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Sammanfattning 

Bakgrund: Infertilitet är en bristande förmåga eller svårighet att uppnå önskad graviditet. Tio 

till femton procent kvinnor är infertila, de utvecklar ofta psykisk ohälsa på grund av den 

emotionella processen och den press de får från samhället. Många kvinnor väljer idag att 

senarelägga sin graviditet för att istället klättra i karriären. Detta försvårar möjligheten till 

graviditet, då äggen börjar åldras redan i 30-års ålder. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av infertilitet och ofrivillig barnlöshet. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie. Tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar ligger till grund 

för denna litteraturstudie. Artiklarna har analyserats via en innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2017). 

Resultat: Kvinnorna upplevde en mängd olika känslor. Många av dessa känslor ledde till stor 

sorg, ångest, ensamhet, depression och skuldkänslor, för att vara den som var ansvarig över 

det barnlösa livet. Att se en framtid utan barn var svårt att acceptera och många frågor förblev 

obesvarade. Stödet kvinnorna behövde både från vänner, familj och sjukvård fanns inte där. 

Kvinnorna valde att istället isolera sig, då de inte hade någon att prata med. 

Slutsats: Kvinnorna som var infertila drabbades av livskriser och känslan av att tappa 

kontrollen över sin egen kropp. Det framkom att sjuksköterskor har ett behov av mer kunskap 

och förståelse för infertila kvinnor. De behöver bättre förståelse för att bättre kunna informera, 

bemöta och stödja dessa kvinnor på bästa sätt. 

Nyckelord: Infertilitet, kultur, moderskap, kvalitativ studie, infertil kvinna, missfall, hälsa, 

depression, sorg och stöd. 
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Abstract 

 Background: Infertility is the lack of ability or difficulty in achieving desired pregnancy. 

Ten to fifteen percent of the women are infertile, they often develop mental illness because of 

the emotional process and the pressure they receive from society. Many women choose today 

to postpone their pregnancy to instead climb in their career. This complicates the possibility 

of pregnancy when the eggs start aging already in the age of 30. 

Aim: The aim was to describe women's experiences of infertility and involuntary 

childlessness. 

Method: A qualitative literature study. Twelve qualitative scientific articles form the basis of 

this literature study. The articles have been analyzed via a content analysis according to 

Graneheim and Lundman (2017). 

Result: The women experienced a variety of feelings. Many of these feelings led to great 

sorrow, anxiety, loneliness, depression and guilt, to be the one in charge of a childless life. 

Seeing a future without children was difficult to accept and many questions remained 

unanswered. The support women needed from both friends, family and health care were not 

there. The women chose to isolate themselves instead, because they had no one to talk to. 

Conclusion: The women who were infertile suffered from life crises and the feeling of losing 

control of their own body. It was found that nurses need more knowledge and understanding 

of infertile women. They need better understanding to be able to inform, respond and support 

these women in the best possible way. 

Key words: Infertility, Culture, Motherhood, Qualitative study, Infertile women, Miscarriage, 

Health, Depression, Grief and Support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 6 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

2.1 Anledningar till infertilitet ............................................................................................ 7 

2.2 Orsak till senarelagd graviditet .................................................................................... 8 

2.3 Sjuksköterskans roll ....................................................................................................... 8 

2.4 Påverkan på livsvärld .................................................................................................... 9 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................... 10 

3.1 Livsvärld ....................................................................................................................... 10 

3.2 Välbefinnande/hälsa ..................................................................................................... 11 

4. Problemformulering ............................................................................................................. 11 

5. Syfte ..................................................................................................................................... 12 

6. Metod ................................................................................................................................... 12 

6.1 Design ............................................................................................................................ 12 

6.2 Datainsamling ............................................................................................................... 12 

6.3 Urval .............................................................................................................................. 13 

6.4 Analys ............................................................................................................................ 13 

7. Forskningsetiska aspekter .................................................................................................... 14 

8. Resultat ................................................................................................................................. 15 

8.1 Psykiska upplevelser .................................................................................................... 16 

8.1.1 Sorg ......................................................................................................................... 16 

8.1.2 Skuld ........................................................................................................................ 17 

8.1.3 Ångest och depression ............................................................................................. 18 

8.2 Barnlös framtid ............................................................................................................ 18 

8.2.1 Anpassa sig till det nya livet .................................................................................... 18 

8.3 Påverkan från omgivningen ........................................................................................ 19 

8.3.1 Familjens syn på infertila kvinnor .......................................................................... 19 

8.3.2 Ensamhet och isolering ........................................................................................... 20 

8.4 Upplevelser av stöd ....................................................................................................... 20 

8.4.1 Sjukvården ............................................................................................................... 20 

8.4.2 Omgivningen ........................................................................................................... 21 

9. Diskussion ............................................................................................................................ 22 

9.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 22 

9.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 24 

9.2.1 Känslor som upplevs av infertila kvinnor ............................................................... 24 



5 
 

9.2.2 Infertila kvinnors relationer .................................................................................... 26 

9.2.3 Upplevelse av stöd ................................................................................................... 28 

Vidare forskning ..................................................................................................................... 28 

Slutsats ..................................................................................................................................... 28 

Referenser ............................................................................................................................... 30 

Bilagor ...................................................................................................................................... 37 

Bilaga. 1 – Kvalitetsgranskning av resultats artiklarna ................................................. 37 

Bilaga. 2 - Sök schema av resultats artiklarna ................................................................ 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Introduktion 
Förväntningarna på att skaffa barn och bilda egen familj är något som bidrar med en hel del 

positiva känslor. Att ha barn är en av de mest troliga önskningar många kvinnor har och att 

vara förälder beskrivs bland de mest meningsfullaste delarna i livet. För vissa kvinnor 

kommer graviditeten som en livsförändring de inte förväntat sig, för andra är idén att vara en 

mamma odlad under tidig barndom och är en del av deras identitet som kvinna (Harden, 

2018). Enligt Soderberg, Lundgren, Olsson och Christensson (2011) beskriver många kvinnor 

fertilitet som en styrka. Det ses som en grund och nödvändighet i mångas ögon. Upplevelsen 

av att vara gravid är stor del av kvinnans liv och möjligheten att kunna bli gravid bidrar till en 

stor styrka för kvinnor. Att få bära sitt eget barn är viktigt för att få känslan av helhet och det 

är en del av kvinnans identitet. När möjligheten att bli gravid tas ifrån dessa kvinnor så kan 

det bli påfrestande både psykiskt och fysiskt (Soderberg, Lundgren, Olsson, & Christensson, 

2011). Författarna kom i kontakt med ämnet då några i deras omgivning var infertila eller höll 

på att utredas. Det som drev på var vänners berättelse om deras upplevelser av infertilitet och 

hur möten på sjukhusen var. Författarna vill med denna studie nå ut till andra kvinnor som 

lider av infertilitet samt förbättra kunskapen hos sjuksköterskor. 

 

2. Bakgrund 

I Sverige har medelåldern ökat hos förstföderskor från åldern 24 år under 1973 till 29 år 2014. 

Kvinnor som får sitt första barn vid 35 års ålder och äldre har ökat med 10,7 procent mellan 

dessa år (Socialstyrelsen, 2015). När åldern stiger påverkas kvinnans fertilitet negativt 

eftersom fertiliteten minskar med åldern (Persson, 2012). På 1980 – talet antogs det att 

barnlösheten skulle öka upp till 17 procent i framtiden. Orsakerna till detta var att det ansågs 

svårt att ha barn samtidigt som kvinnor skulle ha arbete, såväl som utvecklingen av 

preventivmedel. Idag visar det sig att de siffrorna har landat på 13 – 14 procent barnlöshet 

(Ibid.). Enligt Persson (2012) så visar den senaste undersökningen från statistiska centralbyrån 

som gjordes 2009 på att barnlösheten förväntas öka till 15 procent. Detta beror på att kvinnor 

skjuter på barnafödandet och som tidigare nämnt är fertiliteten åldersrelaterad och därmed 

minskar med stigande ålder, äggen börjar åldras redan i 30- års ålder. Dock har antalet som 

får hjälp med sin infertilitet genom olika behandlingar ökat sedan 1990 – talet, vilket tyder på 

att den ofrivilliga barnlösheten inte ha stigit så mycket som förväntat utan istället har minskat 

(Persson, 2012). Siffran på infertilitet och ofrivilligt barnlösa är högre i ett flertal andra länder 

som exempelvis Nederländerna, Japan, Finland, Tyskland och USA. Anledning till att Sverige 
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har lägre siffror bland dessa länder är att det finns bättre möjligheter att kombinera arbete och 

barnafödande (ibid.). 

