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Sammanfattning    

Av de människor i fertil ålder som bor tillsammans och/eller är gifta, har 10-15 procent 

infertilitetsproblematik. Tidigare studier visar att ofrivillig barnlöshet kan leda till en 

livskris. Det finns olika orsaker till ofrivillig barnlöshet hos man respektive kvinna och 

behandling utgår ifrån orsaken. Ett besked om ofrivillig barnlöshet kan innebära stora 

förändringar i en parrelation och syftet med studien är att belysa pars upplevelser av att 

vara ofrivilligt barnlös. Författarna valde att använda kvalitativ innehållsanalys, genom 

att studera självbiografer, med anledning av att upplevelser är subjektiva och författarna 

ville komma så nära verkligheten som möjligt. Att vara ofrivilligt barnlös kunde visa sig 

genom sorg och en förlust av någonting de önskade högt. Studien av självbiografierna 

visade att väntan var den största påfrestningen. Men också en otillräcklighet och 

ifrågasättande av kärlek till varandra kunde urskiljas. Författarna till studien har av 

resultatet fått mer kunskap om hur upplevelser av ofrivilig barnlöshet kan gestalta sig.  

 

Nyckelord:  ”infertility”, childlessness”, ”couples”, “quality of life”, “men´s 

experiences” “women´s experiences”.   
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INLEDNING 

Författarna till studien fick i sin utbildning till sjuksköterskor, läsa en självbiografi vars 

namn var ”Anna, min älskade” skriven av författaren Magnus Utvik. Den berättelsen 

fick författarna att vilja fördjupa sina kunskaper i hur kvinnor och män kan uppleva en 

ofrivillig barnslöshet och hur deras relation till varandra påverkas. Författarna vill med 

studien beskriva parens känslor för att kunna ge ett bättre bemötande och ge stöd till de 

utsatta paren, förebygga ett lidande som kan orsakas av vården samt förebygga att 

parens relation till varandra ska haverera. Sjuksköterskors profession kräver enligt 

socialstyrelsen kompetensbeskrivning (2010), att de har kunskaper som ser till att när 

människor söker sig till hälso- sjukvården i Sverige att de får den vård som just deras 

fall kräver. Sjuksköterskor bör ha kunskaper som främjar hälsa, lindrar lidande och 

förebygga sjukdom. Hur en par relation blir påverkad vid en ofrivillig barnlöshet kan 

ses utifrån ett bredare perspektiv än endast utifrån de påfrestningar som 

infertilitesproblematik kan medföra. Genom den här studien har författarna lyft vikten 

av att som sjuksköterskor vara medveten om hur viktigt det är att se till individerna och 

deras behov, då information ska ges angående undersökningar och behandlingar, som 

kan komma att påverka individens livsvärld under lång period i deras liv.  

 

 

BAKGRUND 

Upplevelsen av att få besked om infertilitet kan innebära en livskris för både kvinnan 

och mannen. Det påverkar även den egna självbilden, relationen, den psykiska balansen  

och på samvaron med andra människor. Känslan av att vara annorlunda och utanför kan 

göra att de par som lider av ofrivillig barnlöshet undviker socialt umgänge (Johansson, 

2010; Johansson, Adolfsson, Berg, Francis, Hogström, Janson, Sogn & Hellström, 

2010; Dyer, Abrahams, Hoffman & van der Spuy, 2002; Dyer, Abrahams, Mokoena & 

van der Spuy, 2004). Enligt World Health Organization (WHO, 2010) är hälsa ett 

tillstånd då människan har psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Dock betyder det 

inte att definition av hälsa är frånvaro av sjukdom, funktionshinder eller dysfunktion 

utav reproduktiv hälsa.  

 

Definitionen infertilitet är aktuell då ett par som har försökt genom regelbundna 

oskyddade samlag att få barn, i minst ett års tid och inte lyckats. Enligt den här 

definitionen har 10-15 procent av de som befinner sig i fertil ålder och av de som bor 

tillsammans och/eller är gift infertilitetsproblematik (Anderberg, Andersson, Weström 

& Åberg 2005). Infertilitet som leder till ofrivllig barnlöshet betraktas som ett 

sjukdomstillstånd, eftersom det påverkar den reproduktiva hälsan. Att ha god 

reproduktiv hälsa innebär att människan har god förmåga att reproducera sig och få 

egna biologiska barn. Individen har rätt att bestämma över sin egen reproduktion, då det 

är en mänsklig rättighet och människor har frihet att välja när och hur ofta det här ska 

ske (WHO, 2010). Vid utredningar hittas orsak till infertilitet i 80-90 procent av fallen, 

men tyvärr hittas ingen orsak hos vart tionde par som söker. Orsakerna till ofrivillig 

barnlöshet finns en tredjedel hos mannen, en tredjedel hos kvinnan och en tredjedel hos 

dem båda. Det är viktigt att skilja på infertilitet och sterilitet. Infertilitet innebär en 

oförmåga att åstadkomma en planerad graviditet hos ett par. Medan sterilitet är en 
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varaktig bevisad oförmåga att åstadkomma en graviditet hos en individ (Anderberg et. 

al 2005). 

 

Orsaker till barnlöshet 

 

Orsaker hos mannen 

När en man inte kan få biologiska barn finns det några fysiologiska faktorer som 

behöver utredas, dels spermiernas funktion, produktionen av dem och kvaliteten. 

Hormonella faktorer utreds och tidigare infektioner hos mannen. Även en utredning om 

exponering av toxiska substanser görs, då det kan ha betydelse för den reproduktiva 

förmågan (Anderberg, et. al 2005).   

 

Orsaker hos kvinnan 

 

Hos kvinnan finns flera orsaker till barnlöshet. Kvinnan kan lida av en ovariell 

dysfunktion som innebär att ägglossningen uteblir helt eller ofta. Vid ökad ålder 

minskar äggantalet och den gulkropp som finns i äggstockarna kan ha en dålig funktion.  

De funktioner som krävs för att spermierna ska kunna passera normalt genom 

livmoderhalsen är ett optimalt slidsekret, vilket kan rubbas vid hormonbehandlingar, 

infektioner och operationer. Skador på äggledarna är också en orsak, då äggledarnas 

uppgift är att fånga upp ägget och behålla det för att sedan transportera det till 

livmodern. Dessa funktioner kan bli störda efter en infektion, vid sammanväxningar, 

missbildningar eller efter kirurgiska ingrepp. (Anderberg, et. al 2005). Klamydia och 

gonorré är exempel på dessa, som kan ge äggledarinflammationer och kan leda till 

sammanväxningar i/eller bredvid äggledarna (1177-Råd om vård på webb och telefon, 

2010). En annan orsak till infertilitet hos kvinnan är endometrios, vilket innebär att 

livmoderslemhinnan befinner sig utanför livmodern. Godartade tumörer såsom myom 

kan också vara en orsak, men dessa är ganska vanliga och kan åtgärdas med operation. 

Myom ger oftast inte infertilitet men kan ge upphov till upprepade missfall (Anderberg, 

et. al 2005). 

 

Gemensamma orsaker 

Gemensamma faktorer kan vara livsstilen gällande rökning, passiv rökning och vikt. 

