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Abstrakt
Möjligheten att få barn kan av många tas för givet. I nutid rankas infertilitet
som den femte allvarligaste funktionsnedsättningen hos kvinnor under 60 år.
Syftet med litteraturstudien var att beskriva ofrivilligt barnlösa kvinnors
upplevelser av infertilitet. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats
tillämpades i analysen där tio vetenskapliga studier granskades och resulterade
i fem kategorier; Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker, Att
känna sig utanför, Att känna skuld till sin partner men komma närmare
varandra emotionellt, Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling,
Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn.
Resultatet visade att infertiliteten och den ofrivilliga barnlösheten påverkade
kvinnornas liv och självbild negativt. Kvinnorna var i behov av information
och stöd för att hantera sin livssituation. I mötet med ofrivilligt barnlösa
kvinnor som lider av infertilitet bör sjuksköterskor tillämpa ett personcentrerat
förhållningssätt och arbeta för att stärka kvinnornas känsla av sammanhang
och främja till upplevelsen av hälsa och välbefinnande.

Nyckelord: infertilitet, kvinna, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys,
ofrivillig barnlöshet, omvårdnad
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Att bilda familj tillsammans med sin partner kan antas vara en av de mest sannolika önskningar
ett par kan ha tillsammans (Yusuf, 2016). Möjligheten och förmågan att bli förälder beskrivs som
en av de mest meningsfulla delarna i en människas liv och är för många en självklarhet som kan
vara svår att förklara (Levitt, 2005). När man blir förälder får man en ny roll i sitt liv och börjar
även fylla en betydelsefull länk mellan äldre och framtida generationer. Att dela en gemensam
dröm med sin partner om att få se det egna släktet växa fram är även något som kan vara näring
till känslor av hopp inför framtiden (Van der Akker, 2001). Att kunna föda barn ses i många
samhällen och kulturer som en kvinnlig uppgift och en förmåga som definierar det kvinnliga
könet (Whiteford & Gonzalez, 1995). Möjligheten att skaffa egna barn och att kunna bli gravid
är även något som kan tas för givet och när denna möjlighet försvåras eller misslyckas kan det
leda till svåra konsekvenser för de inblandade (Van der Akker, 2001).

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) är den kliniska definitionen av infertilitet en
sjukdom i det reproduktiva systemet som definieras genom misslyckande att uppnå en klinisk
graviditet efter 12 månader eller längre med regelbundet oskyddat samlag. Diagnosen infertilitet
är ofta oväntad och oönskad hos individen som vill ha barn. Tillståndet kan ha en väldigt stark
inverkan på bägge parter i ett förhållande och kan leda till ofrivillig barnlöshet (Levitt, 2005;
Petersen, Blenstrup, Peterson, Knudsen & Schmidt, 2015). Bakomliggande faktorer till
infertilitet varierar. Biologiskt kan kvinnliga faktorer som missbildningar, skador på äggledare,
uteblivna ägglossningar, hormonpåverkan eller infektioner vara bakomliggande orsaker till
infertilitet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010, s. 235). Det är av vikt att skilja
mellan begreppen infertilitet, sterilitet och barnlöshet då de har olika innebörd. Sterilitet innebär,
till skillnad från infertilitet, att det finns bevis för att den enskilde individen har en oförmåga att
åstadkomma en graviditet. Begreppet barnlöshet innebär att ett par kan ha varit gravida
tillsammans en eller flera gånger men att graviditeten inte kunnat fullföljas (Borgfeldt et al.,
2010, s. 236).

En kvinna kan lida av primär eller sekundär infertilitet. Primär infertilitet innebär att kvinnan är
oförmögen att bli gravid eller fullfölja en graviditet. Sekundär infertilitet betyder att kvinnan
kunnat bli gravid eller har egna barn sedan tidigare men i nuläget inte lyckas bli gravid eller
fullfölja en graviditet. Hos kvinnor under 60 år rankades infertilitet som den globalt sett femte
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allvarligaste funktionsnedsättningen i nutid (WHO, 2017). Infertila kvinnor har dessutom en
ökad risk att drabbas av livmoder- och äggstockscancer och till viss del även bröstcancer
(Brinton et al., 2005). Uppskattningsvis lider 34 miljoner kvinnor i världen av infertilitet,
majoriteten av dessa lever i utvecklingsländer (WHO, 2017) och orsaker till detta är bland annat
bristen på förebyggande åtgärder och effektiv behandling av sexuellt överförbara sjukdomar
(Socialstyrelsen, 2005).

I västvärlden präglas samhället av ökande jämställdhet och kvinnor spelar en större roll i
yrkeslivet nu än någonsin. Detta har lett till att fler kvinnor väntar längre med att skaffa barn än
tidigare generationer (Lemoine & Ravitsky, 2015). I Sverige har medelåldern hos
förstagångsföderskor ökat från 24 till 29 års ålder jämfört med på 1970-talet (Statistiska
Centralbyrån, 2015). Kvinnor är som mest fertila mellan 20-25 års ålder men under denna tid
satsar många på utbildning och karriärsstegring innan dem bildar familj (Lemoine & Ravitsky,
2015). Mathews och Hamilton (2002) menar att ökad preventivmedelsanvändning bland kvinnor
även kan leda till att kvinnor väntar längre med att skaffa barn. I takt med stigande ålder minskar
kvinnans förmåga att bli gravid och missfallsfrekvensen ökar (ibid.). Den individuella
fruktsamheten är dock avgörande oberoende ålder (Socialstyrelsen, 2005).
Andra riskfaktorer för nedsatt fertilitet är enligt Kelly-Weeder och O’Connor (2006) över- och
undervikt, överdrivna träningsrutiner samt konsumtion av tobak och koffein. Enligt Hassan och
Killick (2004) kan fetma hos en individ leda till menstruationsrubbningar, missfall och ett
försämrat välmående för fostret. Samtidigt kan det ta avsevärt längre tid för en underviktig
kvinna att bli gravid i jämförelse med en normalviktig. Hull, North, Taylor, Farrow och Ford
(2000) har identifierat att både aktiv och passiv rökning fördröjer samt försvårar befruktning hos
kvinnor och Hassan och Killick (2004) identifierade att kvinnor som dagligen konsumerar stora
mängder koffein har sämre chans att bli gravida.

Parallellt med att infertilitetsproblematiken blir vanligare, blir de medicinska möjligheterna att
behandla infertilitet fler (Wirtberg, Möller, Hogström, Tronstad & Lalos, 2007). Beroende på
orsaken till infertiliteten finns olika behandlingsalternativ och hormonbehandling, assisterad
befruktning, kirurgi eller kombinationer mellan dessa kan bli aktuella. In vitro-fertilisering (IVF)
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är tillsammans med insemination två möjligheter till assisterad befruktning i Sverige (Borgfeldt
et al., 2010, s. 238-244). Efterfrågan av assisterad befruktning ökar i hela världen men är i regel
en kostsam process och i utvecklingsländer har inte alla tillgång till denna hjälp (WHO, 2003).
För många par innebär IVF-behandling ett sista hopp om att kunna få ett biologiskt barn, men
dock är det långt ifrån alla som lyckas fullfölja en graviditet (Lee, Wang, Kuo, Kuo & Lee,
2010). Vid standardiserad IVF i Sverige leder cirka 22 procent av behandlingstillfällen till
fullgången graviditet och förlossning (Socialstyrelsen, 2015). Adoption kan bli den sista
möjligheten för ett par att bli föräldrar (Park & Hill, 2014).
Infertilitet klassificeras även som ett funktionshinder eftersom det är en nedsatt kroppslig
funktion. Det innebär att tillståndet är behandlingsbart och människor som lider av detta har rätt
till att få hjälp av hälso- och sjukvården (WHO, 2017). I den humanistiska grundsynen betraktas
människan som en unik individ och en helhet bestående av kropp, själ och ande. Omvårdnad sker
på personnivå och det är av vikt att vårdpersonal har kunskap och förståelse om individers behov
och resurser för att kunna möta dessa. Inom omvårdnadsforskning studeras människors resurser,
upplevelser och förmågor vilka faktorer även utgör grundpelarna inom ämnet. Sjuksköterskor
och vårdpersonal ska i alla verksamheter arbeta för att främja och stödja individer till att uppnå
hälsa samt förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Personcentrerad omvårdnad
karaktäriseras av att vårdaren har en djupare förståelse över personen bakom patienten och att
vårdaren betraktar patienten som en individ med känslor och värdighet för att kunna identifiera
behov och resurser. Genom att ta del av människors berättelser och upplevelser kan vårdpersonal
tillämpa denna kunskap i omvårdnaden av patienter och ge en individuellt anpassad omvårdnad
(Ekman et al., 2011).

