälsa som individuell utifrån upplevelser (Kristofferson 

2006; Travelbee 1996). Vilket även styrks av Steenbergen, Van der Steen, Smith, Bright och 

Maarten (2013), som beskrev personcentrerad vård som ett sätt att specificera vården då alla 

inte har samma behov och detta genom att lyssna till hela individen. 
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4.2.2 Upplevelsen av stigmatisering och utanförskap 

I litteraturstudien framkom det att många upplevde ett utanförskap på grund av ofrivillig 

barnlöshet, de upplevde att de inte passade in i vissa sociala sammanhang och det påverkade 

livet negativt. De talade om att de upplevde en viss isolering, vilket resulterade i att de undvek 

en del sociala sammanhang för att undgå att känna sig obekväma eller uppleva att det var 

pinsamt (Loke, Yu & Hayter 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008). 

Ett gemensamt fynd i litteraturstudien var att många par talade om stigmatisering. Det fanns 

en viss skepticism och antaganden som utomstående gjorde kring infertilitet (Hadizadeh-

Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015). Paren upplevde att de på grund av infertilitet 

blev utfrysta, övergivna, hånade och ansågs vara annorlunda (Mumtaz, Shahid & Levay 2013; 

Fledderjohann 2012; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013). Den tidigare studien av 

Navid et al. (2018) beskrev att det finns ett visst sociokulturellt värde i att skapa familj. 

Författarna anser att det sociokulturella värdet i att skaffa familj kan vara en bidragande faktor 

till det utanförskap och stigmatisering som paren upplever vid ofrivillig barnlöshet.  

4.2.3 Upplevelsen av stöd och hur förhållandet påverkas. 

Hur paren upplevde att förhållandet påverkades skiljde sig markant från par till par. En del par 

beskrev att de upplevde att relationen blev starkare (Glover, McLellan & Weaver 2008; Ying, 

Wu & Loke 2015; Loke, Yu & Hayter 2010), andra beskrev en försämring i relationen vilket 

resulterade i separation för vissa (Lundin & Elmerstig 2015). Gemensamt för paren var att de 

talade om stöd, en del upplevde att de genom att stötta varandra stärkte relationen och att de 

under behandlingarna var tvungna att vara starka för varandra genom att tala om känslor och 

vara ärliga (Lundin & Elmerstig 2015). Andra upplevde att de inte fick tillräckligt stöd av sin 

partner vilket ledde till bråk och en viss osäkerhet hos den infertila individen (Lundin & 

Elmerstig 2015).  

 

Paren beskrev att de inte upplevde att de fått tillräckligt med stöd från sjukvården och att 

sjukvården ibland kunde vara dömande när paren sökt hjälp. Främst män upplevde att vårdens 

största fokus låg på att stötta kvinnan och att männen inte alls var i fokus (Talisa Arya & Dibb 

2016). Det framgick även att familjen inte alltid upplevdes som stöttande utan ibland som 

dömande och distanserade från ämnet, flera par valde att inte tala om infertilitet med familj 

och vänner (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; Ying, Wu & Loke 

2015; Fledderjohann 2012), då familjen kunde förminska eller inte ha förståelse för 

situationen (Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010).  
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Tidigare studier visade på att det inte bara var individerna som drabbades av infertiliteten, 

utan även familj och vänner. De menade att även de behövde lära sig att acceptera och hantera 

situationen för att skapa sig en förståelse för vad paren går igenom (Isbir & Ozan 2018).  

Utifrån det som beskrivits i föreliggande litteraturstudie anser författarna att det är viktigt att 

som sjuksköterska belysa denna problematik, genom att kommunicera med paren, informera 

och stötta för att möjligtvis skapa en större hanterbarhet.  Detta genom att skapa en större 

förståelse för vad paren egentligen går igenom hos familj och närstående via information. Det 

står i likhet med personcentrerad vård där tanken är att se hela individen och inte endast 

problematiken för att kunna individualisera vården (Svensk Sjuksköterskeförening 2016). 

  

Det framgick i litteraturstudien att det största stödet paren upplevde var att tala med andra par 

som var i samma situation (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; Ried & 

Alfred 2013; Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010; Lundin & Elmerstig 2015), delvis genom 

internet som finns tillgängligt dygnet runt. Det gav enligt paren ett större emotionellt stöd 

jämfört med att vända sig till familj eller sjukvård, där de endast erbjöd stödgrupper med 

begränsad samtalstid (Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010; Lundin & Elmerstig 2015). 

