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Sammanfattning: 

Infertilitet finns över hela världen och kan drabba alla kvinnor. År 2010 led 1,9 % av världens 

kvinnor av primär infertilitet och 10,5 % av sekundär infertilitet. Sjuksköterskan behöver 

kunskap om kvinnors upplevelse av infertilitet för kunna vårda patienter utifrån ett 

personcentrerat perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av 

infertilitet. Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Data 

analyserades med kvalitativ textanalys.  Resultat: Resultatet påvisade att infertiliteten 

påverkade kvinnornas uppfattning av sig själva och omvärlden, men även relationer med 

närstående och omgivningen. Således var upplevelsen av infertilitet inte bara kopplad till 

kvinnornas självkänsla, utan till hela deras liv. Infertiliteten skapade starka känslor, 

utanförskap och isolering var vanligt förekommande upplevelser. Slutsats: Kvinnors 

upplevelser av infertilitet grundade sig inte endast i barnlöshet, utan identifierade hela 

kvinnan som individ. Mötet mellan sjuksköterskan och kvinnan kan utvecklas genom en 

djupare förståelse och en ökad kunskap om hur kvinnor upplever sin infertilitet. 
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1 Introduktion 
Infertilitet förekommer i hela världen och cirka 15 % av alla par i fertil ålder lider av 

infertilitet (World Health Organization [WHO], 2010). Det finns många orsaker till infertilitet 

och en av dem är den ökade medelåldern hos förstföderskor i framför allt västvärlden. Med 

stigande ålder minskar chansen till en lyckad graviditet. I utvecklingsländer orsakas infertilitet 

till största del av infektioner (Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel & Stevens, 2012). 

Synen på infertila kvinnor skiljer sig dock åt runt om i världen och i vissa kulturer är barnlösa 

kvinnor inte socialt accepterade av samhället (WHO, 2010). Sjuksköterskan behöver kunskap 

om kvinnors upplevelse av infertilitet för kunna vårda patienter utifrån ett personcentrerat 

perspektiv.  

2 Bakgrund 

2.1 Historik 

Genom den västerländska historien har det funnits många teoretiker som har försökt beskriva 

psykologiska teorier om kvinnan och hennes roll i samhället som den som ska bära och föda 

nästa generation. Teoretiker har beskrivit hur kvinnan inte ansågs som vuxen förrän hon blivit 

gravid och fött ett barn.  De beskrev också att kvinnans värld var anpassad för att kunna skapa 

ett fridfullt inre utrymme i livmodern. Dessa teoretiker tog för givet att alla kvinnor ville och 

kunde få egna barn och det fanns inte plats för barnlösa kvinnor i teorierna. Att inte kunna få 

barn har ofta setts som den enskilda kvinnans fel och skulden har helt och hållet lagts på 

henne (Aisenberg Romano et al., 2012). 

Att fortplanta sig och bilda familj har alltid varit en drift hos människan, men motivet för 

människan att vilja skaffa barn är ofta komplext. Att få ett barn är  betydelsefullt både för 

mannen och kvinnan. Att inte kunna bli med barn har i alla tider setts som ett stort 

misslyckande, inom såväl sociala och religiösa som kulturella normer. I Sveriges historia har 

kvinnan setts som skapt för att ge mannen barn. En kvinna som inte kunde ge sin man barn 

sågs som avvikande. Först på 1950-talet började mannens fertilitet för första gången att 

ifrågasättas, men synen på kvinnans skuld vid infertilitet finns fortfarande kvar (Lalos, 1993).  

2.2 Begrepp och definitioner 

WHO (Rutstein & Shah, 2004) definierar infertilitet som en oförmåga att åstadkomma en 

graviditet under minst 12 månader av oskyddade, regelbundna samlag. Fertil ålder hos 

kvinnor definieras som den ålder en kvinna kan bli gravid och är 15-49 år. I föreliggande 

studie har WHO:s definition av ”Infertilitet” använts. 

Infertilitet kan vara primär eller sekundär. Primär infertilitet definieras som när en kvinna inte 

kan fullfölja en graviditet antingen genom oförmåga att kunna bli gravid eller genom 

oförmåga att kunna fullfölja en graviditet med ett levade barn. Vidare beskrivs definitionen 

för sekundär infertilitet som oförmåga att bli gravid, antingen genom oförmåga att kunna bli 

gravid eller genom oförmåga att kunna fullfölja en graviditet, efter att tidigare ha fött levande 

barn (Mascarenhas et al., 2012). 

2.3 Prevalens av infertilitet i världen 

Under år 2010 led 1,9 % av världens kvinnor i åldern 20-44 år av primär infertilitet och 10,5 

% av sekundär infertilitet. Primär och sekundär infertilitet existerar i hela världen. I 

Östeuropa, Centralasien och Afrika är genomsnittet för primär och sekundär infertilitet högre 

än världsgenomsnittet. I höginkomstländer, det vill säga Industri-länder (I-länder), är 
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genomsnittet lägre än världsgenomsnittet gällande både primär och sekundär infertilitet 

(Mascarenhas et al., 2012). Orsaker till skillnaderna av infertilitetprevalensen i världen 

förklaras som en del av konsekvenserna av obehandlade könssjukdomar, obehandlad HIV-

sjukdom, illegala aborter och/eller gynekologiska operationer (a.a).  

2.4 Infertilitetens orsaker och behandling 

En av orsakerna till infertilitet är hög ålder, efter 35 år minskar kvinnans fertilitet avsevärt. 

Globalt sett är åldern hos förstföderskor densamma som på 1970-talet, men på nationell nivå 

kan genomsnittsåldern variera (Mascarenhas et al., 2012). I Sverige har åldern för 

förstföderskor ökat från 24 år till 29 år mellan 1970 och 2010 (Statistiska centralbyrån, 2011). 

Andra anledningar till infertilitet hos kvinnan kan vara skador på äggledarna, övervikt eller 

undervikt som båda orsakar hormonella rubbningar i ägglossningen (Socialstyrelsen, 2009). 

När par har problem att åstadkomma en graviditet och söker hjälp hos sjukvården, påbörjas en 

utredning. Kvaliteten och mängden sperma testas hos mannen och en undersökning av 

kvinnans livmoder, menstruationscykel, ägglossningar och äggledare görs för att kunna hitta 

eventuella orsaker till infertiliteten. Cirka en fjärdedel av alla infertila par diagnostiseras med 

så kallad oförklarlig barnlöshet. Oförklarlig barnlöshet är när ingen fysiologisk dysfunktion 

hittas.  Det finns en rad olika behandlingar att få beroende på dysfunktionen. Det kan vara 

mediciner för att stimulera hormonproduktion, att få hjälp att förändra sin livsstil, genomgå 

insemination eller In Vitro Fertilization (IVF) (Jose-Miller, Frey & Boyden, 2007). Razzak 

och Wais (2002) menar att infertilitetsbehandlingar är effektiva, men också kostsamma, 

tidsödande och inte alltid framgångsrika. 

2.5 Teoretisk referensram 

Personcentrerad omvårdnad innebär att se människan i ett helhetsperspektiv och bemöta varje 

persons individuella behov. Att se till hela människan inkluderar att bemöta en persons 

existentiella, sociala och psykiska behov såväl som de fysiska behoven och att se till hela 

individen, inte endast sjukdomen (Socialstyrelsen, 2005). Detta stärks av svensk lagstiftning 

(HSL, SFS 1982:763, 3f§) där det beskrivs att all vård ska individualiseras och tillämpas med 

individ- och samhällsetiska aspekter. Sex kärnkompetenser har under åren framställts för att 

säkra och utveckla vården. En av dessa kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad som 

beskrivs som att patienten är i fokus med respekt för hens ramar, värderingar och behov 

(Vårdförbundet, 2012; Pohl et. al., 2009). Personcentrerad omvårdnad handlar även om 

kommunikation mellan patient och vårdgivare. Således är mötet mellan patient och 

sjuksköterska viktigt vid personcentrerad omvårdnad (Sherwood & Zomorodi, 2014).  

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver kunskapsområdet 

”Bemötande, information och undervisning” där sjuksköterskan har förmåga att kommunicera 

med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Kommunikation är således en 

viktig del av sjuksköterskans yrkeskunnande och är av stor vikt vid omvårdnad. 

Sjuksköterskans ansvarsområde är bland annat att bemöta patienter, sjuksköterskan bör se till 

varje persons individuella upplevelse av sin sjukdom och kunna möta och uppmärksamma 

dessa på bästa sätt (International Council of Nurses [ICN], 2012; Socialstyrelsen, 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Lalos (1993) menar att inom sjukvården ses 

ibland ofrivillig barnlöshet endast som ett medicinskt problem. Hon betonar vikten av 

psykosocial kompetens vid ett möte med patienter som lider av infertilitet. Genom att få en 

inblick i patientens situation kan utredning och behandling ske i ett helhetsperspektiv. 

Med sjuksköterskans förståelse och kunskap för kvinnans upplevelse av infertilitet kan 

relationen mellan patient och sjuksköterska utvecklas. Genom att få en ökad kunskap om hur 

kvinnor upplever sin infertilitet kan sjuksköterskan ge bästa möjliga omvårdnad utifrån ett 



Seminarieexemplar, får ej spridas 

3 

 

personcentrerat perspektiv. Författarna i föreliggande studie menar att en djupare förståelse av 

kvinnors upplevelser av infertilitet är av vikt för att kunna utöva personcentrerad omvårdnad. 

3 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av infertilitet. 

4 Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en systematisk sökning och en beskrivande 

design (Polit och Beck 2010). 

