
 
Abstrakt 
Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet, infertilitet identifieras då ett par med normal frekvens 
av oskyddade samlag försökt att åstadkomma en graviditet men inte lyckats. Orsaken till 
ofrivillig barnlöshet kan bero på medfödda defekter, sjukdomar, ålder och livsstil. Syfte: 
Att belysa kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet, samt behov av stöd. Metod: En 
litteraturstudie med struktur av innehållsanalys och baserades på 14 artiklar. Resultat: 
Presenterades i två huvudkategorier; upplevelser och stöd samt i fem underkategorier; 
livskvalitet, kulturella faktorer, infertilitetsbehandling, kommunikation och coping. 
Huvudfynden i resultatet berörde kvinnornas känslor som stress, skuld, lidande, ilska, 
hopp och förtvivlan. Resultatet återspeglade även psykosociala effekter, IVF behandling, 
kulturella skillnader och att infertiliteten beskrevs som en process. Slutsats: Infertilitet är 
inte något som syns på ytan och kunde ofta glömmas bort av omgivningen. Kvinnorna 
borde få en professionell holistiskt omvårdnad för att hjälpa dem genom processen av 
meningsfulla filosofiska och andliga förändringar, för att öka deras livskvalitet.  
Nyckelord: infertilitet, litteraturstudie, stöd, upplevelser 
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Bakgrund 
 
Ofrivillig barnlöshet, infertilitet identifieras då ett par med normal frekvens av oskyddade 

samlag försökt att åstadkomma en graviditet men inte lyckats. Infertilitet delas in i primär 

infertilitet som innebär att paret aldrig lyckas åstadkomma en graviditet och sekundär 

infertilitet som innebär att paret tillsammans har genomgått en eller flera graviditeter, 

men inte kan åstadkomma en ny och planerad graviditet. Cirka 10-15% av de som är 

sammanboende eller gifta har infertilitets problem (Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2005, s.247-248). I Sverige förekommer nedsatt fertilitet hos vart sjunde till 

vart tionde par, cirka 250 000 par i Sverige (www.fertilitetsguiden.nu). 

 

Orsaken till ofrivillig barnlöshet kan bero på sjukdomar av olika karaktär som till 

exempel medfödda defekter i könsorganen, hormonrubbningar, infektionssjukdomar och 

immunologiska sjukdomar. Det är ungefär lika vanligt med manlig och kvinnlig 

infertilitet. Ibland kan någon orsak inte med säkerhet fastställas (Socialstyrelsen, 2000). 

Van Balen (2004) konstaterar att i västvärlden är det en växande tendens att man föder 

barn senare i livet. Åldern är en bidragande orsak till infertilitet eftersom fruktsamheten 

avtar med stigande ålder, speciellt efter 32 år. Friese, Becker och Nachtigall, (2006) 

beskriver att förändringar på 80-talet gjorde att kvinnor började utbilda sig och 

förvärvsarbeta. Tillgången till medicinsk teknik vid infertilitetsproblem blev 

lättillgängligare och preventivmedel  blev effektivare samt att aborter blev lagliga och 

säkrare. Detta gör att många kvinnor skjuter upp sitt barnafödande och infertilitet har 

blivit ett större problem nu än tidigare. Vissa kvinnor kan uppleva den biologiska klockan 

som ett slags deadline till att bli gravid. Waldenström (2008, s. 66-73) förklarar att det 

kan innebära ett stort lidande att inte bli gravid när man  bestämt sig. Det kan kännas 

speciellt svårt om man har väntat länge på beslutet att vilja bli förälder och upplever att 

den biologiska klockan tickar allt snabbare. Patrice (2008) beskrev att omfattningen av de 

psykologiska effekterna av kvinnors upplevelser av barnlöshet i kombination med att det 

ökande antalet kvinnor som drabbas av infertilitet, har skapat ett hälsoproblem. 

Framgången med medicinsk behandling är fortfarande marginell, mycket beroende på 

åldern hos kvinnan.  
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En barnlöshetsutredning inleds hos ett ungt par efter ett års försök att uppnå graviditet. 

Hos det äldre paret, eller om det finns en uppenbar fertilitetsnedsättande förklaring bör 

utredningen inledas tidigare. De behandlingsmetoder som bland annat finns för kvinnan 

är hormonbehandling  och kirurgi , och på mannen utförs en spermaanalys (Faxelid, 

Hogg, Kaplan och Nissen, 2001, s.444) .Weström, Åberg, Anderberg och Andersson 

(2005, s. 252-254) förklarar att de dåliga behandlingsresultaten av IVF på senare år 

tvingat fram behandlingsprinciper som mer riktas till paret som helhet än till den ena eller 

andra individen. Provrörsbefruktning, in vitro fertilisering (IVF) innebär att man plockar 

ut kvinnans ägg efter en eventuell hormonbehandling. Hormonbehandlingen utförs för att 

stimulera kvinnas äggstockar, så att många ägg ska kunna mogna samtidigt. Därefter 

sammanförs ägg och spermier på ett laboratorium i ett provrör där befruktningen sker och 

äggen sätts åter in i kvinnans livmoder.   

 

Infertilitet kan upplevas olika beroende på skillnader mellan individer, mellan kvinna och 

man och mellan kulturer. Infertilitet och behandling beskrivs av många som en 

känslomässig berg-och-dalbana. Den ofrivilliga barnlösheten kan komma att prägla en 

stor del av tanke- och känsloutrymmet, och tillståndet kan vara under väldigt lång tid. 

Infertilitet påverkar även förhållet mellan kvinnan och mannen som kan innebära en svår 

påfrestning för paret (Waldenström, 2008, s. 66-73). Symtom vid infertila behandlingar 

hos  kvinnorna kan vara depression, stress, oro och vid  långvariga behandlingar kan de 

uppleva hopplöshet (Brennan, Peterson, Gold, Feingold, 2007; Olshansky, 2003). 

