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Förord 

Vill börja med att tacka respondenterna som ställde upp på att intervjuas i deras känsliga situation. 

Utan er hade det inte blivit någon studie. 

Även ett tack till min handledare Stefan Ekenberg för all bra feedback och idéer så jag slapp stå och 

stampa på samma ställe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur ofrivilligt barnlösa upplever sin 

situation i samhället och av omgivningen. Ofrivillig barnlöshet berör många individer både socialt 

och psykiskt. Var sjätte par lider av ofrivillig barnlöshet men ändå så hör man så lite om detta. I 

denna studie används Erving Goffmans teori om stigma och Zygmunt Baumans teorier om 

individualisering och flytande kärlek. För att besvara syftet gjordes en kvalitativ studie med sex 

intervjuer för att få en uppfattning om deras upplevelse. Studien visar att majoriteten av de 

ofrivilligt barnlösa känner en skam och ett misslyckande. De anser att samhället inte tar dem på 

allvar och att det finns en orättvisa i behandlingarna för barnlöshet. Många av dem har fått sociala 

problem och vissa mår så pass dåligt att de ifrågasätter sitt värde och liv.  

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how the involuntarily childless 

perceive their situation in society and life. Infertility affects many individuals both socially and 

psychologically. One in six couples suffer from infertility, yet you hear so little about this. In this 

study, Erving Goffman's theory of stigma and Zygmunt Bauman's theories of individualsation and 

liquid love is beeing used. To answer the question, a qualitative study with six interviews was made 

to get a sense of their experience. The study shows that the majority of infertile feel a shame and  

failure. They believe that society does not take them seriously and that there is an injustice in the 

treatments for infertility. Many of them have social problems and some feel so bad that they 

question their value and life.  

 

 

Nyckelord: barnlös, ofrivillig barnlöshet, stigma, individualisering 
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 1. Inledning 

Barnlöshet betraktas av många som ett lyxproblem men är ett samhällsproblem då ofrivillig 

barnlöshet slår mot människors livskvalitet, sociala relationer, arbetssituation och privatekonomi. 

Barnlöshet har en samhällelig betydelse i diskussioner om bland annat politik, demografi, 

jämställdhet, föräldraskapets villkor och barns status. Infertilitet är klassat som en sjukdom sedan 

1997 i Sverige (WHO). Var sjätte svenskt par anses vara ofrivilligt barnlösa och forskarna är 

överens om att allt fler blir infertila. Kostnader för behandlingar, sjukskrivningar och 

landstingsfinansierat Ivf berör alla. Ca 70% av ofrivilligt barnlösa lider av depression efter ca två 

års försökande och ofta så blir det även sociala konsekvenser då deras närmaste omgivning går in i 

en ny fas i livet- att bilda familj. Den ökande åldern av kvinnor som väntar med barn blir fler och 

gör att det blir svårare att bli gravid. Det skrivs en del om barnlöshet i media men dessa behandlar 

oftast den tekniska utvecklingen och de olika behandlingsformerna. Människorna som lever med 

ofrivillig barnlöshet och hur dessa känner glöms bort. Fertilitetsindustrin betyder nya möjligheter 

men också moraliska dilemman -tex surrogatmödraskap som har blivit en växande industri i bland 

annat Indien. Många anser att barn är meningen med livet och att frivilligt barnlösa inte uppfyller 

någon funktion eller har någon mening. Normen är fortfarande kärnfamiljen (Möller 2002, s.15), att 

man träffar någon, flyttar ihop och sedan är det tid för barn.   

 

 1.1 Syfte  

Trots att WHO och riksdagen har klassat ofrivillig barnlöshet som sjukdom 1997 så upplever många 

av de ofrivilligt barnlösa att vården och samhället inte prioriterar dem. De möts av oförstående eller 

okunskap och att satsa på fertilitet är inte viktigt, det är ett så kallat lyxproblem  och stjäl resurser 

från ”riktig” sjukvård. Har de väntat för länge med att försöka få barn får de skylla sig själva då 

ökande ålder minskar fertiliteten. Men om man då drar detta till parallell till att överviktiga personer 

som vet att ohälsosam livsstil ökar risker för hjärt och kärlsjukdomar eller rökare som vet att det 

bidrar till cancer får den vård och förståelse från samhället som de behöver, kan det bli påtagligt att 

de ofrivilligt barnlösa känner sig bortsedda. 

Att man kämpar att få barn kan vara av social press eller norm där barn är meningen med livet och 

är det som gör paret till en ”riktig familj” (Ahrne m.fl 2008 s.140). Att man väntar med familjelivet 

kan vara på grund av karriär eller att man inte hittar en passande partner. Jag tror att det finns en 

ambivalens mellan traditionella värden om kärnfamiljen och det moderna samhället som innebär 

självförverkligande och individualisering. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för 
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hur ofrivilligt barnlösa upplever sin situation i samhället och av omgivningen. Jag vill dessutom ta 

reda på hur de tänkte kring att bilda familj. 

 

 Hur upplever de ofrivilligt barnlösa sin situation i samhället? 

 Hur upplever ofrivilligt barnlösa att barnlösheten påverkar deras livskvalité? 

 Vad är deras upplevelse av omgivningen? (närstående, samhället) 

 

 1.2 Avgränsning 

För att studien inte skulle bli alltför bred valde jag att avgränsa till heterosexuella som inte kan få 

barn på grund av infertilitet. Även att de intervjuade inte har barn sedan tidigare och lider av så 

kallad primär barnlöshet då de som har barn och kanske då lider av sekundär barnlöshet inte hamnar 

innanför de ramar jag studerar inom stigmatisering m.m. 

 1.3 Disposition 

Det första kapitlet inleds med en kort beskrivning av problemet och varför jag anser det vara viktigt 

att titta närmre på. Detta efterföljs av syfte och frågeställningar som jag ämnar besvara i och med 

denna studie. Slutligen anges avgränsningar. 

I det andra kapitlet redovisas metod och datainsamling.  

I den tredje delen redogör jag teorier från Erving Goffman och Zygmunt Bauman och bland annat 

deras syn på stigmatisering och flytande kärlek. 

I det fjärde kapitlet presenteras det som framkommit ur de sex intervjuer jag haft med 

ofrivilligt barnlösa och i femte och sista kapitlet drar jag slutsatser och diskuterar det som kan 

jämföras mellan teori och empiri. 

 

 2. Metod 

I detta kapitel ges en presentation av mitt tillvägagångssätt och metod vid insamlandet av data i 

studien samt hur jag har tolkat och analyserat det insamlade materialet. Jag valde att att göra en 

kvalitativ studie som handlar om att skapa en djupare förståelse. Med intervjuer tänkte jag att det 

skulle bli djupare svar och större känsla av ofrivilligt barnlösas upplevelse av sin situation än en 

kvalitativ som kanske hade gett ett bredare omfång men ytligare information. Min 

vetenskapsteoretiska ställning är hermeneutisk vilket betyder att studien har växt fram genom 

växelspel av förförståelse och empiri och att jag tolkat genom analysering av intervjuerna för att 
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bygga på erfarenheten (Thurén, 2007 s.61) 

De teoretiska referenser jag har valt att basera min analys på är Zygmunt Baumans teorier om 

individualisering och flytande kärleken, Erving Goffman och Stigma. 

Intervjufrågorna gjorde jag så öppna frågor som möjligt då jag inte ville att de skulle vara allt för 

ledande och för att få så stor bredd som möjligt. Frågorna inleddes ofta med hur, framförallt för att 

jag ville få deras upplevelse. Jag hade en del förförståelse inför denna studie men den var av mindre 

grad till den del att jag har hört om att ofrivilligt barnlösa har gett uttryck för en känsla av orättvisa i 

samhället och att de mår ganska dåligt psykiskt. Intervjun var dock ganska strukturerad då jag gjort 

färdiga frågor och följde dessa för att få en bra grund till att jämföra respondenternas svar och 

kanske olikheter. 