Det kan finnas medfödda orsaker hos både mannen och kvinnan, såsom missbildningar 

och kromosomavvikelser (Anderberg, et. al 2005). Svår stress har en påverkan på 

ägglossningen hos kvinnan och potensen hos mannen.  Kronisk sjukdom som diabetes 

eller neurologisk sjukdom, infektioner som klamydia eller miljöpåverkan i form av 

strålning, cellgifter eller läkemedel har också betydelse för båda könen (1177-Råd om 

vård på webb och telefon, 2010). 
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Utredning och behandling 

När ska man söka vård? Om paret under ett års tid har försökt att bli gravida och 

ingenting har hänt, har man rätt att kontakta en kvinnoklinik, fertilitetsklinik eller en 

gynekologisk mottagning på ett sjukhus för att få gå igenom en barnlöshetsutredning. 

De som inte behöver vänta ett år på den här utredningen är kvinnor som är äldre än 38 

år, kvinnor som har fått äggledare bortopererade eller lesbiska par, de kan söka hjälp 

direkt (1177-råd om vård på webben och telefon, 2010). WHO (2010) skriver i sina 

deklarationer att män och kvinnor medinfertilitetsproblematik har rätt till lämplig hälso- 

och sjukvård för att skapa de bästa möjligheterna till ett friskt biologiskt barn. De har 

rätt till information och val om metoder för behandling av infertilitet och de ska vara 

säkra och effektiva. Anderberg et. al (2005) skriver att i utredning av ofrivillig 

barnlöshet får mannen lämna ett spermaprov för att undersöka spermiernas kvalitet och 

funktion. Om provet är ”dåligt” lämnas ett nytt prov för att utesluta tillfälligheter som 

kan påverkat provet negativt. Kvinnan får göra ett schema över sina ägglossningar för 

att se att de är normala och ultraljud/röntgen görs för att se eventuella hinder i 

äggledarna. 

 

Behandling bestäms utifrån orsaken till barnlösheten och varierar från par till par. 

Exempel på behandlingsalternativ kan vara att ägglossningen stimuleras eller in vitro- 

fertilisering (IVF), vilket i dagligt tal kallas provrörsbefruktning, där kvinnan först 

hormonbehandlas och sedan plockas mogna ägg ut som befruktas av spermier från 

mannen eller en donator, därefter förs ett befruktat ägg in i kvinnans kropp. Sedan år 

2003 finns också äggdonation att tillgå i Sverige, med särskilda bestämmelser angående 

psykologiska och sociala aspekter. Metoderna med IVF görs på specialiserade 

kvinnokliniker och privata IVF-kliniker, men är under fortsatt utveckling och utvecklas 

snabbt (Anderberg et al., 2005). Det finns tre kliniker inom västra götalands län, där 

väntetider, åldersgränser och kostnader varierar. (1177- råd om vård på webben och 

telefon, 2010). 

 

Om det visar sig att mannens spermaprov är utan anmärkning, behövs ingen vidare 

utredning vad gällande honom och hans reproduktion. Men för de män som visar sig ha 

problem med produktionen och/eller kvaliteten av spermierna finns möjligheter till att 

använda de spermier som är av god kvalité till en provrörsbefruktning. Idag finns det 

flera sätt för ofrivilligt barnlösa par att få sin efterlängtade önskan efter ett barn att slå 

in. Homolog insemination (AIH) kan användas, vilket betyder att spermierna från 

mannen förs in via en slang till kvinnans livmoderhåla. Heterolog insemination (AID) 

används endast i speciella fall och innebär att spermier från en donator insemineras i 

kvinnan. Den senare metoden används då mannens spermieproduktion saknas eller är 

vid mycket dålig kvalitet (Anderberg et al., 2005).  

 

En annan metod är ICSI, (intracytoplasmatisk spermieinjektion) som är en form av IVF. 

Den här proceduren skiljer sig inte mycket från ”vanlig” IVF, men här plockas flera ägg 

ut från kvinnans äggstockar och spermier injiceras i alla ägg. Det finns tillstånd då män 

saknar spermier eller sädesvätska. Det förstnämnda kallas för azoospermi och den andra 

aspermi. ICSI kan vara behandlingen vid båda tillstånden, men då krävs att mannen har 

en viss produktion av spermier i sina testiklar.  
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Behandling av kvinnan kan göras via hormonbehandlingar som syftar till att stimulera 

till ägglossning, ökad funktion i gulkroppen och/eller bättre funktion hos slidsekretet.  

Vid myom tas dessa bort med operation och laparoskopi (”titthålsoperation”) används 

vid sammanväxningar och bäckenendometrios (Anderberg et al., 2005). 

 

Alternativ lösning för paret 

Ett annat alternativ som finns för att få sin önskan om ett eget barn är att adoptera. Om 

paret väljer att ansöka om adoption, får de själva ta kontakt med sin kommun eller 

stadsdelsnämnd. Paret får delta i utbildning för blivande adoptivföräldrar och en 

utredning kommer att göras av familjerättssekreterare. Något som är viktigt att ha i 

åtanke när det gäller adoption är den kostnad det innebär samt väntetiden på att få 

igenom en adoption och få ett barn från ett annat land (Adoptionscentrum, 2010). 

De regler som styr vem som får lov att adoptera står skrivna i Föräldrar balken och 

gemensam adoption får enligt svensk lag endast ske av makar. 

Föräldrabalken 4 kap. 3§: Huvudregeln för adoption är att makar adopterar gemensamt, 

undantag som styvbarnsadoption eller närståendeadoption kan ges. 

Föräldrabalken 4 kap. 1-3§: Har man registrerat partnerskap eller lever i ett 

samboförhållande har man inte rätt att adoptera även om man har fyllt tjugofem år och 

lever under gedigna och trygga förhållanden (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) reglerar hälso- 

och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Tyngdpunkten i LYHS är att hälso- och 

vårdpersonal ska ge beprövad och evidensbaserad vård (Socialstyrelsen, 2010).   

I Socialstyrelsen 1995:5 kompetensbeskrivning för svensk legitimerad sjuksköterska 

beskrivs vad sjuksköterskor ska kunna. Där ingår att se till patientens behov av 

information och kunna ge den på ett individanpassat sätt för att patienten ska kunna 

använda den till att klara sin egenvård i möjligaste mån. Där finns också beskrivet 

vikten av att ge lämplig information, samt att följa upp att patienten har förstått den, för 

att han/hon ska kunna använda sig av den. I kompetensbeskrivningen står det även att 

det tillhör sjuksköterskans profession att lyfta närståendes behov, då de är en del av 

patientens livsvärld och de kan ha stor inverkan på patienten. 

 

Psykiska & Sociala aspekter 

Cullberg (2006) beskriver att barnlöshet är en kränkande situation, då förmågan att få barn 

har ett oerhört högt värde av oss människor. Den syn som de flesta bär på, angående 

manligt och kvinnligt, är möjligheten till att kunna fortplanta sig. Kvinnans uppgift är att 

kunna föda ett välskapt barn och mannens uppgift är att kunna göra sin kvinna gravid. Om 

den här bilden ändras, som den gör vid besked om ofrivillig barnlöshet, kan paret hamna i 

en kris och känslor av misslyckande kan uppstå. Det är först efter att paret bearbetat sina 

kriser och deras sorg, som de kan ha en möjlighet att börja leva i framtiden. För de par som 

har blivit ofrivilligt barnlösa kan det här innebära att de börjar se sig om efter andra 

alternativ för att kunna få uppleva hur det är att vara förälder. 
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Enligt Goffman (2003) är stigmatisering något som drabbar en individ och kan ge ett socialt 

utanförskap.  Synliga stigman kan vara ett handikapp eller en avvikande klädsel, men det 

finns även dolda stigman och om de inte är synliga för allmänheten, förblir de 

stigmatiserade socialt accepterade. De människor som bär på ett dolt stigma, försöker ofta 

att dölja det.  Men det finns situationer då risken finns att bli avslöjad, vilket leder till en 

ständig kamp för att inte få samhällets värderingar stämplade på sig. Önskan om att inte ha 

ett stigma som exempelvis ofrivillig barnlöshet, gör att människan hamnar i ett tillstånd då 

identiteten kan förändras på grund av psykiska påfrestningar hon eller han bär på. 