Infertilitet och ofrivillig barnlöshet är ett fenomen hos kvinnor i västvärlden som blir allt
vanligare. Eftersom infertilitet klassificeras som ett funktionshinder ska de som lider av detta
erbjudas hjälp och stöd av vården i försök att uppnå önskan om barn. Det är betydelsefullt att
sjuksköterskor och vårdpersonal har kunskap om hur kvinnor kan uppleva infertilitet för att
kunna stödja till upplevelse av hälsa. Därför var syftet med studien att beskriva ofrivilligt
barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet.
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Metod
För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.
Genom kvalitativa studier vill författare undersöka människors beteenden, upplevelser samt
känslor med målsättningen att bidra till en ökad förståelse (Friberg, 2012, s. 121). Enligt Polit
och Beck (2012, s. 723) är innehållsanalys en process där data organiseras i syfte att finna och
sammanställa övergripande begrepp och kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver
att tillämpa kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats är ett effektivt tillvägagångssätt för att
analysera och sammanställa beskrivningar om upplevelser. Med manifest ansats menas att
forskaren vill beskriva det som sägs och är tydligt i texten (Graneheim & Lundman, 2004).
Litteratursökning
Inledningsvis genomfördes flertalet pilotsökningar i databaserna PubMed, PsycINFO och
CINAHL för att få en överblick över det aktuella området då samtliga databaser anses vara
ledande inom medicinsk-, beteende- respektive hälso- och vårdvetenskaper (Backman, 2008, s.
191-192). Den slutgiltiga systematiska litteratursökningen utfördes i PubMed och PsycINFO då
dessa ansågs vara bäst lämpade för att besvara studiens syfte.
För att finna relevanta sökord tillämpades MeSH-termer, Subject Headings i PsycINFO samt
fritextsökning. Sökord som tillämpades var women, female, human female, infertility, infertile,
involuntary childlessness, childlessness, childless, quality of life, experience, life changes, life
experiences, qualitative, couples, men, male, human male. Dessa sökord kombinerades med de
booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT för att förena och separera sökorden (Willman,
Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72). Aktuella begränsningar för litteratursökningen var att
studierna skulle vara publicerade under de senaste tio åren och vara på engelska.
Inklusionskriterier som tillämpades i sökningen var ofrivilligt barnlösa kvinnor som lider av
infertilitet i västvärlden. Exklusionskriterier för sökningen var kvinnor med sekundär infertilitet
som hade barn sedan tidigare. Genom att använda inklusions- och exklusionskriterier på detta
sätt specificeras den grupp eller population som vi avsåg att undersöka i studien (jfr. Polit &
Beck, 2012, s. 274). Vid pilotsökningen identifierades väsentliga skillnader i kvinnornas
upplevelser beroende av kontext kvinnorna levde i, därav avgränsningen till att enbart inkludera
studier gjorda i västvärlden. Kvinnor med sekundär infertilitet som hade barn sedan tidigare
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exkluderades eftersom deras upplevelse av barnlöshet kan skilja sig från kvinnor som inte har
barn alls. Vissa studier som ingick i analysen hade deltagare som inte motsvarade kriterierna för
denna studie. Deltagarna benämndes i dessa studier med namn, orsak till infertilitet samt från
vilket land personen kom från. Författarna bedömde att dessa deltagares berättelser var
tillräckligt tydliga och urskiljbara för att kunna exkluderas under insamlingen av data.

I tabell 1 presenteras en översikt av den systematiska litteratursökningen. Av de 41 artiklar som
inte granskades kunde flertalet uteslutas redan genom att läsa titeln eller på grund av att studien
inte var utförd i västvärlden. I 29 studier lästes abstrakt där slutligen tio artiklar som svarade mot
studiens syfte valdes ut för vidare kvalitetsgranskning.
Tabell 1 Översikt av litteratursökning
Syftet med sökning: Beskriva ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet
Pubmed 2017 02 02 Begränsningar: English, publications dates 10 years
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

MSH

Women

32126

2

MSH

Female

74549974

1 OR 2

7462060

3
4

FT

Childlessness

648

5

MSH

Infertility

58620

6

FT

Infertile

85157

4 AND 5 OR 6

85216

7
8

MSH

Quality of Life

143900

9

FT

Experience

527867

8 OR 9

662043

10
11

FT

Qualitative

173685

12

FT

Couples

140796

13

MSH

Men

4260

14

MSH

Male

7364813

15

12 AND 13 OR 14

74138

16

3 AND 7 AND 10 AND 11 NOT 15

50

17

Begränsningar*

31

Antal

Antal

granskade

valda

16

6

*Begränsningar: English language, publication date 10 years och 2007-2017, MSH – Mesh termer i databasen
PubMed, SU – Subject terms i databasen PsycINFO, FT – fritext sökning
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning
Söknr
*)
Söktermer

Antal träffar

Antal

Antal

granskade

valda

3

2

10

2

PsycINFO 2017 01 27 Begränsningar: English language, published date 2007-2017
1

SU

Human Female

83186

2

SU

Quality of Life

49233

3

FT

Experience

478347

2 OR 3

520027

Infertility

2260

6

Childless

1066

7

1 AND 4 AND 5 AND 6

17

8

Begränsningar*

8

Childlessness

519

S5 OR S9

2668

4
5

9

SU

SU

10
11

SU

Life Changes

17376

12

SU

Life Experiences

23635

S11 OR S12

38102

13
14

SU

Human Male

24754

15

FT

Couples

39626

16

S10 AND S13 NOT S14 NOT S15

60

17

Begränsningar*

31

*Begränsningar: English language, publication date 10 years och 2007-2017, MSH – Mesh termer i databasen
PubMed, SU – Subject terms i databasen PsycINFO, FT – fritext sökning

Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med hjälp av granskningsprotokoll för
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av Willman et al. (2011, s. 175). Frågorna i
protokollet berörde studiens beskrivning, kontext, metod, giltighet och kommunicerbarhet och
besvarades med ja, nej samt vet ej där varje positivt svar gav ett poäng. Vissa modifieringar
gjordes där två frågor i protokollet om kommunicerbarhet uteslöts då de inte ansågs vara
tillämpbara. Den slutliga poängsumman omvandlades sedan till en procentsats som delade in
respektive studies kvalitet till låg (60-69%), medel (70-79%) eller hög (80-100%) kvalitet (jfr.
Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). Sex studier var av hög kvalitet och fyra studier var
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av medel kvalitet. En översikt över artiklarna som ingår i analysen samt deras kvalitet
presenteras i tabell 2.
Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 10)
Författare
Typ av
Deltagare
Metod
Datainsamling/
År
studie
Analys
Land

Huvudfynd

Kvalitet
Hög,
Medel,
Låg
Hög

Batool &
de Visser
2016
UK

Kvalitativ

14

Semistrukturerade
intervjuer/
Fenomenologisk
analys

Infertila kvinnor i UK och Pakistan
hade många liknande upplevelser
kring önskan om moderskap. De
ställdes inför unika psykosociala
utmaningar beroende på den
kulturella kontexten de levde i.

Bell
2013
Australien

Kvalitativ

28

Semistrukturerade
intervjuer/
Fenomenologisk
Grounded theory

Deltagarnas erfarenhet av ofrivillig
barnlöshet visade att det finns
betydande frågor om hur infertilitet
uppfattas. Ledande uppfattningar är
att det enbart är kvinnans problem.

Medel

Cunningham
2014
UK

Kvalitativ

6

Dagböcker/
Hermeneutisk
analys

Fertilitetskliniker är en plats där ett
gott stöd till de kvinnliga
patienterna kan möjliggöra en
positivare transitionsprocess, då
infertilitet omkullkastar ens
livsplaner.