Urvalet blev personer som frivilligt tog kontakt med mig genom bekanta eller från ett forum på 

internet. Det slutade med att sex personer ville ställa upp som respondenter. Detta antalet anser jag 

var bra då antalet personer inte är det mest relevanta i min studie, utan innehållet i intervjuerna och i 

vilken mån dessa kan svara på frågeställningarna. Jag tror inte att fler intervjuer hade bidragit till 

något ytterligare eller osagt. I efterhand känner jag dock att vissa intervjufrågor skulle ha kunnat 

omarbetas eller lagts till för att få mer bakgrundsinformation rörande deras förhållande m.m. för att 

få en ännu bättre koppling till individualisering och flytandekärleksteorierna. 

Jag har inför intervjuerna skickat ett informantbrev där jag kort förklarat studiens syfte, de etiska 

riktlinjer, efterfrågat samtycke, utlovat konfidentialitet och anonymitet. Enligt vetenskapsrådets 

(http://www.vr.se/) riktlinjer skall informanten veta att denne deltar på frivillig basis och har 

samtyckt till att delta. Även att de kan avbryta sitt deltagandet när som helst. De ska även få veta att 

informationen och inspelade intervjuer skyddas av forskaren och används i rätt sammanhang och 

inte missbrukas. 

 

 2.1 Validitet och reliabilitet 

Studien har avsett att undersöka ofrivilligt barnlösas upplevelse av samhället och genom att 

använda mig av empiri där analysenheten är de ofrivilligt barnlösa själva och där de fått beskriva 

sina tankar och upplevelser. Detta leder till att studien kan antas ha god validitet.  

Det kan även anses ha god reliabilitet då empirin kommer från respondenterna som själva lever med 

detta. Det är relevant då deras tankar är färska och relevanta.  

Jag har utgått från ett abduktivt angreppssätt då jag gjorde en del av teorin innan empirin. Denna var 

Baumans teorier kring individualisering och flytande kärlek. Efter empirin var insamlad såg jag 

Goffmans teori om stigmatisering som passande i min studie.  

http://www.vr.se/
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 2.2 Datainsamling 

Jag skapade en intervjuguide med 19 frågor. Jag fick tänka mycket på att formulera frågorna så att 

de inte kunde uppfattas som alltför stötande. Sedan använde jag mig av bekanta för att hitta 

respondenter där jag fick en som kunde tänka sig att ställa upp. Det som gav bäst resultat i min 

sökning var forumet på hemsidan Familjeliv.se där var det fem som visade intresse och dessa ställde 

upp på intervju. Detta gjordes över mail och Skype på grund av det långa avståndet och av att vissa 

ville förbli helt anonyma även inför mig. En av intervjuerna gjordes hemma hos respondenten. Jag 

skickade ett mail till de intresserade angående de etiska riktlinjer och hur intervjuerna skulle gå 

tillväga. De fick även intervjufrågorna bifogade för att kunna förbereda sig lite på de känsliga 

frågorna. Jag ser inte att det blev någon skillnad i svaren på grund av detta och då alla fick tillgång 

till intervjufrågorna innan så hade alla lika bra förutsättningar att förbereda sig. Jag oroade mig för 

att den som svarade på mail inte skulle bli lika utförlig då jag ej kunde ställa följdfrågor under 

intervjuns gång men det visade sig inte vara något problem då alla svarade så utförligt att den enda 

kompletteringen jag behövde var att en hade missat att skriva storleken på sin bostadsort. De kunde 

även uttrycka sig bra då de kände sig helt anonyma och då många av dem skäms och inte har 

berättat det för någon tidigare. 

Litteraturen har främst funnits genom sökningar i databaser vid Luleå tekniska universitet 

och består främst av litteratur i bokform men även från internet källor. De sökord som 

användes var barnlöshet, barnlös, IVF, ofrivillig barnlöshet, stigma, individualisering. 

 

 2.3 Sortering av data 

Min empiri har strukturerats efter några teman som är: Tankarna inför att bilda familj, upplevelsen 

av kontroll över sin egen kropp, upplevelsen av samhället, upplevelsen av närstående och 

upplevelse av sin situation. Jag valde denna struktur på grund av teori från Ericsson som arbetat för 

patientföreningen Barnlängtan (tidigare IRIS) som är en organisation för ofrivilligt barnlösa. Jag 

anser att hennes information är av värde och kompletterar min studie bra.  

Enligt Ericsson (1996 s.77) är viljan att föröka sig är en önskan och något grundläggande mänskligt 

och en del av det vuxna livet för de flesta. Motiven för att vilja ha barn är både medvetna och 

omedvetna- inre önskan och omgivningens förväntningar. Då paret inser deras svårighet kommer de 

in i en kris där de kanske försöker förneka sin situation då drömmar inför framtiden går i kras. Det 

kan även hända att paret i en början väntar ganska länge med att söka hjälp för sin infertilitet då 

hjälpen blir en bekräftelse på att något är fel (Ericsson 1996, s.77). Barn är enligt Ericsson än idag 
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en bekräftelse på att de är en ”riktig kvinna” och ”potent man”.  

Om man inte bor på rätt plats i Sverige där det satsas lite mera på barnlöshet får ofrivilligt barnlösa 

stå för hela kostnaden av behandlingarna själva om de vill ha barn. Det står i sjuk och 

hälsovårdslagen att alla, oberoende var i landet ska ha få lika behandling på lika villkor men 

politikerna har satt stämpeln att detta är ett lyxproblem eftersom behandling inte är helt nödvändigt 

och de som har ekonomin kan göra behandlingarna på privatkliniker (Ericsson 1996 s.80). 

Den sociala tillvaron ändras och många ofrivilligt barnlösa kan känna en isolering och ensamhet 

och till och med självmant isolera sig själva. Det blir jobbigt att umgås med vänner och familj där 

det bara pratas blöjbyten. Förståelse från omgivningen kan vara svår då ofrivilligt barnlösa lider av 

en osynligt handikapp som inte respekteras av omgivningen på samma sätt som synliga (Ericsson 

1996 s.79). Om paret isolerar sig blir det ytterligare en belastning då det sociala stödet inte finns 

där.  

Ofrivillig barnlöshet går ut över parets sexualitet då det blir en plikt på bestämda tider och ska 

pratas om på sjukvården och kanske medicineras, vilket gör intrång på deras mest privata sfär 

(Ericsson 1996 s.78). Enligt Ericsson (1996 s.77) kan man inte bara se ofrivillig barnlöshet som en 

medicinsk angelägenhet då effekterna av det mycket ofta leder till svåra psykologiska och sociala 

problem.  

 

 3. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

 3.1 Goffman 

Den första teorin jag kommer att gå igenom är Erving Goffmans stigma teori. Jag anser att denna 

teori är relevant på grund av att ofrivilligt barnlösa avviker från samhällets normer och bestämda 

kategorier. 

 

Goffman (2003 s.12) talar om stigmatisering där varje samhälle delar in människor i kategorier och 

att i varje kategori delas människor in genom egenheter som anses vara normala och naturliga i 

dessa kategorier. Detta leder till att då man möter en människa så behövs det inte ägnas mycket tid 

till att avgöra de sociala spelreglerna och vet dennes social identitet utan närmare eftertanke. Det 

finns föreställningar om hur denna individ borde vara. Men då denna person studeras närmare kan 

det visa sig att hon eller han har någon egenskap som inte passar in och leder till att personen går 

från en vanlig människa till en utstött, en person som på ett oönskat sätt avviker från våra 
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förväntningar. Denna stämpel kan förknippas med oduglighet och handikapp vilket ordet stigma 

innebär.  

Enligt Goffman (2003 s.14) finns det tre typer av stigma. En är fläckar på personligheten som tex 

underliga böjelser, alkoholism eller psykiska rubbningar. Den andra är kroppsliga missbildningar 

och den tredje är tribala stigma som bland annat religion och ras. De som inte avviker på ett oönskat 

sätt kallas för de normala. Den stigmatiserade individen känner sig kanske oftast fullt normal, att 

hon/han är vilken människa som helst och vill ha en chans. Men innerst inne ändå känner att de 

andra inte fullt ut accepterar hon/han helt fullt ut och att de inte vill umgås jämställt. Samhället gör 

att personen inte kan undgå att känna och uppfatta det andra anser och tycker om henne eller han. 