 

Människor som lider av en förlust hamnar i en sorgereaktion. Genom förändrat utseende, 

nedsatt funktionsförmåga eller förlust av kroppsdelar uppstår en sådan reaktion. 

Sorgereaktionen, som är en del av sorgearbetet, är viktig för hälso- och sjukvården att vara 

medveten om. Det kan vara svårt för den berörda individen att acceptera andra människors 

hälsa eller goda funktionsförmåga. Den drabbade kan bli irriterad och avvisande mot 

människor som hon/han är beroende av för att få hjälp. Då vårdpersonal har medvetenhet 

om hur den här förlustkänslan kan gestalta sig, kan vårdare hjälpa individen och dess familj 

(Jahren Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2006). Johansson, Adolfsson, Berg, Francis, 

Hogström, Janson, Sogn & Hellström (2009) skriver att de par som vill få barn och får 

barn, vare sig om det är spontant, via IVF eller adoption verkar ha högre livskvalité än 

de utan barn. Det är viktigt att veta att par som inte har barn och genomgått IVF som 

önskar att bli föräldrar, är en riskgrupp för psykisk ohälsa. Däför ska hälso-

sjukvårdspersonal som arbetar med par som har infertilitetproblematik känna till 

riskerna för att kunna förbättra vården, vilket kommer att hjälpa de ofrivilligt barnlösa 

paren att förbättra deras livssituation.  
 

Att se paret 

Livsvärld är den verklighet som vi lever i genom våra kroppar (Wiklund, 2003). Då 

besked ges om ofrivillig barnlöshet förändras livsvärlden på grund av att känslor, 

önskningar och förhoppningar om en graviditet rubbas. Par i den här situationen kan 

uppleva sig själva som misslyckade vid tanken på att aldrig kunna få barn (Johansson, 

2010) och det här kan resultera i en stor sorg samt oro över att parets äktenskap skulle 

kunna ta slut (Dyer et al, 2002) då paret inte kan bekräfta deras förhållande genom 

föräldrarskap (Johansson & Berg, 2004). Subjektiv kropp är det som vi genom våra 

sinnen skapar en syn på oss själva och har en identitet (Wiklund, 2003). Vid ofrivillig 

barnlöshet har kroppens förmåga till reproduktion av någon anledning försämrats till 

exempel på grund av sjukdom eller skada, det kan göra att vår identitet förändras och 

ifrågasätts. Både män och kvinnor kan uppleva en desperat önskan om att få barn 

(Johansson, 2010; Johansson et al, 2010; Dyer et al., 2002). De kvinnor som lider av 

infertilitet kan uppleva sig som utanför och inte passa in i kategorin, kvinna. Män kan 

uppleva sig som otillräckliga, förlorare, skyldiga och omanliga då barnlöshet inte ses 

som någonting manligt (Dyer et al, 2004). Lidande kan ses utifrån olika perspektiv. Det 

lidande som infertilitet ger, alltså de fysiska symtomen kallas sjukdomslidande. Medan 

det lidande som patienten upplever på grund av vård och behandling eller brister 

innebär ett vårdlidande. Vid ofrivillig barnlöshet kan det vara följderna av 

sjukdomslidande och/eller vårdlidande som ger ett livslidande. Livslidande kan kopplas 

samman med hela personens existens (Wiklund, 2003).  För många människor är det en 

självklarhet att bli föräldrar och att då få besked att inte kunna bli biologiska föräldrar 
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kan ge upphov av känslor att inte kunna leva upp till en förväntad roll (Johansson, 

2010). Då både kvinnor och män kan uppleva att de inte är någonting för att de är 

barnlösa (Dyer et al., 2002, Johansson et al, 2010), vilket kan ge ett livslidande 

(Wiklund, 2003).  

 

De par som drabbas av ofrivillig barnlöshet kan visa att de känner att det inte finns 

någon mening med livet om de inte kan få barn (Dyer et al., 2002). Vårdrelation är den 

relation som finns mellan patient och vårdare där syftet är att lyfta patientens egna 

resurser, finnas till hands och vara en trygg kunskapsbas amt ge hopp. Hoppets 

betydelse är att öka patientens tilltro för att kunna tro på sina egna möjligheter i 

framtiden, det kan växa fram i vårdrelationen. (Wiklund, 2003). Par med ofrivillig 

barnlöshet kan medvetet ta avstånd från sina sociala nätverk för att skydda sin identitet, 

trots känslan av tomhet (Dyer et al., 2004). Känslan av att vara otillräcklig, kan göra att 

par låtsas att de faktiskt inte vill ha barn, trots att många är beredda att göra allt för att få 

ett barn (Dyer et al., 2002). Ett parförhållande kan innebära stora utmaningar, medgång 

och motgång måste mötas av båda i relationen och kan föra dem närmare varandra, men 

det kan även bli att de glider isär. Båda parter har behov av att ge och få omsorg, 

sexualitet och kärlek behöver näring för att överleva. Problem och svårigheter kan 

mycket snabbt förstöra lusten och glädjen av att vara nära varandra (Jahren 

Kristoffersen, et. al, 2006).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Besked om att inte kunna bli biologiska föräldrar kan skapa ett livslidande. Beskedet i 

sig kan upplevas ur olika perspektiv, då det kan vara kvinnan eller mannen som har en 

fysiologisk orsak till den ofrivilliga barnlösheten. Målsättningen med den här studien är 

att få en större förståelse om att inte kunna bli biologiska föräldrar, för att vi som 

sjuksköterskor ska kunna stötta och stödja det drabbade paret. Då par kan utsättas för 

stora påfrestningar på grund av ofrivilliga barnlöshet kan relationen haverera. 

Sjuksköterskor som möter den här patientgruppen kan ha användning av att ha insikt i 

de perspektiv som kvinna respektive man kan uppleva, då det här kan hjälpa 

sjuksköterskor att kunna ge ett bättre bemötande då vi som sjuksköterskor möter de här 

paren i många olika vårdsituationer.  

 

SYFTE 

Syftet med den här studien är att beskriva pars upplevelser av att vara ofrivilligt 

barnlösa, genom att studera självbiografier.   

 

 

METOD 

Till den här studien valdes en kvalitativ ansats för att kunna beskriva hur par upplever 

ofrivillig barnlöshet. Det gjordes genom att analysera litteratur i form av självbiografier 

och en antologi. Friberg (2006) beskriver att kvalitativa ansatsers huvudmål, är att ge 
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en djupare förståelse av hur individer kan uppleva en situation. Kvalitativ 

innehållsanalys valdes för att identifiera teman som tydliggör resultatet som presenteras 

för läsaren. Människors upplevelser är individuella och subjektiva, och berättelser som 

handlar just om människors upplevelser är viktiga att ta del av för att kunna få en 

djupare förståelse och olika perspektiv på upplevelser (Dahlberg, 1997). Fördelar med 

den här metoden är att den är enkel att applicera på skönlitterära texter och gjorde det 

lättare att grundligt analysera texterna.   

