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Abstrakt 

   

Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som 

drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut 

i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. Ofrivillig barnlöshet ses i delar 

av världen som ett tillstånd med medicinsk orsak och i andra delar som ett stigma och får en 

betydelsefull roll i livet för kvinnor som är ofrivilligt barnlösa. Syfte: Syftet med denna studie 

var att beskriva kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv.  

Metod: Metoden för denna studie var en kvalitativ metasyntes med metaetnografisk 

analysmetod. I resultatet användes 17 artiklar som kvalitetsgranskandes. Resultat: Fem 

huvudkategorier med flera underkategorier identifierades. Kategorierna som skapades var 

Psykiska påverkan, Förändring av relationer, Stöd och sjukvårdens betydelse, Att hantera den 

nya livssituationen och Tankar om framtiden. Slutsats: Ofrivillig barnlöshet påverkade 

kvinnorna psykiskt genom sorg, skuld, ångest och upplevelse av förlorad identitet som 

kvinna. Ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnors relationer och kunde leda till isolering, 

utanförskap och kränkningar. Kvinnor upplevde stöd från partnern viktigt, fann stöttning hos 

andra infertila kvinnor och saknade ett stöd från sjukvården. Livssituationen hanterades 

genom en religiös tro eller känslomässig hantering. Klinisk tillämpbarhet: Studien skulle 

kunna ge en ökad förståelse för ofrivillig barnlöshet och vara ett stöd för barnmorskan, som 

arbetar globalt med kvinnor och familjeplanering.  Barnmorskans arbete globalt handlar även 

om stärka kvinnors rättigheter. En förståelse för kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet 

ger barnmorskan ett redskap i att stödja kvinnor i deras sexuella och reproduktiva hälsa.  
 

Nyckelord [Sve]   

Infertilitet, kvalitativ, känslor, ofrivillig barnlöshet, upplevelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 
 

Background:  Involuntary childlessness is a disability and a global problem affecting 10–15 

percent of the population. Women's sexual and reproductive health looks different in the 

world and is affected by discrimination and gender inequality. Involuntary childlessness is 

seen in some parts of the world as a condition with medical cause and in other parts as a 

stigma and plays a significant role for women who are involuntarily childless. 

Purpose: The   aim   of   this   essay  was  to  describe  women´s  experiences  of  involuntary 

childlessness  from  a  global  perspective. Methods:  The  method  used  in  this  essay was a 

qualitative  metasynthesis  with metaethnographic analysis method. A total of 17 articles were 

quality checked and used in the result. Results: Five main categories with several 

subcategories were identified. The categories that were created were Psychological impact, 

Changing relationships, Support and  the importance of health care services, Managing the 

new life situation and Thoughts about the future.  Conclusion: Involuntary childlessness 

affected women emotionally through grief, guilt, anxiety and lost identity. Childlessness 

affects women's relationships and could lead to isolation, exclusion and violations. Women 

perceived support from the partner important, found support from other infertile women and 

lacked support from the healthcare system. The life situation was handled through a religious 

belief or emotional handling. Clinical applicability: The study could show an increased 

understanding of involuntary childlessness and sustained support for the midwife, who work 

globally with women and family planning. The work of midwives globally is also about 

strengthening women's rights. An understanding of women's experiences of involuntary 

infertility gives the midwife a tool to support women in their sexual and reproductive health. 

 

Keywords [Eng]:  
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1. Inledning 
 

Ofrivillig barnlöshet är ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Att 

kunna bilda familj och få barn är för många meningen med livet. När detta inte lyckas blir 

barnlösheten ett stort fokus och allt annat i livet blir sekundärt. Både män och kvinnor 

påverkas negativt i förhållandet på grund av infertilitet men hos kvinnor ses en större 

påverkan i form av fysisk och psykisk ohälsa, stress och sämre självkänsla. Ofrivillig 

barnlöshet kan leda till en existentiell kris. Författarna av denna magisteruppsats studerar till 

barnmorskor vid högskolan Dalarna. Globalt påverkas kvinnors sexuella och reproduktiva 

hälsa på flera sätt när kvinnans mänskliga rättigheter nekas. Ofrivillig barnlöshet kan få en 

betydande roll i livet för kvinnan och författarna tycker området är viktigt att belysa. 

Barnmorskans roll är att stödja och stärka kvinnor i deras sexuella och reproduktiva hälsa 

genom livet. Infertilitetsprocessen är påfrestande för paret som utsätts för hopp ömsom 

nederlag. Paret kan befinna sig i olika faser i infertilitetskrisen vilket gör att de kan ha svårt 

att förstå och ge varandra stöd. I mötet med kvinnor som är ofrivilligt barnlösa krävs ett 

professionellt bemötande, förståelse och stöd från barnmorskan för att tillgodose kvinnors 

behov.   

  

2. Bakgrund  
 

Definition infertilitet  

 

Infertilitet definieras enligt World Health Organization [WHO] som en funktionsnedsättning i 

det reproduktiva systemet när en klinisk graviditet inte uppkommit efter 12 månader eller mer 

av regelbundet oskyddat samlag WHO, u.å., a).  

 

Infertilitet delas in i primär och sekundär infertilitet. Primär infertilitet innebär att kvinnan är 

oförmögen att bära ett barn och en graviditet trots regelbundet oskyddat samlag. Kvinnor som 

får återkommande spontana missfall eller en graviditet som resulterar i dödfött barn utan att 

någonsin föda ett levande barn definieras som primär infertilitet. Sekundär infertilitet innebär 

att en kvinna som tidigare uppnått graviditet och fött ett levande barn nu inte uppnår en 

graviditet eller lyckas bära en graviditet till ett levande fött barn (WHO, u.å.,a).   

 

I denna studie kommer ofrivillig barnlöshet synonymt med infertilitet att användas. Området 

som studerats är kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet. Författarnas uppfattning är att 

ofrivillig barnlöshet (involuntary childlessness) har en mer psykisk och emotionell innebörd 
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och betydelse. Ordet infertilitet (infertility) som har en mer medicinsk innebörd påträffas ofta 

i (engelska) artiklar och i litteraturen där kvinnor benämns som infertila eller fertila. Därför 

kommer båda uttrycken användas i text och vid sökning.   

 

Prevalens   

 

Uppskattningsvis lever omkring 34 miljoner kvinnor i världen med infertilitet. Detta gör 

infertilitet till den femte allvarligaste globala funktionsnedsättningen för kvinnor under 60 år. 

Skillnader i infertilitetsprevalens finns i världen och beror på komplikationer av 

gynekologiska operationer, obehandlade könssjukdomar, obehandlad HIV och osäkra aborter 

(WHO, u.å.,a).  

 

Sexuell och reproduktiv hälsa  

 

Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat 

till sin sexualitet. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld syn till sin sexualitet och 

sexuella förhållanden och möjlighet till njutbara och säkra sexuella upplevelse som är fria från 

tvång, diskriminering och våld. Reproduktiv hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och dess funktioner (Starrs et al., 

2018.)  Den sexuella och reproduktiva hälsan ser för kvinnor olika ut i världen. När kvinnor 

nekas sina mänskliga rättigheter påverkas deras sexuella och reproduktiva hälsa. Fattiga 

kvinnor är mer utsatta och saknar i större grad rätt att få bestämma över sin egen kropp medan 

kvinnor med inflytande kan bestämma om och när de vill skaffa barn. Människor i stora delar 

av världen har otillräcklig tillgång till hälsovårdstjänster och deras sexuella och reproduktiva 

rättigheter respekteras inte eller skyddas. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

[SRHR] innebär att alla människor ska kunna bestämma över sin egen kropp, sexualitet och 

fortplantning. SRHR omfattar hela befolkningen och genom hela livet. SRHR ska kunna 

hävdas utan att man straffas eller utsätts för diskriminering, tvång eller våld (WHO, u.å.,b; 

Starrs et al., 2018).  

 

Synen på infertilitet globalt  

 

Människors syn på infertilitet påverkas av religiösa och kulturella faktorer och kvinnans 

fertilitet är oftast förknippat med normer som råder i samhället (Starrs et al., 2018). I en studie 

av Yasdani, Kazemi, Fooladi och Oreyzi Samani (2016) beskrevs att ofrivillig barnlöshet sågs 

i delar av världen som ett tillstånd med en medicinsk orsak och i andra delar som ett stigma 
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och fick en betydande roll i kvinnors liv. Religionen kan påverka attityden till infertilitet. 

Inom till exempel islam tillåts infertilitetsbehandling om en graviditet inte uppnås, däremot är 

adoption inte tillåtet (Fido & Zahid, 2004). Betydelsen av infertilitet kan även variera i olika 

kulturer. I vissa kulturer anses infertilitet även att inte få de antal barn man vill, att inte få 

pojkar eller att inte blir gravid efter sexual debuten (Giwa-Osagie, 2001). Längtan efter barn 

upplevs på olika sätt och påverkas av biologiska, sociala, psykologiska och kulturella faktorer. 

Ofrivillig barnlöshet är parets gemensamma problem och upplevs på olika sätt av människor 

(Sydsjö och Skoog Svanberg, 2016). 

 

Kvinnosyn  

 

Diskriminering av kvinnor är ett globalt problem och innebär att kvinnor inte har samma 

mänskliga rättigheter som män och får inte samma rättigheter inom samhälle, ekonomi och 

politik. Orsaker till diskriminering kan vara kulturella värderingar och traditioner. 

Ojämställdhet mellan könen och restriktiva könsnormer påverkar kvinnor och barns hälsa och 

välbefinnande. Restriktiva könsnormer gynnar oftast män som upprätthåller en makt som 

förstärker den ojämlikhet som redan finns medan kvinnor och flickors rättigheter begränsas 

ytterligare. Diskriminering är ett hinder för utveckling för kvinnors potential och ett hinder att 

delta på lika villkor med män i det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Kvinnor 

kränks genom att ej få tillgång till sina grundläggande rättigheter som rätt till hälsa, personlig 

säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen (Heise et al., 2019). 

 

Orsaker till infertilitet  

 

Orsaker till infertilitet finns generellt i en tredjedel av fallen hos kvinnan, i en tredjedel av 

fallen hos mannen och i en tredjedel av fallen går orsaken inte att fastställa eller så finns 

orsaken hos både mannen och kvinnan. Vid kvinnlig infertilitet är den vanligaste 

orsaken tubarskada eller hormonellavvikelse. Orsaken till tubaskador är oftast en genital 

infektion och risken för infertilitet ökar med antalet infektioner. Vid manlig infertilitet är 

avvikelse vid spermaaktivitet vanligast (Wistrand, Holte, Strandell och Sydsjö, 2010; 

Socialstyrelsen, 2009).     

 

Psykologiska faktorer, allmänt hälsotillstånd, livsstil och ålder är sannolikt faktorer som 

påverkar fertiliteten (Socialstyrelsen, 2009). Fysisk aktivitet, matvanor, rökning, vikt och 

stress kan inverka på fertiliteten (Zeinab, Zohreh, Samadaee och Gelehkolaee, 2015).  Fetma 
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påverkar den kvinnliga reproduktionen genom att störa ämnesomsättningen, 

hormonmetabolismen och den follikulära miljön.  Kvinnor med BMI över 29 har sannolikt en 

minskad fertilitet likaså kvinnor med ett BMI under 19 (Pantasri och Norman, 2014).     