Kvinnor kan även uppleva barnlöshet som en dramatisk förändring i det sociala nätverket 

(Brennan et al. 2007).  

 
Alla människor reagerar inte på samma sätt i stressituationer och graden av stress är ett 

resultat av samspelet mellan den enskilde individen och den utlösande situationen. 

Krisbegreppet inom stress innebär att den krisdrabbade genomgår vissa identifierbara 

faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Bunkholdt,  

2004, s. 276-285). Peterson, Pirritano, Christensen och Schmidt (2008), menar att bli 
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drabbad av infertilitet är en oplanerad och oförutsägbar stressfaktor. Paren saknar oftast 

kunskaper och färdigheter att på ett tillfredsställande sätt hantera stressen vid infertilitet. 

Paren måste försöka återta kontrollen över sina liv med hjälp av olika strategier. Coping 

definieras som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera och 

kontrollera stress i olika situationer där stressfaktorn överstiger parets upplevda eller 

faktiska resurser (Peterson et al., 2008). 

  

Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är hälsa ett tillstånd som karakteriserar 

människan och innefattar både ett bestämt fysiskt/kroppsligt tillstånd och en upplevelse 

av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande. Under senare år har hon tagit upp 

begreppet lidande. Lidande rymmer olika nivåer och är en oundviklig del av 

människolivet och är förknippat med sjukdom och behandling, med förhållanden i själva 

vård- och omsorgssituationen samt med livslidande (Kirkevold, 2000, s. 215-220). 

 

Infertilitet är inte något som syns på ytan och kan ofta glömmas bort av omgivningen. 

Det är viktigt att vårdpersonal har kunskaper om hur kvinnor kan uppleva infertilitet, så 

att kvinnorna får en professionell omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet, samt behov av stöd. 

 

Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt problemområde och syftar till att åstadkomma en sammanställning 

av data från tidigare utförda empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

Artiklar lästes, granskades och kvalitetsbedömdes enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU/SSF  nr. 4). Med litteratursökningen har en djupare förståelse av 

infertilitet framkommit och särskilda problemområden i ämnet har kunnat identifierats 

(jfr. Backman, 1998). 
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Litteratursökning 

Artikelsökning har skett i databaserna Cinahl, Cochrane och Pubmed. Denna 

litteraturstudie grundades på vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Sökningar har skett systematiskt med sökorden; infertility, female, experience 

och support. Alla dessa sökord i kombination med varandra var tillfredställande med 

antalet träffar mot syftet. Sökresultatet sammanställdes sedan i en tabell för att få en god 

översikt (tabell 1). Böcker till bakgrunden hittades i Mittuniversitets bibliotek. 

 
Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser, antalet träffar och antal   
                inkluderade artiklar.  
 
 
Sökdatum  
 2009-01-24. 

 

 
Cochrane 

 
Cinahl 

 
PubMed 

Infertility  
63 

 
2825 

 
54672 

 
Female 

 
783 

 
438651 

 
5069119 

 
Experience 

 
432 

 
57845 

 
308392 

 
Support 

 
1042 

 
98371 

 
5102550 

 
Infertility AND female  

 
36 

 
1892 

 
37080 

 
Infertility AND female AND experience  

 
1 

 
120 

 
1210 

 
Infertility AND female AND experience 
AND support  

 
0 

 
37 

 
257 

Limits: 10 years  *                                                                                           

              
      

1           
 

24 145 

 
Antal  granskade  **                              

                
      

1  
 

7 
 

23 

Antal inkluderade *** 

          
      

1 

 
      

3 

 
                                

11 
 
 
  *     Antal granskade titlar och abstrakt        **  Antal granskade med mall 
  *** Antal inkluderade med fet stil är från kolumnen ovan, antal granskade** 
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Inklusions -och exlusionskriterier 

Inklusionkriterierna var artiklar skrivna på engelska,  publicerade mellan åren 1999-2009, 

och att de inkluderade artiklarna belyste kvinnors upplevelser och behov av stöd vid 

ofrivillig barnlöshet. Exklusionkriterierna var artiklar som inte svarade upp mot 

litteraturstudiens syfte och var av låg kvalitet. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna  genomfördes enligt SBU/ SSF nr 4(1999, s. 14-15) och 

indelades i följande grupper: 

Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar.   

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlas genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, till exempel personens upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ 

omvårdnadsforskning har enligt SBU/ SSF nr 4(1999, s. 14-15) en lång tradition inom 

omvårdnadsforskningen och det är de studier som bäst beskriver individers upplevelser 

och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III).Se bilaga.1. 

 

Bearbetning 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) i tre faser. 

Fas 1 

En första bedömning av 170 stycken artiklar från artikelsökningen har utförts genom att 

titlar och abstrakt lästs. Av dessa beställdes 29 artiklar hem för vidare granskning, samt  

två artiklar genom länkar från PubMeds databas. De vetenskapliga artiklar som 

exkluderades uppfyllde inte kraven för studiens beträffande syfte och kvalitet.   
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Fas 2 

Alla vetenskapliga artiklar klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16). 

Artiklarna fortsatte sin bedömning i en granskningsmall (se bilaga 2). Efter granskningen 

sparades i första hand de artiklar som var intressanta för fortsatt bearbetning. Vikt lades 

på vilket land studierna var gjorda i, vilken typ av studie och kvalitén på studiens resultat. 

Inklusions- och exlusionskriterier var hela tiden vägledande. Kvalitetsbedömningen 

dokumenterades genom en kvalitetsvärdering (se bilaga 1.) Av de granskade 

exkluderades 16 artiklar på grund av att de var av låg kvalitet och inte svarade upp mot 

syftet med litteraturstudien.  