Datainsamling 

Författarna till den här studien sökte skönlitterära böcker på biblioteket på Högskolan i  

Borås. Sökorden som användes i bibliotekskatalogen var ”ofrivillig barnlöshet”, 

”barnlöshet”, ”infertilitet”, ”parrelation”, ”manligt och kvinnligt”. De 

självbiografierna författarna valde ut till den här studien är: ”Barnen som 

aldrig blev” (Ernald & Hallén 1994), ”Älskling, vi blir inte med barn”, (Fransson 2008), 

”Anna, min älskade” (Utvik 2005) och ”Längta barn” (Thulin & Östergren 2004).  

 

Inklusion och exklusion 

Inklusionskriterierna för materialet var att det skulle spegla mäns och kvinnors 

upplevelser av ofrivillig barnlöshet i en parrelation utifrån självbiografier. De skulle 

också vara skrivna av svenska författare. Exklusionskriterierna var att upplevelser av 

ofrivillig barnlöshet mellan homosexuella par inte skulle vara med.  

 

Dataanalys 

Data som användes var självbiografier som analyserades i tre steg utifrån Dalhborg 

Lyckhages (2006) analys modell. Vid det första steget läste författarna texterna med 

utgångspunkt att finna hur par påverkades av upplevelsen av att inte kunna bli 

biologiska föräldrar. Författarna läste texterna ett flertal gånger för att kunna sätta sig in 

i berättelserna. Sedan diskuterades texterna med öppenhet för att tydligt kunna se om de 

hade något gemensamt och här kunde författarna tidigt se att många känslor som 

beskrevs i texterna uttrycktes på olika sätt men var fortfarande tydliga att se. Dock 

skedde ingen aktiv analys under det första steget för att kunna hitta gemensamt material 

som framgår i alla böckerna. I steg två är syftet att göra en djupare analys där det är 

viktigt att författarna går in i analysen med öppenhet och följsamhet till böckerna och 

här utformades de första teman och subteman. I det tredje steget analyserar författarna 

de teman och subteman som de funnit för att kunna utveckla dem till ett djupare 

beskrivande innehåll. Det här gjordes genom att ta ut citat från texterna som lyfter 

temana i resultatet. Efter att författarna gått igenom de här tre stegen och gjort en analys 

som utmynnat till resultatet för uppsatsen fick de fram att Dahlborgs analys modell var 

till stor hjälp. Genom att författarna läste böckerna flera gånger och gick igenom steg 

för steg fick uppsatsen den tyngd som författarna ville uppnå då böckerna hade liknande 

förklaringar på känslor och handlingar i samband med ofrivillig barnlöshet. 

 

 

RESULTAT 

I analysen av de bearbetade självbiografierna beskrivs ett resultat där fyra 
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huvudteman framkom med tillhörande subteman. De huvudteman som författarna 

kunde urskilja var: parrelation, sorg, väntan och otillräcklighet. Resultatet presenteras 

genom att teman hamnar i ordning utifrån hur upplevelsen av att inte kunna bli 

biologiska föräldrar gestaltar sig i självbiografierna.  

 

 

Tema Subtema 

Parrelation  

Olika perspektiv- Man/Kvinna 

Kämpa tillsammans 

 

Sorg  

Chockbesked – från sorg till ilska 

Känslan av att vara barnlös 

 

Väntan  

Känslomässig berg och dalbana 

Tick tack... den oändliga väntan 

 

Otillräcklighet  

Varför räcker inte vår kärlek? 

Vad är meningen med livet nu? 

 

Tabell 1.1 Teman för resultat. 

 

Parrelation 

Efter analys av de valda biografierna kunde det urskiljas att relationen mellan mannen 

och kvinnan blev lidande och hur den utsattes för stora påfrestningar vid ofrivillig 

barnlöshet. Upplevelsen av att inte kunna bli biologiska föräldrar visades på olika sätt 

hos individerna, vilket resulterade i missförstånd angående känslor och tankar kring att 

inte kunna bli biologiska föräldrar. Ur biografierna kunde även skillnader ses i hur paret 

hanterade den sorg som situationen gav och det här försvårade parens kommunikation.  

 

Olika perspektiv hos respektive kvinna/man 

De kvinnor som beskrev sin situation i självbiografierna visade alla samma inställning 

till att få barn, att barn var meningen med livet. Ur kvinnans perspektiv på relationen, 

talade de inte tillräckligt med varandra om hur de kände, vilket resulterade i att det 

fanns många tillfällen då de inte förstod den andra partnern. Kvinnan funderade ofta 

över vad mannen tänkte och om han längtade och önskade ett barn lika mycket som hon 

gjorde. Frågor rörande känslor och tankar angående undersökningar, provtagningar och 

behandlingar blev obesvarade då kvinnorna upplevde att deras män inte pratade om det. 

Kvinnorna tog ofta hjälp av sina väninnor för att prata och dela med sig av utav känslor 

som tyngde dem. Ur kvinnans synvinkel var mannen i förhållandet ledsen för att hon 

var ledsen och delade inte hennes frustration och sorgsenhet.  
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[”kvinnor och män sörjer olika, och många förhållanden havererar på grund av det 

faktum att det upplevda är så total olika.”] Längta barn, sid 76. 

  

Kvinnan har på ett sätt en helt annan bild av att skaffa barn, då hon ska bära och 

uppleva själva graviditeten. För dessa kvinnor är själva känslan av att ha ett litet barn 

som växer inom sig viktig och dessutom en kvinnlighet i att få en växande mage.  

 

[”Jag vet hur gärna du vill ha barn och det vill jag också, men jag vill inte vända ut och 

in på min själ för det! 

Det var det som var skillnaden. 

Jag skulle ha kunnat sålt min själ bara för känslan att få uppleva en graviditet och föda 

ett barn. Men hur skulle jag förklara det för Jörgen.”] Älskling, vi blir inte med barn, 

sid. 137. 

 

[”hennes minnen var mer fysiska, hon hade ju burit barnet inom sig, känt det växa och 

tvingats föda fram det döda barnet.”] Längta barn, sid. 77.  

 

Ur männens perspektiv i självbiografierna kunde det utläsas att situationen tärde på 

deras relation. Det som skiljde männen och kvinnorna åt i böckerna var att männen inte 

reagerade lika snabbt på att någonting inte stod rätt till, då de inte blev gravida. Den här 

skillnaden i upplevelse gav upphov till den första osämjan mellan dem och männen fick 

en plats ”vid sidan av”, då det oftast var kvinnan som led mest öppet av barnlösheten. 

När orsaken till den ofrivilliga barnlösheten var klarlagd och det visades vara mannen 

som hade den fysiologiska orsaken, blev de ledsna och kände sig ofullkomliga som 

män.  

 

[”Då får du väl skaffa dig en frisk man när jag inte duger.”]  

Älskling, vi blir inte med barn, sid. 168. 

 

Dock var det ändå kvinnans upplevelse av barnlösheten som visades mest. Männen ville 

oftast inte tala om det, vilket gjorde kvinnan osäker på hur mannen egentligen upplevde 

det. 

 

[”Egentligen pratade vi fortfarande inte om hur det kändes för honom eller vad han 

funderade på. Jag vet fortfarande inte varför det aldrig kom på tal.”] Älskling, vi blir 

inte med barn, sid. 97.  

 

En av männen uttryckte det som ett stort misslyckande att inte kunna ge sin älskade det 

hon mest av allt i världen ville ha. I de fall då det visade sig vara kvinnan som hade den 

fysiologiska orsaken, upplevde männen det frustrerande att de inte kunde trösta henne i 

hennes sorg av att inte kunna få biologiska barn. Att vara man ”vid sidan av” gjorde att 

männen kände sig maktlösa och hade svårt att uttrycka i ord något som kunde trösta. 

