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Abstrakt 
I alla tider har kvinnligheten varit starkt förknippad med graviditet och 
barnafödande, så även idag. Infertilitet är dock ett ökande problem i 
samhället och kvinnor kan inte längre ta sin fertilitet förgiven. Syftet 
med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet. Studien 
baserades på tolv vetenskapliga artiklar som granskades och 
analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i fyra kategorier: Att leva med infertilitet väcker 
många känslor, att hantera kroppsliga förändringar och begränsningar, 
att påverkas av andra människors åsikter och förväntningar samt att 
vara osäker på behandling och behandlare. Genom att studera 
kvinnornas upplevelse av infertilitet kan sjukvårdspersonalen få en 
djupare förståelse för kvinnornas situation och därmed även anpassa 
vården utifrån den enskildes behov. Lämpliga interventioner för 
sjukvårdspersonal innefattade god information om framför allt 
patientens sjukdom och sjukdomstillstånd, en utvärdering av vård-
personalens kommunikativa inställning samt att stärka patienternas 
KASAM. 
 
 
Nyckelord: infertilitet, kvinnor, upplevelser, livserfarenheter, 
kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Infertilitet är ett ökande problem i samhället och för att kunna möta dessa patienter på ett 

professionellt sätt i vår kommande yrkesroll är det ett viktigt ämne att studera. Enligt 

Statistiska centralbyråns (2006) prognoser kommer den ofrivilliga barnlösheten att stiga från 

14% idag till omkring 16% i framtiden. En studie av Souter, Penney, Hopton och Templeton 

(1998) har även visat att både kvinnor och män upplever att de inte får tillräckligt med stöd 

och information av vårdpersonalen när de söker professionell hjälp för sin infertilitet. 

 

Infertilitet definieras för kvinnor i fertil ålder som oförmåga att bli gravid under minst ett år 

av intensiva försök. För kvinnor över 35 års ålder definieras infertilitet som oförmåga att bli 

gravid under minst 6 månader, baserat på att fertiliteten avtar med kvinnans stigande ålder. 

Vid 40 års ålder är chansen att bli gravid endast 5% per månad och risken för spontana 

missfall är 34-52% (Denson, 2006). Enligt Sveriges riksdag klassas ofrivillig barnlöshet sedan 

den 1 juli 1997 som en sjukdom och är placerad i prioriteringsgrupp tre. I denna 

prioriteringsgrupp återfinns sjukdomar som mag-/tarmbesvär samt allergier och behandlingen 

av dessa sjukdomar bör enligt Socialstyrelsens principer finansieras med offentliga medel 

(Motion till riksdagen, 2001). 

 

De vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnan är dysfunktion av äggstockarna, äggledare 

eller livmoder (Himmel, Ittner, Schroeter & Kochen, 1999). Endometrios och förändringar på 

livmoderhalsen är andra faktorer som kan påverka fertiliteten. Hos männen är det främst 

spermieproduktionen och spermiernas kvalitet man tittar på vid utredning av infertilitet (Jose-

Miller, Boyden & Frey, 2007). Även parets sexuella vanor samt användningen av olika geler 

eller oljor som glidmedel kan hämma spermiernas rörlighet och därmed förhindra dem från att 

nå ägget. Många kvinnor stiger gärna upp direkt efter samlaget för att urinera eller duscha, 

vilket kan medföra att en stor del av spermierna rinner ut eller spolas bort ur vaginan (Denson, 

2006). De vanligaste behandlingsmetoderna för infertilitet är hormonell stimulering av 

ägglossning, insemination- med eller utan hormonstimulering samt in vitro fertilisation (IVF)- 

provrörsbefruktning (Jose-Miller et al., 2007). 

 

En annan orsak till infertilitet är tendensen att kvinnor föder barn senare i livet, efter att de har 

utbildat sig och skaffat jobb. År 2004 var genomsnittsåldern för förstagångsmamman 29 år, 

medan den genomsnittliga förstagångsmamman för 30 år sedan var 23,5 år, det vill säga 5 år 

yngre. Denna senareläggning innebär sannolikt att fler kommer att bli ofrivilligt barnlösa då 

åldern utgör ett märkbart hinder att få barn efter 35-årsåldern (Statistiska centralbyrån, 2006).  
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Enligt Lalos (1993) är driften till fortplantning något fundamentalt mänskligt. Genom alla 

tider har det barnlösa äktenskapet betraktats som en stor olycka utifrån religiösa, kulturella 

och sociala normer. Barnlöshet har även traditionellt betraktats som enbart kvinnans problem. 

Graviditet och barnafödande är förmodligen den mest dramatiska och strikt feminina 

händelsen i en kvinnas liv, inte bara av biologiska orsaker utan även av socio- kulturella, 

interpersonella och intra- psykiska skäl. För såväl mannen som kvinnan är fertiliteten nära 

förknippad till självkänslan, könsidentiteten samt den sexuella funktionen och 

kroppsuppfattningen. Längtan efter att bli förälder har oftast en mycket större betydelse än 

man tror, det kan betraktas som en önskan att bekräfta sin egen identitet samt den relation som 

finns mellan mannen och kvinnan. Förutom parets egna förväntningar finns där även 

förväntningar från omgivningen som kan sätta press på paret, såsom längtan och efterfrågan 

från släkt och vänner. Att kunna skaffa barn när och om man vill är något människor tar 

förgivet (Lalos, 1993, s.9-10). 

 

Många som drabbas av infertilitet pratar sällan med en läkare om sina problem eller känner 

sig kluvna inför beslutet om de ska söka medicinsk hjälp eller ej (Himmel et al., 1999). Enligt 

Hart (2002) kan kvinnorna ha svårt att acceptera sin infertilitet och då är det viktigt att 

vårdpersonalen hjälper dem genom att informera, och förmedla stöd. Författaren menar även 

att det inte är möjligt att gå vidare med eventuella behandlingsmetoder och/eller adoption så 

länge patienterna inte har accepterat sin situation. Imeson och McMurray (1996) beskriver att 

en del kvinnor blir så fokuserade vid infertilitetsbehandlingen och att bli gravida att de sätter 

hela sitt övriga liv på paus. Infertilitetsbehandlingen går ofta före den yrkesmässiga karriären, 

eventuella högtider, det sociala nätverket och mycket annat. Därför är det av yttersta vikt att 

de får bästa tänkbara bemötande av vårdpersonalen när de väl bestämmer sig för att söka hjälp. 

Jenkins och Jenkins (2006) menar att det även är viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar 

patienterna att fortsätta vara optimistiska under såväl utredning som behandling av 

infertiliteten eftersom det är lätt att de mister hoppet efter många år av besvikelse, förtvivlan 

och frustration.  

 

Studier har visat att sjuksköterskor upplever att de infertila patienterna ofta vill ha ett djupare 

känslomässigt stöd av vårdpersonalen. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna kontrollera 

sina egna känslor för att på bästa sätt kunna hjälpa sina patienter. Att ha kontroll över sina 

egna känslor hjälper sjuksköterskan att utföra sina skyldigheter gentemot patienterna samt ge 

dem det stöd de behöver för att behärska situationen. Av den här anledningen är det viktigt att 
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sjukvårdspersonal som jobbar med infertila patienter inte bara får medicinsk utbildning utan 

även emotionell förberedelse (Payne & Goedeke, 2007).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på hur kvinnor upplever sin infertilitet för att på 

bästa möjliga sätt kunna stödja dem i deras vardag. Infertilitet är ett ökande problem i 

samhället och det är viktigt att kvinnorna får ett bra bemötande från början eftersom beslutet 

att söka medicinsk hjälp ibland kan vara skrämmande. Det är även viktigt att kvinnorna får 

stöd under utredning och behandling men framförallt om behandlingen inte leder till födseln 

av ett barn. Ur forskningssynpunkt finns det mängder av studier om infertilitet, däremot finns 

det få studier som beskriver själva upplevelsen av att leva med infertilitet. Syftet med denna 

studie var att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet 

 

Metod 
 
Litteratursökning 

För att vi skulle få ett så bra resultat av vår litteratursökning som möjligt, gjordes en 

pilotsökning för att undersöka i vilka databaser vi fick flest relevanta träffar. Efter 

pilotsökningen konstaterades att de bästa databaserna för studien var Academic search 

elite, Cinahl och PubMed. Sökord bestående av såväl MeSH termer som fritextsökning 

användes. De MeSH termer vi använde oss av var infertility och women. I fritextsökningen 

använde vi oss av psykosocial factors, infertility, life experiences, experience*, women och 

childlessness. I tillägg till dessa sökord användes även den boolerska söktermer AND för att 

begränsa sökningen till ett mer avgränsat område (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Limits (begränsningar) användes för att specificera sökningen ytterligare. De limits som vi 

använde oss av var: female, adult, peer reviewed samt artiklar som var publicerade tidigast 

2004 och framåt. Efter dessa begränsningar blev antalet träffar mer hanterbart och en närmare 

granskning kunde påbörjas. I det första urvalet granskades artiklarnas titlar och abstrakt och 

om dessa svarade mot studiens syfte inleddes en mer omfattande granskning av artikelns 

innehåll. Inklusionskriterier var vuxna kvinnor i fertil ålder med diagnosen infertilitet, 

vetenskapligt granskade artiklar samt artiklar publicerade från 2004 och framåt. 

