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Abstrakt 

I dagens samhälle är ofrivillig barnlöshet ett växande problem och det är en 

av de största stressorerna för människor i fertil ålder. Att vara ofrivilligt 

barnlös kan ha många olika orsaker och är ibland svårt att behandla. 

Infertilitet är ett tillstånd som orsakar stor smärta och påverkar det psykiska 

välmåendet för dem som drabbas. Syftet med denna studie var att beskriva 

män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. En 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts för att studera 

och analysera utvalda artiklar. Resultatet av analysen blev fem kategorier; 

Att känna sig ofullkomlig, Att relationen påverkas och förändras, Att känna 

press men också stöd av andra i omgivningen, Att infertiliteten påverkar 

meningen med livet och Att känna skam och kontrollförlust men även 

acceptans. I resultatet framkom det att ofrivillig barnlöshet bidrog till att 

känna sig ofullkomlig som man respektive kvinna. Relationen till partnern 

påverkades både positivt och negativt av den olyckliga erfarenhet de delade. 

Människor i omgivningen bidrog till att de drabbade upplevde press men 

även stöd. För de drabbade förändrades livet och ett nytt sätt att se på livet 

utvecklades. De ofrivilligt barnlösa beskrev känslor av skam och 

kontrollförlust men även ett accepterande av den situation de hamnat i. 

Litteraturstudien syftar till att ge vårdpersonal en ökad förståelse för hur det 

upplevs att vara ofrivilligt barnlös vid infertilitet. En ökad förståelse kan ge 

sjukvårdspersonal en bättre möjlighet att bemöta och stödja dessa personer 

på bästa sätt. 

 

Nyckelord   

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, män, kvinnor, upplevelse, litteraturstudie, 

kvalitativ, kvalitativ innehållsanalys. 
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Att inte kunna få barn och bilda familj är en av de största stressorerna människor i 

barnafödande ålder kan uppleva (Jordan & Ferguson, 2006). När ett par försökt bli gravida 

under minst ett års tid utan att lyckats sätts diagnos infertilitet. Infertilitet indelas i två 

grupper, primär och sekundär infertilitet. Primär infertilitet innebär att paret aldrig lyckats 

åstadkomma en graviditet. Sekundär infertilitet innebär att paret har en tidigare graviditet 

bakom sig men inte lyckas med nästa.  Enligt ovanstående definition är 10-15 procent av par i 

fertil ålder infertila (Sherrod, 2004). Infertilitet är idag ett betydande problem som på senare 

år uppmärksammats mer och mer (Widge & Cleland, 2008). Längtan efter ett barn är stark 

hos många och att få ett barn förknippas med glädje, tillfredställelse, social samhörighet samt 

en känsla av identitet (Langdridge, Connolly & Sheeran, 2000). 

 

Människor väljer idag att vänta med att skaffa barn. Karriärsatsning, utbildning, ekonomi och 

att ha en stadig relation är några av anledningarna till det. Många av de par som drabbas av 

infertilitet söker inte hjälp eftersom de upplever det svårt att dela ett sådant känsligt ämne med 

någon utomstående (Alfredson, 2006). Enligt Greil, Shreffler, Schmidt och Mcquillan (2010) 

är det endast hälften av alla infertila par som söker hjälp för sina problem. Orsaker till att par 

inte söker hjälp kan även vara att de inte är överens om huruvida de ska genomgå 

infertilitetsutredning- och behandling. Tid och kostnad är också en avgörande faktor 

(Alfredson, 2006). De som inte söker hjälp för sina infertilitetsproblem väljer ofta att fortsätta 

försöka bli gravida på egen hand, adoption eller så bestämmer de sig för att inte skaffa några 

barn (Langdridge et al., 2000). En infertilitetsutredning och behandling tar olika lång tid och 

innehåller tillstånd som varvas mellan hopp och besvikelse (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). De som väljer att ändå genomgå utredning och behandling för sin 

infertilitet drivs ofta av den starka önskan som finns om att få barn (Langdridge et al., 2000). 

 

Det första steget i en infertilitetsutredning är att ta en detaljerad anamnes av båda parter. Detta 

för att kunna kartlägga tidigare infektioner, livsstil, tidigare graviditeter, kvinnans 

blödningsmönster osv. Därefter görs en medicinsk utredning som innebär kartläggning av 

mannens sperma, kvinnans ägglossningar samt passagen genom äggledarna (Borgefeldt et al. 

2010). Orsakerna till infertiliteten beror hos en tredjedel på mannen, en tredjedel på kvinnan 

och en tredjedel på de båda tillsammans. Hos 80-90% av de drabbade hittas en orsak till 

infertiliteten men hos var tionde par hittas ingen orsak, s.k. oförklarlig infertilitet. En 

oförklarlig infertilitet innebär att de tester som gjorts är normala och någon naturlig orsak till 

infertiliteten ses inte. Orsaker till infertilitet kan hos mannen vara dålig utveckling av 
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spermier som i sin tur kan bero på missbildningar, hormonella faktorer, toxiska substanser 

eller tidigare infektioner. Hos kvinnan är det fler faktorer som kan ligga bakom en infertilitet. 

Det kan till exempel bero på för tidig menopaus (menstruationen upphör), utebliven 

ägglossning eller missbildningar i livmodern. Orsaker till infertilitet som beror på båda 

parterna kan vara åldersfaktorer och påverkan av toxiska substanser som tobaksrökning, 

droger eller radioaktiv strålning (Borgefeldt et al., 2010). Kvinnors fertilitet avtar efter 30 års 

ålder och detta accelererar snabbt efter 35 års ålder (Hart, 2002). Kvinnans försämrade 

fertilitet kan bland annat bero på försämrad kvalitet på äggen och på ägglossningen (Rowe, 

2006). Männens fertilitet avtar också med åldern när bland annat hormonnivåerna förändras 

och kvaliteten på spermierna försämras (Fisch, 2009). 

 

Det finns flera alternativ till behandling vid infertilitet. Vilken behandling som passar bäst är 

individuellt för varje par och bestäms utifrån orsak till infertiliteten. Behandlingen kan vara 

hormonell, och innebär då att kvinnan stimuleras till ägglossning med hjälp av läkemedel. Om 

orsaken till infertiliteten beror på att mannen t.ex. har pungbråck eller kvinnan har cystor i 

äggstockarna så behandlas detta med kirurgiskt ingrepp. Ett annat alternativ till behandling 

vid infertilitet är insemination med partners eller donators spermier eller In Vitro- 

Fertilisering (IVF) som innebär att ett utplockat ägg befruktas för att sedan återinföras till 

kvinnan (Hammond, 2001).  

 

Infertilitet är en smärtsam, känslomässig upplevelse och ses som ett kristillstånd som hotar de 

drabbades känslomässiga och psykiska välmående (Sherrod, 2004). Sjuksköterskan förväntas 

ha både medicinsk teknisk färdighet men även en förmåga att möta människors olika känslor. 