Männen i berättelserna kände också att de inte ville prata om ämnet barn lika ofta som 

deras partner, de upplevde att det pratades för mycket om det. Männen frågade också sig 

själva om alla undersökningar och spermaprover var värt det.  
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[”Jag känner mig som en avelshingst när du bara levererar en påse och ett recept!”] 

Älskling, vi blir inte med barn, sid. 136. 

 

Om tiden gick och de ändå inte får egna biologiska barn, var det då värt att utsätta sin 

kropp och den pressen på sig själv att producera någonting. De försökte acceptera ett liv 

utan barn. Medan kvinnorna var beredda att göra vad som helst för att lyckas, trots att 

det var kränkande och påfrestande att genomgå alla undersökningar och behandlingar.  

 

[”Vi reagerade olika i början, hustrun och jag. Men frågan är om våra reaktioner var 

könsrelaterade. De kanske helt enkelt bara var individuella? Hon bearbetade problemet 

snabbare, intensivare och mer konstruktivt. Läste allt som gick att få tag på. På 

amerikanska internet finns massor om ofrivillig barnlöshet, tack och lov! Hon kom efter 

något halvår fram till att adoption kunde lösa vår längtan efter barn när jag fortfarande 

stängde av problemet och tänkte att det nog skulle ordna sig vid nästa ägglossning. 

Samlivet förlorade förstås mycket av lusten och glädjen. Så jag blev arg och ledsen och 

ville inte prata om problemet eller ha någon sorts hjälp utifrån, ändå blev det ständiga 

samtalsämnet oss emellan”] Längta barn, sid. 66. 

 

Kämpa tillsammans 

Att inte kunna få egna biologiska barn utsätter relationen för en sorts kamp som kan 

beskrivas, vi mot världen. Då barnlösa par hamnar i en social situation där de blir 

utanför de normer som samhället anser "normalt", blir den känslan påtaglig. Att se och 

höra sina vänner berätta att de blivit gravida och kan föda barn efter barn visade sig ge 

dubbla känslor, glädje för deras skull men också en sorg och avund för att de inte själv 

kunde få uppleva det. Där kunde de stödja varandra och känna en samhörighet då de var 

två om det svåra.  

 
[”Det är socialt stigmatiserande att inte ha barn, det är nästan jobbigare än att ha 

förlorat ett.”] Längta barn, sid. 78. 

 
[” Jag måste ändå säga att sorgen gjorde att vi kom närmare varandra. Vi reagerade 

olika. Jag var ledsen och han var ledsen för att jag var ledsen. Samtidigt blev det på 

grund av sorgen en känslomässig närhet i vårt förhållande som var och fortfarande är 

väldigt betydelsefull. Vi vet att vi har varandra”] Längta barn, sid. 67. 

 
I självbiografierna beskrevs kampen om att få ett barn, som de barnlösa kände gentemot 

de par som hade egna barn, att de undvek sociala tillställningar där de riskerade att 

hamna i konfrontationer om barn. Det kunde handla om den dagliga promenaden i 

parken eller restaurangbesök där barnfamiljer var synliga. Oskyldiga kommentarer från 

vänner som inte förstår sorgen som barnlöshet ger, kunde ses i böckerna och den 

såkallad ironi som vänner kan kalla skämt var något som både män och kvinnor led i 

tysthet av. 

 

 

[”Vi berättade för våra föräldrar och syskon och de närmaste vännerna. Jag tror vi 

gjorde det av ren självbevarelsedrift. Vi ville att de skulle förstå varför vi var ledsna 
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och varför vi absolut inte vill komma till släktträffar, födelsedagsfester och dylikt.”] 

Längta barn, sid 39. 

 

[”Att bli förälder var liksom höjdpunkten i livet, som jag såg det. Jag kände mig helt 

värdelös. Jag var ingen riktig kvinna, för riktiga kvinnor föder barn. Men jag var ju 

heller ingen man uppenbarligen, så vad var jag? Ett neutrum? Nu känns det absurt att 

tänka så, men jag gick faktiskt omkring och kände mig som ett neutrum i flera år. Jag 

gick in i en djup depression, jag främjade mig från mina vänner, i synnerlighet de som 

hade barn eller blev gravida. Jag tackade konsekvent nej till alla högtidsdagar som 

bröllop, dop och födelsedagsfester. Jag stod varken ut att se gravida kvinnor eller 

barnvagnar på gator och torg. De var precis överallt och gjorde mig spyfärdig. Jag 

grät varenda dag i ett par års tid, tror jag.”] Längta barn, sid 25. 

 

[”Ännu en sommar på badstranden där jag skulle stirra på andra kvinnors gravida 

magar och tvingas lyssna på lekande och tjoande barn vid strandkanten. Tvingas att se 

på hur andra kvinnor ammade och nojsade med sina bebisar.”] Älskling, vi blir inte 

med barn, sid 100. 

 

Sorg 

När kroppen sviker genom att den förlorar förmågan att producera barn, uppstår en stor 

sorg över att drömmar krossas. Den självklara valmöjligheten försvinner om att få en 

avkomma som biologiskt sett är summan av hans och hennes arvsanlag. Den sorg över 

att aldrig kunna få det man längtat så fruktansvärt mycket efter, är otroligt tung och 

beskrivs ofta som en fysisk smärta.  

 

Chockbesked – från sorg till ilska 

Då besked ges att en person i parrelationen är den som bär på den fysiologiska orsaken 

till ofrivillig barnlöshet, uppstår en rad reaktioner. Det som tagits fram ur berättelserna 

ger en tydlig bild på vilket lidande individen upplever. Det första som kunde ses var 

chocken, följt av sorg efter den förlust som precis drabbat människan. 

 

[”Det kändes som en spark i magen. Min första tanke var att nu blir mitt liv 

meningslöst. Jag såg att han fortsatte att tala, men jag hörde inte ett ord. Jag såg 

Gudrun fråga något, jag uppfattade ingenting. Jag skulle inte bli pappa. Och ännu 

värre, jag skulle inte kunna ge min älskade det hon mest av allt ville ha, ett barn. Jag 

var ingen riktig man! Det första en riktig man måste kunna klara är att ge sin kvinna ett 

barn.”] Längta barn, sid. 203. 

 

Efter chocken började individen att försöka finna svar till varför det här drabbat just 

dem. Det visar även hur den drabbade i förhållandet kan glömma att de faktiskt är två 

som befinner sig i situationen, de tenderar att tappa bort sin partner i chocken och 

glömmer av att de inte är ensamma i situationen. 

  

[” - Kan du förstå hur jag känner? Det är annorlunda för dig. Om du inte kan få barn 

med mig så kan du det med en annan. 
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- Jag vill inte ha någon annan. 

- Men du har möjligheten! Jag sitter fast och kommer aldrig loss.”] Anna, min älskade, 

sid. 44. 

 

Kvinnorna och männen visade gemensamma reaktioner. Vid några tillfällen i sin kris 

kunde de verbalt stöta bort sin partner. De riktade sin ilska mot henne/honom och gav 

den andra skuldkänslor. Detta utan att förstå varför de betedde sig så gentemot den 

människa som var mest betydelsefull.  

 

[”- Jag menar allvar Marcus. Jag tror inte att du kommer att orka, därför kan du sticka 

nu. 

En svag våg av vrede smög upp genom bröstet. 

- Du menar inte vad du säger. 

- Det gör jag visst det. Jag är fullständigt ärlig. Du gillar ju raka människor. 