Personen känner under ytan en skam på grund av att egenskapen de saknar är skamligt. I närvaro 

bland de normala i personens direkta omgivning ökar distansen på känslan av att vara vilken 

människa som helst och istället kommer de närmare den nedsättande synen på sig själv (Goffman 

2003 s.16). En stigmatiserad person brukar reagera på sin situation genom att försöka rätta till det 

som orsakar dennes svaghet. En missbildad kan tex genomgå operation och en homosexuell går till 

terapi. De kan även vara villig att gå långt och utsätta sig för en smärtsam situation (Goffman 2003 

s.18).   

En stigmatiserad person kan medan hon/han umgås med normala få en känsla av att inte veta vad de 

egentligen i grund och botten tänker om denne och var den normala står. Det händer kanske att vissa 

situationer kan tolkas som direkta yttringar av dennes avvikande egenskap tex. att normala slås av 

förundran då en blind med finess prickar att lägga maten på tallriken eller då en person med ett ben 

ramlar på idrotten flockar folk till dennes sida för att hjälpa som om personen inte klarar sig själv. 

Det kan upplevas av den stigmatiserade att normala människor i deras samvaro gör intrång på det 

privata. Omvänt kan de normala uppfatta de stigmatiserade som påträngande eller skamsna och att 

de läser in oavsiktliga innebörder i deras agerande. De normala kanske anser att de visar sympati 

och medkänsla och råkar då överdriva, men om de glömmer bort bristen kanske de råkar behandla 

den stigmatiserade med orimliga krav. Det kan hända att de normala försöker behandla den 

stigmatiserade som vem som helst och bättre än vad de känner på sig att hon/han är eller så 

behandlas personen som att de är värre däran än vad den normala tror. Om inget av dessa går att 

välja mellan kan den hända att den normala behandlar den stigmatiserade som att de inte är en 

person och håller sig undan. Tex att en normal runt en rullstolsbunden undviker att stirra och 

konstlar glättighet och pratsamheten ger även det tecken på obehag precis som dem som beter sig 

taktlöst. Detta innebär då att i sociala relationer där man märker av att någon har ett stigma är risken 

stor att det blir kategorisering som inte stämmer och att båda blir besvärade. Det kan vara svårt att 

balansera och förståeligt att allt inte går så smidigt. (Goffman 2003 s.27). 
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Det finns två grupper som är sympatiska och förstående för en stigmatiserad person. Den första 

gruppen är de som själva har samma stigma. De kan ge handledning och ge moraliskt stöd och få 

den stigmatiserade att känna sig godtagen som vilken människa som helst. Det kan bli alla möjliga 

typer av gruppbildningar och funktioner. Det förekommer många klubbar för trygghetsskapande där 

en av de större är tex Anonyma alkoholister. Personer rekryteras in i sociala grupper helt baserat på 

den stigmakategori man tillhör och medlemmarna kan tex ha en byrå som bevakar de intressen som 

påverkar deras stigma i tex pressen och politiken. En uppgift kan även vara att arbeta för att 

övertyga allmänheten om tex mer skonsamma sociala etiketter på deras kategori (Goffman 2003 

s.28). Den andra gruppen som en stigmatiserad kan få hjälp av är de personer som är normala men 

speciella situation har gjort att de har blivit bekanta med stigmat och sympatiska inför detta och har 

någon sorts hedersmedlemskap i gruppen, de kan kallas för de visa. Vissa i denna gruppen kan vara 

en sjuksköterska som har lärt sig mer om det avvikande eller trevliga bartenders på barer där 

homosexuella brukar vara har insikt i deras levrne. Eller så kan det vara en individ vars sociala band 

är bundna till en stigmatiserad individ som tex. en föräldrar eller barn (Goffman 2003 s. 36).  

Om en stigmatiserad persons olikhet inte märks vid blotta ögonkastet och inte är bekant sedan 

tidigare så är hon/han misskreditabel. Motsatsen till den är där omgivningen genast uppfattar eller 

vet om olikheten, vilket är en misskrediterad person. En misskreditabel försöker undvika att 

olikheten blir bekant under sociala kontakter och får ta ställning till om hon/han ska spela teater, 

ljuga och inte berätta eller om man ska vara öppen och tala om det. De måste också ta ställning till 

för vem, var, när och hur de ska göra detta i sådana fall (Goffman 2003 s.50). De personer som 

senare i livet blivit stigmatiserade och får veta att denne alltid har varit misskreditabel har fått lära 

sig situationen mellan de normala och stigmatiserade innan hon/han blev tvungen att se sig själv 

som en som inte passar in. Detta rör sig i regel om fysiska handikapp. Dessa har svårare att bygga 

en ny identitet och ser alltmer ner på sig själv och det blir kanske läkarens uppgift att informera om 

vilken person denne i fortsättningen kommer att vara (Goffman 2003 s.42).  

Ytterligare en sak att ta hänsyn till enligt Goffman (2003 s.56) är visibiliteten i stigmat. Hur väl 

olikheten kan ses av de normala. Ett stigma som ständigt kan ses av omgivningen kan inte undgå att 

betyda mycket för personen och vilken attityd hon/han får till sitt stigma. Goffman beskriver även 

att det finns stigman som är lätta att dölja och att det spelar väldigt liten roll i relationer till 

främlingar och flyktiga bekanta men som istället ger sig till synes i närmare relationer och familj. 

Ett exempel på detta kan vara sterilitet (2003 s.62). 

Man kan hemlighålla stigma eller ge information om sitt stigma, men på grund av de stora 

fördelarna med att anses vara normal så försöker de flesta någon gång passera att anses vara normal 

(Goffman 2003 s.82). Då en misskreditabel person har passerat så kan det innebära en fara för 
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denne även i tillfälliga bekantskaper då kallprat kan snudda vid känsliga punkter tex om en person 

som lider av infertilitet får frågan om hur många barn de har m.m. Enligt Goffman får dessa betala 

ett högt pris psykiskt med ständig ängslan över att bli avslöjad och vara på sin vakt så att man i så 

stor mån som möjligt inte utsätter sig för situationer där det kan avslöjas (2003 s.94). 

En misskreditabel person kan försöka hålla riskerna i schack genom att kanske berätta för en liten 

grupp som denne litar på om sitt stigma och som utgör den största faran, resterande människor får 

inget veta. Hon/han delar upp sin värld i två delar (Goffman 2003 s.109). Misskreditabla kan annars 

undvika tvånget att röja information genom att undvika och hålla distans från bekanta.  

 

 3.2 Bauman 

Vidare så tänker jag beskriva Zygmunt Baumans Individualisering och flytande kärleksteori. Detta 

är relevant då han förklarar utvecklingen av det postmoderna samhällets påverkan av relationer 

och barnalstrande.  

 

Bauman beskriver en värld där individualism och självförverkligande banar vägen och kulturen och 

traditioner löses upp vilket försvårar att hitta kärleken och den bestående relationen. Han skriver 

även om dilemmat att i dagens samhälle ta valet i att få barn eller inte. Erotiken (sexuell njutning) 

har frigjorts från den sexuella reproduktionen och kärleken och är idag den drivande (Bauman 2001 

s.268). Erotiken är ett kulturfenomen, sexualitet ett naturfenomen. Sexualiteten är naturens lösning 

på livsformernas fortsatta överlevnad. Endast människan vet att hon måste dö och att kroppens 

tillfälliga existens för människosläktet vidare. Sexualiteten är underlaget för denna produktion av 

odödlighet (Bauman 2001 s.272). Sexualitet står för den reproduktiva funktionen, kärlek är det 

känslomässiga som återförenar könsskillnaderna i sexualiteten och som är en av de viktigaste 

delarna i att vinna odödlighet. Mitt emellan dessa två står Erotiken, den sexuella njutningen, som 

idag är den drivande kraften. Att Erotiken har befriats från reproduktiva konsekvenser och 

långvariga kärleksband ger frihet att experimentera. Förr var den dragen hårt till reproduktion och 

män och kvinnor skulle leva upp till exakta normer och krav på trofasthet i relationen. Normens 

gräns var tydligt dragen. 