Exklusionskriterien vi hade var barn (under 18 år). Totalt valdes 16 artiklar ut. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

  Syftet med sökning: kvinnors upplevelse av att leva med infertilitet   

 CINAHL 2008 09 11      

 Söknr. Limits *) Söktermer  
Antal 
ref. 

Antal 
utvalda 

                
        

 1  CH Infertility  2213  
 2 Adult: 19-44 

years, Female, 
English, Year 
from 2004, Peer 
Reviewed 

CH Infertility  255 2 

 3  CH Life experiences  4152  

 

4 Adult: 19-44 
years, Female, 
English, Year 
from 2004, Peer 
Reviewed 

CH Life experiences 

 

427 

 

 

5 

 

CH Women  6920  

 

6 Adult: 19-44 
years, Female, 
English, Year 
from 2004, Peer 
Reviewed 

CH Women 

 

568  

 7  CH Childlessness  48  

 

8 Adult: 19-44 
years, Female, 
English, Year 
from 2004, Peer 
Reviewed 

CH Childlessness 

 

13  

 9  FT Psychosocial factors  111829  

 

10 Adult: 19-44 
years, Female, 
English, Year 
from 2004, Peer 
Reviewed 

FT Psychosocial factors 

 

12305  

 11   S1 and S3  18 1 
 12   S2 and S4  4  
 13   S1 and S5  43 2 
 14   S2 and S6  7 1 
 15   S5 and S7  4  
 16   S6 and S8  2  
 17   S1 and S9  436  
 18   S2 and S10  53 1 
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökningen 

  Academic Searh Elite 2008 09 11         

 Söknr. Limits *) Söktermer  
Antal 
ref. 

Antal 
utvalda 

                
        
 1  FT Infertility  4909  

 
2 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT Infertility 

 
1723  

 
3 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT Experience 

 
46773  

 4  FT Life experiences  1327  

 
5 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT Life experiences 

 
359 

 
 6  FT Women  416988  

 
7 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT Women 

 
65361 

 
 8  FT Childlessness  420  

 
9 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT Childlessness 

 
89 2 

 10  FT Psychosocial factors  2052  

 
11 Year from 2004, 

Peer Reviewed 
FT 

Psychosocial factors  
1196 

 
 10   S1 and S4  1  
 11   S1 and S6  1530  
 12   S2 and S7  606  
 13   S2 and S7 and S11  1  
 14   S7 and S9  44 2 
 15   S2 and S11  5  
 16   S1 and S3  183 1 

  PubMed 2008 09 11           
        

 1  MSH Infertility  42367  

 

2 Female, English, 
Adult: 19-44 
years, Year from 
2004 

MSH Infertility 

 

1884  

 3  FT Life experiences  23054  

 

4 Female, English, 
Adult: 19-44 
years, Year from 
2004 

FT Life experiences 

 

2850  

 5  MSH Women  23932  

 

6 Female, English, 
Adult: 19-44 
years, Year from 
2004 

MSH Women 

 

1604  

 7  FT Childlessness  408  

  

8 Female, English, 
Adult: 19-44 
years, Year from 
2004 

FT Childlessness 

  

31   
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökningen 

  PubMed 2008 09 11           

 Söknr. Limits *) Söktermer  
Antal 
ref. 

Antal 
utvalda 

                
        
 9  FT Psychosocial factors  712013  

 

10 Female, 
English, Adult: 
19-44 years, 
Year from 2004 

FT Psychosocial factors 

 

61293  

 11   S2 and S4  10 1 
 12   S2 and S6  10 1 
 13   S2 and S8  18 2 
 14   S2 and S10  188  
 15   S6 and S8  1  
                
  * CH - CINAHL Heading, MSH - MeSH term i databasen PubMed, FT - Fritextsökning 
 

 

Kvalitetsgranskning 

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna som svarade mot studiens syfte kvalitetsgranskades 

enligt William et al. (2006, s.156-157) innan bedömningen gjordes om de skulle inkluderas i 

analysen eller ej. Protokollet innehöll 14 frågor om studiens utformning. För vardera fråga 

fanns tre svarsalternativ: ”Ja”, ”vet ej” eller ”nej”. ”Ja” svaren gav ett poäng och de två övriga 

svarsalternativen gav noll poäng. Därefter räknades en procentsats ut baserat på artikelns 

totala poäng. Fjorton poäng = 100% tillförlitlighet. Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån en 

skala innehållande låg, medel eller hög kvalitet. En tillförlitlighet på 80-100%  bedömdes som 

en högkvalitativ artikel. En tillförlitlighet på 70-79% bedömdes som en artikel av medelhög 

kvalitet och en tillförlitlighet på 0-69% bedömdes som en artikel av låg kvalitet. Samtliga 

artiklar av låg kvalitet exkluderades ur studien. Efter granskningen visade det sig att nio 

artiklar var av hög kvalitet, tre artiklar var av medelhög kvalitet samt fyra artiklar var av låg 

kvalitet. De tre artiklar av medelhög kvalitet hade brister i urval, etiskt resonemang, 

beskrivning av analys, datamättnad och analysmättnad. Artiklarna som fick bedömningen låg 

kvalitet hade brister i metod, kontext, etiskt resonemang, dataanalysmättnad, analysmättnad 

och resultatet presenterades inte klart och tydligt. De tolv artiklarna av medelhög och hög 

kvalitet inkluderades i studien.      
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i studien (n=12)  
Författare 
(År) 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod                    
Datainsamling               
Analys 

Huvudfynd Kvalitet   
Låg, 

Medel, 
Hög 

      
Chang & Mu 
(2007)             

Kvalitativ 10 gifta par Djupintervjuer 
Fenomenologisk analys  

 Stress över att inte 
kunna föra generna 
vidare. 
Psykologiska 
reaktioner hos 
paret. Rubbning av 
familjelivet. Oreda 
i familjelivet. 
Omorganisera 
familjelivet. 

Hög 

Earle & 
Letherby 
(2007) 

Kvalitativ 24 kvinnor Djupintervjuer 
Fenomenologisk analys  

Att bli gravid: 
Goda, dåliga och 
rätta tider. Att 
försöka bli gravid 
eller vänta på 
befruktning. Att 
förlora illusionen 
av reproduktiv 
kontroll. 

Hög 

Fernandes et 
al. (2006) 

Kvalitativ 6 kvinnor Djupintervjuer 
Innehållsanalys 

Förlust av 
identitet. Rädsla 
och oro. Förlorad 
kontroll. Känsla av 
tomhet. Känsla av 
isolering. Ilska. 

Hög 

Friese et al. 
(2006) 

Kvalitativ 79 par Semistruktureradeintervjuer  
Innehållsanalys 

Förlorad tid och 
medicinsk vård. 
Att utbilda andra 
om åldersrelaterad 
infertilitet. 
Utsträckningen av 
infertilitet. 
Lösning med hjälp 
av donation.  