 

Osäkra aborter kan leda till infertilitet (Saha och Ahman, 2010).  Komplikationer efter osäkra 

aborter är en av de största enskilda orsakerna till maternella dödsfall. Störst risk löper unga 

och fattiga kvinnor i utsatta länder (WHO, 2012). Sexuellt överförbara sjukdomar som 

gonorré, syfilis och klamydia kan påverka fertiliteten och orsaka missfall och inflammationer 

(Bambra, 1999).  Kvinnans ålder är den viktigaste faktorn för att avgöra graviditetens utfall 

både på naturlig och efter assisterad befruktning (Hu et al., 2018). Chansen att bli gravid 

minskar med stigande ålder (Omu och Omu, 2010). Fertiliteten är som högst i 20-års åldern 

och sjunker sedan gradvis. Vid en ålder på 45 år är det få kvinnor som på egen hand lyckas bli 

gravid (Wistrand et al., 2010).   

 

Utredning vid infertilitet   

 

I Sverige startar en fertilitetsutredning med en noggrann anamnes och information som 

omfattar båda i paret.  För kvinnan ingår ovulationsbedömning, uterus och tubaundersökning 

och för mannen spermaanalys (Marshburn, 2015). Syftet med en fertilitetsutredning är att 

ställa en diagnos och ge prognos för graviditetschans med eller utan behandling. Det ger i sin 

tur underlag för en handlingsplan som kan innebära behandling direkt, en viss tids exspektans 

eller att helt avstå från behandling. Flera kliniker har som praxis att endast utreda par med 

stabil relation och aktuell barnönskan (Bryman, 2015; Wistrand et al., 2010). 

 

Behandling vid infertilitet  
 

Möjligheten till utredning och behandling ser olika ut i världen. Medicinsk behandling för 

infertilitet innebär kostnader och enbart de som har tillgång och ekonomisk möjlighet kan få 

hjälp (Bell, 2010). Beroende på vad infertilitetsutredningen visar kan olika behandlingar vara 

aktuella. Hormonstimulering kan vara aktuellt för kvinnor som inte har någon ägglossning 

eller som har en störd ägglossning (Skoog Svanberg och Sydsjö, 2016).   

 

Den enklaste formen av assisterad befruktning är insemination där man antigen använder 

mannens sperma eller sperma från en donator. Behandling med insemination kan vara aktuellt 

då mannens spermier har en nedsatt funktion, oförklarad barnlöshet eller av lesbiska par 
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(Veltman-Verhulst, Cohlen, Hughes och Heineman, 2012). Spermadonator kan används vid 

spermaavvikelse eller till lesbiska par. Enligt svensk lag får ett par genomföra assisterad 

befruktning om de är gifta, registrerade som partners eller sambo. Lesbiska par har enligt 

lagen om genetisk integritet (SFS 2006:351) rätt att genomgå prövning inför behandling med 

donerade spermier. Prövningen ska ta hänsyn till makarnas/sambornas medicinska, 

psykologiska och sociala förhållanden.  Ensamstående kvinnor ska ges samma möjligheter till 

assisterad befruktning oberoende om kvinnan lider av infertilitet eller inte. Assisterad 

befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller är tillåtet i Sverige. 

Surrogatmoderskap innebär att kvinnan genomgår en graviditet med ett donerat embryo. 

Surrogatmoderskap för en annans kvinnas vinning är inte tillåtet i Sverige men tillåtet i andra 

delar av världen (SFS 2006: 351). 

 

I dag är In vitro-fertilisering, IVF den vanligaste behandlingsmetoden vid alla typer av 

infertilitet. Indikationerna har vidgats och IVF används inte endast vid skadade äggledare utan 

också vid hormonrubbningar och vid infertilitet utan någon påvisad orsak 

(Socialstyrelsen, 2009). Behandlingen syftar till att stimulera kvinnan med hormoner för att 

stimulera till äggmognad, som sedan plockas ut och sammanförs med spermier. Efter två till 

fem dagar när ägget är befruktat förs det tillbaka till livmodern. Äggdonation kan vara aktuellt 

vid nedsatt äggstocksfunktion, risk för ärftlighet av svåra sjukdomar och upprepade 

misslyckade IVF behandling (Skoog Svanberg och Sydsjö, 2016). Vid misslyckande av 

infertilitetsbehandlingar har vissa par adoption som alternativ för att få ett barn, medan andra 

par går direkt vidare och ansöker om adoption. Adoption ses ofta som ett andra alternativ när 

infertilitetsbehandlingar misslyckas (Cudmore, 2005).  

 

Infertilitetskrisen  

 

När människor står inför dramatiska livshändelser riskerar de att hamna i en kris. Cullberg 

(2006) beskriver en kris som ett tillstånd när tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt 

inte är tillräckligt för att kunna hantera den nya situationen. Den traumatiska krisen innebär att 

personen psykiskt känner att ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller 

grundläggande livsmöjligheter är hotade. Krisen delas in i fyra faser: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen präglas av personens 

oförmåga att ta in det som hänt. Personen upplever att allt känns tomt inuti och världen 

upplevs som avlägsen. Personen kan uppvisa ett avvikande beteende som att te sig förvirrad, 
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skrika eller gråta. Under reaktionsfasen kommer känslor som har stängts av fram som till 

exempel ilska, ångest, depression och sorg och vanliga försvarsmekanismer är förträngning 

och regression. I bearbetningsfasen bearbetas det som har hänt och man börjar se framåt. I 

nyorienteringsfasen accepteras det som har hänt och livet går vidare (Cullberg, 2006).  

 

Infertilitetskrisen liknar den traumatiska krisen. Den traumatiska krisens faser: chock-, 

reaktions-, bearbetnings och nyorienteringsfasen känns igen. Tidsförloppet för 

infertilitetskrisen blir längre eftersom paret blir kvar en längre tid i 

reaktionsfasen. Paret som utsätts för hopp ömsom nederlag kan hamna i en kronisk kris. Paret 

upplever infertilitetssituationen olika under utrednings- och behandlingsperioden och kan 

befinna sig i olika faser. Vanliga känslor under reaktionsfasen är ilska, utanförskap, skuld, 

isolering och depression. Depressionen och sorgen över att inte kunna få barn försvåras av att 

förlusten är osynlig för omgivningen. Tecken på att paret närmar sig slutet på krisen kan vara 

då paret fått insikt eller besked om infertilitet vilket resulterar i att de startar ett sorgearbete. 

Detta sorgearbete är svårt eftersom paret sörjer något som är dolt för andra (Bryman, 2015; 

Lalos, Lalos, Jakobsson och von Schoultz, 1985).  

 

Besked om infertilitet kan leda till en existentiell kris. Den utmärks av känslor som skuld, 

ensamhet, meningslöshet och reflektioner över val personen ställs inför och har stor betydelse 

för människans livskvalitet. Det är viktigt att människor i en existentiell kris får hjälp för att 

undvika negativa konsekvenser som svår ångest, existentiell depression eller sämre relationer 

(Andrews, 2016).  

 

Barnmorskans roll   

 

International Confederation of Midwifes [ICM] arbetar med att förbättra vården som ges till 

kvinnor och barn över hela världen. Barnmorskan arbetar globalt med kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter och stödjer kvinnor i familjeplanering, graviditet och förlossning. 

Barnmorskan agerar i många länder som talesperson för kvinnor, gör den “omyndige” kvinnas 

röst hörd och kämpar för kvinnans rättigheter (ICM, 2013). Tidskriften The Lancet belyser i 

en artikelserie barnmorskans arbete och att barnmorskor behövs för att hjälpa kvinnor och 

barn i världen. Barnmorskas arbete bidrar till överlevnad, hälsa och välbefinnande hos 

kvinnor och barn och en barnmorskeledd vård kan vara en lösning för att bibehålla 

högkvalitativ vård till kvinnor och barn i världen (Renfrew et al., 2014).  
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Inom barnmorskans tre kompetensområden: reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa ingår 

handläggning av olika tillstånd. Inom området sexuell hälsa ingår att ge information om 

behandling vid infertilitet och barnmorskan skall eventuellt remittera patienten vidare till 

andra professioner för vidare utredning och vård (Svenska barnmorskeförbundet [SBF], 

2018).   

 

Barnmorskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att främja goda levnadsvanor 

till kvinnor med en graviditetsönskan för att öka chansen till en graviditet. Barnmorskan 

stärker kvinnans egen förmåga att öka kontrollen över sin hälsa genom information och stöd 

(SBF, 2018). En avgörande faktor för graviditetsresultatet och risken för komplikationer hos 

mödrar och spädbarn är kvinnan hälsostatus innan graviditeten. Idag börjar 

moderskapsomsorgen först när en graviditet är etablerad. Preconception health and care syftar 

till att optimera kvinnors hälsa före befruktningen i syfte att förbättra graviditetsresultatet 

genom biomedicinska och beteendemässiga förändringar. Genom rådgivning om hälsa och 

levnadsvanor inför och under graviditet optimeras graviditetsutfallet (Berglund och Lindmark, 

2016). Barnmorskor möter kvinnor under infertilitetsprocessen och har en viktig och 

betydelsefull roll när kvinnors psykiska, fysiska och emotionella behov skall tillgodoses 

(SBF, 2018).  I en studie av Read et al., 2014 uttryckte infertila par att de hade ett behov av 

psykosocialt stöd och kände ofta att stöd inte fanns tillgängligt. De saknade ett emotionellt 

stöd från personalen och det fanns även en brist på förståelse.  

  

Teoretiskt perspektiv  

 

Författarna till detta examensarbete har valt att belysa barnmorskans roll utifrån M. Berg och 

I. Lundgrens (Johansson, 2010) teoretiska ansats som beskriver infertiltetsproblematiken. 

Vårdandet och stödjande vid barnlöshet innebär att med hjälp av kunskap om 

barnlöshetsprocessen och erfarenheter utvecklar ett professionellt förhållningssätt där 

barnmorskan i mötet med kvinnan framhåller helheten (Uddenberg, 1980). Samtal mellan 

partnern, familj och vänner är den vanligaste källan till stöd. Barnmorskan har genom sin 

kunskap en viktig roll i det vårdande behovet (Boivin, Scanlan och Walker, 1999).  Kvinnans 

upplevelser ligger som grund för den professionella barnmorskans förhållningsätt. Kvinnor 

som drabbas av ofrivillig barnlöshet ska kunna utveckla sina egna resurser för att hantera 

livssituationen. För att lindra kvinnans lidande krävs att barnmorskan har självkännedom, 

professionell identitet och kunskaper som fås genom handledning inom professionen 

(Eriksson, 1993).   
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Problemformulering  

 
Omkring 10–15 procent av alla par i Sverige och övriga delar i världen lever med ofrivillig 

barnlöshet. Att kunna bilda familj och skaffa barn ses av många som något självklart. När 

detta inte lyckas kan det leda till en existentiell kris och påverkar kvinnor genom negativ 

självkänsla, stress och sämre livskvalité. Infertiliteten påverkar kvinnors psykiska och fysiska 

hälsa. Infertila par har ett behov av psykosocialt och emotionellt stöd från vårdpersonalen. Ett 

stöd som infertila par ibland saknar. Barnmorskan har en unik roll i världen var än hon 

arbetar och möter kvinnor i deras sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Barnmorskan 

har ett viktigt och betydelsefullt arbete när kvinnans psykiska, fysiska och emotionella behov 

skall tillgodoses. Med denna bakgrund vill författarna beskriva kvinnors upplevelse av 

ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv för att få kunskap om vilket stöd kvinnor 

behöver. Denna studie skulle kunna bidra till en ökad förståelse för barnmorskan i mötet med 

infertila kvinnor för att kunna hjälpa och ge ett professionellt stöd. 