Om sjuksköterskan enbart ser till det medicinskt tekniska så minskar känslan av hopp hos den 

som drabbats av infertilitet (Payne & Goedeke, 2007). Det är viktigt att inte se infertilitet som 

endast ett fysiskt problem eftersom det även påverkar det psykiska välmåendet (Sherrod, 

2004). För att öka förståelsen för människor i denna situation är det viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om hur upplevelsen av att vara ofrivilligt barnlös är. Sherrod 

(2004) beskriver att i takt med att tekniken gällande infertilitet utvecklas och att fler och fler 

söker behandling, så ökar också sannolikheten att sjukvårdspersonal på olika vårdinrättningar 

kommer i kontakt med dessa människor och deras emotionella påverkan.  

 

Sammanfattningsvis är infertilitet något som påverkar hela människan, både fysiskt och 

psykiskt. Fler och fler med denna problematik söker hjälp och det är därför av betydelse att 
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sjuksköterskan är beredd att möta dessa människor. När dessa människor söker vård av andra 

anledningar är upplevelsen av infertilitet något de bär med sig och denna problematik är 

därför något som sjuksköterskor inom all vård kan komma i kontakt med. Att förstå dessa 

människors upplevelser kan även hjälpa sjuksköterskan i mötet med andra patientgrupper och 

deras upplevelser. Syftet med den här studien är att beskriva män och kvinnors upplevelser av 

ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod, detta för att utforska människors 

upplevelser. Holloway och Wheeler (2010) beskriver att kvalitativ forskning fokuserar på 

människors egna känslor och upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Polit och Beck (2008) 

förklarar att en litteraturstudie innebär att en summering av tidigare forskning görs för att 

besvara den frågeställning som valts till den egna studien. 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

En systematisk sökning gjordes i bibliotekets databaser Cinahl och PubMed. Söktermer som 

användes var infertility, couples, childlessness, psychology, qualitative, life quality, 

experience, male, female, women och psychosocial factors. Fritextsökning samt sökning med 

MeSH (Medical Subject Headings) termer gjordes. Sökorden har använts i olika 

kombinationer med den booleska termen AND. Inklusionskriterierna vid sökning var att 

materialet skulle vara vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet att beskriva män och 

kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. Andra inklusionskriterier var; 

ålder 18-50 år och peer reviewed. Sökningen gjordes utan begränsningar gällande studiernas 

ålder.  

 

De utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats enligt bilaga H i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). Kvalitetsgranskningen bestod av 14 frågor där bland annat studiens 

problemformulering, kontext, etiskt resonemang, urval, metod och analys bedömdes. Varje 

fråga besvarades med JA, NEJ eller VET EJ. Frågor som besvarades med JA gav ett poäng 

och NEJ/VET EJ gav noll poäng. Den totala poängsumman för varje enskild studie räknades 

om till en procentsats. Studier med 80-100% innebar hög kvalitet, 70-79% innebar medel 

kvalitet och 0-69% innebar låg kvalitet. Artiklar med hög och medel kvalitet har inkluderats i 

studien. Översikt av litteratursökning presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid 

infertilitet. 

 

Söknr *) Söktermer   Träffar Antal valda 

 

 

PubMed 2011-09-06. Limits: Free full text. 

 

 

1 MeSH Infertility, male   3458 0 

2 MeSH Psychology   3081 0 

3 MeSH  Infertility, Male/Psychology 43 1 

4 FT 1 AND 2   2 1 

5 FT Infertility AND experience AND  

  qualitative   15 2 

6 MeSH Infertility, Female  2377 0 

7 MeSH Infertility, Female/Psychology 68 0

  

 

Cinahl 2011-09-05. Limits: Peer reviewed. 

 

 

8 FT Infertility AND couples  319 2 

9 FT infertility AND women AND  

  experience   96 1 

 FT Infertility AND experience  178 3 

10 FT infertility AND female AND  

  experience   133 0 

11 FT Infertility AND male AND experience 62 0 

12 FT Infertility AND male AND experience 7 2 

  AND qualitative 

13 FT Female AND childlessness  68 0 

14 FT Infertility AND psychosocial factors 508 0 

 

* MeSH= Sökning MeSH-termer i PubMed, FT= Fritext sökning. 
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Analys 

Den analysmetod som har använts i den här studien är den kvalitativa innehållsanalysen med 

manifest ansats. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att manifest ansats innebär att 

fokus hamnar på det faktiska och synbara i en text utan att egna tolkningar görs. Vidare 

förklarar de innehållsanalysen i olika steg. Med inspiration av Graneheim och Lundman 

(2004)  inleddes analysen med att texterna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsuppfattning av innehållet. Meningsbärande textenheter som svarade mot syftet togs ut 

och kodades med ett nummer för att kunna spåras tillbaka till sin originaltext. Därefter 

kondenserades textenheterna vilket innebar att de bröts ner till mindre enheter, utan att de 

förlorade sin innebörd. Slutligen placerades de kondenserade textenheterna med samma 

innebörd i kategorier. Kategoriseringen gjordes i flera steg och bildade bredare och tillslut 

självständiga kategorier. Enligt Graneheim och Lundman är kategoriseringen en viktig del i 

innehållsanalysen. En kategori ska i slutändan vara självständig, vilket innebär att ingen 

textenhet får passa in i mer än en kategori. De artiklar som har ingått i analysen presenteras i 

tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=12) 

Författare, 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Benasutti 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chang & Mu 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer, 

öppna frågor. 

Dataanalys 

inspirerad av 

Giorgi’s (1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer. 

Dataanalys 

inspirerad av 

Colaizzi’s (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien beskriver hur 

kvinnligheten uppfylls 

genom att få barn. 

Infertiliteten påverkade 

kvinnornas relation till 

partnern och till dem 

själva både positivt och 

negativt. Kvinnor beskrev 

att omgivningens 

reaktioner påverkade dem 

negativ, t.ex. när 

olämpliga frågor ställdes, 

men också positivt när 

omgivningen upplevdes 

vara ett stöd. 

 

Studien beskriver hur livet 

vändes upp och ner under 

infertilitetsbehandlingarna. 

Rollerna i familjen 

omfördelades och mannen 

tvingades ta det största 

ansvaret i vardagslivet. 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Dyer, 

Abrahams, 

Mokoena & 

Van der 

Spuy (2004) 

 

 

 

Glover, 

McLellan & 

Weaver 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalez 

(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee & Chu 

(2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ling Lee, 

Hui Choi, 

Chan, Chan 

& Ng (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 män 

 

 

 

 

 

 

 

10 par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kvinnor 

4 par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Grounded theory. 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade  

djupintervjuer. 

Dataanalys 

inspirerad av 

Miles & 

Huberman 

(1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerad 

djupintervju. 

Innehållsanalys 

enligt Kelly & 

Sime (1990). 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

Djupintervjuer. 