4.2 Sökstrategi 

En systematisk litteratursökning genomfördes med utgångspunkt från studiens syfte. Primära 

källor användes och de granskades kritiskt på ett systematiskt sätt (Rosén, 2012). 

Inledningsvis identifierades relevanta databaser genom en pilot-sökning, där databaserna som 

bäst kunde svara på studiens syfte identifierades. Sökningen begränsades med 

inklusionskriterier och exklusionskriterier och en sökstrategi upprättades för varje databas. 

Inklusionskriterier var kvinnor med primär och sekundär infertilitet. Exklusionskriterier var 

artiklar som inriktade sig på par, kvinnors upplevelse vid lyckad IVF eller upplevelse av IVF-

behandling. Metod för sökstrategi för litteraturstudier skedde enligt Polit och Beck (2010). 

Sökstrategin innehöll ämnesord baserade på databasernas uppslagsverk (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).  

Databaserna som genomsöktes var CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Sökorden 

identifierades utifrån syftet och slogs upp i varje enskild databas för matchning av ämnesord. 

Genom kombinationer av dessa kunde relevant litteratur identifieras. Artiklarnas referenslista 

ledde till ett nytt ämnesord i CINAHL: Psychosocial Factors.  (Polit & Beck, 2010). De 

booleska sökoperatorerna OR, AND och NOT användes enligt Willman et al., (2006). 

Sökstrategi presenteras i Bilaga 1. 

I CINAHL användes CINAHL Headings och sökorden var: Life Change Events; Life 

Experience och Infertility. I MEDLINE användes MeSH-termerna: Life Change Events; 

Psychology och Infertility, Female. I PsycINFO användes: Life Experience; Life Change 

Events; Psychosocial Factors och Infertility. Ytterligare två sökningar genomfördes i 

CINAHL då artiklarnas referenslista gav nya ämnesord (Polit & Beck, 2010). Se Bilaga 1. 

4.3 Urval 

Vid urvalet framkom endast artiklar som i sin analys använt kvalitativ metod. Urvalet av 

artiklar skedde i tre steg där titeln primärt avgjorde om artikeln kunde vara relevant. Vid nästa 

urval lästes artiklarnas abstrakt och vid sista urvalet lästes artiklarna i sin helhet (Polit & 

Beck, 2010). 12 artiklar valdes ut genom urval till studien. Sökmatrisen presenteras i Bilaga 1. 

4.4 Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklar som svarade mot studiens syfte granskades systematiskt med hjälp 

av en granskningsmodell för kvalitativa studier enligt Willman et al., (2006). 

Granskningsmodellen undersökte studiens kvalitet och hade frågor som omsattes till poäng. 

Poängen omvandlades till procent och procenten användes som markör för kvaliteten. Totalt 

tio artiklar användes i studien, då två artiklar klassades som låg kvalitet och uteslöts ur 

studien. Tabell 1 presenterar en översikt av kvalitetsgranskningen.  
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Tabell 1: Översikt av kvalitetsgranskning 

Kvalitet Kvalitetsgrad % Antal artiklar 

Hög Grad I 80-100 8 

Medelhög Grad II 70-79 1 

Medel Grad III 60-69 1 

Låg - 0-59 2 

 

4.5 Bearbetning och analysmetod 

Artiklarna analyserades med en kvalitativ ansats.  Textanalys användes i studien inspirerad av 

Polit och Beck (2010). Vid analysen lästes artiklarna i sin helhet och för att försäkra 

kvaliteten i fynden lästes artiklarna flera gånger vid flera tillfällen av båda författarna. Olika 

meningsenheter identifierades och kondenserades till kortare meningar. De kondenserade 

meningarna granskades så att betydelsen inte försvann eller förändrades. Koder för 

kondenserade meningsenheter framkom och bildade subkategorier. Analys genomfördes ett 

flertal gånger för att liknande data skulle sammanställas och kategoriseras. Subkategorier med 

liknande och homogen data sammanvävdes för att minimera upprepningar av liknande 

betydelse. Detta skapade fem kategorier och fem subkategorier. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I denna studie har artiklarnas innehåll kritiskt granskats utifrån ett etiskt perspektiv.  Enligt 

Polit och Beck (2010) ska ett etiskt övervägande i en artikel innefatta respekt för 

mänskligheten, rättvisa till behandling och integritet. Om artiklarna saknade granskning av en 

etisk kommitté granskandes etik i samband med kvalitetsgranskningen (Willman et al., 2006). 

Artiklar där inget etisk övervägande har skett uteslöts från studien. 

5 Resultat 
Genom dataanalysen framkom fem (5) slutgiltiga kategorier och fem (5) subkategorier som 

presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Översikt av resultatpresentation. 

 

Kategorier Subkategorier 

Infertilitetens påverkar kvinnans inre liv 
- Känslan av att vara mindre värd 

- Synen på sig själv, framtiden och livet 

- Infertiliteten skapade starka känslor 

Känslan av utanförskap och isolering  

Infertilitetens påverkan på relationer 
- Relation med partner 

- Relation med omgivning 

Att kunna leva med infertilitet  

Upplevelser av vården  
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5.1 Infertilitetens påverkar kvinnans inre liv 

5.1.1 Känslan av att vara mindre värd 

Infertiliteten skapade en känsla av att inte kunna nå upp till samhällets förväntningar på 

kvinnans roll och kvinnorna upplevde sig därmed som misslyckade. Infertiliteten ansågs av 

kvinnorna som att det förminskade kvinnligheten. En känsla av att vara inkomplett uppstod då 

moderskap och kvinnlighet sågs som starkt sammankopplat (Bell, 2013; Dyer, Abrahams, 

Hoffman & Van Der Spuy, 2002; Todorova & Kotzeva, 2006). Kvinnans kvinnlighet ansågs 

inte kunna bli fullkomlig innan hon fött ett barn (Behboodi-Moghadam, Salsali, Eftekhar-

Ardabily, Vasimoradi & Ramezanzadeh, 2013; Benasutti, 2008; Gonzalez, 2000; Loftus & 

Androit, 2012). 

Att känna sig inkomplett som kvinna skapade också en identitetsförvirring (McCarthy, 2008) 

och en känsla av att kroppens funktion svek kvinnan. En känsla var också att kvinnorna 

upplevde att de inte hade samma rättigheter som fertila kvinnor (Todorova & Kotzeva, 2006).  

Behboodi-Moghadam et al. (2013) beskrev att kvinnorna även kände sig misslyckade som 

fruar och att livet saknade mening utan barn. Infertiliteten skapade tankar om att infertila 

kvinnor var mindre värda än fertila och en kvinna uttryckte att det i samhället ansågs vara ett 

stort misslyckande att inte få barn (Behboodi-Moghadam et al., 2013). Känslan av att vara 

värdelös uttrycktes även i andra studier (Bell, 2018; Benasutti, 2008; Dyer et al., 2002; 

Gonzalez, 2000; Johansson & Berg, 2005; Loftus & Androit, 2012; MacCarthy, 2008; 

Todorova & Kotzeva, 2006). Ett uttryck för att beskriva sig som värdelös var när en kvinna 

ansåg sig vara mindre värd än en amöba då till och med en amöba kunde reproducera sig, men 

inte hon (Gonzalez, 2000). 

I en studie av Bell (2013) beskrev kvinnor att de skuldbelagde sig själva för att de inte kunde 

bli gravida, även om orsaken till infertiliteten var oklar. Ett flertal kvinnor kände att de var så 

värdelösa att deras män skulle ha det bättre utan dem, att männen skulle få ett bättre liv med 

någon annan kvinna som kunde ge dem barn (Behboodi-Moghadam et al., 2013; Bell, 2013; 

Dyer et al., 2002). I en studie beskrev en kvinna att hennes man lämnat henne efter en lång tid 

av skuldbeläggning på grund av infertiliteten av (Todorova & Kotzeva, 2006). 

5.1.2 Synen på sig själv, framtiden och livet 

Kvinnor beskrev att de alltid hade tänkt på sig själva som framtida mödrar. Synen på sig själv 

i rollen som mamma förändrades på grund av infertiliteten (Dyer et al., 2002; Gonzalez, 2000; 

Loftus & Andiot, 2012; Todorova & Kotzeva, 2006).  Gonzalez (2000) beskrev att några 

kvinnor förändrade synen på vad moderskap innebar. Moderskapet kopplades inte längre till 

graviditet, utan beskrevs som att det började efter förlossningen. Detta bidrog till att några 

kvinnor ändrade sin inställning om att adoptera ett barn. De kände att dem numera kunde 

tänka sig att adoptera barn. 

Infertiliteten påverkade kvinnornas uppfattning om livet, framtiden och bilden av sig själva. 

De tidigare föreställningarna om att livets mening kretsade kring barn utmanades av 

infertiliteten (Johansson & Berg, 2005; McCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). 