Hög 

Johansson & 
Berg          
(2005) 

Kvalitativ 8 kvinnor Intervjuer                   
Fenomenologisk analys 

Barnlöshet är en 
central del av livet. 
IVF är en positiv 
och viktig del av 
livet. Kontakt med 
omvärlden är inte 
längre viktig. 
Hoppet att uppnå 
en graviditet. 
Försök att hitta 
andra centrala 
värderingar i livet 

Medel 
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Tabell 2 forts. Översikt över artiklar som ingår i studien (n=12)  
Författare 
(År) 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod                    
Datainsamling        
Analys 

Huvudfynd Kvalitet    
Låg, 

Medel, 
Hög 

      
McCarthy  
(2008) 

Kvalitativ 22 kvinnor Intervjuer               
Fenomenologisk 
analys 

Att leva i en 
existentiell paradox. 
Bearbetning av jaget i 
livets sammanhang. 
Bearbetning av 
världen i livets 
sammanhang, 
Upplevelsen av 
isolering. Att ständigt 
bli påmind. Valet att 
gå vidare. Att skapa 
ett annat liv. 

Hög 

Parry            
(2005) 

Kvalitativ 32 kvinnor Intervjuer               
Innehållsanalys 

Att ha en aktiv roll i 
beslutsfattande-
processen. Styrka som 
ett resultat av 
infertilitet.  

Hög 

Porter et al.     
(2005) 

Kvalitativ 82 Kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer                
Tematisk analys 

 Att planera och ändra 
planerna. 
Inflytelserika faktorer 
i form av mental och 
fysisk hälsa, livsstil 
samt partner. Faktorer 
som restriktioner i 
form av ålder och 
ekonomi.  

Medel 

Su & Chen      
(2006) 

Kvalitativ 24 Kvinnor Intervjuer               
Fenomenologisk 
analys 

Acceptera innebörden 
av infertilitet. 
Bekräftelse på 
begränsningar av 
behandling som 
involverar 
högteknologi. 
Återidentifiera sin 
framtid.  

Hög 

Sullivan 
Collopy (2004) 

Kvalitativ 7 kvinnor Intervjuer  
Fenomenologisk 
analys 

Närvaro av infertilitet 
utgör en barriär mot 
att fundera över 
hyperfertilitet. 
Flerbördsgraviditet- 
ännu en form av 
fölust för den infertila 
kvinnan. De 
långvariga effekterna 
av deras beslut. 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt över artiklar som ingår i studien (n=12)  
Författare 
(År) 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod                    
Datainsamling        
Analys 

Huvudfynd Kvalitet    
Låg, 

Medel, 
Hög 

      
Todorova & 
Kotzeva        
(2006) 

Kvalitativ 9 Kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Indentitet som 
ofullständig, 
frånvarande eller 
osynlig. Identitet som 
närvarande men 
åtskild. Identitet som 
självstyrande 
representant i 
sammanhanget att leta 
efter behandlingar. 
Identitet som 
självstyrande 
representant i relation 
till partnen. 
Ifrågasätta social och 
proffesionell identitet. 
Identiteten skiftar 
mellan okroppslighet 
och 
förkropppsligandet. 
Identitet som fostran 
och fostrande. 

Hög 

Widge             
(2005) 

Kvalitativ 22 deltagare Djupintervjuer 
Tematisk analys 

Infertiliteten är starkt 
fruktad. Kvinnans 
status och trygghet 
påverkas. De upplever 
stigmatisering och 
isolering. 

Medel 

 

Analys 
Eftersom syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet utifrån ett 

inifrånperspektiv, användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats för att analysera 

studiens insamlade data. Manifest ansats innebär att forskaren beskriver det tydliga eller 

synliga delarna i intervjumaterialet, till skillnad mot latent ansats då forskaren 

fokuserar på de underliggande meningarna i varje avsnitt och utgår från tonfall och känslor 

(Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Målet med den kvalitativa innehållsanalysen är att uppnå kunskap samt förståelse av 

fenomenet som studeras. Manifest innehållsanalys är en undersökningsmetod som objektivt 

och systematiskt beskriver det centrala i intervjumaterialet utifrån verbal, synlig eller skriftlig 
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data utan egna tolkningar (Downe-Wamboldt, 1992). Metoden används för att koda och 

kategorisera intervjumaterialet på ett sådant sätt att även oberoende utomstående ska kunna se 

processens gång från början till slut. Detta även för att forskaren själv ska kunna gå tillbaka 

och granska materialet för att försäkra sig om att inga viktiga data har gått förlorade (Burnard, 

1991).   

 

Burnard (1991) beskriver kvalitativ innehållsanalys i fjorton steg. I denna studie har vi använt 

oss av dessa fjorton steg men steg elva uteslöts ur analysen eftersom den inte var relevant för 

en litteraturstudie. Först lästes de vetenskapliga artiklarna igenom upprepade gånger med 

avsikt att vi skulle skaffa oss en uppfattning om artikelns innehåll samt försäkra oss om att vi 

uppfattat innehållet i artikeln korrekt. Därefter gick vi igenom artiklarna för att identifiera 

textenheter som svarade mot studiens syfte och som innehöll kärnan av det undersökta 

fenomenet (Burnard, 1991). I de artiklar där par ingick i analysen var det lätt att skilja på 

männens och kvinnornas upplevelser eftersom detta tydligt framgick i texten. Textenheterna 

kodades och kondenserades för att skapa olika kategorier med avsikt att framhäva 

inifrånperspektivet av det upplevda fenomenet (Graneheim & Lundman, 2003). Vi granskade 

kategorilistan och de kategorier som liknade varandra sammanfördes till bredare kategorier. 

Resultatet består av ett antal slutkategorier som tillsammans beskriver upplevelsen av 

fenomenet utifrån ett inifrånperspektiv (Graneheim & Lundman, 2003).   
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Resultat 
Efter dataanalysen framkom sex slutgiltiga kategorier som presenteras i Tabell 3. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att leva med infertilitet väcker många känslor 

Att hantera kroppsliga förändringar och begränsningar 

Att påverkas av andra människors åsikter och förväntningar 

Att vara osäker på behandling och behandlare 
  
 
 
Att leva med infertilitet väcker många känslor 

I studier av Sullivan Collopy (2004) och Todorova och Kotzeva (2006) beskrev kvinnor att 

diagnosen infertilitet påverkade deras liv då den väckte många känslor inom dem. De 

upplevde en rädsla för att ta ut glädje i förskott vid graviditet, goda provresultat eller lyckade 

behandlingar. Längtan efter ett barn var så intensiv att varje menstruation upplevdes som en 

tragedi. Ett flertal kvinnor berättade att när de väl lyckades med sin infertilitetsbehandling var 

de i förnekelse under hela graviditeten som en följd av att de tidigare drabbats av så många 

förluster. I studier av Fernandes, Papaikonomou och Nieuwoudt, (2006) samt Todorova och 

Kotzeva (2006) beskrev kvinnor att de ofta var rädda för att ta för sig av livet av rädsla att bli 

förnedrade av andra människor angående sin infertilitet. De upplevde även rädsla från sin 

omgivning som en följd av sitt nedsatta känslomässiga tillstånd. I studier av Chang och Mu 

(2007), McCarthy (2008) och Todorova och Kotzeva (2006) berättade kvinnor att de ofta 

försökte distrahera sig själv från sjukdomen genom att göra en mental blockad. De hade svårt 

att acceptera misslyckanden och upplevde att de hade för höga krav på sig själva.  

 

I was really in denial the whole time we were even pregnant. We had so 
many losses (Sullivan Collopy: 2004, s. 81). 
 

    
Ett flertal kvinnor ifrågasatte varför infertiliteten hade drabbat just dem. De kände att hela 

deras liv hade påverkats och att de blivit snuvade på en väldigt viktig del av sig själv 

(Johansson & Berg, 2005; Sullivan Collopy, 2004). Kvinnor berättade även att de konstant 

blev påminda om sin infertilitet (McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). De upplevde 

det svårt att kunna glädjas tillsammans med andra som hade barn eller när andra kvinnor blev 

gravida redan på första försöket, speciellt om kvinnorna var yngre än dem själva. Detta ledde i 
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sin tur till att de kände sig själviska och ofta behövde lång tid på sig för att lugna ner sig igen 

(Fernandes et al., 2006; Su & Chen, 2006; Sullivan Collopy, 2004).  