Föreliggande litteraturstudie visade även på att par upplevde brister i stöd hos sjukvården, att 

stödet inte var tillräckligt och att större fokus låg på kvinnan. De upplevelserna står i likhet 

med tidigare studie av Read et al. (2014) som visade på att det var av stor betydelse för 

infertila individer att få stöd av sjukvårdspersonal, då de hade kunskap om infertilitet och 

situationen som paren befinner sig i. Dock framgår det i Allan (2001) att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i att stötta dessa individer på grund av bristande kunskap inom området.  

Författarna anser att det är av stor vikt att som sjuksköterska fånga upp parens behov av stöd i 

tidigt skede och informera om vilket stöd sjukvården erbjuder. Författarna anser även att 

individanpassad vård är optimalt. Genom att tillgodose varje enskild individ och vad den 

personen anser är viktigt, kan stödet som sjukvården erbjuder infertila par förbättras. Detta 

står i likhet med Joyce Travelbee beskrivning av omvårdnad, där varje enskild människa ses 

som en unik person med personliga upplevelser, och att upplevelsen av hälsa och ohälsa är 

individuell från individ till individ. Travelbee beskrev även kärnan av hopp som en viss tillit 

till omvärlden och att det utvecklas genom att tillgodose individens behov och hjälpa 

individen (Kristofferson 2006; Travelbee 1996). 
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4.2.4 Metodologisk diskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) ska en undersökningsgrupp bestå av relevanta deltagare för 

studiens syfte. De beskrev att information om urvalsgrupperna var viktigt för läsarna, för att 

de ska kunna få en bra uppfattning om studiens resultat. De nämnde även att en 

undersökningsgrupp för en kvalitativ studie helst ska bestå av maximalt 50 deltagare, vilket 

majoriteten av artiklarna till den här litteraturstudien hade bortsett från Fledderjohann (2012) 

och Teg-Neefag Tabong och Baba Adongo (2013) studier. I Fledderjohann (2012) och Teg-

Neefah Tabong och Baba Adongo (2013) studier deltog över 100 personer, vilket kan vara bra 

om studien är omfattande enligt Polit och Beck (2017). Loke, Yu och Hayter (2010) studie 

hade endast sju deltagare, vilket Polit och Beck (2017) menade fungerar bra om deltagarna är 

bra på att reflektera och kommunicera sina tankar och upplevelser. 

 

Utifrån de 13 artiklar som litteraturstudien grundats på beskrev åtta av dem deltagarnas 

specifika åldrar. Bland dessa studier varierade åldern mellan 20–63 år, vilket gav ett brett 

perspektiv av deltagarnas upplevelser (Dornelles et al. 2015; Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad 

Roudsari & Simbar 2015; French, Sharp & Turner 2015; Ying, Wu & Loke 2015; Teg-Neefah 

Tabong & Baba Adongo 2013; Loke, Yu & Hayter 2010; Hinton, Kurinczuk & Ziebland 

2010; Ried & Alfred 2013). Endast medelålder bland deltagarna beskrevs i tre av studierna 

(Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Glover, McLellan & Weaver 2008; Fledderjohann 2012). I 

två av studierna beskrevs inte åldern bland deltagarna (Lundin & Elmerstig 2015; Talisa Arya 

& Dibb 2016). En av studierna kunde inte beskriva åldern då information insamlades från ett 

anonymt forum på internet (Lundin & Elmerstig 2015), den andra studiens författare valde 

bort att beskriva urvalsgruppen specifikt (Talisa Arya & Dibb 2016). Generellt uppfattade 

författarna den varierande åldern i urvalsgrupperna som något positivt. Detta då den stora 

åldersskillnaden gav författarna uppfattningen om att upplevelsen har både likheter och 

skillnader beroende på ålder, även om studierna inte beskrev specifikt hur gamla de var i 

resultatet utan endast i metoden.  

 

Vid analys av urvalsgrupper i artiklarna inkluderades båda könen i sex av artiklarna 

(Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; French, Sharp & Turner 2015; 

Mumtaz, Shahid & Levay 2013; Teg-Neefah Tabong & Baba Adongo 2013; Loke, Yu & 

Hayter 2010; Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010). Utöver de artiklarna inkluderades endast 

män i en (Talisa Arya & Dibb 2015), endast kvinnor i tre (Dornelles et al. 2015; 

Fledderjohann 2012; Ried & Alfred 2013), i två benämndes endast deltagarna som par och 
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kön framkom inte (Ying, Wu & Loke 2015; Glover, McLellan & Weaver 2008) och i den 

sista beskrevs varken kön eller par (Lundin & Elmerstig 2015). Ingen av artiklarna hade en 

jämn könsfördelning. Författarna kunde urskilja ett större antal deltagande bland kvinnor ur 

samtliga studier med statistik för kön, och ett märkbart mindre antal män. Skillnaden i 

könskvoteringen anser författarna vara negativt, då det påverkar sjuksköterskans förståelse för 

de olika könens upplevelse i parhållanden.  