Idag är våra band löst knutna så de snabbt kan lossas om omständigheterna förändras, vilket de gör 

ofta enligt Bauman. Vi är ambivalenta i viljan att vara fri och att kunna fly fort, men även ha 

säkerheten man får av starka band med ens partner. Idag går tankarna att när man binder/engagerar 

sig i någon, hur halvhjärtat det än är, så är det en stor chans att du missar andra romantiska 

möjligheter som kan vara ännu bättre och tillfredsställande. Oftast springer vi till experter som 



9 

terapi & böcker för att få förslag på hur man kan kombinera dessa. Bauman tar upp det han kallar 

”Top pocket” relationer. Det är något man kan ta upp ur fickan när det behövs men nerstoppat djupt 

när behovet svalnar (Bauman artikel DN 2003). 

I de flesta äktenskap kan inte trygghet och frihet existera utan varandra. Trygghet utan frihet leder 

till känslan av att vara fången och frihet utan trygghet ger kronisk osäkerhet i förhållandet. Det 

måste finnas ett kompromissande för att hitta den gyllene medelvägen. Det är svårt att balansera och 

det finns alltid lösa trådar som måste dras åt och inte alltid tillfredsställande (Bauman 2011 s.20). 

Bauman menar att idag tror man att kärlek är en färdighet man ska lära sig och att med fler 

experiment och erfarenhet blir vi duktigare. Vi ska inte binda oss, för vår nästa kärlek kommer bli 

ännu bättre och spännande, precis som nästa och där nästa. Men detta är en illusion, man lär sig 

bara färdigheterna av att avsluta snabbt och starta från början och att kärlek är korta episoder. 

Bauman skriver att Fromm menar att män och kvinnor så desperat försöker fly ensamheten och 

därför har begär efter sex. Men alla är lika ensamma efteråt då sex inte är bundet till kärlek längre 

och är inte långt olikt från alkoholism och drogmissbruk då det går ut på att få orgasm. Likt andra 

missbruk så är det intensivt men övergående och periodiska (Bauman 2003 s.45). Bauman talar om 

konsumtion och att varor idag byts ut för att de nya förhoppningsvis är mer tillfredsställande. När vi 

köper en mobiltelefon eller dator så är det inte förväntat att vi ska ha den så väldigt länge. Om än de 

fungerar helt okey så kastas de utan ånger det ögonblicket en ny och bättre version dyker upp i 

affären. Finns det någon orsak till varför förhållanden skulle vara ett undantag till regeln? (Bauman 

2003 s.13). Idag är det kvantitet och hur många kontakter man har och inte lojalitet i relationerna 

som räknas. Vi pratar mer om kontakter än relationerna i sig. Ett exempel är mängden sms som 

skickas hellre än att ringa så det går snabbare och man hinner fler. Det är inte det som står i 

medelandet som är viktigt, utan den konstanta cirkulationen av meddelanden så vi inte känner oss 

utanför. Nätverk är stunder av att vara i kontakt och gillar man inte det man ser är det bara att trycka 

på delete. Tv-serierna visar att relationer kommer och går på löpande band och för att hitta sin 

själsfrände finns ingen annan väg än att pröva om och om igen (Bauman 2003 s.25). Sexualitet 

innebär inte längre njutning, glädje, mystik och något positivt. Utan det hör till missbruk, förtryck, 

dödliga infektioner och har blivit totalt omystifierat.  

Idag konkurrerar medicin med sex för att ta kontrollen över fortplantningen (Bauman 2003 s.40). 

Tack vare vad medicin kan göra är framtidsutsikten chansen att få välja ett barn från en katalog av 

attraktiva donatorer för att få det barn man så önskar. Förr var barn producenter som kunde förbättra 

välbefinnandet av familjen (tex hjälpa till med arbete och inkomst) och de var en god investering. 

De var arbetskraft (vilket hela familjen var) och arbete förväntades inte att ge glädje och tjäna den 
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anställdes nöje, ordet arbetsglädje/tillfredsställelse var inte uppfunnet. Familjens förmögenheter 

m.m ärvdes i nedstigande led i familjeträdet och barn var broarna mellan döden och odödlighet. Att 

dö barnlös betydde att man inga broar byggde och det var i sådan fall slutet på släktet. Den 

viktigaste uppgiften, att föra släktet m.m vidare, var ouppfylld. Idag är ett barn framförallt ett objekt 

för emotionell konsumtion. Viljan att få barn är på grund av glädjen av föräldraskapets förnöjelse 

som man hoppas att ett barn ska ge, den sorts glädje som inget annat objekt för konsumtion kan ge. 

Barn är det mest dyra införskaffandet man kan göra idag. Man tänker efter två gånger innan i 

dagens flytande värld där inga stabila jobb eller levnadsförhållanden erbjuds längre. 

Familjestrukturerna är bräckliga och familjens sammanhållning är kortare än de individuella 

personernas livslängd (Bauman 2003 s.41). Ett barn kan fortfarande vara en bro, men vart denna 

leder vet man ej, så då ställer man frågan: behöver man broar och för vad? Vem vill lägga ner 

pengar på att bygga dem? Att skaffa barn i ”vår tid av beslut” adderar ännu mera till ångesten. Att 

ha barn eller inte är utan tvekan den mest långtgående och största beslutet som ska tas i ens liv 

(Bauman 2003 s.43). Att skaffa barn är att överväga ens välfärd, välbefinnande och bekvämlighet. 

Vilken fasa att bli en beroende person och möjligen behöva offra karriären och ge sin fulla lojalitet 

för resten av sitt liv- det som går helt emot vad dagens flytande moderna samhälle innebär. Glädjen 

av föräldraskap kommer som ett paketavtal tillsammans med rädsla över outforskade faror. Det 

finns inga garantier eller pengarna tillbaka. 

 

 3.3 Centrala begrepp 

Par som är Ofrivilligt barnlösa har försökt bli gravida i ett år eller mer men inte lyckats.  

Oförklarlig barnlöshet är då sjukvården inte kan hitta orsaken till utebliven graviditet. 

Utredning genomgår de som söker sig till sjukvården för utebliven graviditet. Efter ett år har man 

rätt till att genomgå undersökning om bakomliggande orsaker finnes och vilka dessa kan vara. 

Prover som oftast genomförs under utredningen är vaginalt ultraljud för att se på äggstockar och 

livmoder. Blodprover på kvinnan för att kontrollera om ägglossning sker och andra hormoner eller 

brister. Mannen får lämna ett spermaprov för undersökning av antal spermier och deras rörlighet 

och i vissa fall spolas även kvinnans äggledare vid ett ultraljud för att se om det finns eventuella 

stopp. 

IVF- In Vitro Fertilization. Detta betyder att kvinnan får ta hormoner under en viss period för att 

sedan få ägg utplockade och befruktade med mannens spermier utanför kroppen. IVF kallas även 
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ibland för provrörsbefruktning.  

PCO- polycystiska ovarier. Betyder att en eller båda äggstockarna är fulla av små vätskefyllda 

blåsor, så kallade cystor, som har bildats av äggblåsor. Detta kan innebära att man har långt mellan 

menstruationerna eller ingen alls.  