 
Sometimes it feels as if I have been cheated out of a very important part 
of myself (Johansson & Berg: 2005, s. 60). 
 

 
Ett flertal kvinnor beskrev att de kände sig okvinnliga som en följd av sin infertilitet. Att inte 

kunna bli mamma medförde att kvinnorna kände sig ofullständiga och begränsade av sin egen 

kropp. För en del kvinnor var dock längtan efter ett barn inte lika stark som själva önskan att 

bevisa sin kvinnlighet (Earle & Letherby, 2007; Johansson & Berg, 2005; Widge, 2005). I en 

studie av Earle och Letherby (2007) beskrev kvinnor en stress över att ha samlag vid tiden för 

ägglossning och många uttryckte en oro för att samlaget skulle mista sin känslomässiga 

betydelse och enbart begränsas till att bli en mekanisk övning i jakten på att uppnå en 

graviditet. Vid tiden för ägglossning spelade det nämligen ingen roll om den ene partnern var 

trött eller inte har någon lust, paret upplevde ändå att de var tvungna att ha samlag eftersom 

det annars kändes som att de hade slösat bort en hel månad. 

 
It’s very important for every woman to become a mother because 
otherwise a woman is incomplete (Widge: 2005, s. 229). 
 
I often felt that intercourse was in danger of becoming a mechanical 
exercise a means of injecting sperm rather than an expression of our love 
for each other (Earle & Letherby: 2007, s. 244). 
 

 
I en studie av McCarthy (2008) beskrev kvinnor frustration och ilska över att behöva ersätta 

drömmen om ett barn med något annat. Infertiliteten upptog så stor del av deras liv att de 

började prioritera bort sitt arbete och kontakten med andra människor. Ett flertal kvinnor 

upplevde ofta meningslöshet med sitt jobb och detta ledde i sin tur till en påverkan på deras 

ekonomi (Johansson & Berg, 2005; Todorova & Kotzeva, 2006). En del kvinnor beskrev att 

de inte hade råd att unna sig saker som att gå på bio eller teater vilket ledde till att de kände 

sig begränsade i sitt sociala liv (Chang & Mu, 2007; Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 

2005). Kvinnor som hade avslutat eller valt att inte ta emot infertilitetsbehandling upplevde 

dock att de hade en bättre ekonomi än barnfamiljerna (Todorova & Kotzeva, 2006). 

 
I want to be a mom. Why do I have to find something else to replace that? 
(McCarthy: 2008, s. 321). 
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Kvinnor som hade drabbats av infertilitet upplevde ofta att de var väldigt ensamma i sin 

sjukdom. De beskrev det som att någon hade dött och ingen annan visste om det, det var bara 

de själva som sörjde. En del kvinnor upplevde att deras partner klandrade dem för 

infertiliteten och tyckte att de inte dög till någonting då de inte kunde bli gravida (Chang & 

Mu, 2007; Earle & Letherby, 2007; Johansson & Berg, 2005; McCarthy, 2008; Todorova & 

Kotzeva, 2006; Widge, 2005). Många kvinnor upplevde att hela livet vändes upp och ner i 

samband med infertilitetsdiagnosen. De kände att de i verkligheten bara kunde lita på sig själv 

och att ingen kunde hjälpa dem (Chang & Mu, 2007; Friese et al., 2006). 

 

This is like something died, but nobody else knows it. Only you know it. 
And so nobody else is mourning (McCarthy: 2008, s. 322). 

 

I studier av Johansson och Berg (2005) och McCarthy (2008) beskrev kvinnor att de ofta 

upplevde en ihålighet omkring sitt liv. De kände en stark känsla av tomhet, speciellt efter 

missfall. Några kvinnor beskrev denna känsla av tomhet som det mest besvärande med hela 

infertiliteten. I två studier (Chang & Mu, 2007; Todorova & Kotzeva, 2006) beskrev kvinnor 

att de, i tillägg till att oroa sig för sina egna problem, även oroade sig för sin partner. De var 

ofta tveksamma över partnerns styrka och undvek därför att berätta för partnern om sin 

smärta. I studier av Earle och Letherby (2007); Porter et al. (2005); Todorova och Kotzeva 

(2006) och Widge (2005) uppgav kvinnor att deras åsikter och ambitioner ofta skiljde sig i 

jämförelse med männens. Kvinnor upplevde sig vara mer ambitiösa och ofta grundade sig 

detta i att kvinnan ville ha fler barn medan maken nöjde sig med de barn de redan hade.  

 
I felt if I didn’t tell him (about my pain). I was helping him in a way 
(Chang & Mu: 2007, s. 535). 

 

I en studie av McCarthy (2008) jämförde en kvinna sin infertilitet med en spirituell resa som 

kom att påverka hela hennes liv. En del kvinnor berättade att de klandrade Gud för sin 

infertilitet och att de ifrågasatte vad de gjort för att förtjäna detta. Samtidigt beskrev andra 

kvinnor att de betraktade infertiliteten som ett test eller en prövning som de, i enlighet med sin 

tro, skulle utsättas för under livets gång (Fernandes et al., 2006; McCarthy, 2008). Många 

kvinnor ifrågasatte meningen med livet utan barn och försökte finna ett annat syfte med livet 

(McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006).  

 
I still feel like, ‘Where am I? Where am I going? Where am I supposed to 
be?’ If God hasn’t chosen me to be a mother, what is my purpose? That 
is my biggest question (McCarthy: 2008, s. 321). 
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Att hantera kroppsliga förändringar och begränsningar   

Många kvinnor upplevde ovissheten om de kroppsliga förändringarna, i samband med den 

efterlängtade graviditet, som plågsamma. En kvinna beskrev oro över att hon inte visste hur 

stor magen skulle bli medan en annan kvinna beskrev oro över magens utspändhet och 

mängden vätska den innehöll (Chang & Mu, 2007; Widge, 2005).  

 

You think your tummy is big enough, so it’s time. But the next day it gets 
bigger (Chang & Mu: 2007, s. 534 ). 

 

Emotionell smärta upplevde kvinnor främst när behandlingarna inte fungerade eller 

misslyckades. En del kvinnor försökte distrahera sig från smärtan genom att rikta sin 

uppmärksamhet mot något annat, som exempelvis att läsa tidningar eller böcker. Andra 

kvinnor var så desperata och fokuserade på att lyckas med behandlingen att de inte kände av 

smärtan lika starkt. De som misslyckades med behandlingen var dock tvungna att lära sig att 

leva vidare med smärtan och nederlaget (Chang & Mu, 2007; Johansson & Berg, 2005; Su & 

Chen, 2006; Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 2005).    

 
Well the in vitro . . .. Maybe because you are doing it for a purpose, you 
don’t feel the pain so much. But it is painful, painful to the extent 
(Todorova & Kotzeva: 2006, s. 135). 

 

För att kunna hantera alla kroppsliga och emotionella förändringar beskrev många kvinnor 

vikten av att få känslomässigt och praktiskt stöd av såväl partnern som den övriga familjen. 

Flertalet kvinnor beskrev även tacksamhet och glädje över att deras partner visat dem empati 

och förståelse. De påpekade även vikten av villkorslös kärlek samt vikten av att bli accepterad 

av sin partner trots sina brister. Många kvinnor kände stor tacksamhet till sina egna mödrar 

och för det stöd och hjälp mödrarna erbjöd. Ett flertal kvinnor berättade att för att ha 

möjlighet att genomgå behandling tog mannen i familjen oftast på sig huvudansvaret för både 

barn, hushåll och försörjning (Chang & Mu, 2007; Fernandes et al., 2006; Johansson & Berg, 

2005; Porter et al, 2005; Su & Chen, 2006; Todorova & Kotzeva, 2006). 

 
To know that he loved me and accepted me without a child was 
important, and that if we did have a child it would be a bonus (Fernandes 
et al.: 2006, s.869). 
 