 

I sju av artiklarna framgick inte typ av partnerskap (Talisa Arya & Dibb 2016; Hadizadeh-

Talasaz, Latifnejad Roudsari & Simbar 2015; French, Sharp & Turner 2015; Lundin & 

Elmerstig 2015; Hinton, Kunrczuk & Ziebland 2010; Glover, McLellan & Weaver 2008; Ried 

& Alfred 2013), vilket författarna upplever är negativt för litteraturstudiens syfte då de tror att 

olika typer av parförhållanden kan påverka upplevelsen. 

Sex av artiklarna bestod av gifta deltagare. Av dessa fanns tolv gifta personer i Dornelles et 

al. (2015) studie, 18 gifta personer i Mumtaz, Shahid och Levay (2013) studie, tolv gifta par i 

Ying, Wu och Loke (2015) studie, 33 gifta personer med ofrivillig barnlöshet och 45 par med 

barn i Teg-Neefag Tabong och Baba Adongo (2013) studie, elva gifta personer i Loke, Yu 

och Hayter (2010) studie, samt 89% gifta av 107 deltagare i Fledderjohann (2012) studie. Två 

artiklar hade deltagare som var samboende, sju stycken i Dornelles et al. (2015) studie och 7% 

samboende av 107 deltagare i Fledderjohann (2012) studie. Endast två av artiklarna hade 

deltagare som de beskrev som ogifta, varav två stycken deltog i Mumtaz, Shahid och Levay 

(2013) studie och 5% av 107 deltagare i Fledderjohann (2012) studie. Författarna anser att 

olika typer av parförhållanden kan ge ett bredare perspektiv vid analysering av artiklarna, och 

på så vis kunna se skillnader i hur relationen kan påverkas beroende på typ av partnerskap. 

 

Totalt genomfördes de inkluderade artiklarnas studier i åtta olika länder. Studieländerna var 

Storbritannien (Hinton, Kurinczuk & Ziebland 2010; French, Sharp & Turner 2015; Talisa 

Arya & Dibb 2016; Glover, McLellan & Weaver 2008), Kina (Ying, Wu & Loke 2015; Loke, 

Yu & Hayter 2010), Ghana (Teg-Neefag Tabong & Baba Adongo 2013; Fledderjohann 2012), 

Pakistan (Mumtaz, Shahid & Levay 2013), Iran (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad Roudsari & 

Simbar 2015), Brasilien (Dornelles et al. 2015), Australien (Ried & Alfred 2013) och Sverige 

(Lundin & Elmerstig 2015). Författarna anser att det är en styrka till denna litteraturstudie att 

se hur upplevelsen kunde skilja sig beroende på landet deltagarna var bosatta i, då just 

stigmatisering och utanförskap hade en tydlig skillnad. Även det upplevda stödet skilde sig 

beroende på studiens land, främst gällande inställningen till infertilitet och behandling. 
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4.3 Metoddiskussion  

Litteraturstudien har en beskrivande design, med syfte att beskriva upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet i parrelationer. Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar, varav tolv 

stycken var kvalitativa och en var av blandad metod där endast den kvalitativa delen 

nyttjades. Författarna valde att endast använda sig av kvalitativa studier, då Polit och Beck 

(2017) menar att de ger en mer personlig uppfattning av parens upplevelser jämfört med 

kvantitativa. 

Artikelsökning till litteraturstudien gjordes via databaserna CINAHL och Medline via 

PubMed, som Polit och Beck (2017) menade är uppmärksammade som de främsta källorna 

inom medicinsk litteratur och även innehåller omvårdnadsforskning. Att nyttja två databaser 

anser även författarna vara en styrka, då sökresultatet utökades. De sökord som användes i 

Medline via PubMed var Infertility, Couples, Psychological, relations, experiences, 

childlessness och involuntary. Sökorden kombinerades på olika vis och med den booleeska 

söktermen AND. Polit och Beck (2017) menade att detta är en effektiv metod för att smalna av 

och specificera sökningar, även MeSH termer användes då Polit och Beck (2017) beskrev att 

det är ett effektivt sätt att smalna av studier. I databasen CINAHL användes Infertility, 

experiences, couples, experience och treatment, vilket skilde sig i sökordskombinationerna 

från Medline via PubMed. Att skilja sökordkombinationerna kan anses som en nackdel då det 

kan påverka resultatet, men även en fördel då det resulterar i fler träffar. Detta då sökresultatet 

kan skilja sig med samma kombinationer på olika databaser (Polit & Beck 2017). Sökningar i 

båda databaserna resulterade i dubbletter, vilket enligt Polit och Beck (2017) är något positivt 

då det tyder på relevanta sökord för studien. 