Grounded theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien beskriver hur män 

kände sig ofullkomliga 

som män pga. deras 

infertilitet. Relationen till 

deras partner påverkades 

både positivt och negativt 

av infertiliteten. 

 

Studien beskriver pars 

upplevelse av infertilitet 

och hur den bidrog till att 

fundera över relationen till 

den andra partnern. De 

hade alltid tagit förgivet 

att kunna få barn. Tankar 

runt vikten av ett 

biologiskt barn uppkom. 

Att få barn sågs som 

naturligt och det skapade 

ilska och agg när detta inte 

var möjligt. 

 

Studien beskriver att 

kvinnors självbild, 

kroppsuppfattning och 

fullkomlighet påverkades 

negativt av infertilitet. 

Kvinnor längtade efter att 

dela en graviditet med 

andra kvinnor. De beskrev 

en rädsla för att bli 

lämnade om de ej kunde 

ge sin partner ett barn. 

Kvinnor beskrev även en 

känsla av kontrollförlust. 

 

Studien beskriver hur män 

upplevde att få 

infertilitetsdiagnosen och 

att det var en stor sorg när 

de inte kunde föra 

familjelinjen vidare. De 

beskrev känslor av skam 

över sin infertilitet och 

undvek att tala om ämnet. 

 

Studien beskriver hur den 

olyckliga erfarenheten 

bidrog till att komma 

närmare varandra. Män 

och kvinnor beskrev hur 

synen på livet förändrades 

pga. infertiliteten och att 

de insåg att livet måste gå 

vidare trots allt. 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Malik & 

Coulson 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McCarthy 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherrod 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgsten, 

Skoog-

Svanberg & 

Olsson 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkes, 

Crosland, 

Murdoch & 

Rubin (2009) 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

166 män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kvinnor 

9 män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kvinnor 

9 par 

 

Meddelanden till 

en anslagstavla på 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

metod. 

 

 

 

 

 

 

Sekundär analys 

av 

tidigare gjord 

intervjustudie. 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer. 

Grounded theory. 

Studien beskriver att män 

upplevde att det 

förväntades av dem att de 

skulle visa sig starka och 

inta en stöttande roll 

gentemot sin partner. Män 

beskrev även en 

upplevelse av att 

vårdpersonal inte förstod 

att infertiliteten påverkade 

dem lika mycket som 

kvinnan. 

 

Studien beskriver hur 

kvinnor upplevde att 

infertiliteten påverkade 

deras kvinnlighet. 

Infertiliteten skapade en 

ovisshet om framtiden och 

det innebar en kamp att 

förlika sig med sin nya 

identitet som infertil. 

 

Studien beskriver hur män 

dolde sin smärta och 

svårighet att hantera sin 

infertilitet genom olika 

mekanismer, t.ex. att 

fokusera extra mycket på 

jobb och genom att 

fokusera på andra saker i 

livet. 

 

Studien beskriver att män 

och kvinnor upplevde ett 

bristande stöd efter 

misslyckade ivf-

behandlingar. Kvinnor 

beskrev hur de talade mer 

öppet om sin infertilitet. 

Männen tröstade sin 

partner genom att hålla 

tillbaka sina egna känslor. 

Det beskrevs även att 

infertiliteten upplevdes 

som en slags exklusion. 

 

Studien beskriver att 

infertiliteten skapade bråk 

i relationen. Män beskrev 

att vårdpersonal inte 

förstod att infertiliteten 

påverkade dem lika 

mycket som kvinnan. Män 

talade mer sällan än 

kvinnan om sin infertilitet 

och när de gjorde det så 

talade de helst med män i 

liknande situation. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (se tabell 3). 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna sig ofullkomlig 

Att relationen påverkas och förändras 

Att känna press men också stöd av andra i omgivningen 

Att infertiliteten påverkar meningen med livet 

Att känna skam och kontrollförlust men även acceptans 

 

 

Att känna sig ofullkomlig 

I en studie av Dyer, Abrahams, Mokoena och Van der Spuy (2004) beskrevs det hur att inte 

kunna få barn påverkade mäns identitet och de beskrev en känsla av att vara ”halv” och 

ofullkomlig. Utan barn ansågs en man inte vara en värdig person. I en studie av McCarthy 

(2008) beskrev kvinnor att de upplevde att infertiliteten påverkade deras känsla av 

fullkomlighet som kvinna. De upplevde infertiliteten som ett hot mot självbilden, 

kroppsuppfattningen och som en känsla av förolämpning mot den personliga identiteten 

(Gonzalez, 2000). Att få barn ansågs fullborda kvinnligheten (Benasutti, 2003) och det 

upplevdes som ett misslyckande som kvinna att inte kunna bli gravid (Gonzalez, 2000). 

Kvinnor beskrev i en studie av McCarthy (2008) sin infertilitet som att vara ”ingenting”, som 

att en del av dem dött och gett upp. Män upplevde infertilitetsdiagnosen som att bli dömd till 

döden och hela personligheten genomgick en förändring (Lee & Chu, 2001). Det beskrevs 

som att allt handlade om att få ett barn och att en cirkel på så sätt blev sluten (Glover, 

McLellan & Weaver, 2009). I en studie (Gonzalez, 2000) beskrev kvinnor hur de längtade 

efter att få dela en graviditet med andra kvinnor och i en annan studie (Glover et al., 2009) 

beskrevs att den biologiska erfarenheten sågs som viktig för att den förknippades med att 

känna sig feminin. Kvinnor ansåg att gravida kvinnor fick en särskild uppmärksamhet och 

respekt som de gick miste om (Gonzalez, 2000). De beskrev att en graviditet, att få bära ett 

barn och att föda ett barn gjorde att de skulle känna sig kompletta som kvinnor (Benasutti, 

2003). Volgsten, Skoog-Svanberg & Olsson, 2010 beskriver i sin studie hur infertiliteten 

skapade en känsla av att något var fel och en känsla av att inte vara en anständig kvinna. Män 
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beskrev hur det i dagens samhälle ansågs omöjligt att det var mannen det var fel på. 

Stereotypen av en man var att ingenting kunde vara fel på honom (Dyer et al., 2004). I en 

studie av Lee och Chu (2001) beskrevs att män upplevde en stor sorg som fokuserade på 

oförmågan att föra familjelinjen vidare. De kände ett stort ansvar att föra vidare familjen 

genom att få barn. Män upplevde att de på grund av sin barnlöshet inte respekterades, inte 

sågs som vuxna och att de inte blev behandlade som ”en man” (Dyer et al., 2004). 

 

Lois said that she feels like a “complete woman” by conceiving a child, 

bearing a child, and delivering a child (Benasutti, 2003, s. 65). 

  

You see, you are… a man because you have children. But if you don’t have 

children some other guys say you are a woman (Dyer et al., 2004, s. 963). 