Johansson och Berg (2005) beskrev hur kvinnornas hela existens kretsade kring infertiliteten 

och att det var den mest centrala delen i deras liv. En kvinna beskrev att alla män och kvinnor 

ville ha barn och att livet som infertil var meningslöst (Dyers et al., 2002). En kvinna 

ifrågasatte hennes syfte i livet då Gud inte hade valt henne till att bli mamma (McCarthy 

(2008). Även upplevelser att infertiliteten var ett straff från Gud förekom (Behboodi-

Moghadams et al., 2013; Dyer et al., 2002).  
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5.1.3 Infertiliteten skapade starka känslor 

Förlust av kontroll beskrevs som en del av kvinnors upplevelse av infertilitet. Kontrollförlust 

beskrevs som en förlorad kontroll över situationen, där de upplevde att de saknade makt över 

sig själva, sina kroppar och tillstånd. Kvinnorna kände att de inte hade någon kontroll över att 

kunna påverka sin infertilitet eller det faktum att de inte kunde få barn (Gonzalez, 2000; 

Sandelowski & Pollock, 1986). Kontrollförlust ledde till känslan av att inte kunna påverka 

framtiden och oförmögenhet att påverka livets gång. Kvinnorna beskrev att de kände att tiden 

rann iväg, att de inte skulle hinna lyckas att bli gravida innan de blev för gamla (Gonzalez, 

2000; McCarthy, 2008; Sandelowski & Pollock, 1986). Menstruation beskrevs som en 

återkommande känsla av kontrollförlust. Det var ett bevis på att de misslyckats med att bli 

gravida ännu en gång och påminde dem att de inte hade kontroll över sin situation (Gonzlez, 

2000; Sandelowski & Pollock, 1986). 

Hoppet och önskan om att bli gravid och få ett barn uttrycktes i flera studier. Ett flertal 

kvinnor beskrev att deras högsta önskan var att få barn. De uttryckte att de var villiga att göra 

vad som helst för att få ett barn. Den starka önskan ledde till att många kvinnor 

omprioriterade sitt liv och åsidosatte utbildning eller yrke för att kunna uppnå sin önskan 

(Bell, 2013; Dyer et al., 2002; Sandelowski & Pollock, 1986). De flesta kvinnor kände ett 

konstant hopp om att bli gravida. Oavsett orsak till infertiliteten kände kvinnorna ett konstant 

hopp, som var som starkast under ägglossning.  Hoppet ledde till en besvikelse varje gång 

kvinnorna menstruerade. Även om hoppet beskrevs som smärtsamt, kunde inte kvinnorna 

sluta försöka bli gravida då de upplevde att det fanns en chans att lyckas (Bell, 2013; 

Gonzalez, 2000; MacCarthy, 2008; Sandelowski & Pollock, 1986; Todorova & Kotzeva, 

2006). Benasutti (2008) beskrev att en kvinna jämförde smärtan att ge upp hoppet med 

smärtan att skära av sin högra arm. I en studie av Johansson och Berg (2005) beskrev 

kvinnorna att med stigande ålder minskade hoppet, men det var inte förrän de kom in i 

klimakteriet som de förlorade allt hopp om att bli gravida. En kvinna beskrev att hon försökte 

kontrollera hoppet, för att hon upplevde att hoppet kunde skapa besvikelse (a.a).  

Varje menstruation beskrevs som en sorg och det var en smärtsam påminnelse om deras 

infertilitet. Sorgen över menstruationen ledde till förtvivlan och starka känslor som att vilja 

skrika rätt ut, bli hysterisk, arg och en känsla av tomhet. Sorgen beskrevs som avsaknandet av 

ett barn, ett brustet hjärta, en förlust av drömmen om ett barn (Bell, 2013; Benasutti, 2008; 

Gonzalez, 2000; McCarthy, 2008; Sandelowski & Pollock, 1986; Todorova & Kotzeva, 2006) 

och upplevelsen om att inte kunna berätta om en graviditet. Således var sorgen inte bara 

avsaknaden av ett barn, utan en sorg över att inte få uppleva en graviditet (Loftus & Androit, 

2012). 

I flertal studier beskrevs det att infertilitet skapade avundsjuka och en känsla av orättvisa hos 

många av de infertila kvinnorna. De kände avund mot andra kvinnor som fick barn och att 

andra kvinnor lyckades bli gravida väldigt lätt. De upplevde också att det kändes orättvist att 

andra kvinnor blev oplanerat gravida och sedan valde att genomgå en abort (Bell, 2013; 

Gonzales, 2000; Johansson & Berg, 2005; Sandelowski & Pollock, 1986). Två kvinnor i två 

separata studier ansåg att det var orättvist att det fanns så många människor i världen som fick 

barn, som var olämpliga som föräldrar. Kvinnorna ansåg att de själva skulle vara mer 

lämpliga som föräldrar och att de skulle kunna ge allt till ett barn (Bell, 2013; Gonzalez, 

2000). I en studie av Bell (2013) beskrev en kvinna att det var jobbigt att leva med frågan om 

varför infertiliteten drabbade just henne. 
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5.2 Känslan av utanförskap och isolering 

Infertilitet ledde till känslan av utanförskap vilket beskrevs som en känsla av att vara 

annorlunda och att inte tillhöra en grupp, att inte passa in i de sociala normerna. Känslan av 

utanförskap bidrog till att många kvinnor valde att isolera sig från omgivningen (Behboodi-

Moghadam et al., 2013; Bell, 2013; Bensautti, 2008; Dyer et al., 2002; Gonzalez, 2000; 

Johansson & Berg, 2005; Loftus & Androit, 2012; McCarthy, 2008; Sandelowski & Pollock, 

1986; Todorova & Kotzeva, 2006).  

Att diskutera barn var någonting kvinnligt (Loftus & Andriot, 2012). Kvinnorna upplevde att 

de medvetet drog sig undan från andra kvinnor vid tillställningar och fester och umgicks 

istället med männen. Många kvinnor kände sig därför utanför och det ledde i vissa fall till att 

kvinnorna valde att avstå från att träffa andra människor (Loftus & Andriot, 2012; Todorova 

& Kotzeva, 2005). Därmed kände kvinnorna sig isolerade och detta utgjorde ett hinder i 

vardagen. Exempelvis valde en kvinna att inte söka ett nytt jobb för att slippa berätta om 

infertiliteten på nytt. Det upplevdes som jobbigt att behöva berätta sin historia igen för nya 

människor och rädslan över att få opassande kommentarer bidrog till att hon inte sökte jobbet 

(Todorova & Kotzeva, 2006). 

5.3 Infertilitetens påverkan på relationer 

5.3.1 Relation med partner 

Ett flertal kvinnor upplevde att infertiliteten var ett hot mot relationen med sin man. Det 

skapade en mental stress och press hos kvinnan, samt en oro över att bli lämnad (Behboodi-

Moghadam et al., 2013; Bell, 2013; Dyer et al. 2002). Iranska kvinnor uttryckte att de hade 

förlorat tilliten till sina män och kände att männen hade tappat intresset för dem på grund av 

infertiliteten. De upplevde att männen sannolikt skulle lämna dem. En av kvinnorna beskrev 

att hon upplevde att hennes man bara hade gift sig med henne så att hon kunde ge honom 

barn. En annan kvinna förklarade att enligt hennes religion kan mannen äkta en andra fru om 

han får tillåtelse av sin första fru. Mannen behöver dock inte tillåtelse av sin fru om hon är 

infertil, utan får gifta sig ändå. Oron över att bli lämnad och skulden över att vara infertil, 

försvagade relationen med partnern och ledde i vissa fall till skilsmässa (Behboodi-

Moghadam et al., 2013). Även Dyer et al. (2002) beskrev att kvinnor hade en rädsla över att 

bli ersatt av en fertil kvinna. En kvinna berättade att hennes man hade varit otrogen och detta 

förstärkte kvinnans upplevelse av att känna sig värdelös och hon hade en vilja att ta sitt liv. 

Kvinnorna beskrev att infertiliteten påverkade deras sexliv negativt. Några kvinnor beskrev 

att samlaget endast handlade om att försöka bli gravid, vilket tog bort spontaniteten i akten 

och handlade mer om funktion än relation, detta upplevdes som stressande. Kvinnornas hela 

liv kretsade kring menstruation, ägglossning och att ha samlag på specifika tider (Benasutti, 

2008; Sandelowski & Pollock, 1986). Benasutti (2008) beskrev dessutom att kvinnorna kände 

sig mindre sexuellt attraktiva och att det inte längre var roligt att ha samlag. 

Infertiliteten och behandlingen beskrevs av kvinnorna som kvinnans eget problem. Ett flertal 

kvinnor upplevde att de fick ta allt ansvar för infertiliteten och de upplevde att deras män inte 

kunde förstå vad kvinnorna upplevde,  de kände sig ensamma i ansvarstagandet över att vara 

infertila (Benasutti, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). Infertiliteten orsakade att några 

kvinnor utsattes för psykisk och fysisk misshandel. I de flesta fallen var det mannen som 

misshandlade kvinnan både psykiskt och fysiskt. Många av kvinnorna som blev fysiskt 

misshandlade av sina män hemlighöll det för omvärlden.  (Behboodi-Moghadam et al., 2013; 

Dyer et al., 2002; Todorova & Kotzeva, 2006). Några kvinnor beskrev att de blev hånade, 

nedvärderade och fick kränkande kommentarer av sina män på grund av deras infertilitet. 

Fysisk misshandel förekom i några relationer och var kopplat till kvinnans infertilitet. Det 
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ansågs av männen vara rättfärdigat att misshandla kvinnorna på grund av att de var infertila 

(Behboodi-Moghadam et al., 2013; Dyer et al., 2002). 

Några kvinnor ansåg dock att deras män kunde vara ett stöd, då männen sågs som empatiska, 

förstående och stöttande. Stödet hade olika form, men fungerade som en tröst, något som 

gjorde det lättare för dem att hantera situationen eller se mer positivt på infertiliteten (Bell, 

2013; Benasutti, 2008; Dyer et al., 2002; Todorova & Kotzeva, 2006). 