 

Fas 3 

Slutligen har 14  artiklar inkluderats i studien och har sammanställts och presenterats i 

löpande text och i tabell (se bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen har utförts genom en struktur av innehållsanalys. Data klassificerades på ett 

systematiskt och stegvist sätt, för att lättare kunna identifiera mönster och kategorier (jfr. 

Forsberg & Wengström, 2008, s.145 - 150). Resultatet lästes flera gånger och ur 

framträdande begrepp bildades subkategorier. Huvudkategorierna uppkom från syftet 

vilka var; upplevelser och stöd (jfr. Backman, 1998, s. 29).    

 

Etisk diskussion 

I en litteraturstudie är undersökningsfältet tidigare dokumenterad kunskap. Frågor ställs 

till litteratur och inte till personer direkt. Etiska överväganden har utförts genom att inte 

inkludera de artiklar som saknade tillstånd av en etisk kommitté (jfr. Polit & Beck, 2008, 

s. 188-189. Av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien saknade tre artiklar tillstånd, 

men förde ett bra etiskt resonemang och inkluderades därför. Artiklarna har behandlats 

och resultatet har återgivits med respekt, för att ge de ursprungliga författarna så stor 

rättvisa som möjligt. Eftersom det här är en litteraturstudie baserad på tidigare studier 

krävdes inget tillstånd av etisk kommitté. 
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Resultat 

Litteraturstudien omfattar fjorton vetenskapliga artiklar, och av dessa bedömdes sju 

artiklar vara kvalitativa och sju artiklar var kvantitativa. Nio av artiklarna var av hög 

kvalitet och fem var medelhöga. Fyra artiklar härstammade från USA, två artiklar vardera 

från Sverige, Danmark och Sydafrika samt en artikel vardera från England, Finland, Iran 

och Nederländerna. Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier; upplevelser och 

stöd samt fem subkategorier; livskvalitet, kulturella faktorer, infertilitetsbehandling, 

kommunikation och coping. Detta för att få en lättare struktur av resultatet. 

 
Tabell 2.  Översikt på litteraturstudiens huvudkategorier och subkategorier. 
 
                                    Huvudkategorier                Subkategorier 

Livskvalitet 

Kulturella faktorer 
 
Upplevelser 
 

Infertilitetsbehandling 

Kommunikation 
Stöd 

Coping 

 
Upplevelser  

I denna kategori återfinns tio studier, varav sex är kvalitativa och fyra är kvantitativa. 

Innehållet i denna kategori berör känslor som; stress, skuld, lidande, ilska, hopp och 

förtvivlan, samt känsla av isolering. I subkategorin livskvalitet ingår två citat.  

Livskvalitet 

Gonzalez (2000) undersökte i sin kvalitativa studie av hög (I) kvalitet  kvinnors 

upplevelser av infertilitet. Intervjuer gjordes med 25 kvinnor i deras egna hem. Gonzalez 

beskrev i sitt resultat  kvinnornas upplevelser under deras första år med behandling av 

infertilitet. Under detta år började dessa  kvinnor förstå att de kanske aldrig kunde bli 

gravida. Alla deltagarna i studien förklarade att infertilitet var mer som en process än en 

rad oberoende känslomässiga händelser, och processen visade sig som meningsfulla 

filosofiska och andliga förändringar i  deras liv samt att det var ett känslomässigt lidande. 
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Gonzales förklarade i sitt resultat att det var en avgörande del i deras process att de 

accepterade deras oförmåga att föda barn. Infertilitet kunde upplevas med känslor av 

förlust och förhoppningar, känslor av tomhet och som en närvarande frånvaro. En del av 

kvinnorna upplevde känslor av att inte vara någon och att de var otillräcklig som kvinna. 

De beskrev också  känslan av att inte få den respekt och det erkännande som ges till 

andra kvinnor. Infertiliteten placerade dem i olika sociala sammanhang från andra 

kvinnor. En kvinna kommenterade ”Människor ägnar särskild uppmärksamhet mot 

gravida kvinnor. De klappade och rörde dem, och de frågade hur de mådde” (Gonzalez, 

2000, s. 624). Kvinnorna beskrev att vid flera misslyckade behandlingar utan att bli 

gravid kommer känslor av hopplöshet som åtföljs av aggressiva tankar om sig själv och 

andra. De kände att de hade tappat kontrollen över sin kropp och över sina relationer med 

andra. Förmågan att planera för framtiden minskade och friheten att själv välja sina egna 

val i livet. Symbolen och en påminnelse över denna förlust av kontroll var när den 

oönskade menstruationsblödningen kom. En kvinna kommenterade. 

 
”Varje månad när min tid kommer, vill jag skrika. Då min blödning kommer 

blev jag hysterisk. Det mest negativa är känslan av hopplöshet och att inte 

ha kontroll över situationen, över sjukdomen.” (Gonzalez, 2000, s. 624). 
 
Patrice (2008) undersökte i en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet kvinnors erfarenheter 

efter misslyckade behandlingar av infertilitet. Intervjuer gjordes med 22 kvinnor i deras 

egna hem. I resultatet beskrev kvinnorna att det var viktig att fokusera på ny energi mot 

framtiden och detta gav dem en bättre livskvalitet. Medvetna ansträngningar krävdes för 

att få perspektiv till att gå vidare, och  det var en kamp  att skapa ett annat slags liv och en 

meningsfull framtid. Kvinnorna beskrev upplevelserna med deras misslyckade försök att 

bli gravid och hur de hade strävat att få tillbaka sin självkänsla, sitt syfte och mening med 

sina liv. Patrice beskrev i sitt resultat att kvinnornas upplevelse av sin infertilitet var ett 

intensivt lidande. De kämpade för att förena de motstridiga känslorna om sin identitet, 

självuppfattning, uppfattning av världen och den förväntade bilden om framtiden. Mycket 

arbete krävdes för att kunna fokusera på något annat än att föda barn, och bilda familj. 