- Du är rädd, inte rak. Det är stor skillnad. 

- Jag skulle ha stuckit”.] Anna, min älskade, sid. 22. 

 

Känslan av att vara barnlös 

Ur biografierna kunde kvinnornas känslor urskiljas där sorgen utspelade sig som en  

kamp för livet, där meningen med att leva är att få egna barn. Medan männens känslor 

kunde utläsas i berättelserna som en krossad manlighet att inte kunna producera ett barn 

eller rädda sin kvinna från den smärtsamma upplevelsen att inte kunna bli mamma. 

 

[Vet du en sak Marcus… Det är först nu, när jag sitter här… utanför sjukhuset och vet 

att jag aldrig kan få barn som jag verkligen vill ha barn. Som jag inte kan tänka mig ett 

liv utan barn. Det går inte. Det är inget liv.”] Anna, min älskade, sid 43. 

 

[-……….jag kommer troligen aldrig att kunna bli mamma. Så något hett kap är jag 

inte.”] Anna, min älskade, sid. 23. 

 

Då paren beslutade sig för att bli gravida hade ingen av parterna några som helst tankar 

på att deras förmåga att kunna skaffa barn var nedsatt eller borta. De trodde att det var 

en självklarhet och att de när som helst bara kunde bestämma sig, att nu passar det att få 

barn eller att nu är det dags. När kvinnorna inte blev gravida efter månader av försök, så 

började de uppleva känslor som oro över att någonting inte stod rätt till medan männen i 

det här skedet kunde se sig själva som mer ”realistiska” och säga, det kan ta tid, 

ingenting är fel. 

 

[”Hur kunde det bli så här? Hur kunde den mest naturliga sak i världen, som skaffa 

barn, bli så komplicerat?”] Längta barn, sid 53. 

 

Väntan 

Paren i böckerna beskriver väntan som den mest påfrestande faktorn. Väntan på 

menstruation, väntan på läkartid, väntan på telefontid, väntan på utredning, väntan på 

besked, väntan på hormonbehandling, väntan på inseminationsförsök, väntan på att bli 

gravida, väntan på att få ett barn.  
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[”Provsvaren skulle komma på onsdagen en vecka senare. Det var en vecka med 

oro….”] Anna, min älskade, sid 10. 

 

Känslomässig berg och dalbana 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan fick känslorna att växla, hos både männen och 

kvinnorna. Undran om vad provsvar skulle säga, fanns det något mer att göra, skulle det 

fungerade den här gången. Många frågor och funderingar gav hopp, men också en 

smärtsam förtvivlan när det visade vara negativa besked. Att gång på gång matas med 

nya hopp och känna glädje inför att prova någon ny metod och att sen nedslås med ett 

misslyckade, tärde mycket på individernas tålamod. Känslor som berörde deras kärlek 

för varandra kunde ifrågasättas, både om deras kärlek skulle klara av det till att deras 

förhållande växte sig starkare i kampen om det de båda önskade så starkt. När en önskad 

graviditet inte blev av, vände sig paren till sjukvården inom en snar tid, oftast på 

kvinnans initiativ. Att paren sedan behövde lägga sitt hopp på att få barn i händerna på 

läkarna, gav en inblick i hur maktlöshet kan påverka ett förhållande. Även om hoppet av 

att det kanske finns en möjlighet till att kunna få barn, var det enda som fick paren att 

klara sig igenom den förtvivlan de båda kände inombords. Då kunde väntan på besked 

om deras livsöde ge upphov till ren desperation och panik. Till slut kunde även en 

bedjan om att få sluta hoppas synas då desperationen varat så länge på grund av väntan, 

behandlingar och att hoppet slukat livslusten hos paret. 

 

[”Hjälp oss att sluta hoppas. Vi måste få hjälp med att ge upp. Sorgen blir så tung när 

den matas med hopp på nytt och på nytt. ”] Barnen som aldrig blev, sid. 60. 

 

Att hoppet är det sista som överger människan är allmänt känt, det är något som får 

människan att fortsätta försöka i motgångar. Men när hon eller han till slut har provat 

eller gjort allt i sin makt, behöver de släppa taget för att kunna gå vidare i livet, utan att 

känna ånger eller ifrågasätta sig själva och/eller deras handlingar. 

 

[”Under årens lopp har säkert många undrat varför vi inte bara gett upp, varför vi 

envisats med att försöka få biologiska barn när det är så uppenbart att det inte funkar. 

Svaret är att vi levt på hoppet som våra läkare, kanske omedvetet ingett oss. Men 

framförallt berodde det på vår plan. Planen som gick ut på att gå igenom de försök som 

landstinget tillhandahöll innan vi gick vidare. Att aldrig behöva tänka >kanske, om 

bara<.”] Längta barn, sid 49. 

 

Hopp och förtvivlan går som en röd tråd genom berättelserna och de tär på dem att 

pendla mellan de känslorna. Ofrivillig barnlöshet klassas som en sjukdom, där hela 

människans existens blir ifrågasatt, att det mest självklara i livet blir till en situation som 

ses inom hälso- och sjukvården som ett sjukdomslidande. 

 

[”Någon har sagt att man måste vara frisk för att klara av att bli sjuk. Jag har 

lyckligtvis aldrig behövt bekräfta detta påstående förrän vi inledde våra försök att 

skaffa barn. Till saken hör också att jag känner få personer som är så mentalt starka 

som Mia. Men att se hur dessa behandlingar har brutit ner min älskade bit för bit har 
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varit helt fruktansvärt. Jag vet inte hur ett par, som känner sig ännu mer desperata och 

kanske är något mindre stabila än jag och Mia, skulle klara detta utan att hamna på 

psyket.”] Längta barn, sid. 54. 

 

Tick tack... den oändliga väntan  

Det kunde utläsas av biografierna att väntan var det som ständigt befann sig i deras 

vardag och gav frustration och en känsla av att ingenting händer. Allting stod stilla, 

förutom deras liv och vardag som hela tiden gick framåt. Kvinnan kände sin biologiska 

klocka ticka och vetskapen om att chansen blev sämre och sämre att kunna bli gravid.  

 

[...all den här väntan gör mig tokig! Väntan på provsvar, väntan på att få beställa tid, 

väntan hos läkare och väntan i telefon. All denna väntan...”] Älskling, vi blir inte med 

barn, sid. 82. 

 

Det som vårdare kan glömma bort och som visar sig i litteraturen, är hur behandlingarna 

kan ge plågsamma smärtor för att de inte får tillräcklig information om hur 

behandlingarna går till och vad som kan ske. Det visade sig i böckerna att även om 

paren fått information om behandlingarna, var de beredda på att genomgå vad som helst 

för att resultatet kanske skulle kunna bli ett barn. 

 

[”Det plågsamma med behandlingarna är inte sprutspetsarna och gynstolarna vi fläker 

upp oss i – det plågsamma är väntan”.] Barnen som aldrig blev, sid. 58. 

 

I böckerna framkom tydliga beskrivningar på hur sjukvården faktiskt skapar lidande, ett 

vårdlidande. Där vårdare kunde har uttryckt sig bättre, visat mer förståelse för parens 

frustration och gett dem bättre stöd i deras situation. Att vara ofrivilligt barnlös påverkar 

hela människans identitet och dennes drömmar, är en viktig kunskap att ha i åtanke i 

bemötandet och vid besked.  

 

[”Dagen efter ringde läkaren för att berätta att ägget inte hade blivit befruktat. Han sa 

samtidigt att det inte var någon idé att fortsätta. Detta meddelade han alltså på telefon. 