  

Begreppen infertilitet, sterilitet och barnlöshet ska skiljas åt. Infertilitet innebär att kvinnan 

inte kan åstadkomma en planerad graviditet. Barnlöshet menas med att kvinnan kan ha haft en 

eller flera graviditeter men dessa har inte fullföljts på grund av t.ex. utomkvedshavandeskap 

som menas med att ägget som blir befruktat fastnar i äggledaren och orsakar missfall. Med 

sterilitet menas en bevisad oförmåga att åstadkomma graviditet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg 

& Andersson, 2010). 

 

2.1 Anledningar till infertilitet  

World health organization definiera infertilitet som en sjukdom i det reproduktiva systemet 

och innebär att kvinnor inte lyckats bli gravid efter 12 månader av regelbundet oskyddat 

samlag (World health organization, 2018). Infertilitet innebär en bristande förmåga eller 

svårighet att uppnå önskad graviditet eller genomgå barnafödande (Hillensjö & Nilsson, 

2005). I Sverige är 10 - 15 procent av kvinnorna infertila, vid utredning av infertilitet är det 

80-90 procent av alla utredningar som brukar hitta orsaken till infertiliteten (Borgfeldt, Åberg, 

Andeberg & Andersson, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2005) är den huvudsakliga orsaken 

som medför infertilitet hos kvinnan hormonrubbningar eller skador i äggledarna 

(Socialstyrelsen, 2005). Andra orsaker kan vara missbildningar hos kvinnor, att de föds utan 

livmoder, eller ovariell dysfunktion som kan yttra sig genom konstanta eller uteblivna 

ägglossningar. Vissa kvinnor kan ha stora muskelknutor i livmodern som kan orsaka missfall 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

  

Ålder och livsstil har också en stor påverkan på kvinnors fertilitet. Livsstil som orsakar 

övervikt eller undervikt kan bidra till subfertilitet. Vilket innebär att fruktsamheten är nedsatt 

men det är fortfarande inte omöjligt att bli gravid (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2010). Samt trenden att fördröja graviditeten som inte bara har betydande hälsorisker för den 

gravida kvinnan men även minskad möjlighet till att uppnå graviditet (Lemoine & Ravitsky, 

2015). Om graviditet uppnås för kvinnor med högre ålder så befinner de sig i högre risk för 

komplikationer som utomkvedshavandeskap, graviditetsdiabetes eller preeklampsi som är en 

livshotande sjukdom som orsakar högt blodtryck (Ibid.). 
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Enligt Abbaspoor, Razmju, och Hekmat (2016) är den totala risken för missfall 11-15 procent 

vid graviditeter. Dock är det en vanlig komplikation under tidiga stadiet av graviditeten, 20 

procent av alla graviditeter slutar i missfall under de första 12 veckorna. Kvinnor som tidigare 

har upplevt missfall har större risk till komplikationer som exempelvis vaginal blödning 

(Abbaspoor, Razmju, & Hekmat, 2016). Trots att risken för missfall minskas efter bekräftelse 

av hjärtaktivitet vid ultraljud, har kvinnor med lätt vaginal blödning under graviditet dubbelt 

så stor risk för ytterligare missfall i jämförelse med graviditeter utan vaginal blödning (ibid.). 

Dessa graviditeter är också associerade med antepartum blödning vilket menas med vaginal 

blödning under senare graviditet fram till förlossningen och för tidig förlossning (ibid.). 

 

 2.2 Orsak till senarelagd graviditet 

I samhällen med en större jämställdhet, där kvinnor har en större roll i arbetskraften, blir 

moderskapet senarelagt. Denna jämställdhet ger kvinnor mer möjligheter för akademiska 

studier och arbete (Lemoine & Ravitsky, 2015). En annan faktor är preventivmedel och 

tillgången till säker, juridisk abort samt in vitro-fertilisering (IVF) vilket förbättrar kvinnors 

autonomi genom att de får större kontroll över deras val av att skaffa barn. Idag kan kvinnor 

både bli gravida och föda senare i livet (ibid.). IVF, även kallat provrörsbefruktning, är en 

behandling som tillåter kvinnor att planera en försenad graviditet. Kvinnans ägg plockas ut 

och fryses ner eller befruktas utanför kroppen. Efter befruktningen placerar läkaren in 

embryot i kvinnans livmoder för att det ska fortsätta utvecklas i kvinnans livmoder 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018). 

 
Det finns även externa faktorer som gör att kvinnor senarelägger sin graviditet som 

arbetsplats och ekonomin, t.ex. har Apple och Facebook meddelat att de finansiera 

äggfrysning för kvinnliga anställda som vill skjuta upp moderskapet för att istället fokusera på 

sin karriär (Lemoine & Ravitsky, 2015). Fördröjning av moderskapet gör det generellt sett 

möjligt att förbättra lönerna och karriären (ibid.).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans uppgift är att stötta och hjälpa infertila och ofrivilligt barnlösa kvinnor och 

försöka främja deras hälsa och välbefinnande (Flensner, 2014). Det är väsentligt att infertila 

kvinnor får den hjälp och stöd av sjuksköterskor som har kunskap om deras tillstånd och kan 

tilldela information samt svara på frågor kvinnorna har (Read, Carrier, Boucher, Whitley, 
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Bond & Zelkowitz, 2014). Nationella jämförelser från Socialstyrelsen har visat att svensk 

vård inte alltid använder sig av bästa tillgängliga kunskap för patienten (Willman, 2013). 

  

Det är sjuksköterskans roll att kunna bemöta och stödja patienten de vårdar. För att stödja 

infertila kvinnor är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om känslor och reaktioner som 

kan uppstå vid infertilitet (Jerpseth, 2011). En personcentrerad vård bör användas vid 

omvårdnad av kvinnor som saknar möjligheten att bli gravida (Möller & Bjuresten, 2005). 

Patienten ska vara i fokus och sjuksköterskan ska lyssna och försöka tillfredsställa deras 

behov (ibid.). 

  

Kvinnor som lever med infertilitet bär på många frågor och funderingar samt ett behov att 

yttra sina känslor (Möller & Bjuresten, 2005). Därför är det viktigt att sjuksköterskan bär på 

förmågan att skapa en vårdande relation med dessa patienter. Har sjuksköterskan ett 

professionellt förhållningssätt så får patienten den trygghet och säkerhet dem behöver för att 

våga uttrycka sina tankar och känslor (Ekebergh, 2015). Infertilitet kan medföra psykiska 

problem och därför är det viktigt att sjuksköterskan visar sig vara tillgänglig för dessa 

kvinnors behov och bär på relevant kunskap för att ge bästa möjliga vård (ibid).  

  

Via en personcentrerad vård kan sjuksköterskan ta del av människors upplevelser och 

berättelser för att lättare ge en individanpassad omvårdnad (Ekeman et al., 2011). Genom 

detta synsätt så får sjuksköterskan en djupare förståelse av individen bakom patienten. De ska 

ses som en helhet där upplevelserna utgör grunden för vården. Utifrån patientens berättelse 

kan sjuksköterskan identifiera behov och resurser, fokusen flyttas från sjukdomen till 

patienten och dennes upplevelser (ibid.). På så sätt får sjuksköterskan en bredare förståelse på 

hur sjukdomen påverkar det dagliga livet (ibid.). 

  

2.4 Påverkan på livsvärld 

Att vara fertil beskrivs som viktig för möjligheten att välja om kvinnorna ska ha barn eller 

inte. Fertilitet kan medföra möjligheten att förändra livet och att dela föräldraskapet med sin 

partner (Soderberg, Lundgren, Olsson, & Christensson, 2011). Trots att infertilitet och 

ofrivillig barnlöshet påverkar båda parterna i hetrosexuella relationer så är det främst kvinnan 

som visar sig lida emotionellt och tar på sig ansvaret att söka vård (Omu & Omu, 2010). Det 

ses mer som ett kvinnoproblem eftersom att kvinnor förväntas skaffa barn under deras liv 

(Yusuf, 2016). Livsvärlden hos infertila och ofrivilligt barnlösa kvinnor kan påverkas av 
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pressen som både familjemedlemmar och samhället ställer på dem. Enligt Omu & Omu 

(2010) anser många kulturer, samhällen och normer att graviditet samt uppfostran av barn är 

en del av kvinnans natur. De menar att det är en av de viktigaste funktioner kvinnokroppen 

har. Kvinnor bär därför mer på ansvaret i relationer om graviditeten misslyckas (Omu & 

Omu, 2010). Mycket av den hjälp som erbjuds till infertila är riktade till just kvinnan. Det är 

de som är i direkt möte med antingen succén eller misslyckandet av behandlingen (Ibid.). 