Avsaknaden av en familj introducerade också för en del av kvinnorna i studien en känsla 

av osäkerhet och oro om vad de kan förvänta sig när de åldras. 
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I en kvantitativ studie av Rashidi, Montazeri, Ramezanzadeh, Shariat, Abedinia och 

Ashrafi (2008), av medelhög (II) kvalitet, var syftet att undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet hos infertila par. Hälsorelaterad livsstil mättes med hjälp av ett formulär till 

514 kvinnor och 514 män. I resultatet visades att det var viktigare för kvinnor än för män 

att skaffa barn, och att kvinnorna oftare tog på sig skulden för infertilitetsproblemen. 

Rashidi et al. förklarade att orsaken till denna situation var att kvinnorna graderade sin 

hälsorelaterade livskvalitet lägre än det manliga könet. Resultatet visade också en 

signifikans på sämre hälsorelaterad livskvalitet för både fysisk och psykisk hälsa vid 

lägre utbildningsnivå. Däremot hade orsakerna och varaktigheten på infertilitet ingen 

betydande inverkan på livskvalitén.  

 
Kulturellt   

I en kvalitativ studie av Dyer, Abrahams och van der Spuy (2002), av hög (I) kvalitet, var 

syftet att öka uppmärksamheten för kulturella behov/krav och förbättra kunskapen om 

den allvarliga innebörden av ofruktsamhet i Sydafrika. Av de som besökte en 

infertilitetsklinik för första gången intervjuades 30 kvinnor. Resultatet visade på 

betydande personliga lidanden. Många kvinnor kände att infertiliteten intog ett allvarligt 

hot mot deras parförhållande, andra beskrev deras makar som stödjande och förstående, 

såg dem ofta som sin enda vän. Några kände både stöd och avundsjuka när de träffade 

andra kvinnor med infertilitetsproblem, det blev en tävling om vem som skulle bli gravid 

först. Alla kvinnor i studien beskrev deras barnlöshet som en brinnande smärta med ilska, 

djup sorg, bitterhet, skuld, ensamhet och  som en desperation. En kvinna försökte även 

söka stöd med hjälp av droger. 

 

I en kvantitativ studie av Dyer, Abrahams, Mokoena, Lombard och van der Spuy (2005), 

av hög (I) kvalitet, var syftet att bedöma om kvinnor från en urban kommun i Sydafrika 

lider mer av infertilitetssymtom än de kvinnor som inte är infertila. Formulär fylldes i av 

122 kvinnor från en infertilitetsklinik och 122 kvinnor (kontrollgrupp) från en 

familjerådgivningsmottagning. Dyer et al beskrev i sitt resultat att de kvinnor som lider 

av infertilitet i utvecklingskommuner i Sydafrika hade signifikanta högre nivåer av ångest 

jämfört med kontrollgruppen. Detta stärkte misstankarna om att dessa infertila kvinnor  
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särskilt var i riskzonen för inhemska missbruk och  känslomässigt lidande. Det högsta 

medelvärdet påträffades på ångest och depression. Ofrivillig barnlöshet var för dessa 

kvinnor ofta en smärtsam upplevelse och förknippades med äktenskaplig instabilitet, 

skilsmässa, övergivande, stigmatisering, utfrysning och misshandel (Dyer et al., 2005).  

 

Infertilitetsbehandling 

I en kvantitativ studie av Anderheim, Holter, Bergh och Möller (2005), av hög (I) 

kvalitet, var syftet att undersöka om effekterna mellan psykologisk stress före och under 

en infertilitetsbehandling påverkade resultatet av IVF behandlingen. En 

enkätundersökning genomfördes på 166 kvinnor som planerade att påbörja deras första 

infertilitetsbehandling. Resultatet visade på att inget samband fanns mellan en upplevd 

psykologisk stress eller upplevd psykologiskt välbefinnande, före eller under den första 

infertilitetsbehandlingen när det gällde ett negativt eller positivt behandlingsresultat.   

 
I en kvalitativ studie av Comerford, Devine och Semelsberger (2003), av hög (I) kvalitet, 

var syftet att beskriva kvinnors erfarenheter av missfall efter en infertilitetsbehandling. 

Intervjuer genomfördes med 8 kvinnor som var registrerade på en infertilitetsklinik och 

som hade behandlats där mellan 11 månader och 5 år. Resultatet visade att  kvinnor som 

fick missfall efter en infertilitetsbehandling upplevde en stor sorg över att de kanske inte 

skulle bli gravid igen. De kände sig förlamad av sorgen och hade svåra skuldkänslor över 

att de själva hade orsakat missfallet. Kvinnorna upplevde en kamp mellan hopp och 

förtvivlan, ilska, och att igen vara tillbaka på ”ruta ett”. Efter den inledande 

sorgeperioden hade kvinnorna behov av att prata med andra om deras gemensamma 

erfarenheter. De hade även dåliga erfarenheter av att blivit vårdade på en BB-avdelning 

tillsammans med nyförlösta kvinnor och deras gråtande barn (Comerford et al., 2003). 

 

I en kvalitativ studie av Wirtberg, Möller, Hogström, Tronstad och Lalos, (2007), av hög 

(I) kvalitet, var syftet att nå ökade kunskaper på de långvariga effekterna vid ofrivillig 

barnlöshet för de kvinnor som slutfört en infertilitetsbehandling för över 20 år sedan. 

Studien varade i fyra år och deltagarna var 14 stycken. Resultatet visade att 20 år efter en 

infertilitetsutredning och IVF behandling kunde kvinnorna i studien  tydligt återberätta 
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sina erfarenheter av att vara en infertil patient. Berättelserna handlade om operationer, 

upplevelser av sjukvårdspersonal och besvikelsen över att inte kunna bli förälder. 