 

 3.4 Tidigare forskning 

Enligt SCB (2012) börjar det bli en minskning av barnlöshet trots många faktorer som talar emot 

detta som bland annat den kraftiga ökningen av klamydia och att vi skaffar barn senare i livet vilket 

leder till en minskad fertilitet. Detta kan bero på att det finns bättre behandlingar och då minskas 

effekten av en ökad ålder. Antalet behandlade för ofrivillig barnlöshet har ökat sedan början av 90 

talet. Fler med högre utbildningsnivå än med lägre använder hjälpmedel (SCB 2012). Detta kan 

bero på att de inte vill bilda familj eller att de utan barn kan skaffa utbildning (Ahrne, Roman, 

Franzén 2008 s.127). Dessutom kan äktenskapsmarknaden vara mindre för högutbildade kvinnor då 

dessa sällan väljer en lågutbildad man medan högutbildade män ofta gifter sig med kvinnor som har 

lägre utbildning än dem enligt Hoem (Ahrne, Roman, Franzén 2008 s.127). 

 

I en artikel i Forskning och Framsteg från Henrik Höjer (Publicerad 2004-07-01) skrivs det om den 

kris som ofrivilligt barnlösa går igenom. Det finns ingen beredskap och barnlösheten är oväntat och 

kan upplevas lika stort som att få cancer eller förlora en nära anhörig enligt Anders Möller (2004). 

Med de tekniska framstegen så sträcks tiden mellan hopp och förtvivlan ut under en längre period 

än förr då man satte punkt av beskedet att vara barnlös då det inte gick att göra något åt detta. 

Eftersom behandlingen av barnlöshet har utvecklats pågår den under en allt längre period då paret 

kanske ser en litet hopp trots tex flera misslyckade behandlingar. De som drabbas talar om en känsla 

av vanmakt och att inte kunna styra vad som händer i deras liv. Vid andra förluster i livet finns det 

tex ritualer som gör att närstående kan få ett avslut och hantera krisen som vid begravningar (Lalos, 

2004). Ofrivilligt barnlösa är oftast väldigt ensamma med smärtan. Många säger att det inte finns 

någon mening med livet om inte självklarheten i att få barn uppnås. Det blir även en påfrestning i 

förhållandet och de känner sig kanske misslyckade och den som bär på orsaken kan känna en extra 

påfrestning och skuld över att partnern kan få ett barn med någon annan (Lalos, 2004).  

Enligt Ann Lalos (2004) är barnlöshet en kris som med de tekniska framstegen blir värre då den 

ofrivilliga barnlösheten alltmer då kan betraktas som onormalt. Då barn anses vara det normala kan 

den ofrivilliga barnlösheten kanske upplevas som extra krisartad. 
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Anders Möller (2002, s.15) säger att det är två normer som styr samhället när det kommer till 

familjen: Alla ska skaffa barn och att alla ska vilja ha barn. En person vet egentligen inte om det är 

de själva som vill ha barn eller är det normen som styr.  

 

 4. Resultat 

Till att börja med ger jag en kort beskrivning av respondenterna som jag har intervjuat. Deras namn 

har fingerats med hänsyn till de etiska principerna och för att bevara respondenternas 

konfidentialitet. 

Amanda är 31 år och började försöka få barn för tre år sedan. Hon är akademiker och bor i en liten 

stad. Har gjort utredningar där de inte kan hitta något fel, de är så kallat oförklarligt barnlösa. De 

har inte påbörjat IVF eller liknande ännu. 

Birgitta är 41 år och hon och hennes man träffades sent i livet och påbörjade sina försök till familj 

för fyra år sedan. Hon är utbildad akademiker och bor i storstad. De har gjort utredningar, 

lapraskopi (titthålskirurgi), immunutredning osv i 4 olika länder. De har även gjort några IVF och 

ska göra sista till sommaren innan de går vidare med adoption. 

Caroline, 25 år och gymnasieutbildning. Hon har försökt bli gravid i fyra år och bor i en mellanstor 

stad. De har gjort utredning och är på sitt andra IVF försök. 

Denise är 25 år med gymnasieutbildning och bor i storstad. Hon och hennes sambo har försökt att 

bli gravida i ett och ett halvt år. De har ännu ej sökt sig till sjukvården för hjälp. 

Erika är en kvinna på 26 som är akademiker och bor i en by (ca 400 inv). De har försökt i ca ett och 

ett halvt år. Har gjort utredning och fått konstaterat PCO och har påbörjat medicinera för att 

stimulera ägglossning. Om det inte fungerar går de vidare med IVF. 

Fredrik är en man på 27 år med gymnasieutbildning som bor i en stad. De har försökt bli gravida i 

ca fyra år. De har genomgått utredning och gjort två IVF försök än så länge. 

 

 

 4.1 Tankarna inför att bilda familj 

Varför man som människa känner ett driv i att få ett barn är svårt att definiera men det finns oftast 

två motiv som består av inre önskningar och omgivningens förväntning (Ericsson 1996, s. 78). För 

många är det en skam att inte kunna gör något enligt dem så ”naturligt” som att få barn. 

”Som du kanske förstått kände jag en otrolig skam att inte kunna få barn. En sån naturlig grej och jag 

kunde inte! Att få barn skulle ju vara något enkelt och en självklarhet för alla som ville, men varför kunde 



13 

inte jag. Var jag inte duglig som kvinna?” Caroline 25 

 

Birgitta har gjort väldigt många olika försök för att bättra på sina chanser att få barn och de har varit 

till fyra länder för att få göra det de kan då hon anser att Sverige inte kommit lika långt eller är 

hämmade av sina moraltankar. Amanda däremot har motstridiga känslor inför att skaffa barn. Hon 

uppger att det ”är väl som meningen” men även att hennes ”biologiska klocka” satte igång helt 

plötsligt. Amanda är ambivalent i frågan, hon är rädd för att behöva gå igenom IVF och att hon 

kanske kan satsa på karriär istället. Men hon är samtidigt rädd att hon skulle ångra sig senare i livet 

om de inga barn fick. Men då det inte gick vägen har de tänkt ta det lite lugnt ett tag då det har varit 

väldigt psykiskt påfrestande att inte kunna bli gravida. 

Alla de intervjuade säger att anledningen till att de vill ha barn är något biologiskt och att de känner 

av den ”biologiska klockan”. Flera ger uttryck för att de vill se sina barn växa upp och att barn alltid 

har varit med i planeringen och en självklarhet i deras framtid. 

”Fortplantning, naturlig utveckling, livslång dröm, möjligheten att få vara med om det största livet har att erbjuda, 

miraklet att få följa ett nytt liv och kärleken till min man” Birgitta 41 

 

”Ja alltså det är ju att se en del av sig själv växa upp…typ…och att det är väl som en del av livet. Jag har hundar 

och hus…för att vara ärlig så började vi bli lite rastlösa och tänkte att det är nog dags nu…alla andra börjar ju få 

nu...jag vill ju inte ångra mig då det är för sent…å så helt plötsligt blev det som lite maniskt, att jag måste ha 

barn…jag blev helt förstörd då det inte hände något och desto mer sugen blev jag….. ” Amanda 31 
 

Medelåldern vid första barnets födelse har ökat från 24 till 29 år och SCB undersökningar visar att 

studier, boende, etablering på arbetsmarknaden, inte känner sig mogen och att man inte hittat den 

man vill ha barn med är en bidragande faktor till varför man skaffar barn senare i livet (SCB 2009). 

Endast en av de sex intervjuade var i sena 30 års åldern, resterande började försöka runt 20. Tre av 

de sex intervjuade hade varit ihop i flera år innan de började tänka på att bilda familj. Alla de 

intervjuade ger uttryck för att de ville ha den ekonomiska biten klar innan de skulle bilda familj och 

att de skulle ha arbete och att åtminstone en av dem fast anställning. Många uppgav också att ha 

festat klart och kanske resor skulle vara avklarat.  

”Förr har jag alltid sagt hus och arbete, att jag ska ha hunnit resa mycket.” Amanda 31 

 

 

 4.2 Upplevelsen av kontroll över sin egen kropp 

Fyra av de intervjuade uppger att de har genomgått ivf eller påbörjat annan hjälp som tex 

stimulering av ägglossning. De andra två har genomgått eller ska göra en utredning. Enligt Ericsson 

(1996 s.77) kan det hända att paret i en början väntar ganska länge med att söka hjälp för sin 

infertilitet då hjälpen blir en bekräftelse på att något är fel. De flesta av respondenterna har försökt 
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att få barn i tre år och en del av dessa väntade lite längre än ett år på att söka hjälp på grund av skam 

och oro att få bekräftat att de inte kan få barn.  