Därför är det inte ovanligt att infertila kvinnor utvecklar psykisk ohälsa, särskilt i samhällen 

med påtryckningar där kvinnor ofta bli anklagade för att vara den felande länken. Hälften eller 

fler av kvinnor som upplever problem med infertilitet mår psykiskt dåligt (Möller & 

Bjuresten, 2005). Enligt Yosuf (2016) visar det sig att infertila kvinnor, oberoende av 

utbildningsnivå, löper lika stor risk för att bli deprimerade. 
 

 

3. Teoretisk referensram 
Studien utgår från livsvärldsteorin och vårdvetenskapen där människan ses som en helhet med 

kropp, ande och själ. Patienten står i fokus men även kunskapen om patienten, hur 

sjuksköterskan ser på de infertila kvinnorna och hur deras hälsa bevaras (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Enligt Kristensson (2014) tillhör livsvärldsteorin fenomenologin, vilket 

förklarar läran om ett fenomen. Intresset ligger alltså på människans upplevelse (Kristensson, 

2014). Livsvärldsteorin utgör en grund för vårdvetenskapen, genom att bekräfta patientens 

livsvärld kan sjuksköterskan veta hur hen ska gå tillväga för att förstå hur patientens 

hälsoprocess ska främjas (Dahlberg & Segesten, 2010). För att patienten ska få bra vård måste 

sjuksköterskan bära på rätt kunskap och förmågan att se vad hälsa och välbefinnande betyder 

för individen (ibid.). De begrepp som valdes till denna litteraturstudie är livsvärld och 

välbefinnande samt hälsa. Begreppen valdes som verktyg för att kunna skapa ökad förståelse 

för fenomenet. Resultatdiskussionen utgår från dessa begrepp och kommer att kopplas till 

studiens resultat. 

 

3.1 Livsvärld 

Livsvärlden är den värld människan lever i varje dag, med människor runt omkring. 

Livsvärlden är varje enskild individs egen uppfattning om saker och ting, som individerna 

själva väljer om de vill dela med sig av eller inte. Ofta tas det för given, livsvärlden existerar 

trots att varje individ inte medvetet tänker på det varje dag. Det är en värld som lever inom 
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oss alla men även utanför, den världen vi väljer att dela med andra (Asp & Fagerberg, 2012). 

Förståelse för hur människan påverkas i sjukdom, hälsa och lidande behövs för att stärka 

hälsoprocessen. Patientfokus innebär att vårda med livsvärlden som grund, ha ett öppet sinne 

för att förstå hur den enskilda människan upplever situationen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

De infertila kvinnornas upplevelser, känslor och erfarenheter är en del av deras livsvärld. 

Genom att sjuksköterskan fokuserar på kvinnornas livsvärld så kan de sätta sig in i vad 

kvinnorna går igenom med försöken till att bli gravida, med både succén och misslyckanden. 
 

3.2 Välbefinnande/hälsa 

Sjuksköterskans uppgift är att ge så bra vård som möjligt utifrån den kunskap en 

sjuksköterska har. Att bära på förmågan att se hälsa och välbefinnande hos patienter samt 

kunna se vad hälsa och välbefinnande betyder för den enskilda individen. Det är att ha en 

balans tillsammans med olika delar i livet, så som arbete, relationer, fritid och hälsa. Strävan 

är att kunna uppleva hälsa och välbefinnande både psykiskt, fysiskt och själsligt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Upplevelsen av välbefinnandet är en del av att känna hälsa. Att människan är 

förlåtande mot sig själv och öppen för nya saker. Att människan nätt och jämnt inte uppfattar 

påfrestningarna och kraven som ställs på dem (Wärnå-Furu, 2012). För de infertila och 

ofrivilligt barnlösa kvinnor kan välbefinnande och hälsa ha varierande betydelser. Att t.ex. 

lyckas uppnå graviditet kan bidra till välbefinnande och hälsa, att deras hälsa beror på om 

deras kroppar kan bära ett barn eller att acceptansen av sin oförmåga att få barn kan bidra till 

deras välbefinnande och hälsa. Varje individ har en egen förklaring och syn på vad dessa 

begrepp innebär, men som sjuksköterska är det viktigt att förstå vad hälsa och välbefinnande 

betyder för just den individen de vårdar. 

 

4. Problemformulering 
Den livsförändring som inträffar vid infertilitet och ofrivillig barnlöshet bidrar till en psykisk 

påfrestning hos kvinnor som önskar sig barn. Infertilitet och ofrivillig barnlöshet är ett mycket 

besvärande tillstånd som kan bidra till en inverkan på kvinnors liv och ses främst som ett 

kvinnoproblem. Det är inte ovanligt att kvinnor blir benägna att drabbas av psykisk ohälsa, 

främst i samhällen där kvinnan anses vara orsaken för den ofrivilliga barnlösheten. Kulturer, 

sociala tryck och normer är en av de mest viktiga bidragande faktorer i utvecklingen av dessa 

psykiska problem. Studier visar att sjuksköterskor brister på kunskap gällande detta område. 

Det finns en lucka mellan den tillgängliga kunskapen och vad som görs inom hälso- och 
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sjukvården. Därför bör detta ämnet uppmärksammas. Genom en sammanställning av studier 

om kvinnors upplevelser av infertilitet så kan det bidra till en ökad kunskap för sjuksköterskor 

som arbetar med denna patientgrupp samt möjligheten att skapa ytterligare förståelse och 

förbättra möjligheten att vårda sina patienter. 

 

5. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av infertilitet och ofrivillig barnlöshet. 

6. Metod 
 

6.1 Design 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ litteraturstudie med manifest ansats. 

Genom kvalitativa studier kan en undersökning göras med en induktiv ansats på relationen 

mellan forskning och teori. Därmed kan avstånd tas från det naturvetenskapliga och 

undersöka människors erfarenheter, upplevelser och känslor för att skapa en bredare förståelse 

(Bryman, 2016). En induktiv ansats karaktäriseras genom att söka mönster i materialet, en 

analys av texterna som baseras på människors berättelser om deras egna upplevelser 

(Lundman & Graneheim, 2017). En beskrivande litteraturstudie handlar om att analysera, 

granska och sammanställa aktuell och tidigare forskning (Polit & Beck, 2012). 

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes under hösten 2018. Databaserna som användes var Pubmed, Cinahl 

och PsycINFO, vilket enligt Polit och Beck (2012) är nyckeldatabaserna i forskning kring 

vårdvetenskap och medicin. Det valdes ut sökord för studien genom att författarna tittade i 

bakgrundens artiklar och valde ut de ord som passade in på studiens syfte. Dessa sökord var 

infertility, Experience, Culture, Motherhood, Lived experience, Involuntary childlessness, 

Childlessness, Qualitative study, Woman, Social identity, Infertile women, Miscarriage, 

Health, Depression, Grief och Support utefter dessa sökord så togs det ut 37 vetenskapliga 

artiklar där abstrakten lästes igenom för att se om artiklarna var relevanta till syftet. Av de 37 

artiklarna togs sedan tolv artiklar ut. Vissa sökord kombinerades med orden OR, AND och 

NOT, dessa används för att få möjlighet att kombinera två olika sökord med varandra 

(Kristensson, 2014). Ett sökschema har gjorts. Redovisas i bilaga (bilaga 2). 
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6.3 Urval 

Urvalet i uppsatsen var vetenskapliga artiklar som är peer-rewied. Artiklarna var inte äldre än 

åtta år. Inklusionskriterier var peer-reviewed artiklar, ofrivilligt barnlösa kvinnor som lider av 

infertilitet. Artiklarna var ur kvinnors perspektiv och upplevelser. Exklusionskriterier var 

infertila och ofrivilligt barnlösa kvinnor som hade barn sen tidigare, artiklar innan 2010 och 

artiklar som var ur mannens perspektiv. 