 

Vid artikelsökning i både Medline via PubMed och CINAHL begränsades sökningen med att 

artiklarna skulle vara maximalt tio år gamla, då ny forskning ökar trovärdigheten för 

litteraturstudien. I Medline via PubMed användes även begränsningarna Humans, Full text 

och tillgänglighet via Högskolan i Gävle för att säkerställa att artiklar handlade om människor 

och gick att öppna. Vid artikelsökning i CINAHL användes begränsningen peer reviewed, 

vilket författarna ser som en styrka.  

Polit och Beck (2017) beskriver artiklar med peer reviewed som mer uppskattade, jämfört 

med dem utan. Den ökade uppskattningen beror på att studien anses ha högre trovärdighet 

efter att ha granskats av oberoende personer innan publikation. En nackdel med denna 

begränsning är att många artiklar faller bort i sökningen, kvarstående har dock högre 
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tillförlitlighet och trovärdighet. Utöver peer reviewed begränsades även sökningen på 

CINAHL till endast artiklar på engelska, då det är ett språk som båda författarna behärskar 

trots att det inte är modersmål. En negativ aspekt med den begräsningen kan vara att möjliga 

svenska artiklar föll bort och då inte kunde studeras. 

När författarna analyserade artiklarna nyttjades färgkodning. Artiklarna lästes då först 

igenom, för att sedan koda och strukturera upp fördelning av information till olika rubriker. 

Enligt Polit och Beck (2017) är det en effektiv metod. Författarna ser den här metoden som en 

styrka i studien, då information och källor enklare har kunnat stärkas i resultatet. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar på att det finns ett behov av stöd och 

information från sjukvården hos infertila par.  Tidigare studier visar på att sjuksköterskor 

upplever vissa svårigheter i att bemöta infertila par på grund av bristande kunskap. Att som 

sjuksköterska använda sig av personcentrerad vård och se till hela människan och parens 

specifika behov kan sjuksköterskan vara ett bättre stöd vid ofrivillig barnlöshet. 

Sjuksköterskor behöver mer kunskap om hur infertila par upplever den ofrivilliga 

barnlösheten. Det är viktigt att alla ses som individer och får hjälp efter deras eget behov för 

att en god omvårdnad ska uppnås. Den här litteraturstudien belyser en del pars upplevelser 

och känslor kopplat till dess ofrivilliga barnlöshet. Genom att ta del av litteraturstudien kan 

det hjälpa sjuksköterskor i mötet med de infertila paren, för att ge ökad trygghet och bidra till 

ett bättre stöd och information.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Förändringar sker inom vården konstant, vilket medför nya uppfattningar för de som är 

inblandade. Med förändringar kan upplevelser påverkas avsevärt och tidigare forskning blir 

då inte längre aktuell. I de tidigare studier som använts i den här litteraturstudien har 

könsfördelningen inte varit jämn, det har varit tydligt att fler kvinnor än män inkluderas för 

detta syfte. Ny forskning med jämnlikt fokus på båda könen kan bidra till ökad förståelse och 

acceptans från samhället, vilket då kan leda till att stigmatisering och utanförskapet minskar. 

Författarna anser att fler studier kring ofrivillig barnlöshet med jämn könsfördelning ska 

göras. Anhöriga och vårdpersonal behöver en ökad kunskap kring ofrivillig barnlöshet. De 

behöver lära sig hur de ska bemöta personerna och hjälpa dem hantera det. 
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4.6 Slutsats 

Längtan efter ett barn resulterar i känslor av ilska, orättvisa och ånger över de prioriteringar 

som funnits i livet. Många par ifrågasätter meningen med livet och upplever att de tappat 

kontrollen. Det sociala livet påverkas av infertiliteten på grund av den stigmatisering som 

finns i samhället. Paren förlitar sig på varandra för stöd, men även familj och vänner. Det stöd 

som erbjuds inom vården upplevs som bristande, och många väljer istället att vända sig till de 

som finner sig i liknande situationer för stöd. Sjuksköterskan behöver därför mer kunskap om 

infertila pars upplevelser. De som drabbats av ofrivillig barnlöshet behöver ses som individer 

och få anpassad vård efter eget behov, för att ge en ökad trygghet och bidra till ett bättre stöd. 
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