Kvinnor i ett flertal studier upplevde att de måste kämpa mot tiden och en snabbt stigande 

ålder. De beskrev denna kamp som en begränsning i deras försök att bilda familj (Earle & 

Letherby, 2007; Fernandes et al., 2006; Friese et al., 2006; Johansson & Berg, 2005; Porter et 
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al, 2005; Su & Chen, 2006). Kvinnor upplevde även att det var svårt att acceptera sin diagnos 

och de var villiga att göra allt som stod i deras makt för att lyckas uppnå en graviditet. 

Samtidigt försökte de kontrollera sitt hopp för att inte bli besvikna vid ett eventuellt 

misslyckande.  Många kvinnor accepterade ofta inte sin diagnos förrän de hade nått 

menopausen eftersom det då blev definitivt att kroppen inte längre var kapabel att reproducera 

sig. De berättade även att de ofta mådde dåligt av att de tidigare i livet tagit sin fertilitet för 

given utan att uppskatta den eller ägna den en tanke (Earle & Letherby, 2007; Friese et al., 

2006; Johansson & Berg, 2005; Porter et al, 2005; Su & Chen, 2006; Sullivan Collopy, 2004; 

Todorova & Kotzeva, 2006).  

 

It never occurred to me that age could be an issue because I was still in 
my thirties. After all, wasn’t that still young? Maybe, but not 
reproductively it wasn’t (Friese et al.: 2006, s. 1554). 

 

 Efter att ha gått igenom allt vad infertilitet innebär upplevde kvinnor att infertiliteten medfört 

att de hade förändrats som personer (Chang & Mu, 2007; Earle & Letherby, 2007; Fernandes 

et al., 2006; Friese, Becker & Nachtigall, 2006; Johansson & Berg, 2005;  McCarthy, 2008; 

Parry, 2005; Porter, Bhattacharya & Van Teijlingen, 2005; Su & Chen, 2006; Sullivan 

Collopy, 2004; Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 2005). Ett flertal kvinnor berättade att de 

blivit tryggare och starkare i sin roll. De vågade säga ifrån och göra sig hörda istället för att 

hela tiden anpassa sig till andra. Många kvinnor beskrev att de inte längre lyssnade blint på 

läkarnas ord, utan hade blivit mer självsäkra och vågade stå upp för sig själva. De började ta 

egna initiativ för att finna adekvat hjälp och en del kvinnor började även, efter ett flertal 

misslyckade behandlingar, fokusera på fördelarna med att inte ha barn (Earle & Letherby, 

2007; Johansson & Berg, 2005; Parry, 2005).  

 
One can see how very positive it is to not have children. One can travel, I 
can go out in my car and drive wherever I want and when ever I like 
(Johansson & Berg: 2005, s. 61). 
 
 

I ett flertal studier (Chang & Mu, 2007; Earle & Letherby, 2007; Friese et al., 2006; 

Johansson & Berg, 2005; McCarthy, 2008; Porter et al., 2005; Su & Chen, 2006; Sullivan 

Collopy, 2004; Todorova & Kotzeva, 2006) beskrev kvinnor att de så småningom insåg att de 

måste gå vidare med sitt liv oavsett om de fick barn eller inte. En del kvinnor berättade att de 

ville dela med sig av sin kunskap för att hjälpa andra par i samma situation. Andra kvinnor 

gav uttryck för att de ville lämna kvar en del av sig själv i form av ett barn, men när detta inte 
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var möjligt oroade kvinnor sig för att ingen i eftervärlden skulle komma att minnas dem. 

   

Whether I have a child or not I have to go on living, working (Todorova 
& Kotzeva: 2006, s. 134). 

 
 
Att påverkas av andra människors åsikter och förväntningar 

I en studie av Todorova och Kotzeva (2006) beskrev kvinnor med infertilitet att de ofta 

påverkades starkt av andra människors åsikter. Kvinnor upplevde att andra människor 

tvivlade på deras kunskaper om barn eftersom de inte hade egna barn.  De led ofta av dåligt 

samvete för att de hade ett jobb medan de fanns så många barnfamiljer där föräldrarna var 

arbetslösa. I studier av Earle och Letherby (2007) och Fernandes et al. (2006) beskrev kvinnor 

att de upplevde det påfrestande när deras vänner och bekanta enbart pratade om barn när de 

var ute tillsammans. De blev ofta chockade över andra människors reaktioner som verkade tro 

att det bara var att gå in i en affär och "skaffa sig" ett barn, medan adoption i själva verket är 

en långdragen process som ofta pågår i flera år. Kvinnor i Fernandes et al. (2006); McCarthy 

(2008) och Todorova och Kotzevas (2006) studier beskrev att de avskydde att inte smälta in 

och istället vara paret som alla tyckte synd om. De uttryckte även en stark rädsla för att bli 

utfrusen ur gemenskapen. 

 
I hated . . . not blending with everybody and being the couple that 
everyone felt sorry for (McCarthy: 2008, s. 322 ). 

 

I flera artiklar (Chang & Mu, 2007; Su & Chen, 2006; Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 

2005) beskrev kvinnor att de ofta kände förväntningar från sin familj vilket ledde till en stress 

som var jobbig att hantera. I studier av Earle och Letherby (2007) och Todorova och Kotzeva 

(2006) berättade kvinnor att det även kände förväntningar från omgivningen, speciellt från 

media. De upplevde att det fanns en allmän förväntan att kvinnor ska skaffa barn och att 

media användes frekvent för att förmedla detta budskap. 

 

Particularly, my parents-in-law want to see grandchildren. 
They don’t say it out loud, but I can feel their anticipation 
(Chang & Mu: 2007, s. 534). 
 

Som en följd av sin infertilitet upplevde många kvinnor att de inte motsvarade omgivningens 

förväntningar utan kände sig istället otillräckliga och oönskade. De kände sig som ett 

ingenting och som att en del av dem antingen gett upp eller dött. En del kvinnor kände sig 
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även små och maktlösa och en specifik kvinna beskrev att hennes pappa såg igenom henne 

som om hon var gjord av glas (McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). 

 

I remember, I went home [to my parents] but it was as if I was not 
present, my Dad would talk to the others, he’d look through me as if 
through glass (Todorova & Kotzeva: 2006, s. 129). 

 
 

Att vara osäker på behandling och behandlare 

Ett flertal kvinnor kände sig osäkra till behandlingen och tyckte att det var besvärligt att 

avgöra om de skulle ta emot behandling eller fortsätta med fler behandlingar efter att tidigare 

behandlingar misslyckats. De upplevde behandlingarna som både fysiskt och psykiskt 

påfrestande, men att fatta beslutet att avsluta var fortfarande något av det svåraste för 

kvinnorna då många drömmar gick förlorade (Earle & Letherby, 2007; Frese et al., 2006; 

Johansson & Berg, 2005; Porter et al, 2005; Su & Chen, 2006; Sullivan Collopy, 2004;  

Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 2005). En del kvinnor upplevde behandlingen som 

fasansfull och kunde bara se de negativa aspekterna av behandlingen, medan andra kvinnor 

hade en mer positiv inställning till det hela. De negativa aspekterna utgjorde, enligt kvinnorna 

själva, i huvudsak smärtan av IVF behandlingen samt rädslan och osäkerheten av att inte veta 

hur detta påverkade varken den egna kroppen eller barnet. Kvinnorna upplevde även de långa 

väntetiderna vid varje del av utredningen som väldigt svåra. De oroade sig ständigt över 

resultatet och försökte finna en lösning på sin infertilitet. De positiva aspekterna utgjordes 

däremot av tillfredsställelse av att genomgå IVF och många kvinnor uttryckte att de gärna 

återgick till behandlingen, trots att den var påfrestande, i hopp om att det skulle lyckas och de 

äntligen skulle få sitt efterlängtade barn (Johansson & Berg, 2005; Su & Chen, 2006; 

Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 2005). 

 
This whole thing lasted for three weeks or so, but I am ready to go back 
again just in case it happens (Widge: 2005, s. 230). 