 

6.4 Analys 

Innan innehållsanalysen påbörjades så kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. En 

granskningsmall från SBU (2014) användes som kallades “Kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser”. Frågorna i protokollet berörde 

studiens sammanhang, syfte, metod, resultat samt dess tydlighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandstrom, 2016). Frågorna besvarades med 

ja, nej, oklar eller ej tillämpat. Ett positivt svar gav ett poäng. Den avgörande poängsumman 

räknades sedan ut procentuellt för att faställa artikelns kvalité som låg (60-70%), medel (71-

80%) eller hög (81-100%). Nio studier beräknades vara av hög kvalité och tre studier var av 

medelkvalité. En översikt över artiklarna som användes i analysen samt deras kvalitet 

redogörs i bilaga (bilaga 1). 

 

Lundman och Graneheims (2017) analysmetod användes till denna studie. En meningsenhet 

är en bärande del av texten som kan utgöras av ord, stycken av text samt meningar som hör 

ihop genom sitt sammanhang och innehåll. Kondensering är att meningsenheterna kortas ned, 

för att skapa ett mer lätthanterligt material. En kod beskriver meningsenheternas innehåll, 

dessa koder är redskap för att bilda kategorier. Kategorierna innehåller flera olika koder som 

kan sättas ihop och tillsammans skapa en gemensam nämnare (Lundman & Graneheim, 

2017). Artiklarna har granskats noggrant och kritiskt. Abstrakten på 37 artiklar lästes, därefter 

valdes 17 artiklar ut som författarna läste i fulltext. En gallring gjordes och endast tolv artiklar 

var kvar. Gallringen skedde genom att författarna utgick från studiens syfte, de artiklar som 

inte var relevanta till syftet togs bort. Totalt togs 213 meningsenheter ut och översattes från 

engelska till svenska, sedan kondenserades meningsenheterna och koder skapades. De koder 

som hade likheter och skillnader sattes in i olika kategorier. Enligt Graneheim och Lundman 

(2017) ska kategorier vara ömsesidigt uteslutande av varandra och dess innehåll ska endast 

passa in i en kategori. Denna process har genomgått flera olika steg vilket är beskrivet i texten 
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ovanför. Fyra kategorier framkom, de bildar rubrikerna i resultatet, tillsammans med 

underrubriker. Redovisas i tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på Innehållsanalys. 

Meningsenheter Kondensering Koder Underrubriker Kategorier 

Flera av mina vänner blir nu 
morföräldrar. Det är smärtsamt att 
veta att jag inte kommer att ha den 
erfarenheten heller. 

Smärtsamt att jag 
inte kommer ha 
den erfarenheten 
 

Mental smärta Sorg Psykiska 
Upplevelser 

 ''Vi kommer att behöva acceptera 
framtiden för ett tomt bo, så att säga 
.... Åtminstone gav vi det en chans. 
De säger att du inte har barn; Jag kan 
nu vända mig och säga ja, jag gav den 
en chans; vi hade bara inte tur.” 

 Behöva 
acceptera 
framtiden, vi gav 
det en chans. 
 
 
 

 Acceptans Anpassa sig till 
det nya livet 

Barnlös 
framtid 

“Jag brukar vara mer reserverad och 
stanna mer hemma. Skydda 
mig själv och inte utsättas för många 
människor och saker. Jag tror det har 
gjort mig avskilt och osocial. 

 Brukar vara mer 
reserverad och 
stanna hemma. 

Stannar hemma Ensamhet och 
isolering 

Påverkan 
från 
omgivningen  

“Jag önskade att läkarna hade delat 
mer information med mig. Jag skulle 
ha velat ha mer information om olika 
typer av läkemedel… Jag känner som, 
det var bara, "Lita på vad jag säger." 

Mer information 
från läkare 

Brist på 
kommunikation 

Sjukvården Upplevelser 
av stöd 

 

 

7. Forskningsetiska aspekter 
Det är viktigt att betrakta etiken för att inte kränka informanter, deltagare eller författare. 

Varje deltagare, i artiklarna som valts till studien, ska ha informerats om studien och dess 

syfte. Deltagandet ska vara frivilligt och ett samtycke ska ges muntligt eller skriftligt från 

deltagarna (The World Medical Association, 2018). Etiska principerna har presenterats av The 

World Medical Association (2018) i ett dokument som kallas Helsingforsdeklarationen. Dessa 

etiska principer strävar efter att skydda integriteten, värdigheten, självbestämmandet och 

konfidentialiteten hos deltagarna. De fyra centrala forskningsetiska principerna är 

autonomiprincipen, inte skada-principen, rättviseprincipen och nyttoprincipen (Kristensson, 

2014). Nyttoprincipen är ett viktigt begrepp för denna studien vilket innebär att nyttan med 

studien ska alltid överväga risken för skada eller obehag. Studien ska vara noga övervägd och 
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motiverad samt att författarna överväger eventuella risker och besvär. Detta har författarna 

gjort genom att gemensamt diskutera tillvägagångssättet av arbetet så att studiens material 

inte presenterades inkorrekt. De kontrollerade även att de valda artiklarna haft ett etiskt 

övervägande och diskuterat forskningsetiska principerna. Rättviseprincipen har författarna 

också tagit hänsyn till. Alla deltagarna och informanter i studiens artiklar ska ha behandlats 

rättvist och deras medverkan i studien har skett på lika villkor. Studiens artiklar har granskats 

för att se hur informanternas deltagande har presenterats och att alla upplevelser kunde svara 

på studiens syfte. 

 

Förförståelse 

En förförståelse är individuell och bara till viss del medveten. De slutsatser och erfarenheter 

som individen, omedvetet eller medvetet har, formas efter deras förförståelse och 

föreställningar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). När personer ska förstå något så finns 

alltid en egen förförståelse som tas för givet (Birkler, 2007). Innan en studie kan ta sin form 

så finns ett faktum att studieförfattarna kan och vet en hel del sen innan, att de förstår något 

innan de får förståelse för fenomenet (Priebe & Landström, 2012). Författarnas förförståelse 

innan studien började var att kvinnorna som upplever infertilitet och ofrivillig barnlöshet var 

väldigt ledsna och nedslagna. Båda författarna har bekanta som är ofrivilligt barnlösa och vet 

om deras erfarenheter, upplevelsen av lidande och hopp hos dessa kvinnor uppenbarar sig 

under processen. För att resultatet ska presenteras på ett så sanningsenligt sätt som möjligt har 

författarna läst det insamlade materialet tillsammans vid flertal tillfällen. De har även varit 

medvetna om sin förförståelse inför analysen och diskuterat den tillsammans. Genom en 

gemensam analys av materialet minimeras sannolikheten att författarnas förförståelse speglas 

i resultatet. 

8. Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra slutgiltiga kategorier. Kategorier med underrubriker 

redovisas i tabell (Tabell 2). Kategorierna blev psykiska upplevelser, barnlös framtid, 

påverkan från omgivningen och upplevelser av stöd. Underkategorierna blev sorg, skuld, 

ångest och depression, anpassa sig till det nya livet, familj och samhällets syn på infertila 

kvinnor, ensamhet och isolering samt sjukvården och omgivningen. Resultatet presenteras 

nedan i löpande text och illustreras med citat. 
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Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

 Psykiska upplevelser        Sorg 

       Skuld 

       Ångest och depression 

Barnlös framtid      Anpassa sig till det nya livet 

Påverkan från omgivningen     Familjens syn på infertila kvinnor 

       Ensamhet och isolering   

     Upplevelser av stöd 

  

    Sjukvården 

    Omgivningen 

 

 

8.1 Psykiska upplevelser 

 

8.1.1 Sorg 

De flesta deltagare talade i detalj om sin sorg i förhållande till infertiliteten och den ofrivilliga 

barnlösheten. För att sammanfatta känslan av förlust, beskrev kvinnorna faserna som 

genomgicks vid sorg och förlust, som att vara fast i en oändlig loop av hopp, förtvivlan, 

återhämtning och tillbaka till hopp igen vid varje menstruationscykel. Flera kvinnor beskrev 

att infertiliteten och den ofrivilliga barnlösheten var konstant, något de inte kunde komma 

ifrån (Bell 2013). 

 

Kvinnor upplevde en stor sorg och förlust över att deras dröm om att få bära ett barn och bli 

mamma inte uppfylldes. Mycket av förlusten var förknippad med ånger, att de inte tog vara på 

den fertila tiden och väntade tills det tillslut var för sent. De pratade inte mycket om att de inte 

kunde få barn, så samhället och människor runt omkring dem antog att de frivilligt valt att 

inte ha barn. Kvinnorna i studien reflekterade även på andra förluster såsom att de aldrig 

skulle få bli mormor/farmor (Koert & Daniluk, 2017). ‘‘There’s a hole in my heart filled with 
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pain and sadness— the feeling of wanting a child never ever goes away.’’ (Ferland & Caron, 

2013 s. 186). 