Hög

Cunningham
&
Cunningham
2013
UK

Kvalitativ

9

Onlineintervjuer/
Hermeneutisk
analys

Kvinnor var förvirrade i sin
transition oberoende av
behandlingsresultat.
Patientcentrerad vård vid
fertilitetsbehandling är av vikt för
helheten.

Hög

Earle &
Letherby
2007
UK/USA

Kvalitativ

21

Semistrukturerade
intervjuer/
Grounded theory

Individuella upplevelser av
reproduktiv valfrihet och kontroll
är influerade av medicinska
definitioner och erfarenheter som
påverkas av biologiska och sociala
föreställningar.

Medel

Ferland &
Caron
2013
USA

Kvalitativ

12

Djupintervjuer/
Kvalitativ
innehållsanalys

Infertila kvinnor som är ofrivilligt
barnlösa beskriver att aldrig få
möjligheten att uppfostra sitt eget
barn var en smärta som aldrig gick
över.

Hög
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Tabell 2 forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 10)
Författare
Typ av
Deltagare
Metod
Huvudfynd
Datainsamling/
År
studie
Analys
Land

Kvalitet
Hög,
Medel,
Låg
Hög

FernandezSola et al.,
2016
Spanien

Kvalitativ

10

Djupintervjuer/
Hermeneutisk
fenomenologisk
analys

För kvinnor som genomgår
hysterosalpingografi kan
moderskap ses som ett mål i livet
och något som definierar dem som
kvinnor. Även om infertilitet
upplevs med negativa känslor kan
denna behandling medföra känslor
av hopp och rädsla.

Loftus &
Andriot
2012
USA

Kvalitativ

40

Djupintervjuer/
Induktiv
innehållsanalys

Att ha barn är ett socialt behov för
att passa in i den kvinnliga
könsrollen. Att inte vara mamma
påverkar relationen till andra
kvinnor och synen på sig själv
negativt.

Medel

McCarthy
2008
USA

Kvalitativ

22

Intervjuer/
Hermeneutisk
fenomenologisk
analys

Kvinnor som behandlas för
infertilitet upplever en existentiell
kris som kräver en omformulering
av självet. För att kunna förstå
infertilitetens påverkan på kvinnors
liv är det viktigt att förstå deras
förluster och utmaningar.

Medel

Sternke &
Abrahamson
2015
USA

Kvalitativ

23

Semistrukturerade
intervjuer/
Grounded theory

Att bli mamma var något som
deltagarna i studien ansåg skulle
ske naturligt för att uppfylla
normen. I diskussionen huruvida
infertilitet är ett handikappande
tillstånd beskrev kvinnorna en
känsla av att vara onormal och
nedvärderande social status.

Hög

Analys
Analysen genomfördes enligt de steg som beskrivs med stöd av Graneheim och Lundmans
(2004) metodartikel om kvalitativ innehållsanalys. Inledningsvis lästes de utvalda kvalitativa
studierna igenom ett flertal gånger vilket Graneheim och Lundman (2004) uppmuntrar till för att
skapa en helhetsbild av det som sägs och framkommer i respektive studie. Efter noggrann
granskning av artiklarna extraherades text som svarade mot syftet vilket Graneheim och
Lundman (2004) menar skapar en grund för vidare analys av materialet. För att kunna spåra
tillbaka till den primära källan märktes varje meningsenhet med en siffra. Totalt extraherades
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198 meningsenheter som översattes från engelska till svenska. Sedan kondenserades dessa, vilket
enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att meningsenheter kortas ned utan att påverka
kärnan i innehållet. De olika meningsenheterna jämfördes där skillnader och likheter
identifierades och bildade kategorier. Enligt Graneheim och Lundman ska kategorier vara
ömsesidigt uteslutande varandra och innehåll ska inte passa in i mer än en kategori. Denna
process genomfördes i flera steg och kategorierna kom slutligen att utgöra materialet för
resultatet. Det första steget i kategoriseringen resulterade i 114 kategorier. I de följande stegen i
kategoriseringen halverades antalet nya kategorier i varje steg. I det femte och sista
kategoriseringssteget bildades slutligen fem slutkategorier (Tabell 3).

Resultat
Analysen resulterade i fem slutliga kategorier som redovisas i Tabell 3. Nedan presenteras
resultatet i löpande text och illustreras med citat.

Tabell 3 Översikt av slutkategorier (n = 5)
Kategorier
Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker
Att känna sig utanför
Att känna skuld till sin partner men komma närmare varandra emotionellt
Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling
Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn

Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker
I studier (Earle & Letherby, 2007; Fernández-Sola, Martínez-Caba, Hernández-Padilla,
Carmona-Samper & Granero-Molina, 2016; McCarthy, 2008) beskrev ofrivilligt barnlösa
kvinnor att de inte kände sig fulländade som kvinnor eller fullständigt hel som människa utan ett
moderskap. Kvinnor uttryckte att de tidigt i livet fått lära sig att för att bli en kvinna ska man
även vara mamma och alltså är en kvinna inte en riktig kvinna om hon inte har barn. De menade
att femininitet är starkt sammanlänkat med moderskap (Ferland & Caron, 2013; Fernández-Sola
et al., 2016; Loftus & Andriot, 2012) och att önskan om moderskap var ett mål som de satt upp
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naturligt för sig själva i tidig ålder (Batool & de Visser, 2016; Fernández-Sola et al., 2016).
Kvinnorna i studierna ansåg att kvinnor i allmänhet är födda med en vårdande anda och att det är
naturligt att vilja vara omgiven av och få dela kärlek med barn (Ferland & Caron, 2013; Sternke
& Abrahamson, 2015).
...it’s like the culmination of being a woman – you’d like to be a mother and share having
a child with your partner, bringing the child up, loving them, the future of giving them an
education and sharing the good things in life. (Fernández-Sola et al., 2016, s. 498)
I en studie av Bell (2013) beskrev kvinnor att drömmen om att få barn inte var förankrat i ens
förpliktelser som kvinna, utan för att de själva verkligen önskade detta. Dem beskrev hur det
länge funnits en längtan och hur de alltid drömt om att få barn och bli mamma (Bell, 2013;
Fernández-Sola et al., 2016; Sternke & Abrahamson, 2015). Detta var något som de alltid trott
skulle ske naturligt och inom ramen för ett normalt liv (Loftus & Andriot, 2012; Sternke &
Abrahamson, 2015). Kvinnorna beskrev att de sett fram emot att bilda familj när de kände sig
redo för detta hade de aldrig trott att det skulle vara några problem (Cunningham &
Cunningham, 2013; Sternke & Abrahamson, 2015).
I shouldn’t have to do this [assisted reproduction]; I should be able to conceive
naturally; why can’t I have a kid? (Bell, 2013 s. 291)
Kvinnorna beskrev hur de kände sorg över att den egna kroppen inte klarade av det den var
menad för (Sternke & Abrahamson, 2015) och att det kändes som att kroppen svek dem (Batool
& de Visser, 2016). När fertilitetsbehandlingen inte fungerade som kvinnorna hoppats på
uppstod bland annat känslor att den egna kroppen inte längre kändes som ens egen (Cunningham
& Cunningham, 2013), uppgivenhet samt en känsla att vara värdelös som kvinna (Loftus &
Andriot, 2012). En kvinna beskrev när hennes fertilitetsbehandling avslutades:
...and when the doctor stopped, you know, made the decision to stop with it, I wanted to
die. I really did.... I felt so worthless as a woman. Like I had no purpose or something... I
just felt worthless as a woman. And that’s so silly. Because, I mean, I feel like I have a lot
to offer the world.... But I just felt worthless. Like I was breathing air that could have
been better used for somebody who could reproduce or something like that. I mean it was
horrible. It really was. (Loftus & Andriot 2012, s. 238)
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Infertiliteten upplevdes som en kroppslig brist som beskrevs underminera deras generella
välbefinnande och bestred allt som var bra med den egna kroppen (Batool & de Visser, 2016).
En del kvinnor beskyllde sig själva för infertiliteten då det kändes som något onaturligt (Bell,
2013) och känslorna av frustration över den egna kroppen ökade när andra kvinnor i deras
omgivning klarade av att bli gravida (Sternke & Abrahamson, 2015).
I en studie (Loftus & Andriot, 2012) beskrev flertalet kvinnor att de upplevde förlust av kvinnlig
identitet på grund av infertiliteten. Infertiliteten var något som ifrågasatte ens status som kvinna
och innebar för dem ett misslyckande inför sin könsroll och som medförde att de inte kände sig
moderliga nog för att bli mamma. Upplevelsen av obalans mellan ens yttre uppsyn som kvinna
och en inre känsla av oförmåga att inte kunna bli gravid orsakade känslor av osäkerhet (Batool &
de Visser, 2016). I studien av Ferland och Caron (2013) beskrev kvinnor hur upplevelsen av
osäkerhet ökade ytterligare när dem fick höra indirekt och direkt av andra i omgivningen att de
hade ett lågt värde som kvinna när de inte kunde bära egna barn.