  

3. Syfte  
 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett 

globalt perspektiv.   

 

4. Metod 

  
Design  

 

Studien var en kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod (Willman och 

Stoltz, 2017). En kvalitativ metasyntes sammanställer de redan publicerade vetenskapliga 

studiernas resultat. En systematisk litteratursökning har gjorts utifrån syftet med studien. 

De vetenskapliga artiklarna var sammanlänkade med syftet och utvecklades till en samlad 

kunskap som presenterades i resultatet. Artiklarna granskades, analyserades och 

presenterades. Med en metasyntes kan kvalitativa artiklar med litet urval i jämförelse med 

kvantitativa artiklar få en större trovärdighet och användbarhet inom forskningen (Noblit och 

Hare, 1988). Syftet med att använda metasyntes som design var att skapa ett sammandrag 

över det aktuella forskningsområdet och bidra med evidens för fortsatt utveckling och 

förbättringsarbete (Walsh och Downe, 2005). 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

I denna studie inkluderades artiklar som svarade på syftet och handlade om kvinnors  

upplevelse av ofrivillig barnlöshet. Artiklarna var vetenskapliga och kvalitativa, publicerade 

på engelska, fanns i full text och var peer-rewied. Artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

data inkluderades när den kvalitativa delen tydligt kunde identifieras. Artiklarna som valdes 

var publicerade mellan åren 2009–2019 vilket gav ett tio års spann då författarna ville ha 

aktuell forskning. Artiklarna som inkluderades var granskade av en etisk kommitté eller förde 

ett det fanns etiskt resonemang i syfte att skydda deltagarna i studien.  

 

Artiklar med ett fokus på ett sjukdomstillstånd och inte kvinnans upplevelser exkluderades. 

Artiklar som skulle beställas eller kostade pengar exkluderades på grund av tidsramen för 

magisteruppsatsen och ekonomin. Artiklar som var litteraturöversikter exkluderades. När 

artiklarna handlade om parets upplevelse av ofrivillig barnlöshet har författarna valt att 

fokusera på kvinnans upplevelse. I de fall som det var svårt att avgöra om det var kvinnan 

eller mannens upplevelse exkluderades artikeln. Artiklar som endast innehöll kvantitativa data 

exkluderades. 

 

Urval av deltagare 

 

Deltagarna skulle vara kvinnor som var ofrivilligt barnlösa. Kvinnans ålder samt 

infertilitetens duration var ej av betydelse för inkluderingen i studien. Artiklar som handlade 

om barnmorskans eller övrig vårdpersonals erfarenheter av ofrivilliga barnlöshet 

exkluderades. Deltagarna i metasyntesen var totalt 266 kvinnor från 17 olika vetenskapliga 

artiklar. Deltagarna kom från 14 olika länder vilka var Sverige, USA, Kina, Iran, Jordanien, 

Italien, England, Turkiet, Punjab, Pakistan, Gambia, Sydafrika, Ghana och Kanada.   

 

Urval av analysmetoder 

 

Den kvalitativa data som återfanns i artiklarna hade analyserats efter olika former av 

analysmetoder. Tematisk analysmetod, grounded theory metod, fenomenologisk analysmetod, 

innehållsanalys och mixad metod var analysmetoderna som utförts i de inkluderade artiklarna. 

 

Urval datainsamling 

 

I de valda vetenskapliga artiklarna utfördes olika datainsamlingsmetoder. De kvalitativa  
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studierna som togs med baserades på semi-strukturerade intervjuer, individuella intervjuer, 

djupintervjuer och telefonintervjuer med öppna frågor.  

 

Sökstrategi  

 

Datainsamlingen skedde under december 2019 och genomfördes gemensamt av författarna. 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte genomfördes i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, som är breda databaser och täcker omvårdnad 

och medicin (Polit och Beck, 2012).   

 

Nyckelorden som användes i sökningarna som resulterade i funna artiklar 

var infertility, involuntary childlessness, experience, emotions och qualitative. Pilotsökningar 

med olika sökord gjordes med hjälp av en bibliotekarie på Karlstad Universitet. Sökorden 

kombinerades i olika konstellationer och har sökts som fritextsökning, med MeSH Termer 

och med booleska termerna AND och OR.  I PubMed användes MeSH termen infertility för 

att hitta relevanta artiklar som handlade om infertilitet. MeSH termen kombinerades med 

frisökningsord som emotions, experience och qualitative för att få fram artiklar som svarade 

på syftet.  I PsycINFO och CINAHL användes sökorden i fritext och kombinerades med AND 

och OR. Med booleska termen AND kan sökningen begränsas för att hitta mer relevanta 

artiklar och användes vid datasökningar med orden infertility, involuntary childlessness, 

experience, qualitative och emotion. Vid användning av booleska termen OR blir sökningen 

bredare eftersom studier använder olika keywords med liknande betydelse som till 

exempel infertility OR involuntary childlessness (Polit och Beck, 2012). Trunkering användes 

på vissa sökord för att utvidga sökområdet i databasen. Författarna valde att använda sig av 

fulltext i CINAHL som en sökbegränsning.  I CINAHL och PsycINFO användes 

begränsningen peer-rewied medan i PubMed letade författarna i tidskriften för att ta reda på 

om artikeln var vetenskapligt granskad (Polit och Beck, 2012). Artiklar som varit låsta i 

sökmotorn har vidare sökts i Google Scholar för att få tillgång till artikeln.  

 

Artiklarna granskades först i sökmotorn utifrån titeln och om artikeln innehöll ord som 

svarade på syftet. Sedan granskades abstraktet. Om abstraktet svarade på syftet lästes hela 

artikeln. Författarna av examensarbetet granskade 339 titlar och läste 68 abstrakt. Sammanlagt 

plockades 29 artiklar ut och lästes i sin helhet. Inför kvalitetsgranskningen hade författarna 22 

artiklar varav 17 artiklar gick vidare till resultat och 5 artiklar exkluderades 
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Figur 1 - Sökstrategi 
 

 

Kvalitetsbedömningsinstrument   

 

Instrumentet Johanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing Quality Assesment and 

Review (JBI-QARI) användes vid bedömning av samtliga artiklar (bilaga 1). JBI-QARI är ett 

instrument för att utvärdera och säkerställa kvaliteten på vetenskapliga artiklar. Instrumentet 

består av tio punkter som artiklarna granskades utifrån för att säkerställa kvalitéten (The 

Johanna Briggs Institute, 2017).  

 

Artiklarna poängsattes utifrån bedömningsinstrumentet där varje ifylld punkt gav ett poäng. 

Poängen delades in i låg kvalité ett till tre poäng, medelhög kvalité fyra till sju poäng samt 

hög kvalité åtta till tio poäng (The Johanna Briggs Institute, 2017). Författarna önskade 

inkludera artiklar av medelhög och hög kvalité i resultatet. Samtliga 17 artiklar som ingick i 

resultat fick mellan åtta till tio poäng och bedömdes vara av hög kvalitet. Fem artiklar uteslöts 

efter kvalitetsgranskningen då det vid noggrannare granskning framkom att de var 

kvantitativa, litteraturöversikter eller att innehållet inte svarade på syftet. Hela processen har 

genomförts gemensamt av författarna. 

 

Analysmetod  

 

Analysmetoden som användes var en metaetnografi. En metaetnografi är en form av tolkande 

analys av den forskning som används i en metasyntes och innebär att likheter utifrån 

exempelvis upplevelser och erfarenheter identifieras i kvalitativa studier (Nobilt och Hare, 

1988).  Artiklarna i metasyntesen analyserades genom sju steg. I första steget lästes 

kvalitativa resultat för att få en överblick över innehållet. I andra steget upprättades tabeller av 

68 artiklar valdes ut för vidare granskning av abstrakt. 

17 artiklar användes till resultatet 

Sammanlagt 339 träffar på sökningarna och samtliga 
titlar lästes igenom 

29 artiklar lästes igenom i sin helhet. 
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kvinnornas upplevelser, erfarenheter och uppfattningar av ofrivillig barnlöshet som framkom i 

artiklarnas resultat. I tredje steget försökte författarna få en överblick över hur upplevelserna 

var relaterade till varandra med avseende på likheter och skillnader. I fjärde steget tolkades 

materialet av både författarna för att hitta mönster i artiklarna. Detta för att få en uppfattning 

om kategorierna som framkom i resultatet. Likheter och skillnader identifierades. I femte 

steget fördes mönster samman som uppfattades som likheter och presenterades som ett 

preliminärt resultat. I sjätte steget skapades kategorier som blev huvudrubriker i resultatet. I 

sjunde steget presenterades syntesen för läsarna (Nobilt och Hare, 1988).  

  

Etiska överväganden   

 

Artiklarna som inkluderades var granskade av en etisk kommitté eller ett etiskt 

ställningstagande i syfte att skydda deltagarna i studien fanns angivet. Litteraturen författarna 

använde granskades noggrant för att säkerställa att ett etiskt övervägande gjorts. Samtliga 17 

artiklar granskades efter kvalitetbedömningsinstrument från The Johanna 

Briggs Institute (JBI-QARI, 2017). Av alla artiklar som ingick i resultatet var 15 artiklar 

granskade av en etisk kommitté och ett godkännande var tydligt angivet i artikeln. I två av 

artiklarna fanns inget tydligt godkännande av en etisk kommitté utan enbart ett etiskt 

ställningstagande fanns. Författarna valde att inkludera artiklarna då det framgick att syftet 

var att skydda deltagarna och det fanns beskrivet att kodning av identiteter hade gjorts.  Då 

artiklarna var skrivna på annat språk än författarnas modersmål beaktades möjligheten av att 

eventuella misstolkningar kunde ske. För att minska risken för feltolkning användes 

översättningsprogram. Alla citat har återgetts i sitt ursprungsspråk engelska för att minimera 

risken för feltolkning. Författarna granskade artiklarna gemensamt (Codex, 2019).  

 

Helsingforsdeklarationen (2018) omfattar fyra grundläggande etiska principer, som är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav har varit centrala och viktiga delar vid bedömningen av 

artiklarna.  Informationskravet innebär att kvinnorna har rätt att veta vad deras deltagande i 

studien innebär, information om studiens syfte, att deltagandet i studien är frivilligt och att de 

får avbryta. Samtyckeskravet innebär att forskarna måste ha ett samtycke från 

deltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att kvinnorna ska ha rätten att bestämma hur länge 

och på vilka grunder de är med i studien. Nyttjandekravet innebär att kvinnorna har rätt att 

bestämma över sitt deltagande och kan avbryta utan påverkan (Helsingforsdeklarationen 

2018). 
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5. Resultat 
 

Metasyntesen visade att kvinnor med ofrivillig barnlöshet drabbades i det tysta av en livskris 

som gav sig uttryck genom känslor av sorg, skuld, skam och förlorad identitet som kvinna. Ur 

ett psykologiskt perspektiv var upplevelsen av ofrivillig barnlöshet likartade i olika kulturer. 

Kvinnans biologiska funktion hotades och påverkade kvinnorna socialt, psykologiskt och 

existentiellt. Kulturella skillnader sågs gällande synen på kvinnor som var ofrivilligt barnlösa. 

I länder där diskriminering och stigmatisering förkom ledde ofrivillig barnlöshet till att 

kvinnorna utsattes för kränkande behandling och utanförskap. Kvinnor fann styrka genom 

hopp, stöd och en positiv syn på framtiden.  