Visserligen hade vi ju inte lyckats med våra försök att få barn, men nog kan man väl 

begära att ett sådant viktigt och känsligt beslut ska diskuteras under något lugnare 

former, och inte avhandlas per telefon?”] Längta barn, sid. 61. 

 

 

Otillräcklighet 

Varför räcker inte vår kärlek? 

 

[”Vad hade vi gjort för fel? Passar vi inte ihop? Älskar vi inte varandra tillräckligt 

mycket? Har vi inte uppfyllt vår kvot för att belönas med ett barn”] Barnen som 

aldrig blev, sid. 21. 

 

Tomheten av att ha mist sin förmåga att kunna få biologiska barn med sin älskade ger 

ett ifrågasättande, om deras kärlek till varandra räcker för ett fortsatt liv utan barn, då 

många delar uppfattningen av att barn är ett bevis på den kärlek paret delar. Att trots 
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deras kärlek till varandra, ändå känna en tomhet, som aldrig skulle gå att fylla oavsett 

hur mycket de älskade varandra. Känslan av att inte räcka till upplevde både mannen 

och kvinnan. Räcka till som man och kvinna, räcka till för sin älskade och att kunna ge 

den tröst och det stöd som sin partner behövde. Att inte bli biologisk mamma visade sig 

hos kvinnorna som ett nederlag, ett nederlag för den kvinnliga identiteten och det här 

gav känslor av otillräcklighet som påverkade hela hennes livsvärld negativt. 

 

[”Eller är det så att jag faktiskt inte duger. Inte duger till att vara mamma.”] Barnen 

som aldrig blev, sid 61. 

 

Vad är meningen med livet nu? 

Efter besked om ofrivillig barnlöshet och efter alla behandlingar avtog orken hos paren. 

Det var svårt att hitta en ny mening med livet efter alla de år där fokus varit att få ett 

biologiskt barn. Det fanns de par som tidigt bestämde sig för att adoptera och de var 

oerhört tacksamma över att de tagit ett sådant beslut tidigt. Men de par som bestämt sig 

för att göra allt för ett biologiskt barn, var det främst den sorg och känsla av förlust, av 

att inte kunna föra sitt arv vidare som aldrig riktigt avtog. Det framkom även att 

kvinnorna i berättelserna oftare än männen inte såg en mening i livet utan barn. Men det 

fanns också en gräns, då varken de själva eller deras partner orkade leva i en vardag av 

ständigt pendlande mellan hopp och förtvivlan. Även om parets innersta önskan alltid 

kommer att vara att få ett biologiskt barn, betydde det inte att livet tog slut. De kanske 

valde att adoptera eller att leva tillsammans utan barn, men i slutändan visade det sig att 

de par som kämpat tillsammans, fortfarande befann sig i ett förhållande, trots alla 

behandlingar som inte resulterat till ett biologiskt barn. 

 

 

[”Varför är det så självklart att man ska vilja ha barn? Varför är det en så självklar 

”mening med livet” för så många av oss? Visst, fortplantningen finns säkert i generna, 

men i dagens samhälle borde ”meningen med livet” kunna vara mycket annat. Fast jag 

har inte lyckats hitta något lika starkt.”] Längta barn, sid 236. 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

Vi valde självbiografier då vi anser att det var det bästa sättet för oss att få djupare 

förståelse och mer kunskap om upplevelser och känslor, som ofrivillig barnlöshet kan 

ge, för att de berättas utifrån verkliga upplevelser. Vi tycker att metoden har fungerat 

bra och den har hjälpt oss att få fram de upplevelser vi ville undersöka, eftersom 

upplevelser är subjektiva och är aldrig exakt samma för olika individer trots att de gått 

igenom liknande erfarenheter. Antalet texter som analyserades tyckte vi räckte, då fler 

texter hade gjort det svårare att analysera och komma fram till ett resultat med tanke på 

tidsaspekten. Inom vår profession behöver vi ha djupare förförståelse om hur patienter 

kan uppleva sin situation, därför tycker vi att självbiografier är den närmaste 

verkligheten vi kunde komma med anledning av att dessa är primärkällor. Det positiva 

med metoden var att man i ett tidigt stadium kunde se om texterna var relevanta för 

syftet i studien.  Nackdelen med metoden som vi valde att använda oss utav var att den 
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tog lång tid att genomföra, då det krävs många timmar för att bli bekant med texterna 

för att kunna börja diskutera omkring ämnet och möjliga utfall. För att kunna använda 

sig utav den här metoden krävs det att författarna har följsamhet till varandra och är 

öppna för att omvärdera sina tankar kring valt ämne.  

 

Resultat diskussion 

I det resultat som framkom efter att ha sammanställt de teman som självbiografierna 

visat, har författarna till den här studien fått en fördjupad förståelse om hur upplevelsen 

av ofrivillig barnlöshet i ett parförhållande kan visa sig. 

 

När vi läser Nationalencyklopedin (2010) och ser vad beskrivningen av infertilitet 

innebär så ser vi också vilken negativ känsla ordet ger. Att som människa få en stämpel 

att du och din kropp är inkapabel att reproducera sig, kan skaka om hela människans 

självbild, identitet och livsvärld. Det här kan visa sig i form av krisreaktioner, där 

människans inre försöker hantera den chock och sorg (Cullberg, 2006) som ett besked 

om infertilitet och ofrivillig barnlöshet ger.  

 

I självbiografierna kunde vi se att paren kämpade både individuellt med sin egen sorg 

och frustration samt att de ville finnas till för sin partner. Att inte känna sig värdig för 

sin partner påverkade självkänslan och självförtroendet. Den partnern som hade 

infertilitetsproblematik hanterade sin chock genom att distansera sig från sina sociala 

relationer. Det kunde vara alltifrån vänner och familj samt att de försökte stöta bort sin 

partner genom att verbalt såra henne/honom. Men det visade sig i böckerna att det var 

ett tecken på skam och ett behov av bekräftelse på att hon/han fortfarande älskar 

henne/honom, trots besked om infertilitet och att de inte var mindre värda i deras 

älskades ögon. Både kvinnorna och männen uttryckte i tysthet en önskan om att inte bli 

lämnade ensamma, men också en önskan om att skona sin partner från den sorg och 

förlust som den ofrivilliga barnlösheten orsakade.  

 

Som sjuksköterska ingår det i vår arbetsuppgift att understödja identitetsupplevelsen hos 

patienter. För att kunna ha möjlighet till det, bör vi som sjuksköterskor ha en bild av 

patientens önskningar, roll och intressen, då de ger sjuksköterskan en större inblick i hur 

patientens självbild tidigare såg ut innan besked om ofrivillig barnlöshet (Almås, 2001).  

Vi vet att människor som hamnar i kriser eller lider distanserar sig från vänner och 

anhöriga (Cullberg, 2006) och det här syntes tydligt i böckerna. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor lyfter patienternas sociala nätverk. Att distansera sig från familj och 

vänner kan ses utifrån det stigmatiserande som sker i samband med besked om 

infertilitet, att vara annorlunda, att inte längre tillhöra det som är accepterat inom 

samhällets normer, gjorde att paren försökte skydda sig gentemot andra människors ord 

och handlingar (Goffman, 2006). Det är oerhört viktigt att vi som sjuksköterskor är 

medvetna om stigmatiseringen, för att kunna öppna upp för samtal eftersom paren i 

självbiografierna visade rädsla för att bli sårade av anhörigas eller vänners kommentarer 

om deras barnlöshet.  