 

Att relationen påverkas och förändras 

I Dyer et al. (2004) beskrev män att barnlösheten var en källa till bråk i relationen. Även 

kvinnor beskrev att infertiliteten skapade bråk och att deras partner i vissa fall lade skulden 

för infertiliteten på dem (Wilkes, Hall, Crosland, Murdoch & Rubin, 2009). I Volgsten et al. 

(2010) beskrevs hur kvinnor upplevde att relationen blev mer ansträngd efter en 

infertilitetsbehandling. De tog ofta ansvar för parets fertilitetsproblem (Malik & Coulson, 

2008), skyllde på sig själva samt kände skuld över barnlösheten (Volgsten et al., 2010). Män 

hoppades att de inte bar skulden för infertiliteten och upplevde det jobbigt att få en 

infertilitetsdiagnos. Deras negativa reaktioner gick bland annat ut över deras partner (Lee & 

Chu, 2001). I parrelationer där infertiliteten berodde på en av parterna talades det om 

möjligheten för den andre att få barn med någon annan (Glover et al., 2009). Kvinnor och 

män beskrev en rädsla för att bli lämnade för någon annan när de inte kunde ge sin partner ett 

barn (Gonzalez, 2000; Volgsten et al., 2010; Dyer et al., 2004; Lee & Chu, 2001). Studier 

(Malik & Coulson, 2008; Chang & Mu, 2007) beskrevs det hur både kvinnor och män 

upplevde att de höll tillbaka sina känslor för att hjälpa och inte göra sin partner upprörd. De 

ville visa sig starka för att hjälpa sin partner att inte må sämre (Sherrod, 2006; Malik & 

Coulson, 2008). Män beskrev att de intog en stöttande roll gentemot sin partner då de trodde 

att det var vad som förväntades av dem (Malik & Coulson, 2008; Volgsten et al., 2010). De 

upplevde även att den centrala rollen för dem var att vara en källa till styrka och emotionellt 

stöd gentemot sin partner (Malik & Coulson, 2008). I Volgsten et al. (2010) framkom att 

männen tröstade sin partner genom att hålla tillbaka sina egna känslor och detta hindrade dem 

båda från att sörja ordentligt. 



12 

 

  

I felt I had to appear strong all the time, I didn’t want to show how upset 

about it I was because she’d feel even worse about it all (Malik & Coulson, 

2008, s. 21).  

 

I can’t help but wonder if my husband’s going to leave me some day for a 

woman who can have a child (Gonzalez, 2000, s. 625). 

 

I en studie av Sherrod (2006) beskrev män infertiliteten som något svårt att berätta om för 

partnern av rädsla för att hon inte skulle vilja ha honom på grund av det. Många män 

upplevde att barnlöshet kunde ha mycket negativa effekter på en relation som kunde leda till 

skilsmässa eller våld (Dyer et al., 2004).  I studier (Benasutti, 2003; Volgsten et al., 2010) 

beskrevs det hur relationen påverkades på det intima planet när sex blev ett måste och inte 

längre någonting kul. Männen beskrev en ilska och förlorad intimitet i parrelationen men 

också en ökad närhet (Sherrod, 2006). Kvinnor upplevde att de kom närmare partnern på 

grund av att de delade en olycklig erfarenhet (Ling Lee, Hui Choi, Chan, Chan & Ng, 2009). 

Andra beskrev att parrelationen blivit stärkt av att ha genomgått en kritisk situation (Volgsten 

et al., 2010). I Benasutti  (2003) framkom att erfarenheten gav fördelar både på det personliga 

och relationsmässiga planet.  Män och kvinnor beskrev att infertiliteten bidrog till att 

överväga hur starkt förhållandet och känslorna till partnern var (Glover et al., 2009). I studier 

(Dyer et al., 2004; Glover et al., 2009) beskrev många att de hade en bra och kärleksfull 

relation och att de därför kunde hantera barnlösheten i relationen. En stark och stödjande 

relation gjorde att par kunde möta stressfulla situationer i livet tillsammans utan stöd utifrån 

(Wilkes et al., 2009).  I Benasutti (2003) beskrev kvinnor att upplevelsen bidrog till en 

starkare relation till partnern eftersom att allt jobb lades på relationen. De upplevde att de 

utvecklade ett större tålamod och lärde sig att kommunicera bättre (Benasutti, 2003).   

 

You learn to live with [it]. We love each other and even though there is 

yearning for a child on my side I won’t push her away or be angry with her 

(Dyer et al., 2004, s. 963). 

 

Personally, I will feel that my husband and I share a closer relationship. I 

feel that we have had a common event, which was such a frightening and 

unhappy experience, yes. Although it was an unhappy experience, 

sometimes I feel that he and I had at least experienced a hard time together 

(Ling Lee et al., 2009, s. 1925). 
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Att känna press men också stöd av andra i omgivningen 

I studien av (Gonzalez, 2000) framkom att kvinnor upplevde en känsla av orättvisa när andra i 

omgivningen fick barn och inte de. De ville undvika gravida kvinnor på grund av den smärta 

det medförde att se dem (Glover et al., 2009). I studien av Lee och Chu (2001) beskrev män 

att de kände sig ilskna och nedstämda av att se och umgås med gravida och dessa känslor 

upplevdes som skrämmande. Studierna (McCarthy, 2008; Volgsten et al., 2010) förklarade 

hur kvinnor och män beskrev att infertiliteten gjorde att de kände sig exkluderade ur 

samhället. Kvinnor upplevde sig stå utanför den sociala kontext gravida kvinnor tillhörde 

vilket skapade en upplevde av att vara dömd (McCarthy, 2008). Infertiliteten skapade även en 

känsla av isolering och att inte vilja vara med bland andra (Benasutti, 2003). Kvinnor beskrev 

att omvårdnaden de fått under infertilitetsbehandlingen var opersonlig och inriktade sig mest 

på det medicinskt tekniska omkring behandlingen och det känslomässiga glömdes bort 

(McCarthy, 2008). I studien av Volgsten et al. (2010) beskrevs att när 

infertilitetsbehandlingen misslyckades upplevde både män och kvinnor att de blev lämnade åt 

sitt öde.  I studien av Wilkes et al. (2009) beskrev män att de gärna sett att de fått information, 

stöd och hjälp när det kom till att fatta beslut gällande infertilitetsbehandlingen. De som fick 

information uppskattade den eftersom det innebar att de enklare kunde förstå vad som hände 

med dem, inse att det fanns andra i liknande situation samt hjälpte dem att ta beslut. Män och 

kvinnor beskrev en brist på stöd när det gällde att hantera sorgereaktionen som en misslyckad 

behandling medförde (Volgsten et al., 2010). I studien av Malik och Coulson (2008) framkom 

det att män uppfattade att vårdpersonal inte förstod att infertiliteten påverkade dem lika 

mycket som kvinnan och även kvinnorna upplevde att deras partner ignorerades. Män 

upplevde att många frågade hur deras fru mådde men att endast några få undrade hur det var 

med dem. 