 

Resultatet består av fem huvudkategorier samt 16 underkategorier, som beskriver kvinnors 

upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv. Huvudkategorierna som skapades 

var Psykiska påverkan, Förändring av relationer, Stöd och sjukvårdens betydelse, Att hantera 

den nya livssituationen och Tankar om framtiden. Under varje huvudkategori har  

underkategorier skapats som beskriver kvinnors känslor, tankar, beteende och hantering av 

ofrivillig barnlöshet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Kategorier samt underkategorier 

 

Psykiska påverkan  Förändring av relationer  
Stöd och sjukvårdens 

betydelse 

Att hantera den nya 
livssituationen 

Tankar om framtiden 

•Sorg 
•Skuld och skam 
•Ångest och depression 
•Att känna sig misslyckad 
som kvinna 
 

•Påverkan på förhållandet 
•Undvikande beteende 
och isolering 
•Utanförskap 
• Kränkande behandling 
från partner 
 

•Behovet av stöd 
•Påfrestningar och 
förväntningar från släkt 
•Sjukvårdens roll och 
betydelse 
 

•Religiös tilltro 
•Känslomässig hantering  
 
 

•Rädslor inför framtiden 
• Att bli mamma genom 
adoption 
• Hålla fast vid hoppet 
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Psykiska påverkan    

  

Sorg   

Att aldrig få möjligheten att bära ett barn och se det växa upp var för kvinnorna en sorg och 

en smärta som aldrig försvann (9,13).  Misslyckade behandlingsförsök skapade känslor av 

sorg och upplevelse av att förlora ett barn de aldrig haft (13,17). “There´s a hole in my heart  

filled with pain and sadness, the feeling of wanting a child never ever goes away” 

(13,2012,s.186). Kvinnorna upplevde sorg, ilska, frustration och avundsjuka som följd när 

möjlighet till att bära ett barn togs ifrån dem (5,17). Infertiliteten blev en livskris (5). I en 

svensk studie framkom det att kvinnorna byggde upp en sköld av optimism och styrka under 

fertilitetsbehandlingarna och visade inte några reaktioner efter misslyckade 

behandlingsförsök. Att inte tillåta sig sörja, ignorera sorgen och fortsätta mot nästa 

behandling var ett sätt för kvinnorna att hantera situationen själva. Tre år efter avslutad 

fertilitetsbehandling upplevde kvinnorna en fortsatt sorg och situationen som svår att hantera. 

Sorg, tomhet och meningslöshet var ord som beskrev ofrivillig barnlöshet (17).    

 

Grife...it is a deep grief...yes, that is perhaps the strongest word that comes directly 

emptiness...yes, the meaningfulness...there is something missing in your life...in any  

case when you reach this age...you feel what is life about...it maybye had...the child  

part so to say...it feels as if you have been cheated (17,2010,s.1294). 

   

Skuld och skam   

Kvinnorna kände skuld och skam för att de var infertila och att orsaken låg hos dem (8,11,13). 

Kvinnor i en studie från USA kände sig skyldiga när de efter giftermål inte kunde berika 

familjen med ett barn. När kvinnorna fick besked att de var infertila kom fundering på vad de 

hade gjort för fel i livet för att förtjäna detta (13). Kvinnor i studier från Iran och Turkiet 

uppgav att de kunde ta på sig skulden över infertiliteten även när orsaken till infertiliteten 

fanns hos mannen (6,8). Kvinnorna tog på sig skulden för att deras män inte skulle bli dömda 

som ofullständiga människor (6).   

 

I never told my family that my husband is infertile because this affects his  

masculinity and social status. My husband can´t adupt to this situation, he will have  

the feeling of incompletness, and people look at infertile me as weak incomplete  

person (6,2017,s.446).  
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Kvinnor i studier från Kanada och Kina upplevde skuld för att de hade senarelagt planen på 

barn och satsat på utbildning och karriär innan familjelivet (9,11). ”I do feel quilty in my 

decision to delay family plan for futhering education, after all, maybe it is more important for 

a women to have children than a career” (11,2010,s.507).  

  

Ångest och depression   

Kvinnor som var ofrivilligt barnlösa upplevde en negativ påverkan i deras psykiska mående 

(1,2,3,4,5,6,8,9,11,14,15,16). Ångest och depression visade sig hos kvinnorna och gav sig i 

uttryck genom stress, sömnsvårigheter, ät problematik, (2,8) energilöshet och känslor av 

misslyckande (2). Kvinnor drabbades av depression efter långa perioder av isolering och sorg 

(8).   

I'm afraid it won't come true. Those waiting moments,the first 10 to12 days after it 

was implanted drove me crazy. It was all over when the result came back negative.  I  

was utterly devastated on hearing the result. I was about to go crazy and I just froze. 

My eyes were swollen because of crying. I could not go out in public for days. 

It was at a weekend. I still hate weekends…I literally feel the depression and pain in 

my groin, the feeling of loss was that much (8,2014,s.247).   

  

Kvinnorna upplevde en tystnadskultur kring infertiliteten vilket gjorde att de i det tysta fick 

hantera rädslor och stress (5). Under fertilitetsbehandlingar upplevde kvinnorna känslor av 

oro, hopp, förtvivlan och rädsla (4,8).  I studier från Kina och Iran framkom det att kvinnornas 

psykiska hälsa påverkades och uttryckte sig genom ångest, depression, ilska, en känsla av 

hopplöshet och tappad kontroll samt en känsla av sämre livskvalité (1,6). Infertiliteten tog upp 

en stor del av kvinnornas tankar och kunde leda till en besatthet som påverkade deras liv 

negativt (8).   

 

Att känna sig misslyckad som kvinna  

Att få barn och bilda familj var en central del i kvinnors liv och en viktig del i deras identitet 

som kvinna (2,3,5,6,10,11,13). Redan från barndomen hade kvinnor i en studie från USA 

drömt om att bli mamma och som flickor blev de tränade i modersrollen genom leksaker och 

samhällets normer (10). ” I sometimes feel that I am not a women because I can not bear a  

child I think I have one thing less then other women” (3,2013,s.44). Att bli mamma var en 

viktig del i att vara kvinna. I studier från England, Iran, Turkiet och Kina framkom det att 
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kvinnor kände att deras kroppar hade svikit dem när de inte blev gravida och kände sig 

ofullständiga som kvinnor (2,3,8,11).  

 

Infertila kvinnor i studier från England, Iran och Kanada upplevde att meningen med 

äktenskapet var att bilda familj (2,3,6,12). Att bli mamma var viktigt för att tillfredsställas den 

naturliga instinkten och existensen som kvinna (6). Moderskap var lika med kvinnlighet 

(10,13). Kvinnor i Iran och Jordanien kände att de var misslyckade som fruar och deras liv 

inte hade någon mening utan barn (3). Tanken över misslyckandet att inte kunna få barn tog 

över deras liv, de kände sig uppgivna, ofullständiga och värdelösa (2,10).  

 

And when the doctor stoped, you know, made the decision to stop with it I wanted to  

die. I really did…I felt so worthless as a woman. Like I had no purpose or something. 

And now that sound so silly, you know now. But yeah. I can remember drivning and 

just thinking I should just drive in to a tree right now and be done with it. I mean it  

was terrible. It was bad. I´ve never been that way in my life…I just felt worthless as  

a women. I was breathing air that could have been better used for somebody who 

could reproduce or something like that (10,2012,s.238).  

  

Infertiliteten upplevdes som en kroppslig brist som beskrevs påverka välbefinnandet och 

bestred allt som var bra med den egna kroppen (2). Infertiliteten var något som ifrågasatte 

kvinnornas status och innebar för dem ett misslyckande (4,10,13).  

 

Förändring av relationer 

 

Påverkan på förhållandet  

Kvinnorna upplevde att ofrivillig barnlöshet hade en påverkan på äktenskapet som beskrevs 

på flera sätt. Några kvinnor upplevde en positiv inverkan på äktenskapet som gjort att de 

kommit varandra närmare och bandet mellan dem hade stärkts (2,7,11,17). ” We do our  

house chores together so we can go to bed early.  We need to show out love and take care of  

each other since we will not have children to take care of us” (11,2010,s.508).  

  

En del kvinnor upplevde en negativ påverkan på äktenskapet och barnlösheten ledde till 

påfrestningar på äktenskapet. De upplevde en press och avståndet mellan dem ökade vilket 

försämrade relationen (2,3,5,11,12,15,17). Kvinnorna menade att det blev svårare att 
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kommunicera med varandra. Ibland ledde infertilitet till skilsmässa eller till en tillfällig 

separation (12,17). En oro för otrohet eller att maken skulle gifta om sig på grund av 

barnlösheten fanns bland kvinnorna (2,3,5,6,12,13). ”My husband told me upfront that he  

wondered if he would have his own child if he had sex with other women. I feel annoyed and  

hope that he just joking” (11,2010,s.508).  

 

Kvinnorna upplevde att infertiliteten inverkade på parets intima relation. Barnlösheten satte 

press på samlivet som ledde till en stress. Samlivet blev schemalagt och det fanns igen 

mening med att ha sex (2,7,13,15,17). ” I felt like what is the point anymore of having sex? I  

knew it was not going to lead to pregnancy, so why bother. It was just a reminder of how I  

could not become pregnant” (7,2013,s.184). I en studie från Jordanien beskrev kvinnorna hur 

de ignorerade sitt eget sexuella behov på grund av infertilitetens påverkan på parets samliv 

(13). I en svensk studie beskrev kvinnorna att deras sexuella problem varit orsaken till 

separationen (17).  

 

Undvikande beteende och isolering   

Kvinnorna höll sig undan människor och sociala tillställningar. Detta för att undvika frågor 

om barn och okänsliga kommentarer som skapade en oro och stress hos kvinnorna 

(3,4,5,7,8,16). ” I do not want to meet people and go out. I am worried all the time about  

 people asking me about this (having a child). People wonder.  So, I do not go out to avoid 

 these questions” (7,2013,s.247). Kvinnorna kände sig generade när vänner frågade när de 

skulle skaffa barn (2,10). I studier från Belgien, Kina och Sverige upplevde kvinnorna 

kommentarer som smärtsamma och många kommentarer tydde på okunskap om infertilitet 

hos vännerna (5,11,17). I en studie från Kanada beskrevs att den mest smärtsamma 

kommentaren var när vänner trodde att barnlösheten berodde på att de inte ville ha barn (9).  

 

Kvinnor beskrev att de inte ville träffa människor och höll sig inomhus vilket ledde till 

isolering. De föredrog att vara ensamma och undvek gravida och vänner som hade barn 

(1,2,3,4,5,7,8,9,11,16). Kvinnorna beskrev att de blev ledsna när det såg gravida kvinnor och 

upplevde då en känsla av misslyckande (2,9). ”When I see any women in a state of pregnancy, 

it makes me upset. I wish to see myselt in this condition....Whenever I listen to the news of  

newborns around me, I can´t sleep that night” (2,2016,s.187). I en studie från Kina uppgav 

kvinnorna att de undvek att passa vänners barn då de blev mer upprörda och sorgsna efter att 

tagit hand om barn. Kvinnor undvek att surfa på nätet eller kommunicera via Facebook för att 
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inte se familjebilder som gjorde dem påminda sin egen barnlöshet (16). Avundsjuka mot 

familjer med många barn var även en anledning till isolering (11,16). Kvinnor undvek 

samtalsämnen om barn och barnuppfostran och drogs sig mer till manliga kollegor. Att inte 

kunna delta i samtal och delge erfarenheter med andra kvinnor upplevdes som en förlust och 

var smärtsamt (3,9,10).  