Att känna sig utanför
Kvinnorna i studier (Batool & de Visser, 2016; Bell, 2013; Cunningham & Cunningham, 2013)
beskrev hur barn ofta ses som en naturlig del av livet och att samhället och deras omgivning
förväntade sig att de skulle skaffa barn. En kvinna menade att media ökade pressen att få barn
(Earle & Letherby, 2007). Infertiliteten och oförmågan att få barn framkallade känslor av tomhet
när de misslyckades med det förväntade bidraget till samhället (McCarthy, 2008). Kvinnor
skildrade hur barnlösheten innebar förlust av socialt värde och en inflytelserik ställning (Batool
& de Visser, 2016). Viljan att skaffa barn bestod av, förutom av kvinnornas egna önskningar,
även av sociala skäl då det kunde ses som ett sätt att passa in och för att känna sig normal
(Cunningham & Cunningham, 2013; Loftus & Andriot, 2012). Infertiliteten bidrog till att
kvinnorna kände att de inte passade in i strukturen i världen (Ferland & Caron, 2013) och att
denna oförmåga även gav upphov till att de kände sig stigmatiserade (Batool & de Visser, 2016).
Kvinnorna beskrev en ökad stresskänsla när andra personer i omgivningen ställde frågor och
visade intresse kring när de skulle få barn (Batool & de Visser, 2016; Bell, 2013). Relaterat till
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detta uppgav kvinnorna att dessa situationer var svåra att hantera och att andras frågor om barn
var påfrestande (Bell, 2013; Sternke & Abrahamson, 2015). Flera kvinnor berättade hur de
ibland varit tvungna att avslöja sin infertilitet för att undvika ytterligare intrång i deras privatliv,
då detta kunde lugna omgivningens frågor (Sternke & Abrahamson, 2015). Att svara ärligt på
dessa frågor kunde leda till att de kände sig hemska och blev skuldmedvetna över att ha varit för
ärliga. Vissa kvinnor kände istället att de behövde skämta bort dessa frågor för att inte själv börja
gråta (Bell, 2013) och en kvinna förklarade att hon försökte få andra bekväma genom att prata
om sina syskons barn (McCarthy, 2008). Kvinnor beskrev att personer i deras omgivning
upplevdes tro att de var frivilligt barnlösa och att det kändes som att dem hade rätt att kräva en
förklaring till varför de ännu inte fått barn (Bell, 2013; Sternke & Abrahamson, 2015). En kvinna
i studien av Bell (2013) berättade hur andra sagt till henne att hon var självisk och borde
koncentrera sig på att skaffa familj istället för att spendera pengar på annat.
We usually say, “Yes we want children, but not now.” It is the easiest thing for a person
to hear. I feel like when answering people that way, I am not truthful. I lie more and it
makes me quite upset. (Batool & de Visser, 2016, s. 187)
I studier (Batool & de Visser, 2016; Bell 2013; Sternke & Abrahamson, 2015) beskrev kvinnor
att det väckte många känslor att se och befinna sig på samma plats som gravida kvinnor vilket
även upplevdes vara svårt att hantera. Även situationer och gemenskaper där andras barn
vistades var särskilt påfrestande för kvinnorna med infertilitet (Sternke & Abrahamsson, 2015).
De uppmärksammade även hur familj och vänner tedde sig tafatt kring dem, särskilt när nya
graviditeter skulle tillkännages (Bell, 2013). Kvinnorna kände sig utanför gemenskapen med sina
vänner som hade barn och beskrev hur smärtsamt det var att känna sig som den enda i världen
med infertilitet (Ferland & Caron, 2013). För att kunna hantera sådana tillfällen undvek
kvinnorna situationer där andra kvinnor med barn kunde befinna sig och försökte aktivt skapa ett
barnfritt socialt nätverk för att undvika att påminnas om sin egen infertilitet (Batool & de Visser,
2016; Bell, 2013). I studien av Loftus och Andriot (2012) beskrev kvinnor att det var särskilt
smärtsamt att delta i fertila kvinnors konversationer om föräldraskap och varför de försökte
undvika dessa situationer i den mån som var möjligt, vilket ledde till ett minskat socialt samspel
generellt. Infertiliteten bidrog även till en förlust till möjligheten att kunna dela med sig av
berättelser till andra kvinnor då de kände sig ifrågasatta och motarbetade av kvinnorna när de
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inte hade egna erfarenheter att prata om (Loftus & Andriot, 2012). De kände sig även dömda av
andra fertila kvinnor vilket ökade känslan av isolering (McCarthy, 2008). Kvinnorna kände att de
inte uppfyllde kriterierna bland fertila kvinnor och sökte sig istället till mäns umgängen och
konversationer då de kände sig mer bekväma i dessa sammanhang (Loftus & Andriot, 2012).
Forum på internet tillät flera kvinnor att finna känslomässigt stöd från andra kvinnor med
infertilitet, vilket medförde att dessa kvinnor inte behövde välja bort sina fertila vänner (Batool
& de Visser, 2016).

At work parties, the women in our building that have children talk to the spouses of the
men. And they all talk about children and that’s it. So then I hang out with the men. And
so the men, I noticed that the men fathers don’t do that. They don’t talk about their
children like the females do. So it is kind of sad that I just hang out with men… (Loftus &
Andriot, 2012, s. 235)
Kvinnor i studien av Ferland och Caron (2013) beskrev att de upplevde att ingen förstod vad dem
gick igenom och smärtan över att något gått förlorat som bara dem själva vet om ökade känslan
av ensamhet och isolering (Earle & Letherby, 2007; Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008).
Kvinnorna höll ofta infertiliteten hemlig för att undvika att bli dömd eller stigmatiserad (Batool
& de Visser, 2016) men även för att inte vilja bli sedd som en stackars kvinna som inte kan få
barn som andra tycker synd om (Bell, 2013; Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008). Till följd
av detta var många kvinnor försiktiga med vem dem berättade om infertiliteten till (Sternke &
Abrahamson, 2015). Infertiliteten skildrades som något privat och personligt som kvinnorna bara
ville dela med sig av till sina närmaste, vilket gav kvinnorna en känsla av lättnad (Batool & de
Visser, 2016; Fernández-Sola et al., 2016; Sternke & Abrahamson, 2015). Att känna stöd från sin
familj och partner var avgörande för kvinnornas välbefinnande och hjälpte dem att hantera sin
situation (Batool & de Visser, 2016; Bell, 2013). Känslan av ensamhet förstärktes om deras
partner inte var intresserad att prata om infertiliteten (Batool & de Visser, 2016).

Att känna skuld till sin partner men komma närmare varandra emotionellt
Kvinnor från studierna (Batool & de Visser, 2016; Cunningham, 2014) ansåg att syftet med
äktenskap och samlevnad var att få barn tillsammans samt att moderskapet var en naturlig följd
av ett äktenskap och att deras egen barnlängtan ökade efter giftermålet. Kvinnorna kände
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skuldkänslor gentemot sin partner för att de inte var förmögna att få barn på naturlig väg och att
de var anledningen till att paret inte kunde få barn tillsammans (Bell, 2013; Ferland & Caron,
2013). En kvinna hade funderat på att själv lämna sin partner för att ge honom möjligheten att
skaffa barn med någon annan. En kvinna fann lättnad när hon berättade för sin partner om
infertiliteten för att inte vilja lura honom att barn i framtiden skulle bli en självklarhet (Bell,
2013).