 

Män och kvinnor upplevde att vänner, familj och kvinnor med barn inte förstod den press de 

gick igenom (Chang & Mu, 2007) och att de fick olämpliga och ignoranta frågor från andra i 

omgivningen (Benasutti, 2003; Volgsten et al., 2010). I studien av Sherrod (2006) beskrevs 

det som särskilt upprörande när andra upprepade gånger frågade när de hade tänkt skaffa barn. 

I Dyer et al. (2004) beskrevs det hur män upplevde att infertiliteten startade ”prat” i samhället 

och andras kommentarer påverkade dem negativt. De beskrev även hur andra nedgraderade 

dem och använde olika skällsord mot dem. Män kände sig pressade av sina familjer (Dyer et 

al., 2004) och kunde känna deras förväntan att få barnbarn trots att den inte var uttalad (Chang 

& Mu, 2007). I studier (Dyer et al., 2004; Sherrod, 2006) framkom att män och kvinnor 
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påverkades negativt av andras frågor och kommentarer. Att anförtro sig till 

familjemedlemmar ledde till en känsla av press (Glover et al., 2008) men kunde också 

upplevas som en trygghet (Dyer et al., 2004; Chang & Mu, 2007) och som en källa till 

rådgivning (Dyer et al., 2004). I Wilkes et al. (2009) framkom att om familjen inte var 

stödjande de gånger män och kvinnor ville dela sin upplevelse med dem så uppkom en känsla 

av isolering. Kvinnor talade mer öppet med andra om sin infertilitet vilket bidrog till att de 

kände ett större stöd från omgivningen (Volgsten et al., 2010; Ling Lee et al., 2009) och ett 

särskilt stöd fann de hos andra kvinnor i samma situation som dem själva (Ling Lee et al., 

2009). Männen talade mer sällan med andra om sin infertilitet (Glover et al., 2009; Volgsten 

et al., 2010) men när de väl talade om den så gjorde de det helst med andra män i liknande 

situation (Malik & Coulson, 2008). 

 

…to be involuntarily…childless…means some form of exclusion…unless you 

have… I experience that it is something you can´t share with many others… 

on a different level…it can be ordinary things…such as if you have friends 

that talk about their children and so on…so I would probably see that as 

some kind of exclusion…(Volgsten et al., 2010, s. 1293). 

 

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). 

 

Att infertiliteten påverkar meningen med livet 

Män och kvinnor upplevde att infertiliteten påverkade meningen med livet (Glover et al., 

2009; McCarthy, 2008) och när de livsplaner som fanns inte kunde efterföljas skapades stor 

upprördhet (Glover et al., 2009). I studien av McCarthy (2008) beskrevs det hur att inte 

kunna få barn innebar en ovisshet om framtiden och det blev nödvändigt att skapa en annan 

sorts framtid än tänkt. Det innebar en kamp att förlika sig med sin nya identitet som infertil, 

synen på världen och framtiden. Att inte kunna få barn innebar funderingar på hur de senare 

delarna i livet skulle komma att se ut. Utan barn och familj ansågs framtiden mindre 

förutsägbar. Glover et al. (2009) förklarade att män och kvinnor såg reproduktion som en 

naturlig del av livet och hade hela tiden tagit för givet att de skulle kunna få barn. 

 

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. What am I doing? Why have I been put on earth?...And 

it makes me angry that I have to search for something. 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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Att plötsligt möta det faktum att vara infertil skapade en förändrad livsvärld (Ling Lee et al., 

2009) och bidrog till en andlig förändringsprocess i livet (Gonzalez, 2000). I studien av 

McCarthy (2008) beskrevs hur att inte lyckas få barn bidrog till en förändrig av de mål som 

tidigare funnits i livet. Livet upplevdes som osynkroniserat och det innebar en känsla av 

misslyckande när förväntningarna som fanns i livet inte uppfylldes. I studier (McCarthy 2008; 

Benasutti 2003; Ling Lee et al., 2009) beskrev kvinnor och män att de upptäckte en ny inre 

styrka genom att ha överlevt det de kallade en stor förlust. I studien av Ling Lee et al. (2009) 

framkom att män och kvinnor upplevde att de växte som personer i och med 

infertilitetsupplevelsen och de insåg att livet måste gå vidare trots allt. Kvinnor upplevde att 

de fick en bättre förståelse för sig själva (Ling Lee et al., 2009) men även en förståelse för 

andras lidande och upplevelse av förlust (McCarthy, 2008; Benasutti, 2003). Infertiliteten 

skapade också tankar gällande föräldraskapet (Glover et al., 2009) och om hur viktigt det var 

att barnet skulle vara biologiskt (Ling Lee et al., 2009; Glover et al., 2009). Tankar på att 

adoptera eller att låta bli att försöka skaffa barn uppkom hos vissa (Ling Lee et al., 2009) 

medan andra valde att inte se infertiliteten som en stor besvikelse och istället fokusera på 

andra saker tillsammans (Sherrod, 2006). Volgsten et al. (2010) förklarade hur att förlora 

möjligheten att bli förälder blev en annorlunda livssituation men samtidigt ett liv med större 

frihet. 

 

Well, for me, it is not that disappointing, and for my wife, now it´s not a 

real big priority. Because we both have a lot of things we like to do 

together and we enjoy our freedom. So, it´s really not a priority 

(Sherrod, 2006, s. 35). 

 

Att känna skam och kontrollförlust men även acceptans 

I studien av Lee och Chu (2001) beskrev män hur att få en infertilitetsdiagnos gav en känsla 

av att ha en allvarlig sjukdom. Infertilitetsdiagnosen gav upphov till negativa känslor och män 

beskrev en känsla av skam över sina fertilitetsproblem. Kvinnor upplevde en känsla av 

kontrollförlust dels för att de inte kunde kontrollera det de kallade sin ”sjukdom”(Gonzalez, 

2000) men även för att de var barnlösa (Volgsten et al., 2010). I Gonzalez (2000) beskrev 

kvinnor att det varit en sak om de inte velat ha ett barn, men det faktum att de inte kunde 

kontrollera detta själva upplevdes som en av de mest negativa känslorna och som en känsla av 

hjälplöshet. I studien av Glover et al. (2009) talade par om sin tilltro till den medicinska 

tekniken och hur den gjorde att de trodde att målet att få ett barn skulle vara lätt att uppnå och 

detta gav dem en liten känsla av kontroll över situationen. När en infertilitetsbehandling 
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misslyckades insåg de dock allvaret med sina fertilitetsproblem. Par beskrev att de frivilligt 

valde att genomgå infertilitetsbehandling men upplevde dock att det egentligen inte var ett 

fritt val eftersom att alternativet, att inte få ett barn, var ett otänkbart alternativ. Män frågade 

sig varför de inte kunde få barn som ”normala” människor (Dyer et al., 2004) och det uppstod 

känslor av ilska och agg hos både män och kvinnor när de inte kunde göra det som de ansåg 

som normalt och naturligt (Glover et al., 2009). Män beskrev en villkorslös vilja att göra allt 

som krävdes av dem under infertilitetsutredning och behandling (Dyer et al., 2004), men 

under själva infertilitetsbehandlingen upplevde män att de inte kunde göra så mycket eftersom 

den största pressen låg på kvinnans kropp (Malik & Coulson, 2008). I Lee och Chu (2001) 

beskrev män hur de skämdes över sin infertilitet och undvek att tala om ämnet eftersom det 

skapade en stor stress. I en studie (Gonzalez, 2000) beskrev kvinnor infertiliteten som en 

gömd börda på grund av skamkänslor och att de inte ville att någon skulle veta. De upplevde 

en känsla av förlust över att behöva ge upp hoppet om ett barn och det blev en utmaning att 

acceptera besvikelsen och hålla fokus på det positiva (McCarthy, 2008). I studien av Sherrod 