 

Utanförskap  

Kvinnorna kände att de inte passade in och upplevde ett utanförskap. De menade att de inte 

hade något gemensamt med andra kvinnor med barn och kände sig som en ”outsider” 

(7,9,10,11,17).  I en amerikansk studie beskrev kvinnorna att de inte kunde delta i samtal som 

handlade om barn och barnuppfostran (10). Kvinnorna blev exkluderade i grupper och blev 

inte bjuda på vissa tillställningar (3,9,10,15).  

 

You start to withdrawing from your friends who have children. You don´t seem to fit 

in. You seem to have nothing in common with any of them. You begin to have  

feelings like you are all alone in the world who has been given this diagnosis of 

 infertility (7,2013,s.185).  

  

I studier om kvinnor i Pakistan upplevde kvinnorna att människor höll sig undan barnlösa 

kvinnor på grund att de trodde att en barnlös kvinna förde med sig problem och gav otur till 

spädbarn (2,12). Kvinnor i Gambia och Ghana beskrev att de blev anklagade för att vara 

häxor och berättade att barnlöshet förknippades med trolldom, aborter och överdosering av 

preventivmedel (5,15).  

 

I am not invited to weddings and other happy occasions...neighbours say I am  

manhoos (bringer of bad luck some don´t let their children near me because my saya  

(maligned shadow) will fall over them...especially female children are kept away in 

 case they become infertile (12,2013).  

  

I studier om kvinnor i Gambia och Iran beskrev kvinnorna en utsatthet i samhället speciellt 

ekonomiskt. Söner i familjerna fick ärva mer än döttrarna och änkor utan barn blev uteslutna 

ur vissa församlingar. Kvinnorna fick ingen försörjning från deras män eftersom hon ej fått 

några barn (5,6). Kvinnor med pengar kunde söka vård för barnlösheten och upplevde en 
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mindre rädsla att bli lämnad eller bli änka (5,6,7). ”If I lost my baby that is the 

end of my husband`s support. He will not give me courage or make me active or to feel  

supported unless I become pregnant again” (5,2018). Kvinnor i Punjab och Iran upplevde en 

rädsla för hemlöshet. Barn var det enda sätta för kvinnan att få säkerhet i ett äktenskap (6,12).  

 

Kränkande behandling från partnern  

I studier om kvinnor från Iran, Gambia och Punjab upplevde kvinnorna kränkande behandling 

av sin partner. Kvinnorna blev förödmjukade och förolämpades på grund av sin barnlöshet 

(3,5,12). Kvinnorna blev utsatta för verbal, emotionell och psykisk misshandel. ”My 

husband sometimes humiliates me due to my infertility and he insults me and my family” 

 (3,2013,s.43). I en studie om kvinnor i Punjab beskrev kvinnorna hot från maken att 

arrangera ett nytt giftermål om hon inte blev gravid (12). För att undvika förnedring av 

omgivningen i form av skämt, skvaller och rykten höll kvinnorna sin infertilitet för sig själv 

(2,5,8,11).  

  

Kvinnor från Iran, Punjab och Gambia utsattes av fysiskt våld. Maken ansågs sig har rätt att 

slå sin infertila fru. Kvinnor lämnade dock sällan sina män på grund av att äktenskapet 

innebar en social och kulturell plats för dem (3,5,12). ”My husband is very badtempered, he 

 tells me that -you were an old girl when I married you. you are infertile, too. It is your right 

to be beaten... if you feel uncomfortable here, go to your fathers house” (3,2013,s.43).  

 

Stöd och sjukvårdens betydelse  

 

Behovet av stöd  

Kvinnorna beskrev ett behov av stöd och skillnader sågs i stödet till kvinnorna. Några kvinnor 

fick stöttning från sin make eller partner och beskrev sina män som den viktigaste källan till 

stöd. Stödet var avgörande för välmående och för att överkomma känslor som misslyckande 

(2,6,7,8,15). ” He has become more caring due to this issue. He never ignores me and always

gives me assurance of his love by bringing presents for me. I also take care of him”  

(2,2016,s.186).  

  

En del kvinnor fann inte stöd i familjen utan sökte stöttning hos andra infertila kvinnor. De 

kände att familjen inte förstod och inte kunde sätta sig in i deras problem (1,2,8). Att stödja 

varandra i förhållandet beskrevs av kvinnorna som svårt (5). I två engelska studier beskrev 

kvinnor att få dela problemet med andra infertila par hjälpte dem känslomässigt (1,2). 
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Kvinnor fann stöd i olika forum på internet hos andra infertila kvinnor med samma problem 

(2). 

 

Påfrestningar och förväntningar från släkt  

Några kvinnor saknade stöd från familjen och upplevde påfrestningar och förväntningar från 

släkten istället. Kvinnorna kände press och behövde försvara barnlösheten inför släkten. 

Släktingarna förväntade sig barnbarn och ofta ställdes frågor om graviditet och barn 

(2,3,5,8,11,12,13,15,16). Barnlösheten ledde till en negativ inverkan på förhållandet med 

svärföräldrarna, som förväntande sig barnbarn. Kvinnorna upplevde att svärföräldrarna vände 

sig emot kvinnorna (11,12,16). I en studie från Jordanien upplevde kvinnorna en skuld 

eftersom makens familj var bekymrade över att inte släkten skulle föras vidare och satte press 

på kvinnorna. Kvinnor övervägde till och med polygami (13). Kvinnorna blev påhoppade från 

släkt och omgivning och anklagade att infertiliteten var deras fel (3,9,12,13,15).  

 

My husband´s grandma is ninety years old, almost every time I met her she keeps  

asking me if I have got pregnant. She is so desperate for seeing me to bear a child. 

I really think a child can keep the lineage of a family (16,2018).  

  

I studier om kvinnor från Ghana, Iran, Gambia, Turkiet och Jordanien upplevde kvinnorna 

som oftast levde under samma tak med många av släkten, påfrestningar av att bo tillsammans. 

Speciellt påfrestning sågs från svärmor som ofta var drivande i frågor kring barn. Kvinnorna 

upplevde ett krav från svärmor, som menade att sonen skulle lämna svärdottern för en annan 

fru (3,5,8,13,15).  I en studie från Sverige beskrev kvinnorna att förhållandet till 

svärföräldrarna försvårandes eftersom inget barn knöt dem samman (17).  

 

When he told his mother (regarding his test) she did not belive that her own son is 

a fault. Instead she blamed me... that I practice black magic and have somehow made  

her son infertile. After that she would not let me give my husband tea or food becouse 

I will mix something bad in it (12,2013).  

   

Sjukvårdens roll och betydelse  

Kvinnorna upplevde stödet viktigt från sjukvården och beskrev sjukvårdens betydelse. Det var 

av stor betydelse att läkarna och sköterskorna visade medkänsla för patienterna och att de 
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hade kompetens (2,4,11,14). I en sydafrikansk och amerikansk studie beskrev kvinnorna att 

information och rådgivning var viktigt, speciellt under pågående behandling (10,14).  

 

They (nurses) were very professionals but lacked knowledge about the IVF procedure. 

I asked them a few things but they could not reply. The clinic need to have someone  

on available at the clinic to talk to patients and assist with queries (14,2017,s.270).  

   

I studier från Turkiet, Kina och USA upplevde kvinnorna att läkarna var okänsliga. Kvinnorna 

beskrev att de kände de sig anklagade, från någon de trodde de skulle få stöd ifrån 

(7,8,14,16).  I en studie från Kina beskrev kvinnorna att det kändes som om de var en produkt 

och läkare höll sig bara till fakta och datum. Sjukvården upplevdes inte empatisk och 

kvinnorna upplevde en hjälplöshet och kände sig inte sedda. Kvinnorna menade att personalen 

inte brydde sig om känslor och beskrev sköterskorna som likgiltiga (16). En del kvinnor 

upplevde att de var ett experiment och trötta på att utsättas för smärtsamma undersökningar 

(7).  

When I met whit the doctor, he told me: You waited too long to get married because  

you wanted a carrer and now its too late to get pregnant at you age (I was 37). You 

want your cake and eat it too and you can´t have both (7,2013,s184).  

  

I en svensk studie upplevde kvinnorna en brist på professionellt stöd för att hantera sorgen 

som barnlösheten innebar. Inget stöd under behandlingarna gavs och kvinnorna förstod inte 

förrän efteråt att de var i behov av stöd. En oro fanns att man inte blivit ordentligt undersökt 

(17). ” I was very emotional that time (the doctor) just sat there looking at me. He did not  

know what to say to me ” (14,2017,s.268). Kvinnorna kände en frustration över bristande 

förståelse från sjukvårdspersonalen då kvinnorna upplevde att de var i behov av psykisk och 

emotionellt stöd (14,16). Några kvinnor beskrev att de inte visste att man skulle söka hjälp om 

man inte blev gravid. När de till slut sökte vård var det för sent (11). Kvinnor uttryckte att de 

tyckte att information om infertilitet skulle vara mer tillgängligt (14). I studier från England, 

USA och Turkiet hoppades kvinnorna på nya terapier och behandlingsformer i framtiden 

(1,6,7). Kvinnor från England, Ghana, Turkiet och Punjab beskrev att de tog hjälp av 

alternativa behandlingsformer när inte den medicinska behandlingen fungerade (1,8,12,15). I 

en studie från Ghana beskrevs hur kvinnor hade sex med flera partner för att bevisa sin 

fertilitet (15).  
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She (the healer) used to put in my vagina some bootian (herbs)... it was very painful...  

with buring sensation and numbness of legs. I felt nauseous all the time, she  

continued doing this for 5 daysafter which we were supposed to have intercourse, 

 that was awful...painful  (12,2013). 

 

Att hantera den nya livssituationen   

 

Religiös tilltro  

För att hantera sin livssituation och finna en mening med att vara barnlös tog kvinnor hjälp av 

en tro eller religion (2,6,7,8,12,15,16). Att tillhöra en religion och ha en tro kunde hjälpa dem 

att lättare hantera den psykiska påverkan (2,16). ”I trust that god will give me a 

baby someday, someday when God thinks I am ready to be a good mother” (6,2017). I studier 

från Kina och Ghana använde kvinnor böner och sin tro på Gud för att få styrka att övervinna 

infertiliteten, klara av att leva utan barn eller hopp om ett barn i framtiden (15,16). I en studie 

från Turkiet använde kvinnorna en spirituell handlingsplan, antingen genom att hitta tröst i 

religionen eller andra spirituella metoder (8).   

 

 I read that a woman who can not have a baby will be in the best spot in heaven. She 

 will be bestowed with a shining baby in a swaddle. Think about it, people get to have  

babies through pain the world. But there [in heaven], shining babies will be given to 

 us. I mean it is better. There would be no pain and no work. Isn't that nice? 

(8,2014,s.247).  

 

Kvinnor i Iran tolkade deras ofrivilliga banlöshet som ett test på deras tro. Andra kvinnor såg 

det som ett straff för deras misstag tidigare i livet. Kvinnor kunde även tappa tron på Gud när 

han inte gav dem ett barn (6). I en studie framkom det att kvinnor från Pakistan använde 

religiösa seder genom böner och sin tro på Allah. Detta hjälpte dem att acceptera situationen 

och vara tacksamma över att de inte var i en värre situation (2).   