  

Bell (2013) förklarar att kvinnors infertilitet var en av de mest betydande livskriserna de hade 

upplevt. Upplevelsen av stor sorg, ilska, frustration och att tappa kontrollen som kom till följd 

när möjlighet till graviditet togs ifrån dem (Bell, 2013). 

 

8.1.2 Skuld 

Så fort kvinnorna gifte sig var det naturligt att nästa steg var att skaffa barn, det var även en 

förväntan från omgivningen att ett barn snart skulle komma. När misstanken om att kvinnorna 

kunde vara infertila kom på tal började de genast söka hjälp hos läkaren. Efter diagnosen 

kände kvinnorna sig ofullständiga, svaga och misslyckande ”I am critical of my body in many 

ways ... like it has failed me, while it was strong and healthy all my life. This one thing 

negates all other things about my body”(Batool & de Visser, 2016 s.184). 

  

När kvinnorna misstänkte eller skulle kontrollera om de var infertila så upplevde de en massa 

negativa känslor som exempelvis skuld. Vilket kunde komma ifrån att en del kvinnor har 

senarelagt sin graviditet för att kunna klättra i karriären. Även oro och rädsla är några av de 

vanliga känslor kvinnorna upplevde. Rädslan av att misslyckas att bli gravid när de väl 

försökte eller oron om att få missfall (Fernández, Martínez, Hernández, Carmona, & Granero, 

2016).  De associerade deras psykiska styrka med kroppens reproduktiva förmåga, tanken om 

misslyckandet att inte kunna få barn, tog över hela deras liv de kände sig ofullständiga och 

värdelösa. (Batool & de Visser, 2016). 

  

Kvinnor talade om att vara tacksam för att de kände till sin infertilitet och de utmaningar de 

har framför sig, innan de gick in i relationer med deras partner. De ansåg att denna förkunskap 

innebar att deras partner då fullständigt informerades om valet de gjorde när det gäller möjlig 

långvarig barnlöshet (Bell, 2013). 

  

‘‘I have been grateful that I knew it would be a problem so that when Fred and I were talking 

about getting married, he knew there might be a problem because I think I would always have 

felt really guilty otherwise if we’d married and he’d found out later. I would have felt I had 

cheated him’’ (Bell, 2013 s. 289). 
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8.1.3 Ångest och depression 

Kvinnorna betraktade den ofrivilliga barnlösheten som negativ och att infertiliteten 

representerade misslyckande. Dessutom upplevde de ångest, isolering och konflikt inom 

relationer. För att undvika känslan av personlig otillräcklighet så undvek de exempelvis att 

träffa sina gravida vänner (Tabong & Adongo, 2013).  

Kvinnor som upplevde infertilitet och ofrivillig barnlöshet visade tecken på ångest och 

depression. Depressionen uttrycktes i låg energinivå, dåligt humör, sömnstörning, brist på 

uppfyllelse, känsla av misslyckande, förlust av självförtroende och oro över framtiden. Deras 

ångest påverkades beroende på det stöd eller press kvinnorna upplevde från familj och vänner. 

Infertila kvinnor förlorade även sin självkänsla på grund av deras infertilitet (Bell 2013; 

Behboodi-Moghadam et al. 2013; Ceballo, Graham & Hart 2015). Självkänsla är en mycket 

viktig faktor för infertila kvinnor eftersom det spelar en stor roll i deras utveckling som 

infertila kvinnor (Behboodi-Moghadam et al. 2013). 

  

En påverkad självkänsla samt upplevelsen av depression och ångest är något majoriteten av 

deltagarna uttryckte (Bell 2013; Behboodi-Moghadam et al. 2013; Ceballo, Graham & Hart 

2015), men enligt Ferland och Caron (2013) måste en inblick i varför dessa kvinnor har 

känslor av depression, sänkt självkänsla och lägre välbefinnande även tas reda på. Många 

ställde sig frågan, varför jag? Känslor av skam och skuld för att vara den personen som är 

skyldig till infertiliteten. De beskrev även hur de pendlat mellan hoppfullhet till hopplöshet 

under flera år av försök till graviditet, liksom möten med likgiltiga läkare och tillslut nådde de 

en punkt där de fick nog (Ferland & Caron 2013). Dessa barnlösa kvinnor beskrev ofta sig 

själva som stressade, deprimerade och hade en lägre tillfredsställelse med livet (Cebollo, 

Graham & Hart 2015; Ferland & Caron 2013). 

 

8.2 Barnlös framtid 

8.2.1 Anpassa sig till det nya livet 

Kvinnorna i studien berättade om hur de fortsatte med sin framtid som infertila och barnlösa 

samt hur deras liv påverkades när medicinsk intervention, reproduktiv teknik eller adoption 

aldrig ledde till graviditet eller föräldraskap. Alla kvinnorna i studien beskrev förväntningarna 

från barndomen med fokus på förmågan att reproducera som en central del av kvinnligheten. 

Sorgen över att aldrig ha möjligheten att få biologiska barn försvinner aldrig, det är en smärta 

som alltid kommer finnas där (Ferland & Caron, 2013). Trots all smärta, besvikelse, sorg, 
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skuld och vrede över oförmågan att få ett biologiskt barn, så beskrev kvinnorna att 

infertiliteten har öppnat upp andra möjligheter till att uppleva moderskap (ibid.). 

  
“Because I don’t have children, I have had time to take care of others who are in 

need. My house has a swinging door. I have been able to offer a place and time to 

help many people in need over the years—mothering those in need”  (Ferland & 

Caron, 2013 s. 186). 

  

Efter tre år hade många kvinnor inte anpassat sig till barnlösheten, de beskrev att de var 

fysiskt och rationellt nära att acceptera sin infertilitet, men inte accepterat det emotionellt. 

Kvinnorna beskrev sin framtid som ensam i ålderdom, att inte ha någon som kommer ta hand 

om dem. Även besvikelsen av att inte kunna ge sina föräldrar glädjen av barnbarn eller själva 

få barnbarn (Volgsten, Svanberg & Olsson 2010). Efter IVF-behandlingarna fanns det 

fortfarande obesvarade frågor hos kvinnorna, deras oro var att de inte utvärderats ordentligt, 

inte undersöktes fullständigt eller inte fått det noggrant förklarat vad orsaken var för 

infertiliteten (Ibid.). En annan studie presenterade att efter 4-5 år av IVF-behandlingar så hade 

kvinnorna som misslyckats bli gravida en lägre livskvalité jämfört med dem som lyckats 

(Ferland & Caron, 2013). 

 

8.3 Påverkan från omgivningen 

8.3.1 Familjens syn på infertila kvinnor 

Kvinnorna blev ofta ifrågasatta om deras barnlöshet. Nära familjemedlemmar uttryckte 

sig tydligt om deras väntan på barn vilket bidrog till stress och att kvinnorna blev 

upprörda av upprepade frågor om barn (Batool & de Visser 2016; Behboodi-Moghadam, 

Salsali, Eftekhar-Ardabily, Vaismoradi & Ramezanzadeh 2013). “I actually said once, ‘‘What 

if we can’t have any?’’ That usually stops them in their tracks. But then I feel guilty and awful 

... . But people can be very nasty and cruel” (Bell, 2013 s. 290). 

  

Många kvinnor upplevde ohjälpsamma och okänsliga kommentarer som var riktade mot deras 

barnlöshet (Bell, 2013). Deltagarna hade till och med blivit ifrågasatta direkt om avsaknaden 

av barn, och att personer hade antagit att de frivilligt var barnlösa (Ibid.). Medan frivillig 

barnlöshet bör identifieras som ett ärligt val, ansåg många att kvinnorna i synnerhet var 

själviska och valde sin karriär och /eller materiella rikedom över att skaffa barn. Vilket 

indikerar att barnlöshet, oavsett om det är frivilligt eller inte, är fortfarande inte helt 
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accepterat, särskilt för kvinnor (ibid.). Pressen om att skaffa barn var alltid närvarande (Bell, 

2013). 