  

I självbiografierna kunde vi se hur det skiljde sig mellan man och kvinna i reaktion och 

hur de hanterade att få veta att de inte kan få barn på egen hand. För kvinnorna i 

böckerna framkom det stark desperation, vilken ledde till att hon blev som beroende av 
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tanken att få egna barn och tog reda på allt som kunde göras för att få egna biologiska 

barn. Männen i självbiografierna visade inte alltid lika tydligt hur infertiliteten 

påverkade dem, men vi kunde urskilja att sorgen var lika stor både hos männen som hos 

kvinnorna. Det enda som skiljde var att männen inte kunde ta till sig beskedet i början 

och hoppades att deras svårigheter till att få biologiska barn skulle försvinna av sig 

självt eller lösa sig med tiden. Johansson, et. al (2009) skriver i sin studie att de inte 

fann några skillnader mellan män och kvinnor vad gäller ångest, depression, vitalitet 

och självförtroende, hos de par som lever utan barn 4-5,5 år efter avslutad och 

misslyckad IVF, jämfört med en kontrollgrupp som hade egna biologiska barn.  

  

I studien av Johanson et al., (2010) framkom skillnader vad gäller det mest centrala vid 

ofrivillig barnlöshet för män och kvinnor. Studien visade att för männen var det vid 

infertilitet det sociala trycket samt att den manliga rollen blivit skadad. Medan för 

kvinnorna handlade det om att infertilitet var det stora fokuset i livet. Något som också 

framkom i självbiografierna var männens beskyddande roll, då de var han som tröstade 

sin kvinna och även försökte se till att anhöriga inte blev bekymrade och försökta 

avlasta alla andra utom sig själv. Det kunde även påvisas i studien Johansson & Berg 

(2005) då de kunde se att männen var mer oroliga för deras kvinnors känslor än för sin 

egna och att männen beskrev sin roll som beskyddare och att deras uppgift var att trösta 

sina kvinnor.  

 

Vi som sjuksköterskor behöver vara medvetna om de här upplevelserna för att få större 

förståelse hur de påverkar individernas livsvärld, att det är deras verklighet som vi 

kunde utläsa i berättelserna och det påverkade deras vardag. Att ha insikt i att män och 

kvinnor kan uppleva och tänka olika vid ofrivillig barnlöshet kan hjälpa oss som 

sjuksköterskor att ställa de rätta frågorna för att kunna lindra deras lidande när de söker 

sig till hälso- och sjukvården. Vi har läst och sett i självbiografierna samt i artiklarna 

skillnader i reaktioner, upplevelser och val av att hantera besked och situationer samt 

hur sorgen som utspelar sig, faktiskt har betydelse beroende på om patienten är man 

eller kvinna. Studier visar att den här patientgruppen är i riskzonen för psykisk ohälsa 

(Johansson et. al, 2010). Paren går från att försöka bilda familj till att eventuellt hamna i 

en depression eller hamn i en identitetskris, på grund av infertilitetsproblematik. 

Johansson et al, (2010) visar på kostnaderna i vården för psykisk ohälsa, men att det 

saknas data för att veta hur många par vars ofrivilliga barnlöshet lett till psykisk ohälsa.  

 

Som vårdpersonal har vi vetskap om att väntan inom hälso- och sjukhusvård är något 

som inte går att påverka i stor utsträckning. I vår studie upplevde paren att de inte fick 

tillräcklig information om varför väntan, i många fall, blev så lång som den blev. Paren 

upplevde att väntan på resultat av alla undersökningar och behandlingar, var det mest 

smärtsamma som de upplevt. Några av paren uttryckte i självbiografierna att de 

förmodligen inte hade genomgått alla undersökningar och behandlingar, om de hade 

vetat från början hur tidsaspekten såg ut. En av kvinnorna från självbiografierna hade 

fått vänta i femton år på att få ett barn. Vi kan inom vården aldrig veta från början hur 

lång tid det kommer att ta när man inleder sådan här typ av behandling. Men vi kan 

förklara varför det tar tid och vad det är som gör att det tar tid med undersökningar och 

behandlingar, eventuellt öka patienternas förståelse och ger dem mer makt över sin 

situation. Även här kan samtal med psykolog/kurator vara medhjälpligt för att hitta 

vägar att hantera det aspeker paren inte kan påverka själva.  
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Praktiskt sett kan vi som vårdpersonal tillsammans med paret sätta upp realistiska mål 

som i längden kan ge dem motivation och tillfredsställelse med sin situation (Almås, 

2001).  De målen bör göras av barnmorskor och annan personal som arbetar just med 

infertilitetsproblematik, tillsammans med patienterna. Men det är viktigt att lyfta att vi 

som sjuksköterskor möter dessa patienter i andra olika vårdsammanhang och kan ge 

patienten hopp också. Det framgår i vår studie, att vårdpersonal inom 

infertilitetsproblematiken inte tänkte på det hopp som de ingav paren om ett biologiskt 

barn och att det kunde orsaka patienten ett lidande. En aspekt som vi som 

sjuksköterskor behöver vara medvetna om, är att människor som kommer i kontakt med 

sjukvården kan känna sig helt utlämnade och litar på det som sjukvårdspersonalen 

säger, med tanke på läkares, sjuksköterskors och barnmorskors profession. I vår studie 

framkommer det att några par vädjar till läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal att sluta inge hopp. Anledning till den vädjan är att paren uttrycker en 

känsla av smärta när behandlingar misslyckas gång på gång.  

 

Men som sjuksköterskor ska vi även vara medvetna om att ofrivillig barnlöshet också 

kan stärka paren och deras relation till varandra. En av männen uttryckte i 

självbiografierna att paret nu kände sig starkare. Det är dit vi som sjuksköterskor och 

annan hälso- och sjukvårdspersonal inom fler profession vill nå med alla par med den 

här sortens problematik, att fånga upp dem i tid och ge dem verktyg att ta sig igenom 

det. Att kunna anpassa information och göra den individuell är något som 

sjuksköterskor enligt ICN (International Council of Nursing, 2010) ska ha kunskap om. 

Information i ett tidigt skede om adoption har visat sig i böckerna som en livsräddning, 

och det är viktigt att veta att adoption är någonting som också tar lång tid att få igenom. 

Samt att en del par som inte kunnat få barn på egen hand, faktiskt fått egna biologiska 

barn efter att de har adopterat.  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att framföra patientens talan, likt en advokat som finns 

på sin klients sida. Att paret har någon som kämpar för dem inom hälso- och sjukvården 

betyder mycket, då de kan känna sig utlämnade i sin situation. Då paren kan ha behov 

av psykisk stöttning för att orka sig igenom den sorg ofrivillig barnlöshet kan innebära, 

bör sjuksköterskor ha kunskap om var paren kan vända sig för stöd. Sjuksköterskor är 

inte psykologer men bör veta hur, var och när de professionella, inom rätt område, kan 

kontaktas och rådfrågas. Några par blev aldrig ens tillfrågade om de hade något sådant 

behov, om de ville prata av sig med någon utomstående. Vi har sett vilken påfrestande 

situation paren har fått gå igenom och det är beklagligt att det stödet fattades för många. 

Drömmar har gått i kras, identiteten har rubbats, en stor förlust och sorg har drabbat 

dem båda och det här har inte fått bearbetats med professionell hjälp. Det vi har läst 

visar ett behov av att få prata ut, ställa frågor och diskutera lösningar och det borde vi 

som sjuksköterskor fånga upp mer och ge dem verktyg att få de behoven tillfredställda.   
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