 

I don´t know how to put it- whether it is God or nature, you sometimes question God, 

and think, ” He is unjust.” But then you ask, ”Is there a God?” because I see that He 

grants kids to those who throw them on the street, who do not want them, and who 

commits ceimes. What could I have done to deserve such punishment? What crimes 

did I do to serve this sentence (8,2014,s.247). 
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Känslomässig hantering    

Att använda sig av en copingstrategi var en viktig del för kvinnorna i Ghana för att kunna 

acceptera och fortsätta livet utan barn. Viktiga delar i den känslomässiga hanteringen var att 

hitta en inre styrka, självförtroende och en acceptans av deras öde för att kunna fokusera på 

framtiden (15). Kvinnor försökte hantera sin ofrivilliga barnlöshet genom att undvika sociala 

sammanhang där det fanns barn närvarande (2,15) samt försökte hålla sig sysselsatta i den 

graden att det inte fanns allt för mycket tid att tänka på deras infertilitet (2).  ”I try 

to distract my attension by involving myself in another creative projekt. I try to make it more  

vibrant” (2,2016).  

 

För att acceptera och hitta mening i livet med infertiliteten tänkte kvinnor i studier från Kina 

på fördelarna med att inte ha några barn. Att de skulle få mer fritid, kunna spara mer pengar 

och få tid för annat i livet (11,16). Kvinnor motiverade sig genom att det redan fanns så 

många människor i världen som inte hade det bra och varför då sätta ett till liv till jorden (11). 

“In a way, the world is already overcrowded and there are already many children living in  

orphanges that required care, I do not need to have my own” (11,2010,s508). Trots smärtan, 

sorgen, skulden och ilskan över att inte kunna bli mamma uppgav kvinnorna att infertiliteten 

hade gett dem möjlighet att uppleva moderskapet på ett annat sätt. Genom att ta hand om 

andra barn i släkten eller behövande barn i samhället fick de uppleva moderskapet (13).   

 

One of my sisters children has special needs and I have spent great deal of time whit  

him. I am as much mother of him as my sister is. I sometimes wonder if God made me 

infertile so that would have time needed to devote to my nephew (13,2012,s.186).   

  

När kvinnor i en studie från Kanada insåg att det de inte skulle få några barn var det viktigt att 

få förståelse och en mening med infertiliteten. Detta gjorde de genom att reflektera över deras 

tidigare val och handlingar i livet. Kvinnorna försökte acceptera att deras barndomsdröm inte 

skulle gå i uppfyllelse utan de fick omprioritera livet och föreställa sig ett liv utan barn (9).  

 

Tankar inför framtiden    

 

Rädsla inför framtiden   

Kvinnor med ofrivillig barnlöshet beskrev sina tankar om framtiden på olika sätt. I studier  

från England, Turkiet och Sverige upplevde kvinnorna en oro för framtiden och en rädsla att 

bli ensam (2,8,17). Kvinnorna var rädda att ingen skulle ta hand om dem när de blev gamla 
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och bekymrade sig över att inte fullgöra sina skyldigheter att ta hand om barnbarnen (8). I en 

iransk studie beskrev kvinnorna att de slutade planera för framtiden och såg ingen framtid 

utan barn (13). I en studie från Italien upplevde kvinnorna en oro att den hormonella 

behandlingen skulle ge besvär eller sjukdomar i framtiden (4). I en amerikansk studie 

framkom kvinnornas oro inför framtiden och döden och att bli bortglömd 

(7).  ”When I die, who will put flowers on my grave?” (7,2013, s.185).  

 

Att bli mamma genom adoption  

I en studie från England uttryckte kvinnorna att adoption var ett tänkbart alternativ för att 

tillfredsställa sitt modersbehov. I samma studie beskrevs att kvinnor från Pakistan inte såg en 

framtid om barnet inte var deras biologiska. Adoption beskrevs vara den tredje världens 

problem och inte ett alternativ för dem. Kvinnorna uttryckte en rädsla att det adopterade 

barnet skulle lämna dem (2). I en studie från Kina upplevde kvinnorna att adoption inte var ett 

alternativ (11). I en amerikansk studie upplevde kvinnorna att var det lång väntan på adoption 

och kvinnorna var rädda att de skulle bli för gamla innan de fick adoptera (7.) I en studie om 

kvinnor i Punjab fanns ett stort motstånd mot adoption. Om ett barn skulle adopteras var det 

att föredra om barnet kom från makens släkt och oftast adopterades tredje eller fjärde dottern 

från någon i makens syskons familj. Kvinnor upplevde en rädsla att deras adopterade barn 

skulle tas ifrån dem (12).  

 

Last year when my daughter turned four years, her real mother came... woh e gai meri 

bachi o (took my daughter away). I was left alone... I have kept all her things and I  

see them daily... I miss her so much (12,2013). 

  

Hålla fast vid hoppet  

Kvinnorna beskrev att hoppet och en positiv inställning gav kraft och motivation att fortsätta 

med infertilitetsbehandlingen för att uppnå drömmen att bli mamma (1). Kvinnor beskrev att 

de slets mellan tankar av hopp om ett barn och att vara realistiska inför framtiden (4).  

 

You plan your next move and I mean everbody who´s been through this will say that  

it´s that, that´s why you keep going because if you´re planning the next move, there is 

a hope for the next time (1,2017,s.330). 



 

25 
 

6. Diskussion 

  
Huvudresultat  

 

I studiens resultat framkom kvinnors känslor av ofrivillig banlöshet som var sorg, skuld, 

skam, ångest och en känsla av att vara misslyckad som kvinna. Studien visade hur ofrivillig 

barnlöshet påverkade kvinnans relationer och förhållanden på olika sätt samt hade en negativ 

inverkan på samlivet. Kvinnorna beskrev ett undvikande beteende och isolering från 

omgivningen för att undvika frågor och kommentarer. Kvinnor upplevde skillnader i stöd. De 

beskrev stöttning från partnern viktigt och fann stöd hos andra infertila kvinnor men saknade 

ett professionellt stöd från sjukvården. Kulturella skillnader bland kvinnorna sågs i kränkande 

behandling från partner och utanförskap. Kvinnorna hanterade sin livssituation på flera sätt. 

Genom religiös tro och känslomässig hantering kunde kvinnorna få styrka att komma vidare i 

livet. 

 

Resultatdiskussion   
 

I resultatet framkom hur ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnans psykiska hälsa. Lalos et al. 

(1985) beskrev hur infertilitetskrisen innebar psykosociala och medicinska konsekvenser för 

kvinnan och som kunde leda till en existentiell kris. I resultatet framkom globala likheter på 

kvinnors mentala hälsa, som sämre självkänsla och sämre välmående. Resultatet kan styrkas 

genom studier från olika länder. En studie från Iran av Hesam, Taghipour, Resekhi och 

Hesam (2017) visade att 45 procent av de infertila kvinnorna som var med i studien hade 

psykiska besvär. Infertila kvinnor hade mer besvär med depression, ångest och sömnproblem 

än vad fertila kvinnor hade. I en amerikansk studie av Raque-Bogdan och Hoffman (2015) 

framkom att både kvinnor med primär och sekundär infertilitet drabbades av sämre 

välmående och stress.  Känslor av stress visade sig hos 80 procent av kvinnor i en studie som 

var ofrivilligt barnlösa (Patel et.al, 2017).  I en studie från Nederländerna av Kaliarnta, 

Nihlén-Fahlquist, och Roeser (2011) beskrevs att IVF behandlingen påverkade kvinnorna 

både psykiskt och emotionellt.   

 

I studiens resultat framkom att kvinnor upplevde en förlorad identitet som kvinna och att 

deras kroppar hade svikit dem. Resultatet stärks från en spansk studie av Fernández Sola, 

Martinez-Caba, Hernandez-Padilla, Carmona-Samper och Granero Molina (2016) som 

beskrev att kvinnor som var ofrivilligt barnlösa inte kände sig fulländade som kvinnor och att 

kvinnligheten var starkt sammanlänkad med moderskapet. Studiens resultat visade att kvinnor 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0005796715300747#bib46
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0005796715300747#bib46
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i Kanada och Kina upplevde ånger över att de satsat på utbildning och karriär innan 

familjelivet. Detta beskrevs även i en studie av Williamson och Lawson (2015) att unga 

kvinnor i Kanada ville satsa på utbildning och karriär innan familjelivet. Att hitta en partner 

och vara i en stabil relation var viktiga faktorer för unga kvinnor.    

 

Kvinnor runt om i världen med ofrivillig barnlöshet uppvisade ett undvikande beteende som 

ledde till isolering. Kvinnorna beskrev ett undvikande av sociala tillställningar med gravida 

och barn. Kvinnornas undvikande beteende och isolering kan styrkas i en kanadensisk 

litteraturöversikt av Chachamovich et al. (2010) som beskrev att infertila kvinnor uppvisade 

en sämre social funktion.  I en studie av Hesam et al. (2017) framkom att 45 procent av de 

infertila kvinnorna som var med i studien hade sociala svårigheter och fungerade sämre 

socialt.   

 

Kulturella skillnader framkom i resultatet. I studier om kvinnor från Iran, Ghana och Punjab 

upplevde kvinnorna kränkande behandling och utanförskap av omgivningen och fysisk och 

psykisk misshandel från närstående. Våld mot kvinnor förekommer i hela världen och är 

den allra vanligaste kränkningen och drabbar kvinnor genom fysiskt, sexuellt och psykiskt 

våld. 35 procent av alla kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång 

under sitt liv (Berglund och Lindmark, 2016). En orsak till stigmatisering av ofrivillig 

barnlöshet beror på okunskap bland människor. I Pakistan råder fortfarande en tro på att onda 

och övernaturliga krafter orsakar infertilitet, särskilt bland personer med lägre 

utbildningsnivå. (Ali et al., 2011). Tidskriften The Lancet belyser i en artikel ojämlikheter och 

kvinnosynen i världen som påverkar kvinnor och barns hälsa och välbefinnande. Att arbeta 

med ojämlikhet mellan könen och restriktiva könsnormer leder till fördelar för hälsan och 

utveckling speciellt för kvinnor och barn (Heise et al., 2019).   

 

Ofrivillig barnlöshet påverkade förhållandet negativt genom spänningar och påfrestningar. 

Påfrestningar på förhållandet förklarades i en iransk kvantitativ studie av Hesam et al. (2017) 

där det framkom att hos infertila par sågs en större utsträckning av infertilitetsinducerade 

psykiska problem som ledde till spänningar mellan paret, vilket i sin tur ledde till separation 

och skilsmässa.  I en litteraturöversikt från Kina av Ying, Wu och Luke (2015) beskrevs hur 

både män och kvinnor drabbades i förhållandet på grund av infertilitet. Infertilitet hade en 

negativ påverkan på det existentiella, fysiska, emotionella och personliga planet hos både 

mannen och kvinnan. I resultatet framkom att barnlösheten hade en negativ inverkan på parets 
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samliv och kvinnor i Sverige beskrev hur sexuella problem varit orsaken till separation. 

Påverkan på samlivet kan styrkas i studier av Lalos et al. (1985) och Wirtberg, Möller, 

Hogström, Tronstad och Lalos (2006) som beskrev hur sexualiteten blev påverkad hos 

infertila par och kunde bli en belastning. I de fall infertiliteten hade lett till en separation var 

det männen som hade lämnat kvinnorna.  

  

Resultatet visade att kvinnorna använde religiösa och känslomässiga sätt att hantera sin 

livssituation. Resultatet kan styrkas genom en studie om spirituella aspekter om kvinnor som 

var ofrivillig barnlösa från Portugal av Romeiro, Caldeira, Brady, Timmins och Hall (2017). 