”Trotts bra personal och bra bemötande kände jag mig väldigt utsatt och blottad. Att ligga och sära på bena i en 

gynstol och samtidigt vara rädd att de ska komma med dåliga besked är obeskrivlig” Caroline 25 

Amanda är oförklarligt barnlös och är tvungna att på egen hand försöka minst tre år innan de kan få 

någon vidare hjälp utöver utredningen där de inte hittade något fel. Hon tycker att det är hemskt att 

de inte kan få någon hjälp innan dess då tre år av besvikelse då mensen kommer är väldigt 

påfrestande psykiskt. De ska nu ta en paus och tänker vänta något år till innan de påbörjar IVF för 

att istället försöka plocka upp resterna av sig själva och kanske satsa på karriär ett tag. De andra 

intervjuade är mitt uppe i antingen utredningar eller har påbörjat IVF. 

De flesta berättar att de kommer genomgå en viss mängd IVF försök för att sedan om det inte 

fungerar gå vidare till adoption.  

”Man känner inte riktigt att man kan bestämma över sitt eget liv och det blir säkert ännu värre då man är inne i 

hela ivf  eller adoptionssvängen, att andra ska gräva i ens privata sfär och bestämma!” Amanda 31 

 

”Kliniken vi går på är bra, men vet inte om jag känner att dom riktigt förstår hur man mår eller hur det är att 

längta så otroligt efter något man inte får och som samhället ser som självklart” Caroline 25 

  

 4.3 Upplevelsen av samhället 

Hur respondenterna upplever samhällets stöd i bland annat vård och landsting i deras ofrivilliga 

barnlöshet så uttrycker nästan alla ett missnöje. Endast en av de intervjuade har blivit erbjudna 

någon form av samtal eller psykologiskt stöd. Som Ericsson (1996 s.80) beskriver det så om man 

inte bor på rätt plats i Sverige får ofrivilligt barnlösa stå för hela kostnaden av behandlingarna själva 

om de vill ha barn. Politikerna har satt stämpeln att detta är ett lyxproblem eftersom behandling inte 

är helt nödvändigt och de som har ekonomin kan göra behandlingarna på privatkliniker. De flesta av 

respondenterna anser att det finns en orättvisa i landet, beroende på var man bor så får man olika 

antal landstingsfinansierade ivf försök. I vissa delar av Sverige får de tre försök medan andra bara 

får ett. Birgitta uttrycker att de får stånga sig blodiga för att få ta ett par blodprover och att otroligt 

bristfälliga kunskaper råder i Sverige vilket hon anser är verkligen beklagligt och sorgligt. Detta 

bidrar till att många ofrivilligt barnlösa som har råd söker sig utomlands. 

”I ett större perspektiv så är Sverige ett land som är mycket duktigt på graviditeter och förlossningar, men 

skrämmande dåligt på infertilitet. Birgitta 41 
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”Att vara ofrivilligt är svårt nog, ska man behöva genomgå ekonomisk ruin också? Erika 26 

Alla de intervjuade anser att samhället inte riktigt förstår eller är nog upplysta kring ofrivillig 

barnlöshet. Att man från barnaår får lära sig att göra allt för att skydda sig men ingen information 

om att inte alla heller kan få barn.  

”Innan det drabbade mig själv hörde jag knappt aldrig talas om barnlöshet. Barnlöshet känns nästan lite tabubelagt 

som diskussionsämne.” Erika 26 

De ger uttryck för att de inte riktigt har samhället på sin sida, att många anser att de får skylla sig 

själva och att det inte är någon rättighet att få barn. Några av dem uttrycker att de är väldigt ledsna 

över kommentarer och information som cirkulerar ute i samhället runt de ofrivilligt barnlösa. 

”Läste på nätet kommentarer där en del tycke att dom som inte kan föröka sig naturligt inte ska ha barn och att 

skattepengarna inte ska gå till oss odugliga. Att läsa sånt känns otroligt hemskt. Jag fattar inte hur man kan skriva 

så. Att vi som inte kan få barn naturligt inte ska vara värda skattepengar” Caroline 25 

 

De som själva inte lider av barnlöshet har kanske inte den förståelse eller vill försöka hjälpa till 

genom att ge tips. Detta uppskattas inte av många ofrivilligt barnlösa då de anser att kommentarerna 

är klumpiga och oförstående. Vissa av dem vill inte berätta för sina närmaste för rädslan att börja få 

tips på hur de ska göra och då löser det sig säkert.  

”Men för de lyckliga som inte drabbats så verkar det vara väldigt märkligt och deras uppfattning är att bara man 

slappnar av så blir man gravid” Birgitta 41 

”Jag tror att många tar de här med barn förgivet. Jag gjorde de själv innan vi insåg att vi inte kan få barn på egen 

hand.” Fredrik 27 
 

 

Det kan även vara så att mycket av den information som finns ute i samhället rör kärnfamiljen och 

att de alltid fått höra hur de ska skydda sig för att man blir gravid så lätt. De har vuxit upp med en 

viss information om hur livet ska se ut och har kanske planerat det från då de var små. Detta kan 

leda till att de känner sig väldigt misslyckade då de inte lever upp till samhällets normer. 

 

”Jag fick ofta höra att meningen med livet är att att skaffa barn, och ett liv utan barn är inget liv. Tankarna blev så 

klart är mitt liv inte värd nått? Om jag inte kan få barn, är mitt liv då värdelöst?”   Caroline 25 

 

En av de intervjuade berättar att hon hittat mycket stöd hos likasinnade på ett forum. Där kan hon 

ventilera sig och även vara anonym om hon vill. Det visas en stor förståelse bland medlemmarna 

och de peppar varandra. Hon vet inte vad hon skulle ha gjort utan detta forum och anser att de borde 

informera om denna sida på olika ställen då hon tror att det skulle hjälpa många. 

 

 4.4 Upplevelsen av närstående 

Många av de ofrivilligt barnlösa upplever en skam och berättar inte gärna för någon om deras 
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situation. För de flesta är det inte lätt att våga berätta för sina närstående och att de efter att ha 

berättat ska bli behandlade annorlunda det kan även bli ytterligare en bekräftelse på att de faktiskt 

lider av infertilitet. 

”Vi har inte berättat om det för någon närstående. Jag skäms och är rädd att jag sak få tips om hur jag ska göra, 

eller att dom ska börja dalta eller behandla mig annorlunda” Caroline 25 

 

De som har berättat det för någon har valet oftast fallit på föräldrar och den närmsta vännen, detta 

på grund av att behöva få konstanta frågor om när de ska ha barn eller när föräldrarna ska få sina 

barnbarn. Att de ljuger och kommer med bortförklaringar kan ge skuldkänslor. 

”Och de är ju extremt jobbigt att få frågan hela tiden och behöva säga att nej vi känner oss inte redo än. Fast vi vill 

så extremt mycket ha barn.” Fredrik 27 

 

Enligt Ericsson (1996 s.79) ändras den sociala tillvaron och många ofrivilligt barnlösa kan känna en 

isolering och ensamhet och till och med självmant isolera sig själva. Nästan alla respondenter 

uppger att den ofrivilliga barnlösheten har påverkat deras nära relationer då det har varit besvärligt 

att umgås med vänner som en efter en blir gravida och får barn. Några av dem har tagit avstånd 

självmant för att det har varit för tungt att se eller jobbigt att ljuga om sin situation. 

”Jag tycker att det är jobbigt att umgås med personer som är gravida, det svider.” Denise 25 

 

En annan av respondenterna uppger att det är vännerna som har dragit sig undan då hon inte riktigt 

passar in i det livet hennes vänner nu lever med familjer och barn. Hon känner ett utanförskap och 

att hon inte passar in längre. 