  

Infertila kvinnor måste ofta kämpa med pressen från familj. En del deltagare upplevde främst 

press från makens familj. De kände att de behandlades väldigt hårt av männens familjer, de 

kunde exempelvis lägga sig i kvinnornas beslut om infertilitetsbehandlingar. Många av 

kvinnorna var rädda att deras man skulle lämna dem och gifta om sig med en ny fru, till och 

med kvinnornas egna familjer tyckte att mannen skulle ta en ny fru istället för att vänta på 

resultatet av behandlingarna (Obeisat, Gharaibeh, Oweis & Gharaibeh, 2012). 

 

8.3.2 Ensamhet och isolering 

Eftersom graviditeten är synligt i kvinnors kroppar är kvinnor mer benägna än män till att 

skämmas och skyller på sig själva för infertilitet. Känslan av skam och misslyckande kan i sin 

tur leda till isolering (Batool & de Visser 2016; Bell 2013; Ceballo, Graham & Hart 2015). 

Social isolering förekom även genom att kvinnorna lät bli att träffa vänner och familj för att 

slippa den ständiga frågan om barn (Behboodi-Moghadam et al. 2013). Vid konfrontation om 

deras barnlöshet valde de flesta av deltagarna att inte berätta om infertiliteten och deras 

diagnos (Ceballo, Graham & Hart 2015; Bell 2013). Vissa kvinnor försökte avfärda dessa 

typer av frågor genom att använda humor för att minska pressen om barnlöshet, andra valde 

att stanna hemma för att slippa konversationer om barn (Behboodi-Moghadam, Salsali, 

Eftekhar-Ardabily, Vaismoradi & Ramezanzadeh, 2013). 

  
”I am really tired because people always ask me ‘When are you going to have a kid?’ For this 

reason, I prefer to stay at home. It is a fact that people talk about their children at parties and 

a woman like me who suffers from infertility cannot talk about this issue and I find it very 

painful” (Behboodi-Moghadam, Salsali, Eftekhar-Ardabily, Vaismoradi & Ramezanzadeh, 

2013 s. 44). 

 

8.4 Upplevelser av stöd 

8.4.1 Sjukvården 

Kvinnorna i studien var tacksamma när sjukvårdspersonalen visade sin omsorg, svarade 

snabbt på telefonsamtal och höll dem informerade om processen och stöttade dem i sina val 

(Harris & Daniluk 2010). Men det framkom brist på professionellt stöd för hantering av 

sorgereaktioner efter IVF-fel. De begärde inte stöd under behandlingen och inte förrän IVF-
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behandling slutade insåg de att professionellt stöd skulle ha bidragit med stor nytta (Volgsten, 

Svanberg & Olsson 2010). De berättade att de inte fick råd om huruvida de ska avsluta eller 

fortsätta ytterligare IVF-behandlingar. Anledningarna för att kvinnors IVF-behandlingar 

avbröts var på grund av deras känslomässiga reaktioner, medicinska och ekonomiska faktorer. 

Efter den sista IVF-behandlingen så saknades ett slutligt samråd med en hälsovårdspersonal. 

Kvinnorna var frustrerade över att lämnas på egen hand när behandlingen misslyckades 

(Ibid.). 

  

Diskriminering i vårdmiljöer beskrevs också av de intervjuade kvinnorna. Läkare som kan ha 

påverkats olika beroende på vilken etnicitet och klass kvinnorna hade. De pratade om 

empatilösa läkare som gjorde antaganden om deras sexuella promiskuitet och deras oförmåga 

att betala för tjänster eller stödja ett barn. Kvinnorna önskade att läkaren hade delat med sig 

om mer information (Ceballo, Graham & Hart, 2015). 

 

8.4.2 Omgivningen 

En vanlig reaktion på infertilitet i samhället var skvaller eller verbal misshandel i form av att 

reta och förolämpa kvinnorna. Familjemedlemmar ställde ofta påtryckningar på den infertila 

kvinnan eller misslyckades med att ge henne stöd. Kvinnors infertilitet påverkade relationen 

med vänner och familjemedlemmar. Ingen visste att dessa kvinnor var infertila, de 

diskuterade inte sina erfarenheter och känslor med andra runtomkring (Ceballo, Graham & 

Hart, 2015). 

  

En del kvinnor kände att de fick stöd av sin partner, de kom varandra närmare på grund av 

infertiliteten och stöttade varandra. Men de upplevde ändå att infertiliteten var mer 

emotionellt påfrestande för kvinnan än för mannen (Batool & de Visser 2016; Ferland & 

Caron, 2013). De beskriver upplevelser av extrem ensamhet och att det inte fanns många 

människor de kunde prata med om sina erfarenheter (Ceballo, Graham & Hart, 2015). Dessa 

kvinnor hade ofta ett större behov av stöd från deras partner, andra infertila kvinnor och 

sjukvårdspersonal. För att kunna hantera sin situation och gå vidare i livet, var det viktigt för 

infertila kvinnor att hitta andra meningsfulla saker i livet (Ibid.). Enligt resultatet hade 

kvinnorna funnit att prata med andra som har erfarenhet av infertilitet och/eller missfall var 

hjälpsamma vid normalisering av sina känslor och reaktioner. Stödjande vänner och 

familjemedlemmar värderades för både deras närvaro och villighet att lyssna, samt 
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tillhandahålla olika former av stöd som t.ex. följa med på kliniska möten (Harris & Daniluk 

2010).  

 

Även äktenskapliga relationer, vänner och familj citerades som källor till stöd. Grunden i 

många vänskapsrelationer var råd att övervinna infertiliteten, för andra var vänner ibland 

känslokalla vilket resulterade i skvaller om kvinnors svårigheter. Kvinnorna enades i studien 

om att infertilitet leder till bespottning, förolämpningar, dubbla vänskaper och i sista hand 

utfrysning (Fledderjohann, 2012). 

  
“After many years of childlessness and failed treatments, an older relative took me aside at a 

family gathering and asked me, ‘When are you going to start a family?’ I answered, ‘It 

doesn’t look like I will be able to conceive.’ and he replied, ‘What good are you then?” 

(Ferland & Caron, 2013 s. 185). 

 

9. Diskussion  
 

9.1 Metoddiskussion 

Trovärdigheten kan bedömas utifrån olika begrepp såsom, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Resultatet anses vara trovärdigt om de karaktäristiska, som är representativt för studien, lyfts 

fram. Genom att ge en noggrann skildring om hur urvalet och analysprocessen har gått till, så 

kan läsaren bedöma trovärdigheten i resultatet. Tillförlitligheten kan bedömas genom att båda 

författarna har läst artiklarna och gjort analysen tillsammans. I varje steg har även 

diskussioner och reflektioner gjorts. Överförbarhet är om resultatet kan överföras till andra 

kontexter eller grupper. Genom att ge en ordentlig beskrivning av deltagare, urval, 

datainsamling och analys kan bedömningen för överförbarheten underlättas (Lundman & 

Graneheim, 2017). Författarna har redovisat hur de gått tillväga i analysen, urval samt 

redovisat i en artikelmatris (bilaga.1), en beskrivning av artiklarna. Detta medför att 

överförbarheten blir möjlig i andra kontext. Dock är det svårt med överförbarhet i kvalitativa 

studier om upplevelser eftersom varje upplevelse är unik och inte kan överföras. Författarna 

har ansvar för att tillräcklig beskrivande data har återgetts, så att läsaren kan bedöma om 

fynden som gjorts i studien kan tillämpas till andra sammanhang eller inte (Polit & Beck, 

2012) 
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Utifrån studiens syfte valde författarna att göra en manifest litteraturstudie. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det en studie som analyserar, granskar och sammanställer tidigare forskning 

kring ett ämne. Sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna PubMed, 

PsycINFO och CINAHL dessa databaser är passande vid omvårdnadsforskning. Vissa 

sökningar i de olika databaserna gav dubbletter vilket ökar trovärdigheten då de sökord som 

använts är mer relevanta för studiens syfte (Polit och Beck, 2012). 

 

En nackdel i studien är att olika sökordskombinationer har gjorts, detta kan påverka 

litteraturstudiens resultat. Då det enligt Polit och Beck (2012) är bättre att använda samma 

sökordskombinationer i olika databaser för att finna tillgänglig forskning kring ämnet. 

Författarna gjorde olika sökordskombinationer då det var svårt att hitta relevanta artiklar till 

studiens syfte. Detta hade en viss påverkan på resultatet, hade inte sökordkombinationerna 

gjorts så hade inte studien kunnat göras. Eftersom att sökningar med endast samma 

sökordskombinationer inte gav tillräckligt med artiklar för att skriva ett bra och trovärdigt 

resultat. 