(2006) förklarade män hur de försökte dölja sin smärta genom att fokusera på att hålla sig 

upptagen med annat, till exempel arbete. Män upplevde det som en stor tröst att få veta 

orsaken till sin infertilitet (Dyer et al., 2004) medan kvinnor beskrev att de uppskattade att få 

en diagnos och prognos eftersom de då insåg att det viktigaste var att bli förälder och inte 

graviditeten i sig (Gonzalez, 2000). I studien av Gonzalez (2000) förklarade kvinnor att när de 

kunde acceptera verkligheten och de fysiska hindrena kunde de lägga smärtan infertiliteten 

orsakade bakom sig.    

 

I hate it, I hate the not knowing, I´m … I can´t, I like to know where I´m 

going and what I´m doing and I can´t stand the not knowing whether it will 

work or not, I think it´s awful… I can´t do anything about it, it´s all in the 

lap of the Gods. There´s nothing I can do, other than do the treatment 

(Glover et al., 2009, s. 409). 

  

I appreciated being told at definite diagnosis [and prognosis] because then 

I realized that pregnancy wasn´t important, it was the parenting that was 

important to me, and we put ourselves on an adoption list (Gonzalez, 2000, 

s. 626). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet 

vid infertilitet. Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier: 
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Att känna sig ofullkomlig; Att relationen påverkas och förändras; Att känna press men också 

stöd från andra i omgivningen; Att infertiliteten påverkar meningen med livet; Att känna skam 

och kontrollförlust men även acceptans. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att män och kvinnor kände sig ofullkomliga när 

de inte kunde få barn. Kvinnor upplevde det som ett misslyckande att inte kunna bli gravida 

och att de därför förlorade sin kvinnlighet. Att uppleva att kvinnligheten går förlorad kan 

förstås och förklaras genom de föreställningar som finns i samhället och som anser att 

moderskapet är en viktig del i att vara en ”normal” kvinna.  Sevon (2005) beskriver att 

moderskap kan betraktas som ett av kriterierna för att uppfylla vad som av samhället krävs för 

att anses kvinnlig. I motsats till det ses barnlöshet som en förlust av femininitet. Vidare 

beskrivs aspekter relaterade till moderskap som gör barnlöshet särskilt svårt för barnlösa 

kvinnor, bland annat att moderskapet ses som obligatoriskt och som en del av att vara en 

normal kvinna. Sevon (2005) talar vidare om att kvinnor uppmuntras mäta sitt värde som 

kvinna genom moderskapet även fast moderskapet i sig värderas lågt av samhället. Det är inte 

en biologisk nödvändighet för en kvinna att få barn men moderskapet är dock väl 

sammanbundet med det kvinnliga uttrycket. Spector (2004) beskriver att kvinnlig infertilitet 

kan ses som en ”förstörd identitet” eftersom moderskapet ofta har en central roll för kvinnans 

syn på sig själv. Gannon, Glover och Abel (2004) talar om att fertilitet och föräldraskap är 

högt värderat i de flesta samhällen och en grundläggande värdering är att moderskapet ses 

som det ultimata uttrycket med att vara kvinna. Jordan och Revenson (1999) förklarar att de 

senaste årtiondenas utveckling har bidragit till att kvinnor är mer karriärsinriktade, trots det 

anses det vara en mycket viktig och primär social roll för kvinnor att få barn. Jordan och 

Revenson (1999) menar vidare att, att få barn anses vara en inneboende del i den kvinnliga 

naturen och funktionen. Männens känslor av ofullkomlighet kan bero på deras förlust av 

maskulinitet. Gannon et al. (2004) beskriver hur den manliga infertiliteten är nedvärderande 

för männen och att den manliga fertiliteten är central för männens könsroll.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att relationen påverkades och förändrades. Det 

beskrevs hur männen tröstade sin partner genom att hålla tillbaka sina egna känslor. Cudmore 

(2005) beskriver att ett vanligt scenario är att kvinnan bär på den emotionella smärtan medan 

männen bistår med stöd och energi till att fortsätta söka en lösning. I studiens resultat 

framkom det även att kvinnor var mer benägna att tala om sin infertilitet än vad männen var. 

Versalle och McDowell (2004) talar om hur kvinnan traditionellt fostras till att vara passiv, 
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beroende samt mer benägen att uttrycka sig emotionellt än mannen. Män är traditionellt 

fostrade till att ta beslut, vara starka, framgångsrika samt mindre uttrycksfulla än kvinnor. I 

litteraturstudiens resultat framkom att kvinnor ofta tog ansvar för parets fertilitetsproblem och 

att de kände skuld över barnlösheten. Jordan och Revenson (1999) talar om att många infertila 

kvinnor ifrågasätter sitt eget värde och sin identitet. De talar vidare om att kvinnor ofta ser sig 

själva som ansvariga till infertiliteten oavsett om det är dem eller deras partner som bär på 

orsaken. Spector (2004) talar om att infertilitet oftast antas bero på kvinnan och att den 

ofruktsamma kvinnan, som inte kan bära ett barn, är en mer traditionellt framträdande bild än 

den sterile eller impotente mannen. 

 

 I litteraturstudiens resultat framkom även att män intog en stöttande roll gentemot sin partner. 

De ville visa sig starka för att hjälpa sin partner eftersom de trodde att det var vad som 

förväntades av dem. Phillips (2006) talar om traditionella kulturnormer av manlighet och att 

dessa normer lär pojkar att de ska klara sig själva, vara ett stöd och någon att lita på. Gannon 

et al. (2004) beskriver beteenden som associeras med att vara man inkluderar bland annat att 

förneka svaghet och sårbarhet, att ha känslomässig och fysisk kontroll, att framstå som stark 

och inte behöva någon hjälp. Gannon et al. (2004) beskriver vidare att detta synsätt på 

männen kan förklara några av de beteenden män visar i samband med olika hälsoproblem som 

drabbar dem. Vissa hälsotillstånd blir en särskild utmaning för män på grund av den 

föreställning som finns av manlighet och ett sådant exempel är manlig infertilitet. Detta 

resultat kan även förstås utifrån Ambjörnsson (2006) och hennes beskrivning av samhället 

och dess struktur som upprätthåller heterosexualiteten som det mest naturliga sättet att leva. 