 
 

Kvinnor kände osäkerhet, frustration och besvikelse när behandlingarna inte gav det resultat 

de hade önskat. De försökte rikta sina tankar mot något annat än de misslyckade 

behandlingarna och satte istället sitt hopp och sin tilltro på utvecklingen av nya 

behandlingsmetoder (Su & Chen, 2006; Sullivan Collopy, 2004; Widge, 2005). Kvinnor 

upplevde även bristande information angående behandlingarna, vilket medförde att det blev 

svårt för dem att skaffa sig sjukdomsinsikt samt fatta egna moraliska beslut (Friese et al., 

2006; Porter et al, 2005; Su & Chen, 2006; Sullivan Collopy, 2004; Widge, 2005).  
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I have had three cycles of IVF, and each cycle was a failure (Su & Chen: 
2006, s. 49). 
 

 
Många kvinnor berättade att de var osäkra på den försköning av IVF behandling som spred 

sig via ryktesvägar i samhället. Enligt kvinnorna säger ryktet att kvinnor kan göra vad som 

helst i livet och fortfarande få barn när de är fyrtio år gamla, men dock ingenting om de 

extrema åtgärderna läkarna måste ta till för att lyckas (Friese et al., 2006). Kvinnor påpekade 

även att existensen av IVF kunde innebära ett val för vissa kvinnor medan det fungerade som 

en påtryckning för andra (Widge, 2005). 

 
The fact that IVF exists could be a choice for some and pressure for 
others (Widge: 2005, s. 231). 
 

 
I ett flertal studier (Earle & Letherby, 2007; Friese et al., 2006; Parry, 2005; Porter et al., 

2005; Sullivan Collopy, 2004; Todorova & Kotzeva, 2006; Widge, 2005) beskrev kvinnor att 

de hade förlorat förtroendet för sjukvårdspersonalen som en följd av dåligt bemötande där 

sjukvårdspersonalen var nonchalanta och oprofessionella (Parry, 2005; Sullivan Collopy, 

2004; Todorova & Kotzeva, 2006). I studier av Earle och Letherby (2007); Porter et al. (2005) 

och Widge ( 2005) beskrev kvinnor att de även förlorade förtroendet för personalen som en 

följd av misslyckade behandlingar och tester. Många kvinnor beskrev i studien av Todorova 

och Kotzeva (2006) att de dessutom upplevde att de blev betraktade som objekt i personalens 

ögon utan empati för smärtan de genomled. I studier av Earle och Letherby (2007); Friese et 

al. (2006) och Widge (2005) beskrev kvinnor att de även fick tveksam rådgivning av 

sjukvårdspersonalen angående sin infertilitet, vilket ledde till ett reducerat förtroende för den 

medicinska professionen. 

 
Now, I know his job is to fertilize egg cells; maybe he does it well. But I 
don’t exist as a person there. I am ‘object number so-and-so’ – just the 
next infertile woman who is waiting. We go by like an assembly line. It 
worked for you – go home. It didn’t work for you – go home (Todorova 
& Kotzeva: 2006, s. 134). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet. 

Litteraturstudien bygger på tolv artiklar som resulterade i fyra kategorier: Att leva med 

infertilitet väcker många känslor, att hantera kroppsliga förändringar och begränsningar, att 

påverkas av andra människors åsikter och förväntningar samt att vara osäker på behandling 

och behandlare. 

 

Kvinnor i denna litteraturstudie har drabbats av en sjukdom i form av infertilitet som väcker 

väldigt många känslor hos dem. Infertilitet kan jämföras med en kronisk sjukdom och enligt 

Olsson, Lexell och Söderberg (2005), som studerat kvinnor med multipel skleros, är sjukdom 

en subjektiv upplevelse som kan vara en väldigt stressfull händelse i människors liv. Att leva 

med en kronisk sjukdom kan medföra att personen i fråga måste ge upp välbekanta aktiviteter 

som i sin tur ersätts av nya rutiner som fungerar som en konstant påminnelse av sjukdomen. 

Kronisk sjukdom kan orsaka en separation mellan personens tidigare jag och personen 

han/hon har blivit efter att sjukdomen konstaterades. Detta kan påverka personens självbild 

och försätta denne i en situation som känns obekant. Enligt Peterson, Gold och Feingold 

(2007) är det inte ovanligt att kvinnor med infertilitet upplever en hel rad känslomässiga 

reaktioner på sin diagnos. Det kan vara allt ifrån humörförändringar, depression, ilska och 

oro, till social isolation, skuldkänslor samt försämrat självförtroende. Watkins och Baldo 

(2004) beskriver att den menstruala perioden som kvinnan har varje månad, kan leda till 

extrema känslor hos kvinnan då det är ett uppenbart och synligt tecken på att hon fortfarande 

inte är gravid. I litteraturstudien framkom det också att kvinnor kände sig snuvade på en 

väldigt viktig del av sig själv. Olsson et al. (2005) beskriver i sin studie att kvinnor med 

kronisk sjukdom kan ha svårigheter att förena sin forna identitet med den nya identiteten de 

fått i samband med sin sjukdom och detta överensstämmer även med litteraturstudiens 

resultat. Resultatet i litteraturstudien beskrev att infertiliteten påverkade kvinnors relation till 

andra människor. Enligt Peterson et al. (2007), som studerat erfarenhet och inflytande av 

infertilitet, är det vanligt att kvinnor upplever dramatiska förändringar i sitt sociala nätverk. 

Långvariga vänskapsrelationer kan påverkas som en följd av att kvinnor blir svartsjuka på 

sina vänner som börjar bilda familj. 

 

Känslan av okvinnlighet och att vara begränsad av sin kropp är enligt litteraturstudien en av 

de faktorer som har en stark påverkan på infertila kvinnor. Peterson et al. (2007) förtydligar 

att moderskap är det ultimata uttrycket för kvinnlighet och det är också en av de mest 
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dominanta kulturella budskapen i vårat samhälle idag. Kvinnor ser ofta sin oförmåga att bli 

gravid och föda ett barn som en direkt reflektion av sin identitet och sin självbild. Detta kan 

skapa en känslomässig stress hos kvinnan och bidra till en negativ självbild. I litteraturstudien 

framkom det även att det är vanligt att samlaget bland de infertila paren påverkas negativt. 

Cudmore (2005); Peterson et al. (2007) och Watkins och Baldo (2004) beskriver att sexuella 

problem ofta uppstår som en följd av att parets samlag är schemalagda för att passa in på 

kvinnans mest fertila period. Varje månad av misslyckande leder till ytterligare press för paret 

och deras relation blir ofta ansträngd.  

 

Känslor av frustration och ilska som kvinnor i litteraturstudien upplevde i samband med att 

behöva ersätta sin dröm om ett barn med något annat kan enligt Watkins och Baldo (2004) 

grunda sig i att de känner sig förrådda av sin egen kropp. Det är inte ovanligt att kvinnorna 

straffar sig själva för sin infertilitet genom att tänka på att eventuella aborter som de har gjort 

tidigare i livet och att den mångåriga användningen av preventivmedel kan vara orsaken till 

sjukdomen (Watkins & Baldo, 2004). I denna litteraturstudie framkommer det att infertiliteten 

ofta upptar så stor del av kvinnornas liv att de börjar prioritera bort sitt arbete och kontakten 

med andra människor. Parry (2004), som studerat kvinnors livserfarenhet av infertilitet, 

beskriver dock att kvinnor även kan reagera på motsatt sätt i samma situation. Parry (2004) 

menar att en del kvinnor blir helt besatta av att prata med andra människor om sitt problem 

och gör därför allt för att finna olika stödgrupper och vänner som kan bidra med hjälp och 

stöd.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att ekonomin blev ett stort orosmoment för kvinnorna. 

Enligt Watkins och Baldo (2004) kan det vara väldigt stressande för infertila par att fundera 

över ekonomin samt avgöra hur mycket pengar de ska investera på behandlingar. Vidare kan 

det vara besvärligt för paren att bestämma sig för hur länge de ska kämpa mot 

försäkringsbolagen för att få sina utgifter täckta. Enligt Parry (2004) uttrycker kvinnor att en 

stor del av den ekonomiska stressen skulle ha försvunnit om försäkringsbolaget gått med på 

att täcka utgifterna för behandlingen.   