This is not how I thought my life would turn out—I wondered if my husband would leave
me since I couldn’t give him children. (Ferland & Caron, 2013, s. 185)
I studien av Sternke och Abrahamson (2015) förklarade en kvinna att den största kampen med
infertiliteten var att det skapat problem i hennes äktenskap. En annan kvinna i studien av Bell
(2013) beskrev hur infertiliteten var den främsta orsaken till att hennes äktenskap slutat i
skilsmässa. De flesta kvinnorna beskrev dock att infertiliteten fört paret samman och att dem
kommit närmare sin partner genom att få samt ge stöd och för att man bara har varandra (Ferland
& Caron, 2013; Fernández-Sola et al., 2016). Trots att många av kvinnorna uttryckte att den
psykiska relationen till partnern förbättrats hade infertiliteten en negativ inverkan på den fysiska
relationen, då syftet och målet med denna inte kunde uppfyllas (Batool & de Visser, 2016). I
studien av Earle och Letherby (2007) beskrev flera kvinnor att samlag blivit något som de
behövde genomföra för att inte ha slösat en hel månad. Samlaget hade snarare blivit en mekanisk
handling istället för ett uttryck för kärlek till varandra. I en studie av Ferland och Caron (2013)
beskrev många kvinnor att infertiliteten hade haft en långvarig påverkan på deras förmåga och
vilja att kunna njuta av samlag.
I felt like ‘What is the point anymore of having sex?’ I knew it was not going to lead to
pregnancy, so why bother. It was just a reminder of how I could not become pregnant.
(Ferland & Caron, 2013, s. 184)

Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling
I en studie (Batool & de Visser, 2016) beskrev kvinnor att beskedet om infertiliteten väckte
känslor av chock och rädsla inför framtiden. Kvinnor i studier (Cunningham, 2014; Earle &
Letherby, 2007) beskrev hur de ville veta sin framtid, om de kunde få barn eller inte, och kände
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sig hoppfulla att söka hjälp tills dess att de blev informerade om de långa väntetiderna på
fertilitetsklinikerna. En övervägande del kvinnorna såg ändå assisterad befruktning som ett sätt
att hantera och komma tillrätta med en situation som annars upplevdes vara svår att acceptera
(Bell, 2013), däremot ansåg några kvinnor att det var något onaturligt och valde istället att gå
vidare utan behandling (Earle & Letherby, 2007). Kvinnorna som sökte vård upplevde sig
däremot vara mer drivna att söka denna hjälp än sina partners (Batool & de Visser, 2016).
Möjligheterna att få hjälp av effektiv teknologi gav kvinnorna förväntningar inför framtiden och
trots att möjligheterna till adoption fanns var viljan att föda sitt eget barn starkare (ibid.). Flera
kvinnor uttryckte hur önskan efter ett barn ökade kraftigt när möjligheten tagits ifrån dem och
hur de kände sig desperata efter ett barn när det inte längre var en självklarhet (Bell, 2013;
Cunningham & Cunningham, 2013; Sternke & Abrahamson, 2015). Känslan att inte längre ha ett
val eller möjlighet gjorde situationen kring infertiliteten mycket svårare att hantera (Bell, 2013).
Flera kvinnor beskrev hur de ångrade sig att de skjutit upp att försöka skaffa barn och fokuserat
på annat, exempelvis ens yrkeskarriär (Cunningham & Cunningham, 2013; Ferland & Caron,
2013; Fernández-Sola et al., 2016). En kvinna beskrev;
I spent so many years trying not to get pregnant, this is life’s biggest joke at my expense.
I’ve never had to consider these issues as I never imagined I would be in this situation.
(Cunningham & Cunningham, 2013, s. 3432)
Tiden under fertilitetsbehandling beskrevs som en känslomässig berg- och dalbana där
kvinnorna pendlade mellan hopp och förtvivlan som förvärrades med tidens gång
(Ferland & Caron, 2013; Sternke & Abrahamson, 2015). Behandlingen gav
förväntningar i form av hoppfullhet och en känsla av att ha viss kontroll samtidigt som
det främjade osäkerhet och lämnade kvinnorna i ett tomrum i väntan på resultat
(Cunningham, 2013; Earle & Letherby, 2007). Känslan av att framtiden ligger i andras
händer och att vara beroende av andra ledde till att kvinnorna kände att de inte hade
kontroll över livet (Cunningham & Cunningham, 2013).
Feel like you have lost control of your life again. I just cannot be bothered with any kind
of change. I want control of my life again to see what might be ahead but my future lies
in the hands of others – I can’t plan the next stage of my life until I complete this
mission!!! I don’t think I have ever been as honest about how I feel about infertility.
(Cunningham, 2014, s. 156)
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Kvinnor i studien av Fernández-Sola et al. (2016) beskrev att känslor av hjälplöshet, frustration,
ångest och oro uppkom under behandlingen då de inte visste vad som hände med dem och för att
dem var rädda att misslyckas bli gravid. En kvinna beskrev hur hon ville försvinna då hon inte
såg någon poäng med att leva i denna ovisshet (Cunningham & Cunningham, 2013). Kvinnorna
beskrev att de så gärna ville bli gravida att dem inte kunde tänka på annat och inbillade sig känna
symptom (Cunningham, 2014; Cunningham & Cunningham, 2013). Istället blev varje månad ett
misslyckande när menstruationen infann sig och kvinnorna kände sig då besvikna, plågade och
arga (Cunningham & Cunningham, 2013; Ferland & Caron, 2013; Fernández-Sola et al., 2016;
Sternke & Abrahamson, 2015). Samtidigt beskrev kvinnorna hur de upplevde att vårdpersonalen
inte visade förståelse för de känslomässiga utmaningarna de stod inför, istället kände de sig som
ett experiment eller en biologisk maskin vid behandlingar och undersökningar (Batool & de
Visser, 2016; Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008). Kvinnor i studierna (Cunningham,
2014; Fernández-Sola et al., 2016) beskrev att besök på fertilitetsklinikerna var påfrestande och
att det var svårt att verka normal och fortsätta leva sitt vanliga liv efteråt. Dock beskrev dem att
det var viktigt att försöka fortsätta det dagliga livet för inte låta infertiliteten ta över deras liv.
We finally decided together we had both had enough and if it were going to happen, it
would happen on its own. It never did. (Ferland & Caron, 2013, s. 184)

Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn
I studier (Bell, 2013; Ferland & Caron, 2013) beskrev kvinnor att få upplevelser i livet hade varit
så svåra som att drabbas av infertilitet och att vara ofrivilligt barnlös. Vetskapen om att livet
aldrig kommer bli som kvinnorna tänkt sig gav upphov till känslor av tomhet och ifrågasättande
av syftet med livet (Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008). En kvinna beskrev att det kändes
som att uppleva döden av ett barn som hon aldrig haft (Ferland & Caron, 2013). Infertiliteten
upplevdes som ett tecken på att det inte finns rättvisa (McCarthy, 2008) och många kvinnor
ifrågasatte vad just de gjort för att förtjäna det och uttryckte frustration över att behöva ersätta
moderskapet med något annat (Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008). Två kvinnor beskrev
sig börja känna tvivel i sin relation till Gud och ifrågasatte varför Gud bestraffade dem och inte
ville ge dem gåvan att kunna få barn (Batool & de Visser, 2016; Ferland & Caron, 2013). En