Det biologiska könet och genus (dvs. vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende) är 

starkt sammankopplat med de föreställningar som finns om det manliga och det kvinnliga. 

Könet är inte enbart biologiskt utan påverkas av sociala och kulturella föreställningar och 

detta påverkar både människans kropp och sättet att vara. Könet utvecklas genom de normer 

och regler som finns för hur människan ska vara som man eller kvinna och även att 

människan ska vara man eller kvinna. Inom heterosexualiteten framställs två separata kön, 

man eller kvinna, som de enda möjliga identiteterna. Det är detta som organiserar kroppen, 

det sociala beteendet och begäret i en särskild ordning där det feminina skiljs från det 

maskulina. Echebarria Echabe (2010) talar om hur sociala identiteter uppkommer genom 

identifikation med grupper som är relevanta för en själv (t.ex. politiska och religiösa grupper) 

och genom identifikation med grupper utifrån kön och ålder. Varje social grupp, till exempel 

familjen är hierarkiskt uppbyggd där alla har en egen position. Roller som intas är uppbyggda 
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utifrån de förväntningar som finns på varje position. En bra kvinna är den som så mycket som 

möjligt påminner om den ultimata kvinnan för sin tid och detsamma kan sägas om mannen. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor och män upplevde att infertiliteten påverkade 

meningen med livet. De beskrev att infertiliteten innebar en ovisshet om framtiden och att de 

blev tvungna att skapa en annan sorts framtid än tänkt. Infertiliteten innebar en känsla av 

misslyckande när förväntningarna som fanns i livet inte uppfylldes. Kvinnor beskrev en 

andlig förändringsprocess där livsmålen förändrades. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) 

beskriver att transition är en process som uppkommer när en persons nuvarande verklighet 

störs och orsakar en påtvingad eller vald förändring som resulterar i att en ny verklighet måste 

konstrueras. Detta kan endast inträffa när en person är medveten om den förändring som sker. 

Medvetenheten om förändringen följs av ett engagemang där personen som befinner sig i en 

transitionsprocess söker stöd, information, identifierar nya sätt i att leva och vara och gör 

omständigheterna möjliga att förstå. Vidare beskriver Kralik et al. (2006) att 

transitionsprocessen bidrar till att minska och lätta lidande. En framgångsrik transition 

innebär att känslor av bedrövelse ersätts med en känsla av välmående och kontroll över 

händelsen som orsakar förändringen. Transition är inte bara ett annat ord för förändring utan 

beskriver den psykologiska process som innebär anpassning till förändringen eller till 

händelsen som splittrat livsvärlden. Transition beskrivs inte heller enbart som en passage eller 

rörelse mot något nytt utan även som en tid till inre inriktningsförändring och förvandling. 

Transition och självidentitet framstår att vara begrepp som är nära sammanlänkade med 

varandra. Den egna identiteten hotas när livsvärlden splittras och det är viktigt att bygga upp 

identiteten igen utifrån de nya förutsättningarna (Kralik et al., 2006). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor upplevde en känsla av förlust över att 

behöva ge upp hoppet om ett barn och att det var en utmaning att acceptera verkligheten. När 

de accepterade verkligheten kunde de lättare lägga smärtan infertiliteten orsakade bakom sig. 

Det framkom även att ibland valde par andra alternativ än infertilitetsbehandling, till exempel 

att adoptera eller att låta bli att försöka skaffa barn. En del valde att inte se infertiliteten som 

en stor besvikelse och fokuserade istället på andra saker i livet. Att fokusera på andra saker 

kan ses som ett sätt att använda sig av copingstrategier. Lee, Wang, Kuo, Kuo, Lee och Lee 

(2010) beskriver copingstrategier som medvetna eller omedvetna beteenden som används för 

att hantera en stressfull livssituation. Copingstrategier indelas i problemfokuserade och 

känslofokuserade strategier. Den problemfokuserade strategin är ett försök att klara av och 
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hantera en situation medan den känslofokuserade är ett sätt att försöka hantera och reglera den 

smärta som en stressfull livssituation kan medföra. Lee et al. (2010) beskriver hur kvinnor 

som inte lyckas bli gravida genom IVF känner psykologisk press och använder en rad 

copingstrategier som leder till att de antingen tar herravälde över den nya situationen eller 

misslyckas med att göra det. Känslor av sorg, depression och ilska är vanliga men att köpslå 

med och acceptera verkligheten är också sätt att försöka bemästra situationen. Den 

komplicerade situationen gör att en del kvinnor försöker fly och glömma misslyckandet, söka 

anledningar till misslyckandet och gör ett nytt försök eller hantera situationen genom att helt 

enkelt acceptera ödet och fortsätta vidare.  

 

Jordan och Revenson (1999) förklarar att det är skillnad i hur kvinnor och män väljer att 

hantera infertilitet. Infertilitet är en stor stressor och kan vara övermäktig för ett pars 

copingresurser. Kvinnor använder en mer känslofokuserad copingstrategi än män. De försöker 

att hantera den känslomässiga smärtan som problemet orsakar bland annat genom att ge 

uttryck för den, söka socialt stöd eller försöka fly/undvika smärtan. Män använder oftast den 

problemfokuserade copingstrategin istället. Gustafsson, Wiklund-Gustin och Lindström 

(2011) talar om s.k. ”förlikning” vilket innebär att förlika sig med en ny livssituation och att 

det handlar om att finna harmoni i sig själv samtidigt som man fortsätter framåt i livet mot ett 

accepterande. Att förlika sig med en situation i livet handlar om att acceptera livet som det är 

just nu och på så vis försöka lätta på lidandet. Acceptansen tar sig utryck på olika sätt till 

exempel genom att förändra sig själv och på så sätt göra det möjligt att ändra synen på livet 

och ta över kontrollen över livet igen. 

 

Interventioner utifrån resultatet 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor upplevde att vårdpersonal fokuserade mer 

på det medicinskt tekniska omkring behandlingen än på det emotionella. Män och kvinnor 

upplevde en brist på stöd när det gällde att hantera sorgen efter misslyckade behandlingar. 

Utifrån detta kan det konstateras att sjuksköterskan behöver större kunskap och bättre 

förståelse för vad ofrivilligt barnlösa går igenom och för att kunna vara det stöd som 

efterfrågas. Sherrod (2004) påpekar vikten av att all vårdpersonal förstår de emotionella 

aspekterna av infertilitet och är förberedda att bemöta de behoven. En ökad förståelse gör det 

möjligt för sjuksköterskor att hjälpa infertila att hantera de emotionella aspekterna av 

infertilitet.  
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Utifrån litteraturstudiens resultat bör sjuksköterskan bli bättre på att informera och hjälpa par i 

beslutsfrågor gällande infertilitetsbehandlingen. I litteraturstudien framkom det att män hade 

uppskattat hjälp och information gällande infertilitetsbehandlingen och beslut omkring den. 