5.3.2 Relation med omgivning 

Kvinnor beskrev att de även upplevde sig missförstådda av omgivningen. De kände att 

omgivningen hade förutfattade meningar om deras val i livet, samt att omgivningen inte 

förstod att deras barnlöshet inte var frivillig (Bell, 2013; Todorova & Kotzeva, 2006). Familj 

och vänner insisterade på att adoption skulle vara lösningen på problemet och att det skulle 

vara samma sak som med ett biologiskt barn, någonting som kvinnorna själva inte kunde 

relatera till (Todorova & Kotzeva, 2006). Några kvinnor fick kommentarer om sin livsstil. En 

kvinna beskrev att hon fått kommentarer från omgivningen för att hon hade köpt ett stort hus 

istället för att satsa på familjelivet. En annan kvinna fick kommentarer från omgivningen om 

att hon var självisk mot sin man för att hon inte gav honom ett barn (Bell, 2013). 

Kvinnor beskrev att omgivningen tog för givet att de var frivilligt barnlösa (Bell, 2013) och 

en kvinna som led av sekundär infertilitet beskrev hur folk kontinuerligt frågade när hon 

skulle skaffa ett andra barn (Benasutti, 2008). Kvinnor kände stor press och stress att bli 

gravida både från samhället och släktingar (Behboodi-Moghadams et al., 2013; Dyer et al., 

2002; Gonzalez, 2000).  

Kvinnor kände sig även särbehandlade av omgivningen på grund av infertiliteten. Känslan av 

att bli dömd av omgivningen och bli sedd som den ”stackars” kvinnan som var infertil 

beskrevs av flertalet kvinnor (Bell, 2013; McCarthy, 2008). Kvinnor beskrev hur 

konversationer med par som hade barn, i de flesta fall handlade om deras barn, deras 

graviditeter och förlossningshistorier. Vissa kvinnor försökte ibland att vara med i samtalet 

och berätta om sina erfarenheter med till exempel syskonbarn, men kände att de oftast blev 

avvisade (Loftus & Andriot, 2012). De infertila kvinnorna upplevde att omgivningen ansåg att 

de inte kunde uttrycka sig om barn då de inte hade egna. Kvinnorna ansågs alltid ha fel i 

konversationer om barn med mödrar som hade biologiska barn (Gonzalez, 2000). 

Stöd från omgivningen återfanns i några studier där stödet både kom från släktingar och 

utomstående parter (Bell, 2013; Benasutti, 2008; Dyer et al., 2002; Todorova & Kotzeva, 

2006). Några kvinnor såg sin religiösa tro som ett stöd. De upplevde att deras tro kunde ge en 

förklaring på infertiliteten, men tron gav dem stöd i vardagen (Benasutti, 2008; Dyer et al., 

2002). Även av djur såsom en hund kunde en kvinna finna stöd av, vilket hjälpte henne att 

fungera i vardagen (Benasutti, 2008). 

5.4 Att kunna leva med infertilitet 

Olika sätt att hantera sin infertilitet beskrevs, såsom att kvinnorna försökte blockera tankarna 

om infertiliteten genom att ignorera problemet för att klara av situationen (McCarthy, 2008; 

Todorova & Kotzeva, 2006). En kvinna beskrev att hon försökte finna andra meningar i livet 

än graviditet, föräldraskap och att bilda familj (McCarthy, 2008). Flertalet kvinnor försökte 

genom olika förklaringsmodeller övertyga sig själva att det inte skulle vara lämpligt att skaffa 

barn. Några kvinnor beskrev att syskonbarn var en tröst, då de kunde föra generna vidare 

(Johansson & Berg, 2005), medan ett antal andra kvinnor upplevde att det inte fanns något 

substitut för barnlösheten (Todorova & Kotzeva, 2006).  
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En studie av Sandelowski och Pollock (1986) beskriver att kvinnor som trodde på Gud, hade 

en större acceptans för sin infertilitet än kvinnor som inte trodde på Gud. De kvinnor som var 

troende upplevde att Gud hjälpte dem att förstå sin infertilitet. 

Några kvinnor upplevde att de kunde hantera infertiliteten, antingen genom att ljuga och säga 

att de inte ville ha barn eller genom att försöka skämta om infertiliteten. Medan andra kvinnor 

beskrev att de använde sig av droger för att hantera infertiliteten (Bell, 2013; Dyer et al., 

2002; Loftus & Andriot, 2012). En kvinna berättade att hon hemlighöll infertiliteten på grund 

av skam (Gonzalez, 2000). Några av kvinnorna kände att de inte ville prata om infertiliteten 

för att de skämdes och att det kändes för privat för att prata om (Bell, 2013). Andra kvinnor 

valde att prata om infertiliteten, för att på så sätt komma närmre andra människor (Johansson 

& Berg, 2005). Kvinnorna beskrev att de upplevde sig som starkare av infertiliteten och kände 

att de kunde förstå olika typer av lidande (Benasutti, 2003; Johansson och Bergs, 2005; 

McCarthy, 2008). 

5.5 Upplevelser av vården 

Kvinnor beskrev att de kände misstro för vården, då de inte kände att de blev sedda. Vården 

upplevdes som opersonlig och avhumaniserande. Kvinnorna upplevde att de inte sågs som 

personer med infertilitet, utan att vården endast fokuserade på infertiliteten som diagnos. 

Gemensamt för samtliga kvinnors upplevelse var känslan av att vården betraktade deras 

problem såsom att det var en kropp som behövde vård, inte en individ. Kvinnorna kände sig 

förnedrade i vårdsammanhang och att vården inte tog hänsyn till den känslomässiga 

utmaningen som infertiliteten innebar (Benasutti, 2003; McCarthy, 2008; Sandelowski & 

Pollock, 1986; Todorova & Kotzeva, 2006).  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att beskriva hur kvinnor upplever sin infertilitet användes en systematisk litteraturstudie 

(Polit & Beck, 2010). Initialt exkluderades inte kvantitativa studier i sökningen, dock sållades 

kvantitativa artiklar bort i urvalet då de inte beskrev kvinnors upplevelser av infertilitet. 

Genom detta kan studiens trovärdighet stärkas (Graneheim & Lundman, 2004). 

I sökningen användes inte publikations år som en begränsning. Äldsta publikation som 

användes i studien var från 1986. Författarna i föreliggande studie ansåg att betydelsen av en 

upplevelse inte förändrades över tid. Sociala kontexter och förutsättningar för behandling och 

vård kan ha förändrats över tid. Däremot kan ingen skillnad i upplevelser mellan de olika 

studierna ses. Att inte använda ny forskning kan ses som en svaghet då det kan påverka 

forskningsområdets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2012). Artikeln 

användes då den ansågs vara relevant för studien och kunde bidra till ökad förståelse av 

upplevelsen av infertilitet utan att påverka studiens trovärdighet. 

Sökorden Life Change Events, Life experience och Infertility identifierades utifrån syftet och 

kompletterades med sökordet Psychosocial Factors. Psychosocial Factors ansågs vara ett 

relevant sökord, då psykosocial definieras som samspelet mellan psykologiska och sociala 

förhållanden (Svenska Akademien, 2006). Psykosociala faktorer inverkar på upplevelser och 

sökningarna bidrog till att fem (5) stycken artiklar kunde inkluderas. Två nya sökningar 

utfördes då första sökningen ledde till nya relevanta sökord (Polit & Beck, 2010). 

Sökstrategin användes för att inte utesluta relevanta artiklar som berörde studiens syfte. 
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Kvalitetsgranskning utfördes för att säkerställa artiklarnas kvalitét och observera dess etiska 

resonemang. I de artiklar som inte tog upp att en etisk kommitté hade granskat studien, 

granskade författarna i föreliggande studie etiken enligt Polit och Beck (2010) i samband med 

kvalitetsgranskningen. Granskningen innefattade konfidentialitet och risk för konflikter. 

Databaserna ska enligt beskrivning endast visa artiklar som är vetenskapligt granskade, men 

sökningen begränsades ändå med förvalet ”Peer-Reviwed” eller ”Academic Journals”. 

Författarna i föreliggande studie har bejakat risken att personliga förutfattade meningar kan 

påverka resultatet. Detta har funnits i åtanke under hela arbetet för att minimera den risken 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysmetoden bestod av att insamlad data analyserades enskilt av båda författarna för  att 

öka trovärdigheten i fynden. Detta för att få ett bredare perspektiv på fynden och för att 

minimera risken att betydelsen i materialet försvann.  De subkategorier och kategorier som 

framkom under analysen skapades av data som var homogen, utan att exkludera någon typ av 

data. Författarna analyserade var för sig, för att sedan diskutera fynden tillsammans. Detta för 

att försäkra att data varken förändrades eller uteslöts. Det bidrar till en ökad trovärdighet för 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Artiklarna beskriver kvinnors upplevelser av infertilitet med olika förutsättningar där 

kvinnorna har olika bakgrund. En del studier inriktade sig på upplevelsen av infertilitet efter 

avslutad infertilitetsbehandling (IVF), några med fokus på primär och sekundär infertilitet.  

En artikel som valdes ut beskrev kvinnors upplevelse av infertilitet två år efter avslutad 

behandling. Då artikeln beskriver upplevelsen en tid efter avslutat behandling överskrider den 

inte exklusionskriteriet att inte beskriva upplevelser vid IVF-behandling.  Det kan ses som en 

svaghet att olika kvinnors upplevelser beskrivs ur olika kontexter. Det kan vara möjligt att det 

finns skillnader i upplevelserna kring infertiliteten om en kvinna har primär eller sekundär 

infertilitet. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av infertilitet, vilket 

författarna hade i åtanke vid resultatanalys. En styrka i den totala studiegruppen är kvinnornas 

olika åldrar, etniska, kulturella och socioekonomiska bakgrund (Graneheim & Lundman, 

2004). Överförbarheten är begränsad till kontexten, men ger ett brett perspektiv till ålder och 

bakgrund. 