 

Studieresultatet är enbart baserat på kvalitativa artiklar för att beskriva studiens syfte. 

Kvalitativa artiklar ger en personligare uppfattning om kvinnors situation på ett djupare plan 

än vad kvantitativa artiklar gjorde. Kvantitativa artiklar exkluderades på grund av att de inte 

beskrev personliga upplevelser och passade därför inte in i studiens syfte (Polit och Beck, 

2012). 

 

För att beskriva en mer detaljerad variation av fenomenet så har de vetenskapliga artiklarna 

som använts innehållit kvinnor i olika åldrar och deras olika upplevelser (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det är viktigt att ta ut de meningsenheterna som är mest lämpade vid 

insamling av data, detta kan även stärka tillförlitligheten. Citat som har presenterats är av de 

primära källorna och detta styrker tillförlitligheten, då läsaren kan se att kategorierna hänger 

ihop med den representerade data (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

 

Faktorer som ger läsaren en omfattande presentation är kulturella sammanhang, särskilda 

egenskaper hos deltagarna, datainsamling, urval och analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Dessa faktorer finns i denna studie samt citat som passar in så 

överförbarheten och trovärdigheten i studiens resultat ökar. Alla studier som ingick i 

dataanalysen var genomförda i olika länder med olika kulturer, detta medför en risk för att 



24 
 

materialet kan ha blivit vinklat. Med tanke på det mångkulturella Sverige så ansåg författarna 

att presentationen av kulturskillnader är viktigt. Eftersom att sjuksköterskor kommer att möta 

patienter från olika länder och kulturer i sitt arbete så krävs det att de utvecklar bredare 

förståelse för dessa individer och deras kultur. Studiens syfte har fokus på kvinnors 

upplevelser, när det handlar om människor ska det beaktas att alla är unika och även deras 

personliga upplevelser. Därmed kan inte upplevelserna generaliseras. För att öka 

trovärdigheten i studien kan författarna lägga fram resultatet på ett sätt som gör det möjligt för 

alla läsare att leta efter egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004).  

Under arbetets gång har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt, satt sin egen förförståelse 

och åsikt åt sidan. Risken att feltolka vid analys av materialet minimerades genom upprepad 

läsning av artiklarna och att en granskningsmall har använts. Artiklarna som används i studien 

är skrivna på engelska och översatts på ett så trovärdigt sätt som möjligt till svenska, då 

författarna har grundläggande kunskaper inom det engelska språket. Författarna använde sig 

även av ett lexikon vid svårare engelska begrepp, för att översättningen ska bli så trovärdig 

som möjlig. Citaten har författarna valt att ha på engelska eftersom det finns en risk för 

feltolkning vid översättning. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Infertila och ofrivilligt barnlösa kvinnor upplevde en psykisk påfrestning. Känslor som sorg, 

skuld, ångest och depression var återkommande. Dessa känslor ledde till att många kvinnor 

isolerade sig och kände sig ensamma. Kvinnorna hade ingen att prata med och stödet från 

sjukvården finns inte där. Stödet av familj och vänner påverkades mycket beroende på vilken 

kultur kvinnorna var ifrån. Att acceptera sin nya framtid och gå vidare visade sig svårt, 

mycket obesvarade frågor fanns kvar. Vissa kvinnor hittade andra sätt att vara mammor på 

genom att ta hand om människor i nöd. I resultatdiskussionen presenteras resultatet i detalj, 

utifrån tre rubriker. Rubrikerna framkom efter diskussion mellan författarna om de viktigaste 

fynden i den föreliggande studiens resultat, vilket ledde fram till tre rubriker. Känslor som 

upplevs av infertila kvinnor, infertila kvinnors relationer och upplevelsen av stöd. 

 

9.2.1 Känslor som upplevs av infertila kvinnor 

Infertilitet beskrevs som en sorgeprocess för kvinnorna (Fledderjohann, 2012). De pendlade 

alltid mellan hoppfullhet och hopplöshet. Vissa kvinnor upplevde skuld och misslyckande 

medan andra var tacksamma för ett tidigt besked så att de kunde planera med sin partner 
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(Behboodi-Moghadam et al., 2013). Litteraturstudiens resultat visade att infertilitet och 

ofrivillig barnlöshet väckte många olika känslor. Många infertila kvinnor upplevde en livskris 

och känslan av förlorad kontroll (Bell, 2013). Vanliga känslor som var återkommande hos 

dem var bl.a. depression, ångest, sorg, skuld, misslyckande, frustration och hopp (Batool & de 

Visser 2016; Bell 2013; Ceballo, Graham & Hart 2015; Ferland & Caron 2013;Fernández-

Sola et al. 2016). Enligt författarnas egna erfarenheter med infertila och ofrivilligt barnlösa 

kvinnor var känslor som frustration, sorg och misslyckanden vanligt och att detta kunde 

uttrycka sig genom isolering. Det var vanligt att infertila kvinnor valde undvika att träffa 

vänner och familj för att slippa den ständiga frågan om barn (Batool & de Visser 2016; Bell 

2013; Ceballo, Graham & Hart 2015; Tabong & Adongo, 2013). Detta stämmer överens med 

vad Hulter (2014) förklarar gällande känslor vid en krisreaktion som resultat vid allvarliga 

diagnoser som exempelvis sorg, frustration och skuld. Tidigare studier skrivna av Cipolletta 

och Faccio (2013), Greil, Slauson-Blevins och McQuillan (2010) samt Ying, Wu och Loke 

(2015) förklarar även att infertila kvinnor går igenom många olika känslor, mer liknande en 

emotionell berg- och dalbana. De upplever en livskris med olika känslor som sorg, 

misslyckande, skuld, frustration, ångest och depression. Enligt författarna är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån livsvärldsteorin för att främja välbefinnande och hälsa. Att 

fokusera på livsvärlden och samtidigt bära på kunskap om vilka emotionella känslor som 

patienten kan uppleva ökar möjligheten att förstå patienten samt kunna bemöta dem efter 

deras behov (Dahlberg & Segesten, 2010). 

  

Resultatet visar att infertila kvinnor upplevde en försämrad självkänsla (Behboodi-Moghadam 

et al. 2013; Bell 2013; Ceballo, Graham & Hart 2015; Ferland & Caron 2013). Kvinnor 

beskrev att de kände misslyckande och otillräcklighet för att de inte kunde få barn (Ceballo, 

Graham & Hart 2015; Ferland & Caron 2013) och tidigare studier har även presenterat hur 

vanligt det är att kvinnor upplever att infertiliteten påverkar deras självkänsla samt identitet 

som kvinna (Greil, Slauson-Blevins & McQuillan 2010; Turner & Nachtigall 2010; Ying, Wu 

& Loke 2015). Eftersom att resultatet presenterar att kvinnorna upplever en försämrad 

självkänsla, och en hel del blandade känslor, anser författarna att det är väsentligt att 

sjuksköterskor kan arbeta på ett sätt som stärker patienternas självkänsla samt finnas 

tillgängliga för att hjälpa dem hantera sina känslor. Genom att arbeta med personcentrerad 

vård kan sjuksköterskan ha fokus på patienten och främja deras hälsa och välbefinnande 

genom att ta vara på individens livsvärld och deras uppfattning av diagnosen (Eldh, 2014). 

Enligt Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) är det även viktigt att sjuksköterskan försöker 
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arbeta hälsofrämjande, stödjande och låter patienten vara delaktig i sin diagnos och 

utveckling. Detta arbetssätt kan ha en betydelsefull verkan för infertila kvinnor. Genom att 

uppmuntra och stödja så kan det leda till ökad självkänslan och stärka deras välbefinnande 

(ibid.). 