Sherrod (2004) beskriver att beslut gällande behandling är en källa till stress för infertila par 

eftersom det ofta innebär flera olika valmöjligheter. Hon talar vidare om att det är viktigt att 

som sjuksköterska ha kunskap om de olika behandlingsalternativen och dess prognos för att 

inte inge falska förhoppningar. Hon talar även om att sjuksköterskans roll i kontakten med 

infertila par måste vara mångsidig. Sjuksköterskan bör vara involverade i den fysiska 

utredningen och behandlingen men även kunna vara ett emotionellt stöd genom att erbjuda 

rådgivning. 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor och män fann ett särskilt stöd hos 

andra i liknande situation men att även familjen kan fungera som stöd ibland. Sjuksköterskan 

behöver därför förstå vikten av att tala med likasinnade och därför också förmedla den 

kontakten. Brown (2002) förklarar att en möjlighet att träffa andra i samma situation är att bli 

erbjuden att delta i stödgrupper.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att män och kvinnor intog olika roller i parrelationen. 

Männen intog en stöttande roll och talade inte lika öppet om sin infertilitet medan kvinnan 

hade lättare för att uttrycka sig emotionellt och i större utsträckning talade med andra om sin 

infertilitet. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för att män och kvinnor kan ha olika 

reaktionssätt för att kunna bemöta de olika reaktionssätten. Jordan och Revenson (1999) talar 

om att det finns könsskillnader i hur män och kvinnor hanterar stressorer i livet. Hart (2002) 

beskriver att män ofta kämpar med sina egna känslor och fokuserar på att stötta sin partner 

medan kvinnor är mer benägna att uttrycka sina känslor. Brown (2002) förklarar att alla tar itu 

med sin infertilitet och sina misslyckade behandlingar på olika sätt och att det är vikigt att 

komma ihåg och respektera det. Vad vårdpersonal också kan beakta är att de människor de 

möter i samband med infertilitetsbehandlingar/utredningar sällan bara upplever ett 

misslyckande utan misslyckanden som återkommer månad efter månad, år efter år.  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid 

infertilitet. En kvalitativ metod har använts eftersom att syftet var att beskriva människors 

upplevelser. Enligt Holloway och Wheeler (2010) används en kvalitativ metod för att utforska 
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människors beteenden, känslor och upplevelser. Polit och Beck (2008) beskriver trovärdighet 

i en kvalitativ studie utifrån fyra begrepp; pålitlighet (credibility), tillförlitlighet 

(dependability), bekräftbarhet (confirmability) och överförbarhet (transferability).  

 

Pålitlighet i en kvalitativ studie handlar om förtroendet för datan och hur den framställts. 

Forskaren måste sträva efter att beskriva resultatet trovärdigt så att deltagarna i studien kan 

känna igen sig. I denna studie har pålitligheten varit svår att bedöma eftersom den bygger på 

andras studier, vilket gör det svårt att granska de analyserade studiernas originaltexter. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) handlar studiers pålitlighet även om forskarens förmåga att 

ta ut relevanta textenheter som motsvarar syftet. Författarna till denna studie upplevde det 

som stundtals svårt att avgöra relevans hos de utvalda textenheterna vilket kan ha påverkat 

pålitligheten i studien. Studierna som analyserades var alla skrivna på engelska. Detta kan 

också ha påverkat resultatets pålitlighet eftersom författarnas modersmål är ett annat och 

eventuella felaktiga översättningar kan ha gjorts. För att undvika felaktiga översättningar och 

tolkningar av de analyserade texterna har författarna använt engelska ordböcker som stöd. 

Delar av de utvalda textenheterna har diskuterats mellan författarna samt tillsammans med 

studiekamrater och handledare för att försäkra att de tolkats rätt och motsvarat studiens syfte. 

Holloway och Wheeler (2010) beskriver att tillförlitlighet uppnås när läsaren kan utvärdera 

studiens giltighet genom att följa forskarens beslutsprocess. I denna studie beskrivs metod och 

tillvägagångssätt i analysen tydligt. Litteratursökningen kan ha påverkat tillförlitligheten i 

studien på grund av att en del sökningar resulterade i ett stort antal träffar och att viktigt 

material därför kan ha missats. Författarna anser dock att sökningen pågick till dess att samma 

träffar återkom och inte längre gav några nya. Studiens data är analyserad med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Manifest ansats innebär att fokus hamnar på det faktiskt 

och synbara i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten i studien har 

eftersträvats genom ett textnära arbete där forskarna regelbundet gått tillbaka till 

ursprungstexterna för att kontrollera att inga egna tolkningar gjorts.  

 

Bekräftbarheten i en kvalitativ studie uppnås enligt Holloway och Wheeler (2010) när 

studiens resultat och slutsatser svarar mot syftet och inte bygger på forskarens egna 

antaganden. För att försäkra att resultatet inte bygger på forskarnas egna tolkningar så har det 

analyserade materialet kodats för att lätt kunna spåras tillbaka till ursprungstexten. Resultatet 

och delar av analysen har även diskuterats med studiekamrater och handledare vid 

seminarietillfällen. Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2008) hur överförbart 
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resultatet är till en annan, liknande situation. För att underlätta en studies överförbarhet 

beskriver Graneheim och Lundman (2004) att det är värdefullt att studien har en väl beskriven 

kontext och kultur, urval, datainsamling och analysprocess. Denna studie har en väl beskriven 

datainsamling och analysprocess och anses vara överförbar bland annat eftersom forskarna 

funnit ett flertal studier från olika delar av världen som visar liknande resultat.  

 

Slutsats 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan författarna konstatera att ofrivillig barnlöshet vid 

infertilitet påverkar hela de drabbades liv. Att drabbas av infertilitet är en livsomvälvande 

händelse som bidrar till förändrade livsmål. Infertiliteten påverkar de drabbades känsla av 

fullkomlighet som man respektive kvinna. Författarna kan konstatera att män och kvinnor 

upplever och reagerar på olika sätt när de drabbas av ofrivillig barnlöshet och att detta kan 

förstås utifrån de könsnormer som finns i samhället. Utifrån resultatet ser författarna ett behov 

av att sjuksköterskan får en ökad förståelse och lägger mer fokus på de emotionella 

aspekterna av ofrivillig barnlöshet än vad som görs idag. Författarna konstaterar även att 

sjuksköterskan behöver bli bättre på att ge stöd och information till de drabbade. Information 

gör det lättare för de drabbade att hantera och ta beslut i den svåra situation de befinner sig i.  

 

Författarnas erfarenhet är att det idag finns betydligt färre studier som beskriver mäns 

upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet och detta anses därför vara något som bör 

belysas i vidare forskning.  
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