En artikel inkluderar två kvinnor som tidigare genomgått och lyckats få barn genom IVF. I 

artikeln beskriver de dock upplevelsen om att vara infertil, vilket författarna anser vara av 

värde. Huruvida deras upplevelser kan ha påverkats av att de inte längre är barnlösa och 

kunnat genomgå en graviditet framkommer inte. Författarna argumenterar dock för att 

kvinnorna har varit infertila och att det är den upplevelse som de beskriver. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att infertiliteten påverkar kvinnornas uppfattning av sig själva och omvärlden, 

men även relationer med närstående och omgivningen. Upplevelserna av infertilitet är inte 

bara kopplade till kvinnornas självkänsla, utan till hela deras liv. Kvinnorna upplever en 

försämrad självkänsla, en förändrad världsbild och förändrade relationer med närstående och 

omgivning. Infertiliteten skapar starka känslor och utanförskap och isolering är vanligt 

förekommande upplevelser. 

6.2.1 Att vara kvinna 

Resultatet visar en stark koppling mellan kvinnors upplevelser och bilden av vad det betyder 

att vara kvinna. Det syns tydligt i känslomässiga reaktioner, där kvinnorna upplever sig 

förminskade och värdelösa då de inte når upp till vad de tror förväntas av dem som kvinnor. 

Författarna ifrågasätter huruvida kvinnornas upplevelse av att känna sig värdelösa grundade 

sig i kvinnornas uppfattning av sig själva eller på grund av omgivningen. Många kvinnor 
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beskrev att de ansåg sig vara mindre värda i jämförelse med fertila kvinnor. Författarna menar 

att det kan förklaras genom att det är kvinnorna själva som upplever att de är värdelösa, att de 

har en försämrad självbild som påverkar deras uppfattning av situationen. Upplevelsen av att 

vara värdelös är något kvinnorna uttrycker att de känner, men beskrivs inte som 

omgivningens åsikter om infertila kvinnor. Författarna anser att upplevelsen av att vara 

värdelös kan grunda sig i en försämrad självkänsla. Att infertilitet påverkar kvinnornas 

självkänsla beskrivs i föreliggande studie och finns även beskrivet i tidigare studier av  

Abbey, Andrews och Halman (1992). 

Upplevelsen tycks inte ha någon kulturell skillnad, utan beskrivs av flera kvinnor över hela 

världen. Oavsett etnicitet och kulturell bakgrund anser kvinnorna att de misslyckas med  att nå 

upp till förväntningar om hur en kvinna bör vara (Behboodi-Moghadam et al., 2013; Bell, 

2018; Benasutti, 2008; Dyer et al., 2002; Gonzalez, 2000; Johansson & Berg, 2005; Loftus & 

Androit, 2012; MacCarthy, 2008; Todorova & Kotzeva, 2006). Dessa förväntningar är inte 

uttalade samhällskrav, men kan ses som en social norm. En av samhällets sociala normer är 

att bli förälder (Earle och Letherby, 2007; Tsann-Juu & Yueh-Chih, 2006). De sociala 

normerna är något kvinnorna identifiera sig med och när de inte når upp till normen upplevde 

de sig som misslyckade och värdelösa. Vi menar dock att förväntningarna inte endast är 

kopplat till det specifika samhälle kvinnorna lever i, utan i vad de själva tror förväntas av dem 

som kvinnor. Den sociala normen om hur kvinnor ska vara påverkar inte bara kvinnosynen 

utan också hur kvinnorna uppfattar sin själva. Den sociala normen påverkas dock av 

samhällets kultur (Ehrlich, 2007). I vissa fall grundar sig kvinnornas upplevelse i det samhälle 

de lever i och vad som förväntas av dem. Exempelvis blev några kvinnor lämnade då de inte 

uppnådde vad som förväntades av henne (Behboodi-Moghadam et al., 2013; Dyer et al., 

2002). 

Infertiliteten påverkar kvinnornas bild på sig själv som kvinna och skapar en känsla av att 

vara inkomplett. Känslan av att vara inkomplett återfinns i hela världen med ytterst liten 

koppling mellan etniska och kulturella bakgrund. Författarna menar att en viss kulturell 

skillnad kan ses studien av Behboodi-Moghadam et al. (2013) där kvinnor som inte kan få 

barn anses vara misslyckade. Det skulle kunna förklaras ur ett kulturellt perspektiv, då synen 

på kvinnans roll i samhället skiljer sig åt från den västerländska synen. I länder i mellanöstern 

spelar kulturella och religiösa övertygelser en stor roll och påverkar synen på infertilitet (Van 

Rooij, Van Balen & Hermanns, 2004). 

6.2.2 Att inte passa in 

Känslan av utanförskap hos många av kvinnorna kan grunda sig i att omgivningen anser att 

kvinnorna inte passar in i en grupp eftersom de inte har barn. De beskriver att de blir bemötta 

av omgivningen på ett annat sätt än kvinnor som har barn. Det kan också bero på kvinnornas 

syn på sig själva och deras fokus kring infertiliteten. Författarna menar att infertiliteten bidrar 

till att kvinnorna tror att deras infertilitet alltid påverkar dem. De behöver inte vara 

exkluderade från omgivningen utan känner en känsla av utanförskap, eftersom att de tror att 

omgivningen ser dem som avvikande och annorlunda på grund av infertiliteten. Det skulle 

kunna förklaras genom att det är kvinnornas egen uppfattning av omgivningen, snarare än 

omgivningens sanna åsikter. I en studie av Miles, Keitel, Jackson, Harris och Licciardi (2009) 

presenteras en signifikant korrelation mellan infertilitet och känslan av utanförskap. Därför 

betyder det inte att känslan och upplevelsen kan förminskas, snarare borde belysas. För att 

kunna se till individen måste upplevelsen respekteras, oavsett om upplevelsen anses vara 

befogad eller inte av andra.  
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Känslan av att bli missförstådd grundar sig i att kvinnorna upplever att omgivningen har 

förutfattade meningar om deras liv. Författarna menar att bristande kunskap och fördomar om 

infertilitet kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna känner sig missförstådda. 

Kommentarer om de infertila kvinnornas livsstil och val tyder på en okunskap och att 

kvinnorna bryter mot den sociala normen om att en kvinna ska ha familj med barn. En kvinna 

beskriver hur andra i omgivningen anser att en adoption skulle hjälpa henne (Todorova & 

Kotzeva, 2006). Det anser vi vara ett bevis på den okunskap som råder om infertila kvinnors 

upplevelser. Resultatet presenterar att kvinnor inte bara känner sorg över barnlösheten, utan 

att kunna genomgå en graviditet var också av betydelse (Loftus & Andriot, 2012). Därav 

behöver inte infertiliteten endast betyda att barnlösheten är viktig, utan att upplevelsen kring 

att vänta barn är av betydelse.  

Kvinnor upplever att de blir utsatta för opassande frågor om barnlösheten. Personerna som 

frågar kvinnorna om deras framtidsplaner om barn är förmodligen inte medvetna om hur de 

infertila kvinnorna upplever frågorna. En välmenad fråga kan upplevas som opassande (Bell, 

2013; Benasutti, 2008; Dyer et al., 2002; Loftus & Androit, 2012; McCarthy, 2008; Todorova 

& Kotzeva, 2006). Författarna menar att anledningen till att kvinnorna upplever ett sådant 

stort besvär av omgivningens frågor kan grunda sig i samhällssynen på kvinnor, men även i 

okunskap om infertilitet. En kvinna beskriver att hon upplever att alla tog för givet att hennes 

barnlöshet var frivilligt (Bell, 2008). Det kan vi tolka som att förväntningarna är att en kvinna 

ska få barn och att kvinnorna upplever att samhället förväntar sig att de ska bli mödrar. Det 

kan grunda sig i en okunskap om infertilitet och ofrivillig barnlöshet. I en studie som är utförd 

i Danmark beskrivs det att det finns en okunskap bland kvinnor om vid vilken ålder en kvinna 

är som mest fertil. Hälften av kvinnorna i studien underskattar ålderns påverkan på fertilitet 

och överskattar chansen att lyckas bli gravid. Studien påvisar att det finns en stor okunskap 

om hur åldern påverkar infertiliteten, vilket tyder på den okunskap som råder i samhället och 

som kan ligga till grund för en stor del av problemen som infertila kvinnor möter (Lermark-

Mortensen, Hegaard, Nyboe-Andersen & Gasseholm-Bentzen, 2012). 

6.2.3 Att bli skuldbelagd 

Några kvinnor känner skuld över att deras män förblir barnlösa på grund av kvinnans 

infertilitet. Några kvinnor utsätts för psykisk och fysisk misshandel av sina män. Psykisk och 

fysisk misshandel återfinns endast i ett fåtal studier. Misshandel till följd av infertilitet 

beskrivs endast i artiklarna av Behboodiet-Moghadam et al. (2013), Bell (2013) och Dyer et 

al. (2002). Vi anser att det kan visa att kulturen möjligtvis har en betydelse för hur 

omgivningen behandlar infertila kvinnor. Ännu ett möjligt perspektiv på utsattheten kan bero 

på kvinnosynen inom olika kulturer. I de artiklar som beskriver psykisk och fysisk misshandel 

är samhället präglat av den kultur som värderar kvinnorna sämre än männen. Cherif (2010) 

beskriver i sin studie att kvinnor har en lägre status i muslimska länder än i västerländska 

länder. Detta bekräftar vår tolkning kring kvinnors olika värde vid infertilitet. Exempelvis 

beskrivs det hur kvinnor förtjänar att bli slagna (Behboodi-Moghadam et al., 2013) och att en 

kvinna beskriver trakasserierna av omgivningen på grund av hennes infertilitet (Dyer et al., 

2002). 