 

9.2.2 Infertila kvinnors relationer 

I litteraturstudiens resultat framkom det att infertiliteten bidrog till en del förändringar i 

kvinnornas relationer samt kommunikationen angående barnlösheten. Kvinnor valde att 

isolera sig och undvek att träffa familj och vänner för att slippa konversationer om barn 

(Batool & de Visser 2016; Behboodi-Moghadam et al. 2013; Bell 2013; Ceballo, Graham & 

Hart 2015). Många av de deltagande kvinnorna valde att inte berätta om sin diagnos, även när 

någon ifrågasatte deras barnlöshet (Ceballo, Graham & Hart 2015; Bell 2013). Tidigare 

studier skrivna av Greil, Slauson-Blevins och McQuillan (2010) och Ying, Wu och Loke 

(2015) förklarar hur infertilitet ofta leder till social isolering och att kommunikationen om 

diagnosen brister, speciellt med familj och vänner. Eftersom infertilitet innebär en emotionell 

berg- och dalbana, samt frågan om sexualitet och den privata naturen, så väljer kvinnor att 

isolera sig själva från omvärlden, istället för att prata om problemet (Greil, Slauson-Blevins & 

McQuillan, 2010; Ying, Wu & Loke, 2015). Enligt författarna är kommunikation en viktig del 

inom relationer och vid genomgång av svåra situationer. Därför har sjuksköterskan en viktig 

roll med att kunna föra konversationer och främja kommunikationen mellan deras partner och 

anhöriga (Dahlberg & Ekebergh, 2015). Sjuksköterska har även ett ansvar att koppla in andra 

professioner i mötet. Vilket kan hjälpa dessa kvinnor att öppna upp sig och prata om sin 

infertilitet. I mötet mellan kvinnorna och sjuksköterskan ska sjuksköterskan ha ett öppet 

förhållningssätt och våga möta kvinnan i situationen hon befinner sig. Genom detta 

förhållningssätt kan sjuksköterskan även få en djupare förståelse för kvinnans infertilitet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Baggens och Sandén (2014) är kommunikation en 

grundläggande social aktivitet som är till för att människor ska förstå varandra. 

Kommunikation har en påverkan i den sociala relationen mellan de två som kommunicerar. 

Både vad och hur personen kommunicerar är också betydelsefullt och är en viktig del av 

sjuksköterskans profession (Baggens & Sandén, 2014). Sjuksköterskan ska visa upp en 

kommunikativ attityd, vilket innebär att hen uttrycker ett starkt intresse för att försöka förstå 

patienten och deras livsvärld (Carlsson, 2009). 
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Det framkom även att infertila kvinnor upplevde förändringar i relationen med sin partner 

(Batool & de Visser 2016; Behboodi-Moghadam et al. 2013; Ceballo, Graham & Hart 2015; 

Fernández-Sola et al. 2016). Tidigare studier visade att infertiliteten bidrog vanligtvis till 

förändringar inom relationer hos både män och kvinnor.  De upplevde en besvärlighet med 

känslorna som skapades på grund av infertiliteten och att det var svårt att prata om det 

(Cipolletta & Faccio 2013; Greil, Slauson-Blevins & McQuillan, 2010; Ying, Wu & Loke 

2015). Det är en del av livsvärldsteorin att inkludera patientens levda sammanhang, i första 

hand de individer som är patientens anhöriga. Personer som berör eller berörs av patientens 

hälsa, sjukdom och vårdande. Det har även en etisk innebörd att involvera det nära 

sammanhanget i vårdandet (Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

 

I resultatet presenterade även en del kulturella skillnader. Studierna som gjordes i Pakistan, 

Iran och Jordanien belyste de infertila kvinnornas rädsla över att deras partner skulle lämna 

dem för en annan kvinna som skulle kunna ge mannen ett barn (Batool & de Visser, 2016; 

Behboodi-Moghadam et al. 2013; Obeisat, Gharaibeh, Oweis & Gharaibeh, 2012). Kvinnorna 

från de övriga länderna i studien visade sig inte uppleva samma rädsla över sin partner. De 

kände istället en lättnad vid tidiga besked om diagnosen. Detta gav deras partner en chans att 

göra ett medvetet beslut, att äktenskapet förmodligen kommer vara barnlöst. Dessa kvinnor 

upplevde även att infertiliteten stärkte deras relation med sin partner, de stöttade varandra mer 

genom motgångarna (Batool & de Visser 2016; Ferland & Caron 2013). I tidigare studier med 

Greil, Slauson-Blevins och McQuillan (2010) samt Ying, Wu och Loke (2015) framkommer 

det också kulturella skillnader. I samhällen där det ansågs som en plikt att skaffa och 

uppfostra barn var det vanligt att äktenskapen tog slut. Mannen lämnade den infertila kvinnan, 

då hon inte kan uppfylla hennes naturliga uppgift, att få barn. Detta förekommer inte lika ofta 

i samhällen där infertilitet behandlas som en medicinsk och psykologiskt problem. 

Sjuksköterskan måste alltså vara medveten om att infertilitet kan påverka personer olika 

beroende på kultur och sociala strukturer. Vid ett möte med en patient är det enligt Dahlborg-

Lyckhage (2014) viktigt att sjuksköterskan lägger sina föreställningar samt förförståelse åt 

sidan eftersom att det kan medverka samt hindra ett hälsofrämjande vårdande. Sjuksköterskan 

måste erhålla ett reflekterande förhållningssätt och fokusera på livsvärlden samt patientens 

personliga upplevelser för att utveckla förmågan att vårda efter patientens behov (Dahlborg-

Lyckhage, 2014). 
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9.2.3 Upplevelse av stöd 

Litteraturstudiens resultat förklarar hur de infertila kvinnorna upplevde brist på stöd från 

sjukvården. Specifik brist på professionellt stöd för hantering av emotionella reaktioner efter 

IVF-behandlingar. Det var uppskattat när sjukvårdspersonalen visade omsorg, tillgänglighet 

och informerade kvinnorna inför olika moment. Men flera kvinnor upplevde även att de blev 

bemötta med brist på empati, stöd och kände sig bortglömda efter behandlingens gång 

(Ceballo, Graham & Hart, 2015; Harris & Daniluk 2010; Volgsten, Svanberg & Olsson 

2010). En del kvinnorna belyste även diskrimineringen de upplevde i medicinska miljöer. Att 

en del läkare var empatilösa och gjorde antaganden om deras förutsättningar beroende på kön, 

etnicitet och klass (Cebollo, Graham & Hart, 2015). I tidigare studier framkommer det att stöd 

från sjukvården är en viktig del för att stärka kvinnors självkänsla, välbefinnande och hälsa. 

Genom att sjuksköterskan visar empati och stöd till sina patienter så minskar känslan av stress 

och sorg hos dem. Sjuksköterskor som hade ett professionellt förhållningssätt och visade 

engagemang, tillgänglighet samt lyhördhet medförde att patienterna kände sig prioriterad och 

omhändertagen (Cipolletta & Faccio, 2013; Greil, Slauson-Blevins & McQuillan, 2010; Ying, 

Wu & Loke 2015). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2014) ska patienten alltid vara i 

centrum för att åstadkomma god omvårdnad och den bästa möjliga vårdande relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan alltid 

reflekterar över olika händelser och försöker sätta sina föreställningar och tolkningar åt sidan 

för att sedan lägga all fokus på patienten och deras upplevelser samt livsvärld (Dahlborg-

Lyckhage 2014). 

 

Vidare forskning 

Fördjupade studier behövs om infertila och ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av stöd 

från vården. Idag är detta ett outforskat område, där det krävs mer kunskap om ämnet för att 

kunna hjälpa och erbjuda kvinnan ett korrekt och individanpassat bemötande. Forskning kring 

hur kunskapen hos professionerna behövs, hur de olika professionerna kan arbeta tillsammans 

kring kvinnan. För tillfället förekommer det inte många studier som fokuserar på mannens 

upplevelser vid infertilitet, på grund av att infertilitet oftast ses som ett kvinnoproblem. Men 

studier har trots det visar att båda könen upplever liknande känslor. Därför borde det manliga 

perspektivet vid infertilitet också lyftas fram i framtida studier. 

 

Slutsats 
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Att drabbas av infertilitet och ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnorna som helhet, både 

individuellt samt deras sociala relationer. I samband med infertilitet var det vanligt att 

kvinnorna upplevde känslan av livskris samt känslan av förlorad kontroll över sina egna 

kroppar. Utifrån studien så framkom det att sjuksköterskan hade ett behov av mer kunskap 

och förståelse för infertila kvinnor och deras upplevelser. Genom att utgå från livsvärldsteorin 

kan sjuksköterskor bekräfta patientens livsvärld och veta hur dem ska gå tillväga för att förstå 

hur hälsoprocesser ska främjas, kan det skapas en bättre förståelse för kvinnornas upplevelser 

och öka deras välbefinnande samt hälsa. 

  

Studieförfattarna anser att mer forskning inom ämnet behövs, för att kvinnors upplevelser 

inom sjukvården ska bli bättre. Samt att sjuksköterskor behöver mer kunskap i hur de ska 

stötta dessa infertila kvinnor på bästa sätt. Kvinnor i samhället bör också ha insikt om 

komplikationer som kan förekomma vid uppskjutande av barnafödande.  
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