Infertilitet påverkade parets holistiska existens och ett andligt behov sågs hos individer som 

drabbats av infertilitet. Motgången i infertiliteten väckte andliga behov och andliga 

handlingsstrategier och kunde förbättra parets förmåga att övervinna lidande. I studie av 

Wirtberg et al. (2006) beskrevs hur kvinnorna klarade av sin barnlöshet genom att ta hand om 

andra, till exempel barn till vänner eller släktingar, äldre föräldrar eller djur. I resultatet 

framkom kvinnors tankar om adoption. Möjligheten och alternativet till att bli mamma genom 

adoption såg olika ut i olika kulturer och länder. I vissa kulturer var adoption inte accepterat. I 

en studie av Daniluk och Hurtig-Mitchell (2003) framkom det att adoption kunde förbättra 

kvinnors negativa stress som infertiliteten ledde till.  

 

Skillnader kunde ses av upplevelser av stödet till kvinnorna. Några kvinnor upplevde ett 

betydelsefullt stöd från partner medan andra kvinnor upplevde ett sämre stöd från partnern. 

Detta resultat kan förklaras genom en studie av Lalos et al. (1985) som beskrev att paret 

kunde befinna sig i olika faser i infertilitetskrisen, vilket ledde till att de hade svårt att förstå 

och ge varandra stöd. I resultatet framkom att kvinnorna saknade ett emotionellt stöd från 

sjukvården. Brist på emotionellt stöd från sjukvården sågs i en studie av Read et al. (2014) 

som beskrev att infertila par hade ett behov av psykosocialt stöd och att stöd inte fanns 

tillgängligt. Där brist på förståelse och ett emotionellt stöd från personalen saknades. Lalos et 

al. (2015) belyser att psykosocial rådgivning bör erbjudas alla par eftersom 

infertilitetsprocessen är påfrestande för paret och kan orsaka psykiska påverkningar.   

 

Med detta resultat som beskrev kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet skulle det 

teoretiska perspektivet kunna implementeras och ge barnmorskor stöd i att bemöta ofrivillig 

barnlösa kvinnor. Johansson (2010) beskrev att kvinnans upplevelser låg som grund för den 

professionella barnmorskans förhållningsätt för att kunna ge kvinnorna resurser i att hantera 
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sin situation. Resultatet beskrev kvinnors känslor, tankar, beteende och upplevelser av 

ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv och skulle kunna ge barnmorskan mer kunskaper 

och förståelse för barnlöshetsprocessen. 

 

Etikdiskussion  

 

Instrumentet JBI-QARI användes vid bedömningen för att utvärdera och säkerställa kvaliteten 

av samtliga artiklar (The Johanna Briggs Institute, 2017).  I resultatet hade två av de 17 

artiklarna inte ett tydligt etiskt godkännande. Eftersom ett etisk övervägande fanns och syftet 

var att skydda kvinnorna valde författarna att inkludera artiklarna. I de övriga 15 artiklarna 

framgick ett tydligt etiskt godkännande av en etisk kommitté. Studien var en kvalitativ 

metasyntes och inget etisk godkännande behövdes inhämtas från en etisk kommitté. Data har 

syntetiserat utifrån andra studier och författarna till denna studie har inte varit i kontakt med 

någon av kvinnorna som varit med i studierna. 

 

 

Metoddiskussion  

 

Författarna har använt en metasyntes med metaetnografisk ansats som analysmetod. En 

kvalitativ forskning kan användas inom olika forskningsområden och med fördel användas 

när man undersöker personers erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser inom ett specifikt 

område (Noblit och Hare, 1988). Metasyntes är en relativt ny analysteknik för att utforska 

kvalitativ forskning. Metasyntes är en viktig teknik för kvalitativa forskare och kan inom 

hälsosjukvården ge en fördjupad förståelsen av sammanhang inom olika områden. En 

metasyntes lyfter de redan publicerade artiklarna resultat och ämne. Författarna anser att en 

metasyntes var en passande och trovärdig metod som lämpade sig för att beskriva kvinnors 

upplevelse av ofrivillig barnlöshet (Walsh och Downe, 2005).   

 

För att bevisa att studien håller en god kvalité är studiens trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet viktiga delar. Att författarna kan visa att resultatet är rimligt och giltigt visar 

trovärdigheten. Genom att använda ett pålitligt bedömningsinstrument och redovisa studiens 

replikerbarhet kan giltighet delvis bevisas. Att belysa på vilket sätt som författarna till studien 

är bekanta med forskningsmiljön kring det valda ämnet ökar trovärdigheten. Författarna ska 

vara medvetna om sin egen förförståelse till ämnet som ska undersökas och ta ställning till hur 

detta kan påverka resultatet för att visa pålitlighet. Bekräftelsebarhet handlar om att 

analysprocessen är tydligt beskriven genom att författaren redogör hur studien kan replikeras. 
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I sista delen ska författarna av en studie fundera över hur resultatet kan vara överförbart i en 

annan kontext, grupp eller situation. För att uppnå detta ska trovärdigheten, pålitligheten och 

bekräftelsebarheten vara säkrad (Mårtensson och Fridlund, 2017).  

 

För att säkerställa kvalitén i studien och få en objektiv bild av artiklarna och därmed öka 

studiens giltighet har författarna använt sig av Johanna Briggs kvalitetsbedömnings 

instrument (The Johanna Briggs Institute, 2017). Artiklarna poängsattes där varje ifylld punkt 

gav poäng. Artiklarna delades in i låg, medelhög och hög kvalité och endast artiklarna av hög 

kvalité inkluderades. Hela processen har genomförts gemensamt av författarna för att öka 

reliabiliteten i bedömningsinstrumentet.   

 

Författarna har genomfört pilotsökningar i syfte att testa tänkbara sökord som gav artiklar som 

svarade på syftet. Flera sökord i olika kombinationer har använts men gav inga nya träffar. 

Pilotsökningar har gjorts för att få mer insyn i ämnet ofrivillig barnlöshet och därmed stärka 

tillförlitligheten samt giltigheten i uppsatsen (Mårtensson och Fridlund, 2017). En systematisk 

litteratursökning har gjorts med sökorden i olika kombinationer. Detta för att sökningarna 

skulle bli replikerbar, som är av stor vikt för att öka trovärdigheten och giltigheten i en studie 

(Polit och Beck, 2012). Olika sökkombinationer har gjorts i databaserna vilket kan ses som en 

svaghet då detta kan påverka studiens resultat. Att använda samma sökkombinationer är 

enligt Polit och Beck (2012) bättre för att finna tillgänglig forskning kring ämnet. Författarna 

valde att använda olika sökkombinationer för att få ett ökat antal träffar och artiklar till 

resultatet.   

 

Eftersom engelska inte är författarnas modersmål fanns en risk för feltolkning. För att undvika 

feltolkningar användes översättningsverktyg vid tolkningen av artiklarna och 

bedömningsinstrumentet. När studiers resultats tolkades och sedan skrevs till nytt resultat 

fanns risk att något feltolkades som kunde hota tillförlitligheten i studien. Författarna är 

medvetna om hur deras egen förförståelse kan påverka tolkningen av ett resultat (Walsh och 

Downe, 2005). Författarna har undvikit plagiering genom att efter resultatet tolkats skrivits 

om för att skapa ett nytt resultat. Författarna har försökt sträva efter att vara opartiskt, och haft 

ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt (Polit och Beck, 2012). Författarna av denna 

studie har arbetat som sjuksköterskor under flera år och har även kommit i kontakt med 

ofrivillig barnlösa kvinnor under den verksamhetsförlagda utbildningen som 

barnmorskestudenter. Författarna är bekanta med forskningsmiljön och ämnet ofrivillig 
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barnlöshet vilket kan öka trovärdigheten för uppsatsen. Författarna var medvetna om sin egen 

förförståelse till ämnet och tagit ställning till hur detta kunde påverka resultatet. För att visa 

pålitligheten i studien har författarna varit opartiska och inte lagt någon egen värdering eller 

tolkning i resultatet (Mårtensson och Fridlund, 2017). 

  

Slutsats  

  

Ofrivillig barnlöshet är stigmatiserande och påverkade kvinnors psykiska hälsa genom sorg, 

skuld, ångest och en upplevelse av att känna sig misslyckad som kvinna. Att bli mamma var 

för många kvinnor en dröm de alltid haft och när de drabbades av infertilitet fick de en 

livskris. Ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnors relationer till omgivningen vilket ledde till 

isolering, utanförskap och kränkningar. Beroende på var i världen kvinnor levde fick ofrivillig 

barnlöshet och stigmatiseringen av innebörden olika betydelser och påverkan på kvinnors liv. 

Kvinnor i utsatta länder hade begränsade rättigheter och sämre möjlighet att påverka sin egen 

reproduktiva hälsa. Faktorer som påverkade var ekonomi, tillgänglighet till sjukvård och 

kvinnans status i samhället. Den nya livssituationen hanterades av kvinnorna genom en 

religiös tro eller känslomässig hantering.  

 

Ofrivillig banlöshet är en funktionsnedsättning som är dold för omgivningen. De genomgår ett 

sorgearbete och en existentiell kris i tystnad. Stöttning från partner och att känna sig förstådd 

av kvinnor i samma situation var viktigt för kvinnan. I resultatet framkom att kvinnor saknade 

ett emotionellt stöd från sjukvården. En ökad förståelse över kvinnors upplevelse av ofrivillig 

barnlöshet ger ett viktigt verktyg för barnmorskan i arbetet med att förbättra kvinnors sexuella 

och reproduktiva hälsa. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Som barnmorska är det viktigt att i mötet med kvinnor vara medveten om att barnlöshet är 

stigmatiserande i vissa kulturer mer än andra. Denna studie beskrev kvinnors upplevelser av 

ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv. Resultatet beskrev kvinnors upplevelse, 

beteende, känslor och hantering av ofrivillig barnlöshet. Resultatet ger en ökad förståelse för 

ofrivillig barnlöshet och ett stöd för barnmorskan i mötet med kvinnorna.  Barnmorskans 

arbete globalt med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ger en ökad tillgång till 

sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning och säkra aborter. Ett viktigt arbete för att 

kvinnor senare i livet ska kunna bli gravida. Barnmorskan agerar i många länder som 
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talesperson för kvinnor, gör den “omyndige” kvinnas röst hörd och kämpar för kvinnans 

rättigheter. Barnmorskan har en unik roll var än i världen hon arbetar. Som professionell 

barnmorska är det viktigt att veta hur man stödjer och hjälper kvinnor med ofrivillig 

barnlöshet för att de lättare ska kunna hantera sin situation och stärka deras sexuella och 

reproduktiva hälsa. 

  

Förslag till vidare forskning  

 

SRHR är avgörande för en hållbar utveckling för kvinnor. SRHR inverkar på kvinnans 

välbefinnande, hälsa, ekonomi och har sin grund i jämställdhet. Försök att uppfylla SRHR för 

alla har minskats på grund av svagt politiskt engagemang, otillräckliga resurser, 

diskriminering av kvinnor och en ovilja att ta upp frågor som rör sexualitet. Nästan 4,3 

miljarder människor i reproduktiv ålder världen över kommer inte kunna uppnå sin SRHR 

under livet. En fortsatt strävan behövs för att förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva 

hälsa globalt.  