Både skuldkänslor av sin infertilitet och skuldbeläggning på grund av sin infertilitet anser vi 

skulle kunna förklaras av den okunskap som råder. Trots att infertilitet till 50% beror på 

mannens reproduktiva förmåga, läggs mycket skuld och skam på kvinnan (WHO, 2010). 

Detta bekräftas i artiklarna av Behboodi-Moghadam et al. (2013), Bell (2013), Dyer et al. 

(2002) och Todorova och Kotzeva (2006). Författarna anser därför är det av vikt för 

sjuksköterskan att informera kvinnorna och eventuella närstående om infertiliteten och dess 

innebörd för att öka kunskapen inom området (Socialstyrelsen, 2005). Vi anser att genom att 



Seminarieexemplar, får ej spridas 

13 

 

få en förståelse för upplevelserna av infertilitet och dess sociala normer och skuld kan 

sjuksköterskan anpassa omvårdnaden och därmed informationen till patienterna. Förståelsen 

kan bidra till att sjuksköterskan kan utveckla den personcentrerade omvårdanden. Det är även 

av vikt för sjuksköterskan att stötta kvinnorna och deras relationer då studien presenterar den 

emotionella resan en infertil kvinna kan gå igenom. För att kunna bemöta dessa patienter med 

respekt och lyhördhet bör sjuksköterskan sätta sig in i vad kvinnorna upplever för att på ett 

empatiskt sätt kunna kommunicera med kvinnorna. Sjuksköterskan måste ha i åtanke att 

upplevelsen är sann för kvinnan. Exempelvis upplever kvinnor att omgivningen anser att de är 

värdelösa, när det är de själva som tror att omgivningen ser på dem på ett speciellt sätt. Vid 

personcentrerad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan ser till individen och förstår 

hennes unika behov, utan att generalisera och stigmatisera. När en sjuksköterska kan förstå 

infertila kvinnors olika upplevelser, skapar det möjligheter att stärka kvinnans integritet, 

värdighet och autonomi. Detta genom att vården flyttar fokus från infertiliteten, till kvinnans 

upplevelse av infertilitet.  

6.2.4 Att vårdas 

Författarna menar att det faktum att kvinnorna har negativa upplevelser av mötet med vården 

tyder på att en förbättring av vårdpersonalens kunskaper och deras sätt att bemöta kvinnorna 

behövs för att kunna ge dem en tryggare relation till vården. Genom förståelse och kunskap 

om kvinnors upplevelser av infertilitet kan sjuksköterskan se till människan som en hel person 

och ta hänsyn till hennes känslor och upplevelser. Det skapar respekt för kvinnans värdighet 

och integritet som bidrar till personcentrerad omvårdnad. 

Studien beskriver kvinnors upplevelser över hela världen och ger ett brett perspektiv för olika 

kvinnors upplevelser. Sverige blir allt mer mångkulturellt till följd av den ökade invandringen 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Vi anser att detta ställer krav på en ökad kunskap hos 

vårdpersonalen om olika kvinnors upplevelser som kan bidra till ett utvecklat möte med 

patienten (Leninger, 2002). Genom en ökad kunskap om kvinnors upplevelser av infertilitet i 

olika kulturella kontexter kan sjuksköterskan utveckla sin kommunikation och därmed 

omvårdnad av olika patienter med olika kulturella bakgrunder. Socialstyrelsen (2005) 

beskriver sjuksköterskans krav på att kunna bemöta en person utifrån existentiella, sociala och 

psykiska behov och se människan. Det medför att vården kan individualiseras och 

sjuksköterskan kan ge personcentrerad omvårdnad (Vårdförbundet, 2012; Pohl et al., 2009). 

Genom kunskap och insikt i kvinnors upplevelser av infertilitet kan sjuksköterskan motarbeta 

den avhumaniserade känslan kvinnorna i studien beskriver. Ökad kunskap om och en ökad 

förståelse för infertila kvinnor leder till att infertiliteten kan ses utifrån andra perspektiv än det 

fysiologiska perspektivet. Genom att förstå olika upplevelser kan sjuksköterskan lättare 

bemöta kvinnans existentiella, sociala och psykologiska behov. Något som kan leda till bästa 

möjliga omvårdnad utifrån ett personcentrerat perspektiv. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Upplevelsen av att vara mindre värd eller inkomplett är utbredd och de flesta kvinnorna 

uttrycker något om deras självkänsla. Det finns ett intresse att studera om det är typiskt 

kvinnor eller kan samma reaktion kan ses hos män. Vidare forskning om männens upplevelser 

om infertilitet rekommenderas till framtida studier för att belysa likheter och/eller skillnader 

mellan kön och upplevelsen av sig själv. Vidare forskning om hur männen upplever 

maskulinitet och de förväntningar som finns om en man behöver utföras för att kunna dra 

paralleller mellan hur kön uppfattas och hur kön upplevs när en person, ofrivilligt, överskrider 

den sociala normen.  
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Studien berör kvinnor som lider av primär och sekundär infertilitet, jämförande forskning om 

skillnaden i upplevelsen av de olika typerna av infertilitet rekommenderas som förslag till 

vidare forskning. Då kan aspekter om skillnader mellan primär och sekundär infertilitet 

belysas där likheter och skillnader i upplevelser beskrivs. Det finns även ett intresse i att 

beskriva hur upplevelserna skiljer sig åt mellan HBTQ-personer och heterosexuella. HBTQ-

personer är indirekt infertila då möjligheten att bli gravid är begränsad av fysiologiska skäl. 

6.4 Kliniska implikationer 

Genom att ta del av föreliggande studie kan sjuksköterskan i mötet med infertila kvinnor få en 

ökad kunskap och en djupare förståelse för hur olika kvinnor upplever och hanterar sin 

infertilitet. Det är viktigt för sjuksköterskan att ta del av upplevelsen för att uppnå en 

personcentrerad omvårdad av patienterna. Studien ger en övergripande bild av relevant 

forskning som kan implementeras i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Tillgång till 

evidensbaserad forskning kan leda till att sjuksköterskan kan utöva och utveckla de resurser 

som redan existerar för att utveckla vården. Den evidensbaserade forskningen kan även 

användas vid utbildning och information till andra yrkeskategorier och medarbetare. Genom 

att jobba evidensbaserat stärks säkerheten och ställer högre krav på vården och utförandet av 

vården (Willman et al., 2011). I mötet med infertila kvinnor i vården kan denna studie bidra 

till att sjuksköterskan omsätter sina kunskaper till att kommunicera med patienter. Studien 

bidrar till olika kvinnors upplevelser av infertilitet med kulturella och normativa aspekter som 

bör tas i åtanke vid omvårdad.  

6.5 Slutsats 

Litteraturstudien beskriver den stora inverkan infertilitet har hos kvinnor. Infertiliteten innebär 

inte bara en insikt och en acceptans för det faktum att de inte kan uppnå en önskan om att få 

ett barn. Det innebär också en förändrad syn på sig själv som kvinna och som person, så som 

en försämrad självkänsla och själbild. Detta innebär att kvinnors upplevelse av infertilitet inte 

bara har sitt fokus i barnlösheten utan snarare identifierar hela kvinnan som person. Detta är 

något som leder till emotionella reaktioner och en förändrad relation till sin omgivning och 

partner. Genom att förstå olika upplevelser kan sjuksköterskan lättare bemöta kvinnans 

existentiella, sociala och psykologiska behov. Detta kan leda till att bästa möjliga omvårdnad 

kan genomföras utifrån ett personcentrerat perspektiv. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Översikt av sökmatris 

CINAHL Major Headings 2015-01-14, 11.30 

Söknr. Sökord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Life Change Events 5. 216    

S2 Life Experience 12. 998    

S3 S1 OR S2 17. 652    

S4 Infertility 5. 324    

S5 Women 12. 998    

S6 S3 AND S4 45    

S7 S4 AND S5 87    

S8 S6 OR S7 127    

S9 S8* 80 20 4 3 

S10 Psychosocial 

Factors** 

214. 417    

S11 S4 AND S10 646    

S12 S11 NOT Coupl* 482    

S13 S12* 63 16 4 4 

     

*Limits: English-language, Female (Gender) & Peer Reviewed. ** Fritextsökning 

MEDLINE, 2015-01-14, 11.30 

Söknr. Sökord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S11 Life Change Events 19 403    

S2 Psychology 20 584    

S3 Infertility, female 23 854    

S4 S1 OR S2 39 871    

S5 S3 AND S4 49    

S6 S5* 41 12 2 1 

*Limits: English-language, Academic journals 
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PsycINFO, 2015-01-14, 11.30 

Söknr. Sökord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Life Experience 19 630    

S2 Life Change 2 866    

S3 Psychosocial 

Factors 

28 292    

S4 Infertility 1 636    

S5 S1 OR S2 OR 3 50 241    

S6 S4 AND S5 125    

S7 S6* 33 6 6 4 

*Limits: English-language, Female (Gender) & Peer Reviewed.   
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8.2 Bilaga 2: Artikelmatris  

Författare, artikels titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Behboodi-Moghadam, Z., 

Salsali, M., Eftekhar-

Ardabily, H., Vasimoradi, 

M. & Ramezanzadeh, F. 

(2013). Experience of 

infertility through the lens 

of Iranian infertile women: 

A qualitative study. Japan 

Journal of Nursing 

Science, 2013(10), 41-46. 