 

I litteraturstudien framkom även att kvinnor upplevde de kroppsliga förändringarna vid 

graviditet som plågsamma. Olsson et al. (2005) förklarar hur den egna synen på kroppen 

förändras vid sjukdom. För friska människor är kroppen oftast osynlig, det är inget personen 

tänker på och kroppen tas förgiven. För människor som lider av någon sorts sjukdom blir 
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kroppen synlig och personen blir väl medveten om kroppsfunktionerna. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att kvinnor upplevde kroppens förändringar som plågsamma. Enligt 

Olsson et al. (2005) kan förlust av kroppsliga förmågor även kopplas ihop med lidande. 

Lidande är i sin tur nära relaterat till känslor av ensamhet och upplevelser av att vara en 

outsider. En person som lider kan förlora känslan av tillhörighet och detta kan även framkalla 

känslor av att livet faller isär (Olsson et al., 2005). 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att kvinnor upplevde partnerns och familjens 

känslomässiga stöd som en väldigt viktig tillgång när de skulle lära sig att hantera både sin 

infertilitet och de kroppsliga förändringarna. Studier av Parry (2004) och Watkins och Baldo 

(2004) styrker dessa fynd då kvinnor i deras studier beskriver socialt stöd som något mycket 

positivt. Dock framkommer det i en studie av Cudmore (2005) att en del kvinnor anser att 

familjens sympati snarare är en belastning än ett stöd. Kvinnor upplevde att familjen var så 

orolig för parets problem och så desperata att få barnbarn att ett samtal med familjen bara 

förstärkte känslan av misslyckande. Dessa kvinnor var i desperat behov av stöd och 

avundades därför de kvinnor som hade familjer som de kunde prata med. 

 

I denna litteraturstudie framkom även att kvinnor förändrades som personer genom att de blev 

starkare och tryggare i sin roll. Parry (2004) berättar om kvinnor som är väldigt stolta över att 

de har överlevt det emotionella trauma de gått igenom i samband med sin infertilitet. 

Kvinnorna själv anser att de blivit starkare som personer samt att de blivit mer öppna för de 

olika möjligheterna som finns att bilda familj på. I litteraturstudien framkom det att många 

kvinnor så småningom insåg att de måste gå vidare med sitt liv oavsett om de fick barn eller 

inte. Watkins och Baldo (2004) beskriver att paret är berättigad att sörja och arbeta sig 

igenom förlusten av sitt tilltänkta biologiska barn. Först när paret har accepterat sin situation 

och fått ett avslut kan de börja etablera nya värderingar av konceptet familj. Genom att 

rekonstruera målen och motivationen för sitt äktenskap blir det lättare för paret att finna ett 

nytt syfte med livet tillsammans och flytta fokus från att bli gravid till partnerskap och 

föräldraskap. På det här sättet kan de då istället fokusera på en eventuell adoption och 

bildandet av en ny familj.  

 

I litteraturstudien beskrev kvinnor att de påverkades kraftigt av andra människors åsikter och 

förväntningar och uttryckte en stark rädsla för att bli utfrusen ur gemenskapen. Speciellt då 

deras vänner och bekanta bara pratade om barn och kvinnorna själva var barnlösa. Hoppfulla 
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medlemmar av familjen kan uppleva besvikelse över det infertila parets oförmåga att skaffa 

ett biologiskt barn (Watkins & Baldo, 2004). Paret kämpar ofta med förväntningar från både 

familj och vänner samtidigt som de kämpar med sina egna förväntningar (Peterson et al., 

2007). I denna litteraturstudie beskrev kvinnor med infertilitet känslor av otillräcklighet och 

osynlighet. De kände sig oönskade och upplevde maktlöshet. Enligt Gonzalez (2000) kan 

känslan av maktlöshet påverka många olika delar av livet. Maktlöshet kan grunda sig i känslor 

av förlust av kroppskontroll samt förlusten av kontroll över sin relation till andra människor. 

Det kan även grunda sig i en oförmåga att planera inför framtiden samt en oförmåga att utöva 

frihet och valmöjlighet.  

 

Brist på information angående behandlingarna ledde till osäkerhet, frustration och besvikelse 

bland kvinnor i litteraturstudien och detta resulterade i sin tur till ett förlorat förtroende för 

sjukvårdspersonalen. Bristen på information verkar vara ett allt för bekant fenomen som inte 

bara uppkommer vid infertilitet utan även vid andra sjukdomar som bröstcancer och 

fibromyalgi. Även föräldrar till cancersjuka barn och unga patienter med komplexa 

sjukvårdsbehov beskriver brist på information (Brown, Koch & Webb, 2000; Huang, Mu & 

Chiou, 2008; Kirk, 2008; Söderberg, Strand Haapala & Lundman, 2003). För att kunna möta 

patienternas informationsbehov är det av yttersta vikt att ta reda på vad vi som 

sjukvårdspersonal gör fel eftersom så många patienter upplever detta inom vården. Bristen på 

information kan enligt Antonovsky (1987) leda till att patienten får ett försvagat KASAM 

(känsla av sammanhang). KASAM innebär att personen har begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ju högre KASAM en person har desto lättare blir det för denne att hantera 

olika stressorer så som stress. Att som sjuksköterska informera och ge patienterna en chans att 

ställa frågor om sin sjukdom kan bidra till att stärka dennes begriplighet. Ju starkare 

personens begriplighet är desto lättare blir det för honom/henne att hantera sin situation och 

finna meningsfullhet med sitt liv.   

  

Enligt denna litteraturstudie förekommer det rykten om IVF behandlig ute i samhället. Ryktet 

säger att kvinnor kan göra vad som helst i livet och fortfarande få barn när de är fyrtio år 

gamla. Det här ryktet kan vara en bidragande orsak till att kvinnor idag väljer att satsa på sin 

karriär i första hand och väntar med att bilda familj till senare i livet. Ryktet kan medföra att 

många kvinnor idag lever med falska förhoppningar om att IVF är ett säkert sätt att bilda 

familj på oavsett ålder och fysiskt skick. Watkins och Baldo (2004) beskriver att det är vanligt 

att kvinnor blir frustrerade och arga om IVF behandlingen inte fungerar och tar ofta ut sin 
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ilska på den medicinska professionen för att de inte klarar av att ”fixa” deras infertilitet. Detta 

kan även vara ett resultat av de omtalade rykte som kvinnor beskriver och kan motverkas 

genom att sjukvården går ut med vetenskapsbaserad information om IVF som visar upp den 

reella statistiken på chanserna att bli gravid med hjälp av denna metod.   

 

Litteraturstudien beskrev att kvinnor även förlorade förtroendet för sjukvårdspersonalen som 

en följd av dåligt bemötande. Allan (2007) beskriver i sin studie att många ur personalen 

bemöter patienterna på ett tanklöst sätt och i sina samtal med patienterna uttryckte de sig 

klumpigt och okänsligt. Allan (2007) beskriver vidare kvinnors upplevelse av att bli sedd som 

ett objekt. Personalen delade in deras kroppar i symboliska bitar som sedan skulle undersökas. 

Deras kroppar delades bokstavligen in på cellnivå till könsceller som separerades från 

personen och sedan överlämnades till respektive profession för undersökning. Att bli 

betraktad som ett objekt strider mot Nightingales teori, citerad av Vårdförbundet SHSTF 

(1997, s. 39), om att sjuksköterskan ska vårda den sjuke och inte sjukdomen. Enligt 

Nightingale är omvårdnad en konst. Detta synsätt ger både frihet och djup åt vårdandet och 

tillåter sjuksköterskan att agera på ett kreativt och professionellt sätt.   