Kvinnorna hade under behandlingstiden känt sig underlägsna andra kvinnor, de saknade 

självförtroende och hade erfarenheter av en stark social isolering under de aktiva åren när 

de försökt att bli gravid. De hade i genomsnitt spenderat 8 år av deras liv med att aktivt 

varit involverad i infertilitetsundersökningar, behandlingar och med att varje månad 

sväva mellan hopp och förtvivlan. När kvinnorna inte längre var infertilitetspatienter  så 

fortsatte alla  utom en med  aktiva försök att bli gravid. Det var ganska komplicerat för 

kvinnorna att sluta försöka, eftersom deras erfarenheter av att separera sexaktiviteter från 

”att göra barn” var svårt. Hälften av kvinnorna i gruppen hade separerat från maken som 

de genomgått behandlingen med och nästan alla var relaterade till infertiliteten. I alla 

separationer var det mannen som lämnat kvinnan. Nu 20 år senare blev de påminda om 

att de också måste leva vidare utan att få uppleva barnbarn (Wirtberg et al., 2007).  

 
I en tidigare presenterad studie beskrev Rashidi et al. (2008) att de metoder för diagnos 

och behandling som fanns att tillgå var för de flesta paren både omfattande och 

emotionellt utmanande. Ofta var behandlingsalternativen begränsade och för paren den 

sista utvägen. De människor som sökte behandling för infertilitet rapporterades att vara 

mer ångestfyllda och känslomässigt nödställda än människor i den allmänna 

befolkningen.  

 

Redshaw, Hockley och Davidson (2007) undersökte, i en kvalitativ studie av medelhög 

(II) kvalitet, kvinnors erfarenheter av att genomgå en infertilitetsbehandling och där  

resultatet av behandlingen ledde till att kvinnorna födde barn. Resultatet visade att 

kvinnorna önskade att bli behandlade med respekt och värdighet samt få lämplig 

information och stöd. De önskade få sin stress uppmärksammad, att bli omhändertagna 

och att finna förtroende för vårdpersonal i situationer där resultatet av behandlingarna är 

ovissa. Studien visade att nästan alla kvinnor hade önskemål om att få sina individuella 

behov tillgodosedda både när det gällde psykiska problem och på behandlingsprocessen, 

även efter en lyckad behandling där kvinnorna hade fått sitt barn. Behandlingen var 

beskriven som smärtsam, tröttsam, utmattande, stressig, hård och nästan fysisk ohållbar 
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och var associerad med dramatiska humörsvängningar. Kvinnorna kände stor tacksamhet 

för den mottagna vården under behandlingen och värderade sina barn enormt. För många 

kvinnor blev det en känsla av att känna sig hel som person, även om det för några blivit 

kostsamt, både känslo- och pengamässigt (Redshaw et al., 2007). 

 

I en kvantitativ studie av Repokari, Poikkeus, Titinen, Almquist, Vilska, Kallio, 

Sinkkonen och Tulppala (2006) av en medelhög (II) kvalitet, var syftet att undersöka om 

par som hade fått barn med medicinsk behandling skilde sig åt från de föräldrar som fått 

barn spontant. Frågeformuläret vände sig till 746 par samt till en kontrollgrupp på 367 

par. Repokari et al. beskrev att mödrarna som fått barn under det första året med 

medicinsk behandling visade att de hade bättre erfarenheter av förlossning och 

föräldraskap än kontrollgruppen. Fäderna påvisade ingen skillnad på deras erfarenheterna 

mellan grupperna. Dåliga erfarenheter av upplevelser vid barnfödsel, låg födelsevikt och 

svårigheter att ta till sig barnet var associerade med höga nivåer av stress i 

kontrollgruppen men inte i gruppen med medicinsk behandling. Föräldrarna som 

genomgått medicinsk behandling var mer medvetna om hur bräckligt och unikt det nya 

livet var, och de var djupt tacksamma över möjligheten att få vara förälder. 

 
Stöd 

I denna kategori återfinns fyra studier, varav en är kvalitativ och tre är kvantitativa. 

Innehållet i denna kategori berör kommunikation, relationer och psykosociala effekter. 

Kommunikation  

Schmidt, Tjørnhøj-Thomsen, Boivin, och Nyboe Andersen (2005), visade i en kvantitativ 

studie av hög (I) kvalitet, att genom att utveckla färdigheter relaterade till en effektiv 

kommunikation och coping om ofruktsamhet så kan stressen vid infertilitet minska. 

Deltagarna i studien fyllde i ett frågeformulär före och efter en kurs om infertilitet och 

kommunikationsutveckling. Resultatet blev att efter den genomgångna kursen för par 

med infertilitetsproblem hade 95 % ändrat sitt sätt att kommunicera om infertiliteten och 

behandlingen med sin partner. Kommunikationen inkluderade en ökad öppenhet med 

mer, längre, djupare, och mera detaljerade diskussioner. Kvinnorna hade börjat pratat 

med familjen och nära vänner om behandlingen och om de konsekvenser som den hade. 
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Deltagarna i kursen noterade också att de hade blivit mer medvetna om att berätta om sin 

infertilitet. Det var ett val, ett aktivt beslut och det var möjligt att välja att berätta olika 

historier till olika människor beroende på situationen och på deras egen vilja att berätta 

sin infertilitetshistoria. De par som efter en 12-månaders uppföljning inte hade blivit 

gravida eller fött barn blev på nytt tillfrågade om de önskade ytterligare information och 

stöd  för att gå vidare med behandlingen eller få hjälp till andra alternativ, till exempel 

adoption (Schmidt et al., 2005). 

  
Malik och Coulso (2008) undersökte i en kvalitativ studie av medelhög (II) kvalitet, om 

det kunde hjälpa vissa individer att hantera de psykosociala effekterna av 

infertilitetsbehandling, med att vara engagerad i online stödgrupper på Internet.  