DOI: 10.1111/j.1742-

7924.2012.00208.x 

Iran 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva iranska 

kvinnors 

upplevelser av 

infertilitet 

Metod och design 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design 

 

Population 

Kvinnor som sökte 

infertilitets behandling på ett 

centrum för behandling av 

primär infertilitet. 

 

Urvalsförförande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall angivet. 

 

Slutgiltig studiegrupp 

10 kvinnor i åldern 25-45 

med primär infertilitet. Alla 

kvinnor var gifta med män. 

 

Datainsamling 

Semi-strukturerad intervju, 

enskild med varje deltagare. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Studien i helhet är väl utformad 

och väl beskriven 

- Etiskt övervägande är noga 

beskrivet 

- Stort antal deltagare för 

kvalitativa studier. 

 

Svagheter 
- Inget inklusion-

/Exklusionskriterier beskrivet 

 

Resultatet presenterade fyra 

kategorier. Förlust av självförtroende 

och känslan av att vara värdelös. 

Isolering i form av ensamhet och 

social isolering. Äktenskapsproblem 

och fysisk och psykisk misshandel. 

Beskriver krav och press från 

omgivningen. 
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Bell, K. (2013). 

Constructions of 

“Infertility” and Some 

Lived Experience of 

Involuntary Childlessness. 

Journal of Women and 

Social Work, 28(3), 284-

295. DOI: 

10.1177/08861099134957

26 

 

Australien 

Syftet var att 

beskriva den 

levda 

upplevelsen av 

infertilitet hos 

kvinnor och 

konstruktionen 

av ofrivillig 

barnlöshet. 

Metod och design 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie med deskriptiv design. 

 

Population 

Kvinnor som har fått eller är i 

behandling för infertilitet. 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall rapporterades 

 

Slutgiltig studiegrupp 

28 kvinnor med infertilitet 

med eller utan 

orsaksförklaring som sökt 

hjälp för behandling. Alla var 

heterosexuella och gruppen 

var homogen. 

 

Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer 

där deltagarna fick tillägga 

information i efterhand om de 

ville. 

 

Analysmetod 

Textanalys. 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Etisk kommitté har granskat 

studien. 

- Beskriver studiens 

begränsningar. 

- Klargör eventuella 

intressekonflikter. 

- Resultatet är välbeskrivet med 

förankring av citat. 

 

Svagheter 
- Blandar ihop diskussion och 

resultat, svårt att se vad som är 

vad. 

- Är det de 28 första kvinnorna 

som väljs ut. Om inte, vad hände 

med de som inte valdes till 

studien? 

Resultatet visade att kvinnor upplever 

infertilitet som ett kvinno-problem och 

lägger skulden på sig själva. Att 

infertiliteten påverkade förhållanden 

negativt och positivt. Infertilitet 

påverkade känslolivet, men även 

socialt och ledde till isolering. Känslan 

av att inte nå upp till sociala normer. 

Deltagarna kände inledningsvis chock, 

men sedan känslan av förlust och sorg. 

Kvinnorna beskrev sin acceptans och 

hur de gick vidare.  
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Benasutti, R., D. (2008). 

Infertility: Experiences and 

Meanings. Journal of 

Couple & Relationship 

Therapy: Innovations in 

Clinical and Educational 

Interventions, 2(4), 51-71.  

DOI: 

10.1300/J398v02n04_04 

USA 

Syftet var att 

beskriva 

betydelser 

associerade med 

infertilitet för att 

få en djupare 

förståelse av 

upplevelsen. 

Metod och design 

Deskriptiv kvalitativ studie 

med fenemenologisk metod.  

 

Population 

Kvinnor med infertilitet, 

exkluderade män.  

 

Urvalvalsförfarande 

Strategiskt urval 

 

Urval 

Bortfall ej angivet 

 

Slutlig studiegrupp 

Fyra kvinnor i åldern 37-49år 

, medelklass, gifta och har 

olika etniska bakgrunder. Två 

kvinnor fick barn med hjälp 

av IVF, en adopterade och en 

hade inget barn. 

 

Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer 

 

Analysmetod 

Textanalys. 

 

 

 

 

 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Välbeskriven 

problemformulering kopplat till 

bakgrunden. 

- Beskriver forskarens reflektion 

över risken för bias. 

- Metod, design, resultat 

välbeskrivet 

 

Svagheter  
- Skriven i jagform 

- Deltagarna berättar om händelser 

längre bak i tiden. Risk för bias. 

Sex kategorier: Reaktioner under 

erfarenheten: Olika reaktioner som 

orsakar ångest både känslomässigt och 

sexuellt, medicinskt, finansiellt och 

socialt. 

Olikheter under erfarenheten: Stöd 

under erfarenheten: Intern eller extern 

stöd genom erfarenheten. Lärdomar 

under erfarenheten: Om förhållande, 

empati och personlig utveckling. 

Vinster efter erfarenheten: Personlig 

och relationsmässig utveckling. Råd 

efter erfarenheten. 

Resultatet visar de olika emotionella 

rektioner som kvinnorna fick av 

infertilitet. Kvinnorna beskriver stress 

och krav från olika perspektiv, men 

även stöd. Kvinnorna upplever sämre 

självkänsla och känslan av att vara 

inkomplett. Resultatet beskriver 

effekter infertilitet har haft på sexlivet. 



Seminarieexemplar, får ej spridas 

24 

 

 

 

 

Dyer, S. J., Abrahams, M. 

& Van Der Spuy, S., M. 

(2002). „Men leave me as I 

cannot have children‟: 

women‟s experience with 

involuntary childlessness. 

Human Reproduction, 

17(6), 1663-1668. 

http://humrep.oxfordjourna

ls.org.db.ub.oru.se/content/

17/6/1663.full.pdf+html 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva 

upplevelsen av 

ofrivillig 

barnlöshet hos 

kvinnor med 

infertilitet.  

Metod och design 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Population 

Kvinnor med infertilitet från 

ett sjukhus tillfrågades. 

Partners var exkluderade i 

studien, endast kvinnorna 

blev intervjuade. 

 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Etiskt övervägande med en 

kommitté. 

- Dataanalys välbeskriven. 

-  Tydlig problemformulering och 

syfte. 

Svagheter 
- Populationen hade olika 

religioner, men citaten beskrev 

Resultatet visar på personligt lidande 

med sociala konsekvenser hos fertila 

kvinnor i Sydafrika. Försämrad 

självkänsla, ångest och depression, 

meningslöshet, skuld och 

relationsproblem identifierades.  

http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/17/6/1663.full.pdf+html
http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/17/6/1663.full.pdf+html
http://humrep.oxfordjournals.org.db.ub.oru.se/content/17/6/1663.full.pdf+html
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Sydafrika  
Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall  

 

Slutgiltig studiegrupp 

30 stycken kvinnor med 

infertilitet i åldern 21-41. 

Talade olika språk, olika 

etniska bakgrunder. Alla var 

gifta utom fyra. 18 kvinnor 

hade inga barn, tre hade barn 

i nuvarande förhållande. 

 

Data insamling 

Semi-strukturerad intervju 

 

Analysmetod: 

Textanalys  

inte alltid vilken religion. Det 

kan förvirra när de talar om 

religion och dess betydelse för 

infertilitet. 
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Gonzalez, L. O. (2000). 

Infertility as a 

transformational process: 

A framework for 

psychotherapeutic support 

of infertile women. Issues 

in Mental Health Nursing, 

2000(21), 619-633. doi 

0161-2840/00 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

fenomenet kring 

infertilitet som 

upplevelse hos 

infertila kvinnor.  

Metod och design 

Kvalitativ, fenomenologisk 

studie med deskriptiv design. 

 

Population 

Kvinnor som gick på en 

privat klinik för infertilitet 

och stöd. Inklusionskriterier 

var kvinnor diagnostiserade 

med infertilitet med eller utan 

orsaksförklaring.  

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall rapporterades 

 

Slutgiltig studiegrupp 

25 stycken infertila kvinnor 

med åldern 20-40 år. Alla var 

gifta med män och levde med 

sin make. Deltagarna hade 

olika etniska bakgrunder. 

 

Datainsamling 

Strukturerad intervju 

 

Analysmetod 

Textanalys 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Urvalet är representativt för 

studien. 

- Väl strukturerad och lätt att följa. 

- Resultatet väl presenterat och 

kopplat till citat från 

intervjuerna. 

 

Svagheter 
- Resultatet presenteras kort och 

med flera subkategorier som 

skulle kunna höra ihop med 

varandra.  

Resultatet presenterades i fem teman. 

Misslyckandet att uppfylla en social 

norm, oskrivna förutsättningar, 

meningslöshet, stigmatisering och 

utanförskap. Sorg, hopp och 

förnekelse hos infertila kvinnor och 

medvetenhet om förlust. Upplevelsen 

av transformation och accepterande av 

verkligheten. 
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Johansson, M. & Berg, M. 