 

Kvinnor med ofrivillig barnlöshet drabbades av sorg och depression. En okunskap och en 

tystnadkultur kring infertiliteten beskrevs av kvinnorna som ledde till att de hanterade sin sorg 

i tystnad. Ett sorgearbete som tidigare i detta arbete har beskrivits som en infertilitetskris som 

försvåras då sorgen är dold för omgivningen. Ofrivillig barnlöshet bör lyftas som ämne för att 

sprida kunskap och för att kvinnor ska kunna våga prata om sin situation utan stigmatisering.  

I denna studie framkom även att kvinnor upplevde ett bristande stöd och kompetens från 

hälsosjukvården. Vidare och aktuell forskning behövs för att ge barnmorskor och 

vårdpersonal ytterligare kompetens och redskap de behöver för att stödja kvinnor med 

ofrivillig barnlöshet.  
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fenomenologisk 

analys. 
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upplevde ångest, depression och 
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Moghadam, Z., 

Salsali, M., 

Eftekhar-

Ardabily, H., 

Vaismoradi, M 

& Ramezanzad, 
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Experiences of 
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women: A qualitative 

study. 
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intervjuer. 

Innehållsanalys.  
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infertilitet.  
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äktenskaplig instabilitet, Social isolering, 

och förlust av självförtroende. Infertilitet 

påverkade det psykologiska och sociala 

välbefinnandet. Kunskaper om kulturella 

faktorer var viktigt för vårdpersonalen för 

att tillhandahålla en högkvalitativ vård. 
 

 

Hög 

4 Cipolletta, S & 

Facciob, E. 

(2013).  

Italien. 

Time experience 

during the assisted 

reproductive journey: a 

phenomenological 

analysis of Italian 

couples’ narratives. 
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undersöka italienska 

pars upplevelse 

under infertilitets 

behandlingen. 
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5 Dierick, S., 

Rahbari, L., 

Longman, C., 

Jaiteh. F. & 
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qualitative study on the 

implications of 

infertility on women’s 

lives in urban Gambia 
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konsekvenserna av 
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kultur och sociala 

positioner.  
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Tematisk analys.  
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Kvinnor med infertilitet konfronterades 

med ekonomiska problem, socialt stigma 

samt emotionellt och fysiskt våld i deras 

äktenskap. 

 

 

Hög  

6 Direkvand 

Moghadam, A. 

& Mozafari, M. 

(2017).  

Iran. 

Exploring the 

Experiences of Living 

with Infertility in 

Menopausal Women in 

Iran, A Qualitative 

Study 

Beskriva 

menopausala 

kvinnors upplevelse 

av infertilitet. 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys.  

17 kvinnor som 

är ofrivilligt 

barnlösa.   

Sex huvudteman identifierades; psykiska 

faktorer, fysiska faktorer, övertyckels och 

religion, sociala relationer, instabilitet i 

livet och strategier. Identifiering av 

upplevelser och kulturens påverkan var 

viktigt för att kunna utveckla vårdtjänster. 

 

Hög  

7 Ferland, P., & 

Caron, S. L. 

(2013) 

USA 

Exploring the longterm 

impact of female 

infertility: A 

qualitative analysis of 

interviews with 

postmenopausal 

women who remained 

childless. 

Undersöka de 

långsiktiga 

effekterna av 

infertilitet för 

kvinnor som 

diagnostiserats som 

infertila för 10 år 

sedan och som 

 förblev barnlösa. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

hermeneutisk 

metod. 

Djupa intervjuer. 

Kodning och 

kategorisering 

med induktiv och 

deduktiv analys 

 

12 kvinnor som 

var ofrivilligt 

barnlösa 

Resultaten presenterades i tre livssteg: när 

kvinnorna fick reda på att de var infertila, 

att lära sig leva med det och acceptera 

infertiliteten efter menopaus. Resultatet 

gav en större medvetenhet i de långsiktiga 

effekterna av infertilitet och barnlöshet 

 

Hög 

8 Karaca, A., & 

Unsal, G.  

(2015) 

Turkiet 

Psychosocial Problems 

and Coping Strategies 

among Turkish 

Women with Infertility 

 

Syftet var att 

bestämma de 

faktorer som 

påverkade 

psykosociala 

problem och 

copingstrategier som 

fanns hos infertila 

turkiska kvinnor 

 

Mixed metod. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Djupa intervjuer.  

Innehållsanalys. 

 

24 kvinnor som 

var ofrivilligt 

barnlösa. 

 

Nio huvudteman upptäcktes; betydelsen av 

att vara barnlös, negativ självbegrepp, 

psykologiska effekter, socialt tryck, socialt 

stöd, socialt tillbakadragande och 

isolering, andlig hantering, vårdande av 

hopp / omstrukturering av livet och handha 

traditionella metoder 

 

 

 

Hög 

 



 

40 
 

9 Koert, E., & 

Daniluk, J. C. 

(2017). 

Kanada 

 

When times runs out: 

reconciling permanent 

childlessness after 

delayed childbearing. 

 

 Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av 

permanent 

barnlöshet hos 

kvinnor som var sena 

i barnafödsel. 

 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

 

 

15 kvinnor som 

var ofrivilligt 

barnlösa. 

 

Känsla av sorg, förlust, ånger, tystnad, 

isolering. Upplevde att vara utomstående i 

en värld av mammor. Upplevde att bli 

dömd och felaktiga antaganden. Känsla av 

maktlöshet. Upplevde försoning acceptans. 

 

Hög 

 

10 Loftus, J. & 

Androit, A. L. 

(2012).  

USA 

 

“That's What Makes a 

Woman”: Infertility 

and Coping with a 

Failed Life Course 

Transition 

 

Syftet var att 

undersöka 

copingstrategier hos 

infertila kvinnor och 

hur infertiliteten har 

påverkat 

självkänslan. 

Kvalitativ metod. 

Djupa Intervjuer 

med öppna frågor.  

Textanalys med 

hjälp av ett 

dataprogram 

40 kvinnor med 

infertilitet 

deltog 

 

Flera kategorier identifierades: 

Förändringar i sig själv, uteslutning och 

sociala situationer. Infertilitet upplevdes 

som en misslyckad livscykelövergång 

bland kvinnorna. 
 

 

Hög 

 

11 Loke Y, A., Yu, 

P. L & Hayter, 

M. (2010).  

Kina. 

 

Experiences of 

subfertility among 

Chinese couples in 

Hong Kong: a 

qualitative study. 

 

Denna studie syftade 

till att undersöka de 

levda erfarenheterna 

av infertilitet bland 

kinesiska par i Hong 

Kong. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer 

Fenomenologisk 

analys. 

 

 7 kvinnor och  

4 män med 

infertilitet. 

Kvinnorna upplevde känslor av 

ofullständighet, skuld, skam och isolering 

från den fertila världen. Kvinnorna 

erkände att infertiliteten medförde 

konsekvenser i deras äktenskap och 

ångrade att de inte sökt hjälp tidigare. 

Vissa effektiviserade situationen genom att 

finna orsaker som var fördelaktiga med att 

vara barnlösa. 

 

Hög 

 

12 Mumtaz, Z., 

Shahid, U. & 

Levay, A. 

(2013).  

Kanada. 

Understanding the 

impact of gendered 

roles on the 

experiences of 

infertility amongst 

men and women in 

Punjab. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka och 

jämföra hur genus 

ideologier, 

värderingar och 

förväntningar formar 

kvinnors och mäns 

upplevelser av 

infertilitet i Pakistan. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv metod.  

Djupa intervjuer. 

Tematisk induktiv 

analys. 

 

12 kvinnor och 

8 män med 

infertilitet. 

De Pakistanska kvinnornas upplevelser av 

den ofrivilliga barnlösheten är att den 

drabbat dem både psykosocialt, socialt, 

känslomässigt och fysiskt. De har upplevt 

psykisk och fysisk misshandel och 

utanförskap 

 

 

Hög 

 

13 Obeisat, S., 

Gharaibeh, 

K.M., Oweis, A 

& Gharaibeh, 

H. (2012). 

Jordanien. 

 

 

 

Adversities of being 

infertile: the 

experience of 

Jordanian women. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva och tolka de 

erfarenheter och 

svårigheter som de 

infertila Jordanska 

kvinnorna ställdes 

inför, beskrivna 

genom deras eget 

perspektiv. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv metod. 

Semistruktur 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

 25 kvinnor som 

var ofrivilligt 

barnlösa. 

 

Svårigheten med att vara en ofullständig 

varelse, de sociala svårigheterna av att 

vara infertil, svårigheten med en annan fru, 

svårigheterna med förändringar i 

äktenskapet är saker kvinnorna upplevt. 

 

 

Hög 

 

14 Pedro, A &. 

Faroa, B.  

(2017) 

Sydafrika.  

 

Exploring the lived 

experiences of 

infertility treatment 

and care by 

involuntarily childless 

women 

 

Undersöka infertila 

kvinnors upplevelser 

av 

fertilitetsbehandling 

och vård i Sydafrika  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

21 kvinnor med 

ofrivillig 

barnlöshet  

Fyra huvudteman; brist på medkänsla hos 

vårdgivare, behov av psykosocialt stöd 

från vårdgivare, ekonomiskt stöd och 

fortbildning för vårdpersonal. Deltagarna 

uttryckte behov att vårdpersonal skulle 

vara uppmärksam på känslomässig och 

psykologiska behov. 

 

 

Hög 

15 Tabong, P.T-N 

& Adongo, P.B. 

(2013).  

Ghana 

Infertility and 

childlessness: a 

qualitative study of the 

experiences of infertile 

couples in Northern 

Ghana. 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheterna hos 

infertila par i norra 

Ghana. 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer, djupa 

intervjuer och 

diskussioner. 

Tematisk analys.  

 

18 kvinnor och 

15 män med 

ofrivillig 

barnlöshet.  

Kvinnorna i norra Ghana upplevde sig 

deprimerade, frustrerade, oro, avundsjuka, 

ilska, olyckliga, negativ inverkan på den 

sexuella relationen till sin partner, hos 

vissa ett bristande stöd från familjen, stress 

och social stigmatisering 

 

 

 

Hög  

16 Tiu, M., Hong, 

J., Cheng, V., 

Kam, C. & Ng, 

B. (2018).  

Kina 

Lived experience of 

infertility among Hong 

Kong Chinese women 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva kvinnors 

upplevelser av 

infertilitet och öka 

förståelsen för hur 

infertilitet påverkar 

kvinnors liv.  

 

Kvalitativ metod.  

Semi 

strukturerande 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

13 kvinnor som 

var ofrivilligt 

barnlösa.  

Fyra teman; kulturell börda i kinesisk 

familj, psykologisk nöd: isolering orsakad 

av avund, besvikelse över reproduktiva 

hälsovårdstjänster och självmedkänsla och 

religion som hanteringsstrategier 

 

 

 

Hög  

17 Volgsten, H., 

Skoog 

Svanberg, A., & 

Olsson, P. 

(2010).  

Sverige 

Unresolved grief in 

women and men in 

Sweden three years 

after undergoing 

unsuccessful in vitro 

fertilization treatment 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor och män 

som genomgått 

misslyckad IVF 

behandling och som 

fortsatt var barnlösa 

3 år efter avslutad 

behandling. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

10 kvinnor och 

9 män som var 

ofrivilligt 

barnlösa.  

Resultatet i studien visade att kvinnorna 

upplevde fortsatt sorg över misslyckandet 

av IVF behandlingen samt en sorg över att 

vara barnlös. Kvinnorna klandrade sig 

själva för barnlösheten. 

 

 

Hög  
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