 

Interventioner 

Det ökade antalet kvinnor som söker vård för att få hjälp med infertilitetsbehandling gör det 

nödvändigt att kritiskt utvärdera vårdpersonalens kommunikativa inställning. Patienter med 

infertilitet är i större behov av att vårdpersonalen kan se sjukdomen ur deras synvinkel, lyssna 

på dem, hjälpa dem att öppet uttrycka sig samt ställa frågor som påverkar deras 

beslutsfattande (Leite, Makuch, Petta & Morais, 2005). Information och stöd från 

sjuksköterskan är ytterst viktig då sjuksköterskorna, till skillnad från andra professioner, är 

mer involverade och har en mer direkt och frekvent kontakt med patienterna (Payne & 

Goedeke, 2007). Enligt Leite et al. (2005) är en av de viktigaste funktionerna inom sjukvården 

att förse patienterna med utbildning om sin diagnos, vidare tester, behandlings procedurer och 

prognos. Patienterna vill ofta ha så mycket information som möjligt eftersom det hjälper dem 

att hantera osäkerheten och oron i samband med sjukdomen (Leite et al., 2005). Genom att 

bidra med god information om patientens sjukdom och sjukdomstillstånd, kan sjuksköterskan 

stärka patienternas KASAM. Har personen ett starkt KASAM kommer denne inte att känna 

sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlat honom/henne orättvist 

(Antonovsky, 1987, s.45). Förutom muntlig information är skriftligt material, illustrerade 

bilder eller till och med en videofilm goda strategier att använda sig av för att uppmuntra 
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patienten att ta en mer aktiv roll i inlärningsprocessen och inte åka från vårdenheten med 

obesvarade frågor (Leite et al., 2005).  

 

När det gäller sjukvårdspersonalens syn på patienterna som ett objekt måste detta förändras. 

Enligt Leite el al. (2005) avgörs kvalitén på interaktionen mellan vårdpersonal och patient 

genom vårdpersonalens bemötande. Att presentera sig med sitt namn, se patienten i ögonen 

och skaka hand med henne sänder ut uttrycksfullhet och inger förtroende. Genom att inta en 

social ton vid konsultation med patienterna kan vårdpersonalen hjälpa dem att skingra oro 

(Leite et al., 2005). Det är viktigt att inte bara fokusera på själva sjukdomen utan även se till 

den hela individen. Det är möjligt att många av känslorna som framkom i denna studie till viss 

del grundar sig i bristen på information och sjukvårdspersonalens sätt att bemöta patienterna. 

Känslor som rädsla, oro, frustration, ilska och besvikelse kanske hade kunnat mildras om 

patienterna fått god information och omsorgsfullt bemötande från början. Detta kan vara 

något för alla som jobbar inom vården att reflektera över.   

 

Metoddiskussion 

Då det gäller trovärdigheten med kvalitativ forskning används termerna trovärdighet, 

tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2004, s. 430). Enligt Holloway 

och Wheeler (2002, s.255) bör resultatet beskriva deltagarnas verklighet för att det ska anses 

trovärdigt. Författarna i denna studie har värnat om kärnan i kvinnornas upplevelser under 

hela analysens gång. Översättning från originalspråket (engelska) samt kondensering av 

textenheterna har gjorts i flera kortare steg så att författarna skulle kunna försäkra sig om att 

inga viktiga data gick förlorade i denna process. 

 

Med tillförlitlighet menar Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) att studiens kontext ska 

vara väl beskriven. Läsarna ska kunna följa forskarens analyseringsprocess för att ha 

möjlighet att utvärdera studiens riktighet samt kunna återskapa studien under liknande 

omständigheter. Författarna i den aktuella litteraturstudien har valt ut textenheter som svarade 

mot studiens syfte. Textenheterna kodades sedan på ett sådant sätt att även utomstående skulle 

kunna gå tillbaka och finna de ursprungliga textenheterna i artiklarna. Enligt Burnard (1991) 

stärker detta studiens tillförlitlighet. Enligt Silverman (2006) förstärks studieresultatets 

reliabilitet om samma artikelgranskning och dataanalys jämförs mellan olika författare. 

Författarna har därför granskat och kategoriserat det insamlade materialet på varsitt håll för att 
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sedan jämföra resultaten. Det visade sig att det fanns en god överensstämmelse mellan 

resultaten och detta betraktas därför som en av studiens styrkor.  

 

Bekräftbarhet innebär att forskaren ska vara neutral och inte låta sina egna åsikter, värderingar 

och förutfattade meningar färga studiens resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s.255). Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) föreligger det alltid en viss risk för tolkning vid en 

innehållsanalys och författarna har därför varit noggranna med att arbeta textnära och har 

under hela arbetets gång kontinuerligt gått tillbaka och läst originaltexterna för att undvika 

eventuella misstolkningar. 

 

Enligt Polit och Beck (2004, s.435-436) är överförbarhet detsamma som resultatets 

generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras på 

liknande situationer och deltagare. Eftersom författarna varit noggranna med att försöka 

bevara kärnan av upplevelserna bör resultatet vara relativt generaliserbart. Baserat på den 

stora mängd vetenskapliga artiklar författarna gått igenom under pilotsökning och 

litteratursökning, kan författarna redan nu bekräfta att det finns ett flertal liknelser mellan de 

genomgångna artiklarnas resultat samt litteratursökningens resultat. Detta är en tydlig 

indikation på att resultatet bör inneha ha en hög grad av överförbarhet.      

 

För att studiens resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt inkluderades endast artiklar av 

medelhög- eller hög kvalitet i studien. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är extern validitet 

viktig vid en innehållsanalys. Enligt Holloway och Wheeler (2006) kan den externa 

validiteten stärkas genom att utomstående får läsa igenom studien för att sedan komma med 

synpunkter. Den externa validiteten för studien har stärkts genom att studien visats upp vid 

två seminarietillfällen där andra kursdeltagare och handledare fått kritiskt granska uppsatsen. I 

tillägg till seminarierna har författarnas egna handledare läst igenom studien ett flertal gånger 

under arbetets gång plus att några av författarnas anhöriga även fått möjlighet att komma med 

synpunkter.  

 

Studiens svagheter utgörs främst av författarnas bristfälliga erfarenheter av kvalitativ 

innehållsanalys samt den strikta tidsbegränsningen på tio veckor som var avsatt för 

färdigställandet av arbetet. Många av artiklarna i de genomsökta databaserna var dessutom 

beställningsartiklar och som en följd av tidsbristen var författarna tvungna att utesluta ett 

flertal av dessa artiklar som till synes kunde ha haft stor betydelse för studiens resultat. När 
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det gäller infertilitet är det även viktigt att studera upplevelsen ur både kvinnans och mannens 

perspektiv. Författarna valde dock att främst rikta in sig på kvinnans upplevelse i den här 

studien eftersom en djupgående studie ur både mannens och kvinnans perspektiv av god 

validitet och reliabilitet skulle ha blivit allt för omfattande att färdigställa på enbart tio veckor. 

Detta kan betraktas som en svaghet i studien då det föreligger risk för att helhetsbilden av 

upplevelsen blir förvrängd.        

  

Att kritiskt reflektera och ifrågasätta sina egna slutsatser bidrar till att öka trovärdigheten på 

studien. (Holloway & Wheeler, 2002, s.259-260; Polit & Beck , 2004, s.428-429). 
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Slutsats 
Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att det som var genomgående i samtliga studier som 

analyserades var bristen på information samt förlorat förtroende för sjukvårdspersonalen. 

Kvinnor med infertilitet är i stort behov av information och känslomässigt stöd, detta främst 

från vårdpersonalen. Brist på information kan leda till att kvinnorna upplever känslor som 

osäkerhet, frustration och besvikelse, men det kan även leda till ett reducerat förtroende för 

den medicinska professionen. Enligt litteraturstudien beskriver ett flertal kvinnor att de 

förlorat förtroendet för sjukvårdspersonalen som en följd av dåligt bemötande. 

Sjukvårdspersonalen betraktar kvinnorna som objekt och är nonchalanta och oprofessionella i 

sitt bemötande. Kvinnorna upplever att de inte får någon empati för smärtan de genomlider 

och upplever de långa väntetiderna vid utredning och behandling som väldigt svåra. 

 

Orsaken bakom den bristfälliga informationen och det oprofessionella bemötandet från 

sjukvårdspersonalen bör undersökas vidare då studier har visat att detta är vanligt 

förekommande inom vården oavsett instans. Detta påverkar patienterna oerhört mycket och 

kan resultera i ökat lidande och reducerat förtroende för den medicinska professionen. Något 

som även bör undersökas vidare är männens upplevelse av infertilitet då sjukvårdspersonalen 

måste kunna bemöta både kvinnans och mannens behov vid infertilitetsutredning och 

behandling. 
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