(2005). Women‟s 

experience of childlessness 

2 years after the end of in 

vitro fertilization 

treatment. Scandinavian 

Journal of Caring Science, 

2005(19), 58-68. Från 

http://web.b.ebscohost.com

.db.ub.oru.se/ehost/viewart

icle?data=dGJyMPPp44rp

2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46b

FRr6ivTbKk63nn5Kx95u

XxjL6prUqypbBIr6ueTLip

s1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh

6ueH7N%2fiVbGprk%2bv

q7dRtZzqeezdu33snOJ6u

%2bbxkeac8nnls79mpNfs

VbCmrk2rprJQsamrSK%2

bmpH7t6Ot58rPufOS884T

qyuOQ8gAA&hid=101 

Sverige 

Syftet var att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

ofrivillig 

barnlöshet två år 

efter avslutad 

IVF-behandling. 

Metod och design: 

Fenomenologisk deskriptiv 

studie. 

 

Population: 

Infertila kvinnor som avslutat 

IVF-behandling för två år 

sedan. Exklusionskriterier var 

kvinnor som sökte privat vård 

och de som blev gravida. 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt 

 

Urval: 

Bortfall ej angivet. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 

Åtta kvinnor mellan 34-41 år 

från en avdelning på ett 

statligt sjukhus. Infertila och 

utan egna barn. 

 

Datainsamling: 

Ostrukturerade intervjuer 

med en öppningsfråga. 

Intervjuaren kunde ställa 

följdefrågor vid behov.  

 

Analysmetod: 

Textanalys 

 

Kvalitetsgrad: 

Grad I 

 

Styrkor: 
- Välformulerad 

problemformulering och syfte 

- Utförligt etiskt övervägande. 

- Resultat var utförligt beskrivet 

 

Svagheter: 
- Studiegrupp inte noggrant 

beskrivet och deltagarna var 

jämnåriga. 

- Otydligt beskrivna 

inklusionskriterier. 

 

Resultatet delades in i fem teman och 

beskrev kvinnors upplevelse som 

infertilitet var en stor del av livet. Att 

hoppet att bli gravid fortfarande 

existerar, att dessa upplevelser fanns 

även om infertiliteten hade en 

förklaring eller inte. Att kontakten 

med andra inte var så viktig. Att de 

fann andra värdesättningar i livet men 

att ofrivillig barnlöshet var en central 

faktor. Sorg var av stor betydelse. 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6prUqypbBIr6ueTLips1KvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGprk%2bvq7dRtZzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk2rprJQsamrSK%2bmpH7t6Ot58rPufOS884TqyuOQ8gAA&hid=101
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Loftus, J. & Andriot, A. L. 

(2012) “That's What 

Makes a Woman”: 

Infertility 

and Coping with a Failed 

Life Course Transition. 

Sociological Spectrum: 

Mid-South Sociological 

Association, 32:3, 226-

243, doi: 

10.1080/02732173.2012.6

63711 

 

USA 

Syftet var att 

utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

sig själv när de 

inte kan bli 

mödrar. 

Metod och design 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Population 

Kvinnor som har infertilitet 

eller sjukdomar som orsakar 

infertilitet. Kvinnor med 

svårigheter att bli gravida 

eller fullfölja graviditet. 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall rapporterades 

 

Slutgiltig studiegrupp 

40 infertila kvinnor som sökte 

medicinsk behandling i åldern 

25-46. Olika utbildnings 

bakgrunder, men samma 

etniska bakgrund. 

 

Datainsamling 

Semi-strukturerad intervju 

 

Analysmetod 

Textanalys med hjälp av ett 

dataprogram 

Kvalitetsgrad 

Grad III 

 

Styrkor 
- Tydlig problem formulering och 

syfte. 

- Resultaten är väl analyserade och 

stärka med citat. 

- Resultat och diskussion väl 

kopplat med introduktionen. 

- Citaten anknutna till deltagarna 

så att en lättare kan följa med. 

 

Svagheter 
- Inklusions-/exklusionskriterier 

inte tydligt beskrivna. 

 

Resultatet visade att kvinnorna kände 

sig misslyckade att nå upp till normen 

av kvinnlighet, något som de lärt sig 

sedan barnsben. Kvinnorna saknade 

känslan att vara kvinnor och kände sig 

exkluderade. Kvinnornas upplevelse 

ledde till isolering, mer eller mindre 

medvetet. Kvinnorna upplevde sig 

som inadekvata kvinnor. Att vara 

kvinna är mer än bara få barn, det blev 

ett socialt behov att få känna sig 

kvinnlig. 
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McCarthy, M. P. (2008). 

Women‟s Lived 

Experience of Infertility 

After Unsuccessful 

Medical Intervention. 

Journal Midwifery 

Womens Health, 2008 

(53), 319-324. 

doi:10.1016/j.jmwh.2007.1

1.004 

USA 

Utforska 

fenomenet av 

kvinnors 

upplevelse av 

infertilitet efter 

misslyckad 

medicinsk 

behandling. 

Metod och design 

Hermeneutisk och 

fenomenologisk metod, 

deskriptiv kvalitativ studie. 

 

Population 

22 kvinnor, minst ett år efter 

avslutad behandling, 

engelskspråkiga 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall rapporterade 

 

Slutgiltig studiegrupp 

22 kvinnor, 39,9 år (3,9), 

avslutat misslyckad 

medicinsk behandling tidigast 

1 år innan, mödrar med 

adoptiv barn inkluderades. 

Startade behandling vid 29,5 

(4,1) års ålder. 

 

Datainsamling 

Intervjuer med enkät för 

demografisk information 

 

Analysmetod 

Textanalys 

Kvalitetsgrad 

Grad II 

 

Styrkor 
- Metod och resultat välbeskriven. 

- Population och kriterier är 

välbeskriven.  

 

Svagheter 
- Ingen specifik beskrivning av 

deras etiska övervägande. 

- Homogen grupp i slutgiltig 

studiegrupp. 

- Datainsamlings metod är inte 

tydligt beskrivet. 

Beskrivning av kvinnors existentiella 

utmaningar, revidering av livets 

mening, isolering, sorg, hopp och valet 

av gå vidare. Resultatet visar att 

kvinnorna upplever en försämrad 

självkänsla och en känsla att vara 

otillräcklig som kvinna. Någon som 

sedan upplevs som en erfarenhet och 

leder till en förändrad bild av livet och 

världen. 
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Sandelowski, M. & 

Pollock, C. (1986). 

Women‟s  experiences of 

Infertility. Journal of 

Nursing Scolarship, 140-

144.  

 

USA 

 

 

Syftet var att få 

en förståelse av 

kvinnors 

upplevelser av 

infertilitet. 

Metod och design 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk, explorativ 

design. 

 

Population 

Kvinnor som såg sig själv 

som infertila som själv 

svarade på annonsering av 

studien.  

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inget bortfall rapporterades 

 

Slutgiltig studiegrupp 

Kvinnor i åldern 21-45, både 

gifta och singel, där alla 

genomgick någon typ av 

infertilitets behandling. 

 

Datainsamling 

Ostrukturerad intervju 

 

Analysmetod 

Textanalys 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Två olika intervjuare minskar 

risken för personlig inblandning 

vid ostrukturerad intervju. 

- Klargör datainsamling väl och 

datamättnad råder. 

- Resultatet väl beskrivet 

- Uttrycker behov av vidare 

forskning. 

Svagheter 
- Introduktionen är kort, kanske 

pga av årtalet då foskningen inte 

var så utförlig. 

 

Resultatet presenterades i tre teman: 

Tvetydlighet, utanförskap och 

temporalitet. Infertila kvinnor kände 

tvetydlighet inför infertiliteten, läkare, 

livs mål och kontroll. Utanförskap i 

relation med jämförelse, rättvisa, 

förståelse och emotionell. Samtidigt 

kämpade kvinnorna mot tid i flera 

avseenden som kommer att påverka 

deras upplevelse. 
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Todorova, I.L.G. & 

Kotzeva, T. (2006). 

Contextual shifts in 

Bulgarian women‟s 

identity in the face of 

infertility. Psychology and 

Health Journal, 2006 

21(1), 123-141. doi: 

10.1080/14768320500143

354 

Bulgarien 

Syftet var att 

beskriva hur 

identiteten 

upplevs av 

kvinnor med 

infertilitet och 

skiftningen I 

identitets-

upplevelser vid 

behandling. 

Metod och design 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Population 

Inklusionskriterier var 

kvinnor med diagnostiserade 

med infertilitet och att de 

behandlades på något sätt för 

infetilitet. Exklusionskriterer 

var kvinnor som trodde 

intervjuerna var stöd-samtal. 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt 

 

Urval 

Inga bortfall rapporterades 

 

Slutgiltig studiegrupp 

Nio kvinnor med infertilitet 

med åldern 22-41. 

 

Datainsamling 

Djupgående semi-

strukturerade intervjuer med 

sex av deltagarna, tre kvinnor 

skrev detaljerade brev. 

 

Analysmetod 

Textanalys 

Kvalitetsgrad 

Grad I 

 

Styrkor 
- Tydlig problemformulering 

- Diskussionen är begriplig och 

kopplad till bakgrund. 

- Väl presterad studiegrupp 

 

Svagheter 
- Informationen om studien 

kan ha varit bristfällig då 

några kvinnor uppfattade 

studien som ett stödsamtal. 

 

Resultatet delades in i fem kategorier. 

Teman beskriver identitet hos kvinnor 

i relation med sig själva, med 

omvärlden, i behandling och som 

vårdande. Hur infertiliteten påverkade 

deras syn på sig själva och hur de 

upplevde att deras världsbild 

förändrades. Infertiliteten påverkade 

den som person, men också i sociala 

kontexter.  

 