”visst blir man bjuden någon gång om året till födelsedagar…men annars så är det andra småbarnsfamiljer som 

gäller nu…” Amanda 31 

 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är relationen till sin partner och deras samliv. Många av de 

ofrivilligt barnlösa påpekar att de kommer närmare varandra rent känslomässigt och att om de klarar 

att gå igenom detta tillsammans så klarar de det mesta. En av de intervjuade berättar att det var hon 

som mådde sämst i början men att hennes sambo nu har börjat bli riktigt deprimerad. Den personen 

i förhållandet som felet ligger hos kan känna en stor skuld, vilket man kan se hos de intervjuade där 

man hittat ett fel. Vissa är rädda för att bli lämnade för ”någon som kan” eller har dåligt samvete för 

att de förstör sin partners familjedröm. 

 

”Vi båda har känt oss värdelösa för att vi inte ens kan få barn. Och sen med försöken med att försöka pricka in 

ägglossningen och alla sprutor sambon fick ta i o med IVF försöket så blir det väldigt påfrestande.” Fredrik 27 

 

Ofrivillig barnlöshet går ut över parets sexualitet då det blir en plikt på bestämda tider och ska 
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pratas om på sjukvården och kanske medicineras (Ericsson 1996 s.78). Alla respondenterna berättar 

att deras samliv har förändrats till det sämre. Att de är tvungna att ha sex på bestämda tider i 

månaden vilket leder till att lusten och spontaniteten försvinner. Allting blir väldigt mekaniskt, 

medicinskt och en press över att ha samlag vid rätt tidpunkter. Skulle de missa en av gångerna 

tänker de att det var kanske just denna gången som skulle ha lett till en graviditet vilket sätter press 

på att ha samlag trotts att lusten inte finns där. 

 4.5 Upplevelsen av sin situation 

Enligt Ericsson (1996 s.77) kan man inte bara se ofrivillig barnlöshet som en medicinsk 

angelägenhet då effekterna av det mycket ofta leder till svåra psykologiska och sociala problem. Att 

vara ofrivilligt barnlös har satt djupa sår i de intervjuades känslor och psyke, hos vissa mer än 

andra.  

 
”Jag har varit nere ledsen och förtvivlad många gånger och till och men fundera på om jag verkligen är värd att 

leva. Ska vi odugliga verkligen få leva, och varför när vi ändå inte kan bilda familj.” Caroline 25 

 

Då jag ställer frågan om hur barnlösheten har påverkat deras liv så uttalar alla att de periodvis blir 

väldigt nedstämda, för kvinnorna framförallt vid mensen som då påtagligt påminner dem om att de 

inte är gravida. Alla talar om deras framtid och hur denne ska te sig, kanske utan barn och undrar 

vad de ska göra i stället, varför just de är drabbade och att de lärt sig att man inte kan ta saker för 

givet. 

”Periodvis blir jag nedstämd och går då runt med en känsla av tomhet”. Erika 26 år 

 

 

 5. Slutsats/diskussion 

Syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för hur ofrivilligt barnlösa upplever sin 

situation i samhället och av omgivningen. Jag vill dessutom ta reda på hur de tänkte kring att bilda 

familj. En del av studiens empiriska resultat ligger i linje med den tidigare forskningen i att många 

av de ofrivilligt barnlösa mår psykiskt dåligt och att de känner sig ganska ensamma. Den kris som 

Lalos och Möller talar om är synlig i hos mina respondenter. Att det dessutom blir en utdragen kris 

med alla hjälpmedel som finns idag kan ses i bland annat Birgitta som sökt hjälp i fyra olika länder 

och prövat olika sätt för att uppnå graviditet. Hon känner kanske inte att hon kan ge upp förens hon 

verkligen har prövat allt som finns att tillgå, vilket leder till en utdragen process. Mina respondenter 

ser det som en norm att få barn och när de inte kan uppfylla detta känner de en skam.  

Min studie har fördjupat sig lite mer i hur de upplever andras syn på ofrivilligt barnlösa och hur de 
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tänker kring sin situation. 

 

Då endast en av mina respondenter var över 30 då de började försöka bilda familj så motsäger detta 

att infertiliteten idag beror på den ökande åldern av förstföderskor. Då jag nu gjort en kvalitativ 

studie så blir kanske inte generaliserbarheten är alltför stor då den hade kunnat se annorlunda ut om 

andra åldrar var de som ställt upp på intervju. Men trotts detta så var fem av de sex intervjuade i bra 

ålder för att starta familjebildning. De lider av andra orsaker än just sin ålder vilket är det som det 

talas väldigt mycket om rörande dagens ofrivilligt barnlösa. Hur kommer det sig att så många unga 

har problem med sin fertilitet? Orsaker till ofrivillig barnlöshet kan vara att man väntat för länge 

men samhället kanske glömmer att det även kan bero på fysiska orsaker som inte har med åldrande 

att göra. Finns det en ökning av andra medicinska orsaker som leder till infertilitet i dag än ökad 

ålder av förstföderskor? Det kanske beror på miljön som inte direkt blir hälsosammare med utsläpp 

och kemikalier i mat osv. 

Däremot så kan man se att de intervjuade utom en har varit sambo i några år innan de har börjat 

planera inför barn. Många unga par lever tillsammans i flera år utan en tanke på att skaffa barn och 

detta kan dras till Bauman, att vi inte ska binda oss, för vår nästa kärlek kommer bli ännu bättre och 

spännande, precis som nästa och där nästa. Det kan även dras till hans teorier om 

individualiseringen. Att man ska uppfylla sig själv och det blir svårare att hitta en passande partner 

då kärlek och reproduktion har frikopplats från erotiken (sex) som är den drivande kraften. Vi kan 

och måste själva välja hur vi ska leva och det minskade ekonomiska beroendet för kvinnor gör att 

de kan satsa mer på sig själva och utbildning än att skynda sig att hitta en partner och fortplanta sig 

tidigt. Två av de intervjuade, Birgitta som är högutbildad och träffade sin partner sent. Amanda som 

även hon är högutbildad och började försöka i slutet av sina 20 år. Om man jämför dessa två så har 

de har varit ofrivilligt barnlösa nästan lika länge där Birgitta har undergått väldigt mycket för att få 

ett barn medan Amanda har börjat tveka på barn. Vad gör att de skiljer sig? Vad gör att den ena 

kämpar så medan den andra blir osäker på sin vilja? Är det för att samhällets normer ställer ”krav” 

på barnfamiljen. Att man ska känna en längtan efter barn och då det inte fungerar så blir de helt 

förstörda och en stor anledning är kanske att inte kunna leva upp till samhällets normer? Samhället 

har matat en familjebild sedan de var små och detta leder till att de blir annorlunda och känner sig 

stigmatiserade. Detta går även att se hos Fredrik som berättar hur han ljuger för bekanta och säger 

att de inte känner sig redo ännu fast än de försökt bli gravida i fyra år. Det finns en föreställning om 

hur det ska vara och att istället för att berätta att de så desperat försöker få en familj så talar de om 

självförverkligande och att de inte är redo ännu. Detta kan ses i Baumans teorier om 

individualiseringen och att man idag ska förverkliga sig själv före man bildar familj. Även att de 
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som stigmatiserade personer känner under ytan en skam på grund av att egenskapen de saknar är 

skamligt.  

Goffman talar om att det kan upplevas av den stigmatiserade att normala människor i deras samvaro 

gör intrång på det privata. De normala kan anse att de visar sympati och medkänsla men  råkar då 

överdriva. Respondenterna berättar just om denna rädsla, att de ska bli behandlade annorlunda eller 

få tips på hur de ska göra. Detta leder till att några håller sin ofrivilliga barnlöshet hemlig även för 

sina närmaste.  