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

17

kvinna beskrev att hon önskade att alla minnen av infertiliteten skulle försvinna (McCarthy,
2008).
There’s a hole in my heart filled with pain and sadness— the feeling of wanting a child
never ever goes away. (Ferland & Caron, 2013, s. 186)
I studien av Ferland och Caron (2013) beskrev kvinnor som levt många år med vetskapen om
infertiliteten att de blev förkrossade när det sista hoppet släcktes när de inträdde i klimakteriet
eller inte fick adoptera på grund av för hög ålder. När behandlingen avslutades för kvinnorna
kände sig många övergivna och ensamma i sin sorg (McCarthy, 2008). Kvinnorna beskrev att det
kändes oerhört viktigt att lämna ett genetiskt spår för att bli ihågkommen i framtiden och att
infertiliteten och barnlösheten för dem innebar slutet på deras släkte (Cunningham &
Cunningham, 2013; Ferland & Caron, 2013; McCarthy, 2008). Kvinnorna beskrev även smärtan
över att aldrig få bli mormor eller farmor (Ferland & Caron, 2013). Att gå vidare efter
infertiliteten innebar ovisshet med oro för ensamhet då framtiden kunde ses som mer oklar utan
familj och barn. En kvinna uttryckte dessutom oro över sin hälsa relaterat till de hälsorisker som
finns med att aldrig ha fött barn och att detta blev ytterligare en påminnelse om hennes stora
livsförlust (McCarthy, 2008).
Att gå vidare efter infertiliteten beskrev kvinnor som en utmaning i att försöka nå acceptans samt
vara positiv trots sin besvikelse och även som en kamp för att definiera en ny, meningsfull
framtid (McCarthy, 2008). Genom att distrahera sin uppmärksamhet mot kreativa projekt kunde
de må bättre och undgå att ständigt påminnas om infertiliteten (Batool & de Visser, 2016). Att
anpassa sig till det nya livet utan barn krävde att kvinnorna hade förmåga att reflektera om livets
mening, nuet och en vilja att föreställa sig ens nya framtid (McCarthy, 2008). Kvinnorna beskrev
att det var viktigt att släppa taget och gå vidare, och att det var ett beslut som varje kvinna tog för
sin egen skull (Cunningham, 2014; McCarthy, 2008).
I’m trying to stay focused on the future and we need to move on... I can’t change
anything else but I can move forward. (Cunningham, 2014, s. 157)
En kvinna i studien av McCarthy (2008) beskrev hur hon fann tröst i vetskapen att allting som
sker inte är förutbestämt av Gud medan en annan kvinna fann frihet i att hon inte skulle bli som
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alla andra. Flera kvinnor beskrev hur infertiliteten bidragit till att de funnit sig själva och fått en
djupare förståelse för andra människors lidande (McCarthy, 2008; Ferland & Caron, 2013) men
även tiden att kunna hjälpa människor i nöd när de inte hade egna barn (McCarthy, 2008).

Diskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av
infertilitet. Analysen resulterade i fem kategorier, Att känna sig ofullständig som kvinna när
kroppen sviker, Att känna sig utanför, Att känna skuld till sin partner men komma närmare
varandra emotionellt, Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling, Att försöka
acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn.

Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker var upplevelser som framkom i denna
studies resultat. I resultatet framkom det även att kvinnorna alltid trott att dem skulle kunna få
barn och att infertiliteten påverkade tilliten och förtroendet till den egna kroppen. Toombs (1993,
s. 52-63) beskriver att relationen till den egna kroppen är existentiell, vilket innebär att individen
inte äger eller har en kropp, utan är sin kropp. Toombs menar även att den egna uppfattningen av
kroppen är en föreställning av kroppen i relation till omvärlden, och omfattar alltså inte bara den
fysiska aspekten. Sjukdom eller bristande kroppslig förmåga innebär en oförmåga att delta i
världen på ett normalt sätt och att framtidsplaner och mål inte längre kan uppfyllas (ibid.). I vår
studies resultat framkom att kvinnor upplevde att den egna kroppen hämmade deras drömmar
och förväntningar om framtiden.

Infertiliteten gav även upphov till känslor av förlust av kvinnlig identitet, då femininiteten ansågs
vara starkt sammanlänkat med förmågan att bära och föda barn. I en studie av Juraskova et al.
(2003) framkom att kvinnligheten hos kvinnor med gynekologisk cancer var sammankopplat
med barnafödsel. Dessa kvinnor hade opererat bort reproduktionsorganen och beskrev hur
livmodern varit en symbol för deras kvinnlighet och avlägsnandet innebar en stor sorg och
förlust av femininiteten. I likhet med resultatet i vår studie skildrade även deltagarna i studien av
Juraskova et al. (2003) likartade upplevelser av förlust av femininitet relaterat till funktionen av
livmodern. I motsvarighet till vårt resultat där kvinnor fortfarande hade reproduktionsorganen
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och livmodern intakta uttrycktes liknande känslor av sorg och förlust som kvinnor som opererat
bort dem. Med denna vetskap om resultatet som framkom i vår studie samt Juraskova et al.
(2003) illustrerar detta i vilken utsträckning som funktionen av livmodern kan påverka den egna
kroppsuppfattningen och självbilden som kvinna. Denna studies resultat om hur infertiliteten
leder till upplevelser av misslyckande som kvinna kan förstås utifrån Toombs (1993, s. 71-72).
Toombs redogör för när individen blir medveten om den egna kroppens dysfunktioner börjar
kroppen upplevas som allt mer främmande. När kroppen objektifieras på detta sätt blir den ett
verktyg som används för att kunna fungera och verka i världen och de fysiologiska bristerna som
hindrar detta blir påtagligt närvarande. Toombs illustrerar detta genom att redogöra för hur en
individ med nedsatt syn betraktar ögat som ett verktyg för att kunna se omvärlden och den
nedsatta synen innebär att ögat betraktas mer och mer som ett defekt verktyg (ibid.). Om detta
synsätt appliceras på resultatet som framkom i vår studie kan kvinnornas upplevelse av
misslyckade förklaras om att de ansåg att den kvinnliga kroppen var verktyget för reproduktion
och infertiliteten innebar att detta verktyg var defekt. För att kunna förstå patientens behov och
resurser krävs det att vårdpersonal kan möta personen framför sig och förstå hur denne betraktar
världen. Kärnan i personcentrerad omvårdnad är att vårdaren har en djupare förståelse av
människan bakom patienten samt en vilja att förstå och synliggöra patientens psykiska såväl som
fysiska behov (Ekman et al., 2011). Vi menar att sjuksköterskor bör tillämpa ett personcentrerat
förhållningssätt i mötet med kvinnor som lider av infertilitet för att förstå hur de ser på sin kropp
och livsvärld för att utifrån detta kunna identifiera behov och stödja dem utifrån deras
individuella behov.

I resultatet beskrev kvinnor med infertilitet upplevelser av att känna sig utanför. Det framkom att
dem kände sig utanför i sociala gemenskaper och beskrev upplevelser av att bli bemött med
bristande förståelse från omgivningen. Till följd av detta anpassade kvinnor sina sociala nätverk
för att undvika vissa sociala sammanhang. Enligt WHO (2017) klassas infertilitet som ett
funktionshinder. Vi anser därför att infertilitet kan jämföras med vad Kosciulek (2007, s. 75)
redogör om att ett kroniskt funktionshinder kan resultera i känslor av isolering och ensamhet.
Kosciulek förklarar att detta kan bero på att personen har en negativ självbild och känner sig
ovärdig i sociala sammanhang och därför drar sig undan från vissa sociala gemenskaper. I en
studie av Klaeson, Sandell och Berterö (2011) förklarar kvinnor som genomgått behandling för
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bröstcancer hur den förändrade kroppen påverkade upplevelsen av att vara kvinna både
personligt och i en social kontext. Känslan av att vara annorlunda och inte längre känna sig hel
som kvinna, hustru eller väninna ledde till att deras kvinnliga roller blev diffusa. De kände att
dem inte längre passade in i samhällets ramar och värderingar kring vad som förväntas av en
kvinna. Den mest framträdande känslan som beskrevs var att dem kände sig utomstående eller
som en “outsider” i sin sociala kontext (ibid.). I vår studies resultat framkom liknande
beskrivningar av att inte passa in och att känna sig utanför relaterat till kroppens bristande
funktion, men även upplevelser att misslyckas med att bidra till samhället som kvinna.

Resultatet i Klaeson et al. visade hur nära relationer stärkte de kvinnliga deltagarnas upplevda
position i samhället och även fungerade som en copingstrategi för att hantera känslan av
utanförskap. Även i vår studies resultat framkom det att tillgången till socialt stöd från familj och
partner var avgörande för upplevelsen av välbefinnande. I en studie av Hill (2016) redogör
kvinnor med äggstockscancer att stöd från familj, partner och nära vänner hade en positiv
påverkan och fungerade som en strategi för att kunna möta nya krav och situationer dem ställdes
inför. Betydelsen av stöd och att ha ett socialt värde kan även förklaras av Aaron Antonovskys
salutogena modell om känslan av sammanhang (KASAM) som betonar vikten av att individen
ser omvärlden som begriplig, hanterbar och meningsfull för att uppnå hälsa (Antonovsky, 2005,
s. 42-47). Om individen har höga nivåer av dessa tre komponenter kan stressorer och livskriser
hanteras bättre. Ömsesidiga relationer kan bidra till ett ökat KASAM då stöd kan ses som en
resurs som ger ökad hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Trots att kvinnor i vårt resultat
beskrev upplevelser av utanförskap kunde de finna stöd av sina närmaste för att hantera
infertiliteten. Med förankring i Antonovskys (2005) teori anser vi att sjuksköterskor bör ha
kunskap om hur infertila kvinnor upplever sin relation till omgivningen och samhället för att
kunna stödja dem till känsla av sammanhang och hälsa.