Frågeformulär med öppna frågor fylldes i av 95 kvinnor via Internet under en 

tremånadersperiod.  Malik et al. förklarade i sitt resultat att det kan vara ett värdefullt 

forum för de infertila kvinnorna där de kan engagera sig känslomässigt och kunna ge 

informativt stöd mellan medlemmar i liknande situationer. Det var många av deltagarna 

som beskrev att forumet hade hjälpt dem att känna sig mer avslappnad och lugnare i sitt 

dagliga liv. Kvinnorna beskrev även en negativ sida där de blev besatt av sitt  

Internetanvändande. De beskrev också att de blev besatt av de andra gruppmedlemmarna,  

och att de blev mer deprimerade och isolerade när andra kvinnor blivit gravida. 

 

Coping 

Lechner, Bolman och Van Dalen, (2007) undersökte i sin kvantitativa studie som 

värderats ha medelhög (II) kvalitetsambanden mellan copingsätt och graden av 

tillfredsställelse avseende socialt stöd. Resultatet visade att kvinnorna upplevde mer 

hälsoproblem, fler oro- och depressions symtom, mer missnöje med det mottagna sociala 

stödet och de hade en passivare copingstil i jämförelse med den allmänna befolkningens 

normer. Av de 132 deltagarna i studien led 11% av depression, 23% av oro och 42% 

upplevde en komplicerad sorg. De kvinnor i studien som var missnöjda med det erfarna 

sociala stödet upplevde mer sorg än de som använde en mer aktiv copingstil. 

 

 



 14 

I en kvantitativ studie av Peterson, Pirritano, Christensen, Schmidt (2008) av medelhög 

(II) kvalitet undersöktes copingstrategier vid infertilitet. Frågeformulär fylldes i av 1408 

par från både kommunala och privata infertilitetskliniker. Peterson beskrev att det fanns 

könsskillnader i stressfaktorerna vid infertilitet. Signifikant var att fler kvinnor än män 

var eniga om att deras liv hade blivit stört på grund av infertiliteten. Betydligt fler 

kvinnor än män var starkt överens om att ett barn var mycket viktig för dem. De par som 

använde sig av strategin ”aktivt undvikande” undvek att vara med andra gravida kvinnor 

och höll sina stresskänslor om barnlöshet för sig själv. Signifikant skilde sig kvinnor och 

män åt vart de placerade sorgen. Kvinnorna tog den mer personligt medan männen 

placerade den mer som en social stress. De använde sig av coping betydligt mer än män, 

och det var troligen kopplat till deras högre stressnivå. Resultatet visade också att 

kvinnorna höjde sin egen ångest när deras partner öppet visade sina känslor. Kvinnorna 

ansåg bland annat att de inte hade uppfyllt sin roll som kvinna förrän de hade blivit 

mödrar.  

 

Diskussion 

Metod och resultat diskuterades. Diskussionen följer resultatets kategorier. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av ofrivillig 

barnlöshet, samt  behov av stöd. De inkluderade artiklarna var jämt fördelade mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder. De flesta av de exkluderade artiklarna var 

kvantitativa. Vikt lades vid kvalitativ metod eftersom att vi ville belysa upplevelser. 

Litteraturstudien inkluderade 14 vetenskapliga studier som var skrivna på engelska. De 

använda sökorden i kombination med varandra samt limits på 10 år gav tillfredställande 

träffar mot syftet. Det som kan ha begränsat ytterligare studier av hög kvalitet var vår 

enda kombination av sökord samt tidsbegränsningen som gjorde att äldre artiklar uteslöts. 

Styrkan i detta arbete är att vi båda läst, granskat och kvalitetsbedömt artiklar med hjälp 

av en granskningsmall. Artiklar som inkluderats i litteraturstudien var representerade från 

åtta länder vilket gjorde att vi fick en bredare syn på resultatet. Vi har haft ett gott 

samarbete och en öppen dialog mellan varandra genom hela forskningsprocessen, och vill 

även tacka vår handledare för goda råd och stöd med denna uppsats. 
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Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet, samt  

behov av stöd. Två huvudkategorier och fem underkategorier framträdde i den utförda 

granskningen av inkluderade studier. Dessa utgjorde huvudfynden i resultatet. 

Den största delen av resultatet berörde många olika slags känslor. Dessa 

känsloupplevelser var starkare och pågick längre tid än vad vi hade förväntat oss.  

 

Huvudkategorin upplevelser berörde känslomässigt lidande som; stress, skuld, ilska, hopp 

och förtvivlan samt social isolering.  

Livskvalitet 

Gonzalez (2000) och Patrice (2008) beskrev i linje med varandra att kvinnornas 

infertilitet kunde förklaras som en process som visade sig som filosofiska eller andliga 

förändringar i livet. Processen var en rad oberoende känslomässiga händelser och var ett  

lidande. De förklarade att processen var en viktig del för att kunna gå vidare i livet, för att 

få en bättre livskvalitet. Medvetna ansträngningar krävdes för att få perspektiv på 

tillvaron. Patrice beskrev att det var en kamp för dessa kvinnor att skapa en meningsfull 

framtid. Mycket arbete krävdes för att kunna fokusera på något annat än att föda barn och 

bilda familj. Kvinnors upplevelse av sin infertilitet visade sig i ett intensivt lidande, i 

kombination med inåtvända försök att hitta sig själv, få tillbaka självkänslan och en 

känsla av balans i sina liv. I linje med detta skrev Gonzalez att infertilitet upplevdes som 

en förlust, otillräcklighet och med  känsla av tomhet. Dessa två artiklar var eniga om att 

kvinnorna kände en förlust av den respekt och det erkännande som ges till andra kvinnor. 