Goffman menar att en stigmatiserad person brukar reagera på sin situation genom att försöka rätta 

till det som orsakar dennes svaghet. En missbildad kan tex genomgå operation. De kan vara villiga 

att gå långt och utsätta sig för smärtsamma situationer och många av de ofrivilligt barnlösa 

genomgår smärtsamma ingrepp för att kunna få ett barn och bli ”en riktig” familj. 

Alla de intervjuade förklarar att anledningen till att de vill ha barn beror bland annat på ”något 

biologiskt” och ”den biologiska klockan”. Enligt Bauman är ett barn idag framförallt ett objekt för 

emotionell konsumtion. Viljan att få barn är på grund av glädjen av föräldraskapets förnöjelse som 

man hoppas att ett barn ska ge, den sorts glädje som inget annat objekt för konsumtion kan ge. 

Detta kan man se ligger i linje med svaren från respondenterna såväl som något biologiskt då alla 

ger uttryck för de vill uppleva ett barn, älskar barn, vill bilda familj och att det alltid varit en dröm.  

Som Bauman beskriver det så är barn det mest dyra införskaffandet man kan göra idag. Att man 

tänker efter två gånger innan i dagens flytande värld där inga stabila jobb eller levnadsförhållanden 

erbjuds längre. Alla intervjuade uppgav att innan de skulle bli föräldrar skulle minst en av dem ha 

ett fast jobb och inkomst, helst båda två. 

Precis som Goffman säger så finns det det grupper som är sympatiska och förstående för en 

stigmatiserad person. Den första gruppen Goffman talar om är de som själva har samma stigma. De 

kan ge handledning och ge moraliskt stöd och få den stigmatiserade att känna sig godtagen som 

vilken människa som helst. En av de intervjuade berättar att hon funnit just en sådan genom att vara 

på ett forum på internet (familjeliv.se) som delas av många andra ofrivilligt barnlösa vilket har gett 

henne ett stort stöd.  

De personer som senare i livet blivit stigmatiserade och får veta att denne alltid har varit 

misskreditabel tex. infertila, har svårare att bygga en ny identitet enligt Goffman och ser alltmer ner 

på sig själv. Han menar att det kan blir läkarens uppgift att informera om vilken person denne i 

fortsättningen kommer att vara. Då nästan alla de intervjuade ger mer eller mindre uttryck för 

missnöje inom vården och att de inte känner sig prioriterade eller viktiga så kan det hända att de 

kanske inte får den information och stöd av läkare som skulle behövas för deras självbild. 
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Visabiliteten av infertilitet kan ses som ett dolt stigma enligt Goffman. Detta kan diskuteras då 

avsaknaden av barn upptäcks i nära relationer, men man ska inte glömma att det även kan synas i 

mindre nära relationer. Då ett barn saknas i vissa situationer tex på ett barnkalas kan detta upptäckas 

eller ge en tanke till att något inte stämmer även hos flyktiga bekanta. En ofrivilligt barnlös hamnar 

i båda dessa kategorier, misskreditabel på grund av att infertilitet inte syns direkt utanpå kroppen, 

men i vissa situationer och kanske vid närmare insikt även synas bland flyktiga bekanta och då blir 

de misskrediterade eftersom man kan se att denne är barnlös och undrar varför och om de inte ska 

ha barn snart. Detta kan vara åldersberoende eftersom man inte reagerar om en yngre kvinna 

kommer tex. på barnkalas utan ett barn. Visibiliteten finns där, syns inte inuti men kan synas utanpå 

på grund av avsaknaden av barn i sociala och samhälleliga sammanhang. De ofrivilligt barnlösa kan 

dock dölja detta lättare än ett iögonfallande avvikelse genom att undvika situationer där de riskerar 

att bli ”upptäckta” eller där de blir ”tvungna” att berätta, vilket flera av de intervjuade gör. De 

ofrivilligt barnlösa drar sig ut ur sitt sociala umgänge eller undviker vissa tillfällen. 

Att kärleksrelationernas har förändrats och det moderna samhällets påverkan av självförverkligande 

och individualism gör att man har svårt att hitta rätt tid och partner och vill satsa på sig själv har jag 

tyvärr missat att få in ordentligt i mina intervjuer. Det man kan se är att endast en av de sex 

intervjuade är gifta, vilket kan dras till Baumans teori om att vi inte vill binda oss eller dra åt 

trådarna för hårt. Endast en av respondenterna har hittat sin partner i så pass sen ålder att det kan 

försvåra deras chanser till barn. Detta motsäger Baumans teorier om flytande kärlek, och det hade 

behövts en större studie för att kunna dra paralleller även till frivilligt barnlösa såväl. 

Studien har synliggjort hur upplevelsen för sex ofrivilligt barnlösa personer ser ut och hur de tycker 

att samhället ser på detta. Deras liv fylls av sorg och många av dem känner en skam, misslyckande 

och beskyller sig själva, vilket påverkar deras självbild och relationer. Många av dem isolerar sig 

för att inte riskera att bli sårad av frågor, se gravida eller att deras avvikande skulle bli påkommet. 

Det är inget som någon talar om öppet då det av någon anledning, tex på grund av stigmatisering,  

verkar vara något som är fult avvikande. Inte nog med att de ska känna smärta över att inte kunna få 

barn så anser de att samhället inte visar dem förståelse och de känner sig misslyckade och utstötta. 

Vissa av dem har till och med börjat ifrågasätta om deras liv är värt något om de inte får barn. 

 

 Förslag till vidare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen belyser kvinnans upplevelse eller parets. Det skulle vara av 

intresse att göra en studie på endast män och deras upplevelse.  
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Att även gå djupare in på ofrivilligt barnlösas leverne innan de hittade sin partner för att få en bild 

till Baumans teorier runt individualiseringen och flytande kärlek. Detta för att se om det verkligen 

påverkar barnalstringen då jag inte funnit något sådant som en stor bidragande faktor till ofrivillig 

barnlöshet i min studie.  
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Bilagor 
 

 

Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Högsta avslutade utbildning: 

Boende (tex. by, stad, storstad etc.): 

 

1. Vid vilken ålder träffade du din partner? 

 

2. När började ni försöka bilda familj? Varför blev det vid den tidpunkten? 

 

3. Fanns det några speciella omständigheter som du ansåg som nödvändiga innan du skulle 

bilda familj? I så fall vilka och varför? 

 

4. Vad tror du är anledning till att du vill ha barn? 

 

5. Hur länge har ni försökt? 

 

6. Om ni har tänkt påbörja eller har börjat tex. IVF eller liknande, hur länge tror du att ni 

försöker och har ni talat om hur ni ska gå vidare i processen i att bilda familj? 

 

7. Har ni sökt hjälp för ofrivillig barnlöshet? I så fall vad? 

 

8. Vilket stöd har ni fått från samhället? (ekonomisk, psykisk etc) 

 

9. Hur upplever du det stöd som erbjuds och varför? 

 

10. Vad anser du om de lagar och regler som berör ofrivillig barnlöshet? 

 

11. Hur uppfattar du att samhället ser på barnlöshet? 

 

http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Svart-att-fa-barn/Fragor-och-svar-om-provrorsbefruktning-IVF/
http://www.vardguiden.se/Tema/Gravid/Svart-att-fa-barn/Fragor-och-svar-om-provrorsbefruktning-IVF/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Ofrivillig-barnloshet/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Ofrivillig-barnloshet/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/index.html
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12. Hur nöjd är du med samhället du bor i när det gäller barnlöshet? 

 

13. Har barnlösheten påverkat din relation och ert samliv? Hur? 

 

14. Har barnlösheten påverkat dina sociala relationer (tex. vänner, arbetskamrater m.m.) I så fall 

hur? 

 

15. Hur upplever du att närstående har hanterat eran barnlöshet? 

 

16. För vem har ni berättat om eran ofrivilliga barnlöshet? Hur tänkte ni kring det? 

 

17. Hur har barnlösheten påverkat ditt liv? 

 

18. Om du kunde leva om ditt liv, skulle du då ändra på något stort och väsentligt? 

 

19. Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 