Att känna skuld till sin partner men komma närmare varandra emotionellt skildrades i studiens
resultat. Kvinnor ansåg att syftet med äktenskap var att skaffa barn och att infertiliteten innebar
ett misslyckande med uppgiften som partner. Detta ledde till känslor av skuld gentemot sin
partner men den känslomässiga relationen mellan dem ändå hade stärkts betydligt. I en studie av
Drosdzol och Skrzypulec (2009) rapporterade par som hade infertilitetsproblematik att
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infertiliteten fört dem närmare varandra och att relationen stärkts med ökat emotionellt stöd och
känsla av samhörighet. I överensstämmelse med Antonovky (2005, s. 45) är ömsesidiga
relationer viktiga eftersom stödet som erhålls i dessa kan ge ökad hanterbarhet och därmed ökad
känsla av sammanhang. I enlighet med detta menar vi att vårt resultat visar att kvinnor hade sin
partner som en resurs för att kunna hantera infertiliteten och därmed en ökad känsla av
hanterbarhet.

Relaterat till relationen till partnern beskrev även kvinnor i studiens resultat hur samlag blev en
smärtsam påminnelse om infertiliteten istället för en akt av kärlek. I en studie av Fergus och
Gray (2009) har kvinnor som genomgått mastektomi beskrivit hur de fått en sämre fysisk relation
till sin partner. Det kunde förklaras av att samlivet blev en påminnelse om cancern och de hade
svårt att koppla bort sjukdomen. Trots att kvinnor i vår litteraturstudie ej genomgått yttre
förändringar till följd av sitt tillstånd beskriver även dem hur samlag blev en smärtsam
påminnelse om infertiliteten. Med vetskap om detta anser vi att det är viktigt för sjuksköterskor
att inneha kunskap om de emotionella påfrestningarna och utmaningarna kvinnor med infertilitet
möter i sin relation för att kunna stödja till hälsa och välbefinnande. Vi menar även att det är av
vikt för sjuksköterskor att ha mod och kunskap att ställa frågor och föra samtal kring sexuell
hälsa med kvinnor som har infertilitetsproblematik.

Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling var beskrivningar som framkom i vår
studies resultat. I resultatet menade kvinnor att infertiliteten innebar att livet sattes på prov då
deras förväntade framtidsplaner inte längre var en självklarhet. Antonovskys teori om känslan av
sammanhang beskrivs komponenten begriplighet som förmågan att se framtiden som förutsägbar
och kunna möta oväntade händelser med förståelse (Antonovsky, 2005, s. 44). Utifrån teorin om
KASAM kan vårt resultat om att pendla mellan hopp och förtvivlan och osäkerheten inför
framtiden förklaras genom att kvinnorna hade behov av ökad begriplighet. I resultatet beskrev
kvinnor upplevelsen att behöva vara beroende av andra och att det orsakade känslor av förlust av
kontroll över livet. Fertilitetsbehandlingen beskrevs som en känslomässig berg- och dalbana
mellan hopp och förtvivlan. Miller (1985) menar att känslor av hopplöshet och förtvivlan kan
öka när patienter upplever kontrollförlust. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) handlar komponenten
hanterbarhet om att individen anser sig själv inneha resurser eller har resurser som kontrolleras
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av andra, exempelvis vårdpersonal. Detta förutsätter att individen känner trygghet och tillit till
dem som har kontrollen för att kunna känna hanterbarhet trots den egna avsaknaden av kontroll.
Genom att applicera teorin om KASAM på vår studies resultat menar vi att kvinnor med
infertilitet var i behov av att känna tillit i mötet med vårdpersonal vid deras behandling för att
uppleva hanterbarhet och kontroll.

I resultatet beskrevs även upplevelsen att bli betraktad som ett objekt av vårdpersonalen. Toombs
(1993, s. 74-75) förtydligar att patientens kropp vid behandling och undersökningar ofta ses som
ett problem som ska lösas. Toombs menar att detta kan orsaka splittring mellan den egna
upplevelsen av kroppen när vårdpersonalen betraktar en som ett objekt. I denna studies resultat
beskrev kvinnor upplevelser av att vårdpersonalen visade bristande emotionell förståelse för
deras situation vilket ökade känslan av hjälplöshet. Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson
(2008) menar att en människosyn där patienter som vårdas reduceras till delar och betraktas som
ett objekt kan bidra till ett vårdlidande för patienten. Detta belyser vikten av goda möten och
relationer mellan patient och vårdpersonal och med stöd i detta anser vi att sjuksköterskor ska
arbeta för att upprätthålla ett öppet klimat där patienten får vara delaktig i och känna tillit samt
förtroende till vårdpersonalen.

Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn beskrevs av kvinnor i
studiens resultat. Detta beskrevs som svårt när deras liv inte blev som de tänkt sig och dem ansåg
att livet var orättvist och funderade över syftet med livet. Samtidigt beskrev några kvinnor i
resultatet att de gått vidare och funnit acceptans och meningsfullhet trots förlusten att inte ha fått
egna barn. Antonovsky (2005, s. 45) menar att personer med en hög känsla av hanterbarhet inte
ser sig själva offer och anser inte att livet är orättvist. Vidare menar Antonovsky att den tredje
komponenten, meningsfullhet, är teorins motivationskomponent. Meningsfullhet syftar på i
vilken utsträckning individen anser att händelser och livet är värda att investera tid, energi och
engagemang i. En individ med stark känsla av meningsfullhet söker aktivt mening i det som sker,
även i svåra situationer och utmaningar som denne möter (Antonovsky, 2005, s. 46). I relation
till denna litteraturstudie kan det tänkas att kvinnor som nådde acceptans i sin livssituation hade
hög känsla av sammanhang och meningsfullhet. Det är möjligt att dessa kvinnor hade förmåga
att omformulera meningen med sina liv och genom detta fann en ny mening med framtiden. De
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kvinnor som däremot fann det svårt att gå vidare efter diagnosen kan ha haft en låg känsla av
sammanhang eller en låg känsla av meningsfullhet. Skaggs och Barron (2006) menar att olika
individers anpassning till negativa livshändelser skiljer sig åt och att det är individuellt hur
påfrestande det upplevs av individen. Alla individer är unika och reagerar olika till oväntade
negativa händelser då vissa kan hitta mening utan svårigheter medan det för andra kan vara en
mer utdragen process. Med hänsyn till detta och vårt resultat behöver inte nödvändigtvis
kvinnorna i vår studie som inte vid denna tidpunkt funnit meningsfullhet haft ett lågt KASAM
utan möjligtvis var i behov av ytterligare tid till bearbetning. Därför anser vi att sjuksköterskor
bör ha förståelse för individuella skillnader och resurser som finns och kunna se och möta varje
enskild kvinnas behov för att finna acceptans och meningsfullhet.

Intervention
Personcentrerad omvårdnad innebär enligt Ekman et al. (2011) att patienten ses som en helhet
där individens upplevelser är i fokus och utgör grunden för vården. Vårdpersonal kan ge en
individuellt anpassad omvårdnad genom att identifiera behov och resurser utifrån patientens
berättelse. Fokus flyttas från sjukdomen till personen där sjuksköterskan får en inblick i hur
sjukdom eller symtom påverkar det dagliga livet för patienten. För att kunna se behov kräver det
att sjuksköterskan har förståelse för hur patienten ser på sin unika situation vilket kräver att
sjuksköterskan är närvarande och lyssnar till patienten i mötet (ibid.). Ekman et al. (2011) menar
att sjuksköterskan med ett personcentrerat förhållningssätt ska planera vården tillsammans med
patienten och ge patienten utrymme för att påverka sin egen vård. Studiens resultat belyser behov
av information och stöd som kvinnor med infertilitetsproblematik kan ha. För att stödja kvinnor
med infertilitet till välbefinnande och känsla av sammanhang menar vi att sjuksköterskor bör
tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att aktivt arbeta för att stärka och främja
ofrivilligt barnlösa kvinnor med infertilitets upplevelser av tillvaron som begriplig, hanterbar och
meningsfull.