Infertiliteten placerade dem i olika sociala sammanhang, det främjade deras känsla av 

isolering. Patrice beskrev att bristen på lyhördhet och de känslomässiga utmaningar de 

stod inför bidrog till den isolering de upplevde i sina ansträngningar med att leva med  

infertilitet. När de inte längre deltog i behandlingen kände de sig övergivna och ensamma 

i sin sorg. Katy Eriksson (1994, s. 45) beskrev att ensamhet kan innebära att man blir 

utestängd från gemenskap och det kan vara ett svårt lidande för människan. Ensamheten 

blir till ett lidande då människan blir ensam i sin ensamhet. Gonzalez (2000) beskrev att 

vid behandlingar av flera misslyckande försök med att bli gravid kom känslor av 
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hopplöshet som åtföljdes av aggressiva tankar om sig själv och andra. Detta lidande anser 

vi är ett stort dolt problem i samhället och måste uppmärksammas. Det är många känslor 

som påverkar kvinnornas livssituation. Ensamhet syns inte på ytan och var mer 

omfattande än vi trott. 

 

Rashidi et al. (2008) beskrev att det var viktigare för kvinnor än för män att skaffa barn 

och kvinnorna tog oftare på sig skulden för infertilitetsproblemen hos paren. En av 

anledningarna till denna situation var att kvinnor graderade sin hälsorelaterad livskvalitet 

lägre än det manliga könet. Faktorer som förutspår livskvalitet kunde variera i olika 

infertila populationer, olika kön och i olika etniska bakgrunder. Detta tycker vi låter 

rimligt och att vissa sociodemografiska kännetecken bland infertila kvinnor kan vara av 

betydelse när det gäller upplevd sämre hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Kulturella faktorer 

Enligt Dyer et al. (2002); Dyer et al.(2005) var det en större omfattning av obehag hos 

fertila kvinnor i u-länder än i i-länder. De hävdade att denna nöd hade en negativ 

inverkan både på det emotionella, sociala och kulturella  planet. Känslor som belystes 

var; ilska, djup sorg, bitterhet, skuld, ensamhet, desperation, ångest och depression. 

Kvinnorna låg i riskzonen för missbruk och misshandel. Vi anser att detta är problem 

som måste uppmärksammas och förebyggas genom ökade kunskaper. Enligt Brennan, 

Gold och Feingold (2007) kunde ökade kunskaper mellan de kulturella gränserna leda till 

en bättre förståelse för de kulturella specifika upplevelserna av infertilitet. 

 

Infertilitetsbehandling 

Redshaw et al. (2007) visade på hur viktigt det var att kvinnorna blev behandlade med 

respekt och värdighet under IVF behandlingen samt att de fick lämplig information och 

stöd. Behandlingen beskrevs som smärtsam, tröttsam, utmattande, stressig, hård och 

nästan fysisk ohållbar. Vi tror att kvinnornas starka önskan att få föda barn, driver dem 

till att genomgå denna tuffa behandling. Allan (2007) beskrev också i sin artikel att 

infertilitet var som ett kaos eller en social sjukdom, där erfarenheterna av relationer 

mellan infertila kvinnor var en emotionell risk. Många kvinnor beskrev infertiliteten som 
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ändlös och osäker. Wirtberg et al. (2007) förklarade hur tydliga spår infertiliteten hade 

lämnat på dessa kvinnor 20 år efter en infertilitetsbehandling med misslyckat resultat.  

Allan (2007) beskrev att även för de kvinnor som fött barn, så stannade 

infertilitetsperioden kvar som ett starkt minne. Vi hade inte förväntat oss att man så 

tydligt kan återberätta sina erfarenheter av att vara en infertilitetspatient efter så lång tid 

efter behandling. Wirtberg et al. (2007) menade att de spår som lämnats hade omgivning 

inte någon kunskap och förståelse för.  

 

Enligt Comerford et al. (2003) önskade kvinnorna att inte bli vårdade på en BB-avdelning 

efter ett missfall, då de åter blev påminda om sin graviditet och om deras längtan efter 

barn. Kvinnorna anklagade sig själva för att ha orsakat missfallet och kände stor skuld 

över detta. Vi anser det inte konstigt, att kvinnorna inte vill vårdas bland nyförlösta. 

Barnskrik och nyförlösta kvinnors förlossningshistorier och amningsbesvär är nog 

ingenting som uppskattas i detta läge. Enligt Comerford et al. upptog de mesta av  

kvinnornas tankar på frågan, om de någonsin skulle bli gravid igen. 

 

Repokari et al. (2006) tog upp dåliga och bra erfarenheter av förlossning och föräldraskap 

och hur bräckligt och unikt det nya livet kan vara när ett barn har fötts. Repokari et al. 

(2006) och Redshaw et al. (2007) beskrev båda att paren var djupt tacksamma över den 

mottagna vården efter en lyckad infertilitetsbehandling där ett barn hade fötts och de 

värderade sina barn enormt. Vi anser att när kvinnorna till slut blir gravida så är det extra 

sårbart om något skulle hända barnet, både under och efter graviditeten.  

 

Brennan et al. (2007) beskrev att för de par som bestämde sig för att fullfölja medicinsk 

behandling för infertilitet, hade det dramatiskt förändrat deras livsstil och därmed skapat 

en enorm belastning på deras känslomässiga och ekonomiska resurser.Vi anser att det är 

viktigt att kunna erbjuda en IVF behandling för de par som under många år kämpar med 

att få ett barn som de så innerligt önskar sig. Enligt Waldenström (2008, s. 25) skiljde sig 

kostnaderna för de infertila parens behandlingar åt, och berodde på att landstingen hade 

olika policy i hur många behandlingsförsök som man finansierade. Vi tror också att alla  

kanske inte har ekonomiska möjligheter att medverka i och fortsätta behandlingarna. Det 
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borde vara samma regler vart man än är bosatt, och alla infertila par borde erbjudas 

samma möjligheter till behandling. 