I syfte att främja begriplighet kan sjuksköterskan förmedla information utifrån patientens
individuella behov. Med detta föreslår vi att sjuksköterskan kan ge information om infertilitet,
eventuella bakomliggande orsaker till infertilitet, möjligheter till behandling och rimliga
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förväntningar patienten kan ha. Genom att bidra med aktuell information menar vi att
sjuksköterskor kan bidra till upplevelsen av tillvaron och framtiden som begriplig.
Stöd från anhöriga, vårdpersonal eller en partner är betydande resurser för att öka känslan av
hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 45). I en studie av Asazawa (2015) har parterapi i samband
med fertilitetsbehandling bevisligen förbättrat parets relation och lett till en minskad upplevelse
av ångest för kvinnor med infertilitet. Sjuksköterskan bör stödja patienten till att tillvarata de
resurser som finns till förfogande för att kunna hantera tillvaron. Genom att erbjuda samtalsstöd
kan sjuksköterskan bidra till att kvinnans relation och partner kan utvecklas som resurs som kan
stärka känslan av hanterbarhet. Sjuksköterskan bör även vara en resurs till patienten genom att
finnas där och ge stöd. Samtidigt som sjuksköterskan ger information för öka begripligheten ökas
hanterbarheten genom att sjuksköterskan fungerar enligt Mattila, Kaunonen, Aalto och ÅstedtKurki (2014) som ett informativt stöd. Sjuksköterskan kan även bidra med emotionellt stöd i
form av empati och förståelse.

Enligt Antonovsky (2005, s. 45-46) har människor med hög meningsfullhet saker i livet som är
känslomässigt viktiga för dem som är värda engagemang och investera tid i. Skaggs och Barron
(2006) menar att oväntade negativa livshändelser som individer möter är unika och därför kan
ingen annan ge mening för händelsen åt personen, det är något denne måste finna själv.
Sjuksköterskans roll blir därför att stödja patienten genom att underlätta kognitiva processer som
hjälper att finna mening. Vi menar att sjuksköterskan ska stödja kvinnan till egen reflektion över
vad i livet som är betydelsefullt för just henne för att nå högre känsla av meningsfullhet. Om
kvinnorna ges stöd till att nå en ökad KASAM kan de lättare ta sig igenom
infertilitetsbehandlingar och acceptera sitt liv om de inte lyckas, men även få en förbättrad syn på
sig själv och sitt syfte i livet.

Metodkritik
För att forskningsresultat ska vara så trovärdigt som möjligt ska varje studie utvärderas i relation
till det tillvägagångssätt som tillämpats för att framställa resultatet (Graneheim & Lundman,
2004). Den största metodologiska utmaningen en kvalitativ forskare står inför är att den
kvalitativa studien ska vara trovärdig och att studiens resultat avspeglar sanningen (Polit & Beck,
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2012, s. 174, 197). Trovärdighet inom kvalitativ forskning uppnås genom en studies
tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 174).

Tillförlitlighet hänvisar till att fynden i resultatet är så sanningsenligt som möjligt (Polit & Beck,
2012, s. 585). Genom att välja fokus, kontext samt deltagare med olika upplevelser i varierande
åldrar kan en mer detaljrik variation av fenomenet beskrivas (Graneheim & Lundman, 2004).
Kvinnor i olika åldrar med olika upplevelser och perspektiv har inkluderats i denna studie. Vid
pilotsökningen upptäcktes det att upplevelsen av infertilitet kan vara starkt kulturellt betingat.
För att minska ett snedvridet och allt för varierat resultat genomfördes en avgränsning av kontext
till västvärlden i urvalet av kvinnliga deltagare. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är
av vikt att ta ut de mest lämpade meningsenheterna vid insamling av data och att detta kan stärka
tillförlitligheten. Vi bedömde att meningsenheterna var tillräckligt omfattande och innehållsrika
för att inte gå miste om varje enhets innebörd. Citat ur de primära källorna har presenterats,
vilket styrker tillförlitligheten då läsaren kan se hur väl kategorierna är förenligt med samt
representerar data (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012, s. 585). I analysen ingick
en studie som delvis var utförd i Pakistan. För att minimera risken för att inkludera
meningsenheter som inte överensstämde med kriterierna för analysen arbetade författarna
kontinuerligt och noggrant med att exkludera deltagares berättelser utanför västvärlden. Däremot
innebär det viss risk att inkludera studien i analysen då det inte kan garanteras att all irrelevant
data uteslutits eller kan ha påverkat denna studies resultat.

Begreppet pålitlighet hänvisar till hur bestående studiens data bedöms vara över tid och hur väl
som studien bedöms vara möjlig att upprepa i samma, eller i ett liknande kontext (Polit & Beck,
2012, s. 585). Studiens tillvägagångssätt samt beslutstaganden har genomgående förklarats för att
stärka studiens pålitlighet. Databaser, begränsningar samt sökord som använts vid
litteratursökningen har angivits och artiklar som använts i analysen har redovisats.

Bekräftbarhet handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) om objektivitet där fynd och
slutsatser svarar mot syftet och inte ska vara influerade av författarnas tidigare antaganden eller
förutfattade meningar. Vid analys av data har vi arbetat textnära och upprepande gånger återgått
till originalartiklarna för att minimera risken för att kondenseringen uteslutit betydelsen i
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meningsenheten. Extern granskning av andra personer förutom författarna har även skett
upprepade gånger vid seminarier och opponentskap, vilket innebär minskad risk för att innehållet
i studien förlorat sitt sammanhang.

Överförbarhet refererar till i vilken utsträckning som fynden kan överföras till eller appliceras på
andra kontext (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012, s. 585). Polit och Beck (2012,
s. 585) menar att författarna ansvarar för att återge tillräckligt beskrivande data så läsaren kan
bedöma tillämpbarheten av data och fynden till andra kontext. Kulturell kontext, urval, särskilda
egenskaper hos deltagarna, datainsamling och analysprocessen är enligt Graneheim och
Lundman (2004) faktorer som ger en innehållsrik presentation till läsaren. Detta har
implementerats i denna studie tillsammans med passande citat för att öka överförbarheten och
trovärdigheten i vårt resultat. Flertalet studier som ingick i dataanalysen var genomförda i USA,
vilket medför viss risk för vinklat material. Trots att det skedde en begränsning att studier som
inkluderades i analysen skulle vara genomförda i västvärlden kan det heller inte undgås att det
finns variationer av upplevelser även inom denna avgränsning. När fokus är på människors
upplevelser bör det beaktas att människor är unika och detsamma gäller för personliga
upplevelser. Upplevelser kan därmed inte generaliseras, men genom att öka studiens trovärdighet
kan författaren presentera resultatet på ett sådant sätt som gör det möjligt för läsaren att leta efter
alternativa tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004).
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Slutsatser
Denna studie har gett en ökad förståelse för hur ofrivilligt barnlösa kvinnor upplever sin
infertilitet och hur denna kunskap kan tillämpas av sjuksköterskan i mötet med dessa kvinnor.
Att vara ofrivilligt barnlös som kvinna på grund av infertilitet påverkar livet och den egna
självbilden negativt. Kvinnor i resultatet var i behov av stöd då de genomgick en livskris som de
inte var förberedda inför. Många av kvinnorna kände inte längre någon mening i livet på grund
av infertiliteten. Sjuksköterskan bör därför tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att
utveckla kvinnors upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull och därmed
stärka känslan av sammanhang. Det bör tas i åtanke att detta är en studie med begränsningar och
mer forskning behövs inom området. Fler studier kring infertilitet och sexuell hälsa bör
genomföras för att ytterligare öka förståelsen för kvinnor i liknande situationers upplevelser.
Förslag för vidare forskning kan även vara mäns erfarenheter av infertilitet, hur partnern till en
infertil person upplever infertiliteten och hur par och relationer påverkas vid infertilitet.
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