 

Huvudkategorin stöd berör kommunikation, relationer och psykosociala effekter. 

Kommunikation 

Schmidt et al.(2005) beskrev att vid utvecklande av färdigheter relaterade till en effektiv 

kommunikation och coping om infertilitet, så kan stressen vid barnlöshet minska. 

Kvinnorna hade efter kursen blivit medvetna om hur viktig kommunikation och coping 

var. Lyhördhet runt kvinnor med infertilitet anser vi har en stor betydelse för att kunna ge 

ett bra stöd, och uppmärksamma kvinnans behov. Enligt Waldenström (2008, s. 71) är det 

en hanteringsstrategi att söka stöd från omgivningen genom att prata med närstående eller 

personal. Malik och Coulso (2008) ansåg att online stödgrupper på Internet kan hjälpa 

vissa individer att hantera de psykosociala effekterna av infertilitetsbehandlig. Det kunde 

även skapa isolering och en besatthet av datoranvändandet. Vi instämmer att 

kommunikation och coping är en stor och viktig del för att kunna hantera stress vid 

infertilitet. Användning av online stödgrupper är nog bra, men får inte gå till överdrift. 

 

Coping 

Lechner et al. (2007)  visade att kvinnorna upplevde mer hälsoproblem, fler oro- och 

depressionsymtom och använde en passivare copingstil än den allmänna befolkningens 

normer. Peterson et al (2008) undersökte också coping strategier vid infertilitet. Det  

visade att kvinnor blev mer störda av infertiliteten i sitt liv än män. Kvinnorna använde 

sig av coping mer än män. Strategin ”aktivt undvikande” gjorde att kvinnorna undvek att 

var med andra gravida kvinnor. Walldenström (2008, s.71) beskrev i linje med detta att 

kvinnorna undvek människor som påminde om deras barnlöshet. Män distanserade sig 

från problemet genom att bagatellisera, och inte visade sina känslor öppet. Peterson et al. 

beskrev också att kvinnorna höjde sin egen ångest när deras partner öppet visade sina 

känslor. Vi anser att det är rätt intressant att se skillnad på män och kvinnors sätt att 

hantera sin ångest. Detta visar att det är viktigt att paren får kunskap om skillnaderna vart 

de lägger sin stress och sorg. 
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Slutsats 

Infertilitet var ett stort lidande för paren, speciellt för kvinnorna. Den biologiska klockan 

var ett av hindren för dem, och var en bidragande orsak till barnlöshet. Kvinnorna 

upplevde en lång rad av känslomässiga reaktioner och en social isolering. IVF behandling  

var en möjlighet för infertila kvinnor att få föda barn. Behandlingsupplevelserna var 

många och en del berodde på resultatet på behandlingen.Utvecklingen har hittills gått mot 

att kvinnor väljer att skaffa barn senare i livet, både i Sverige och i andra i-länder. Det är 

viktigt att få bra information, samt en korrekt bedömning och behandling av vårdpersonal 

som arbetar med barnlöshet. Mer forskning och utbildning behövs inom området för att 

förstå och öka kunskaperna i samhället. Infertilitet är inte något som syns på ytan och kan 

ofta glömmas bort av omgivningen. Kvinnorna bör få en professionell holistiskt 

omvårdnad för att hjälpa dem genom processen av meningsfulla filosofiska och andliga 

förändringar i deras liv för att öka deras livskvalitet.
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Bilaga 1. 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ och kvalitativ 
metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
 
 
  
 I: Hög II:Medel III: Låg 

P 

 
Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 
 

- 

 
Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska metoder 
 

R 

Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t.ex. 
multivariantanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

 
Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder 
 
 

K 

Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. 
Artikelgranskning  (Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport 
(1999). 
Artikel nr:………….   
Granskare:……………………………………………….. 
Författare:………………………………………………………………………………… 
Titel:………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………..……………………………. 
Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………………… 
Land där studien utfördes: ………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ   □        Kvalitativ     □ 
Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  
Kommentar:………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:……………………………………………………………………………… 
 
KVALITETSBEDÖMNING 
Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 
                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □ 
 
Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N)  
Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 
längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 



 

Kvalitativa studier 
Tydlig avgränsning/Problemformulering?                     Ja             Nej   
Är perspektiv/kontext presenterade?                     Ja             Nej   
Finns ett etiskt resonemang?                      Ja             Nej   
Urval relevant?                      Ja             Nej   
Är försökspersonerna väl beskrivna?                     Ja             Nej   
Är metoden tydligt beskriven?                                      Ja             Nej   
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                    Ja             Nej   
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   
överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                    Ja            Nej    
 
Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet             Ja □ Nej □ 

               Representativt                                             Ja □    Nej □ 

               Kontext              Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven             Ja □    Nej □ 

                Storleken beskriven             Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven              Ja □    Nej □ 

Adekvat statistisk metod              Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
……………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang             Ja □ Nej □ 
Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida            Ja □   Nej □ 

                            -reliabla            Ja □    Nej □ 
 

Är resultatet generaliserbart?            Ja □      Nej □ 
Huvudfynd: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999).



 

   Bilaga 3. Granskningsmall. 
 

Artikel nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 1. 
Anderheim 
et al. 
2005 
Sverige 
 
 

 
Att undersöka om effekterna 
mellan psykologisk stress före 
och under en 
infertilitetsbehandling 
påverkade resultatet av IVF 
behandlingen. 

 
Kvantitativ, Prospektiv 
Mellan mars 1999- juni 
2002. 
Kvinnor som planerade att 
starta deras första IVF 
behandling. 
Medelåldern var 32.1 år. 
 
 
 

 
N= 166 
(N= 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två olika enkäter vid två olika 
tillfällen.  Mann-Whitney U-
test, dichotomous variabler 
med Fisher's  
exakta test och Mantel-
Haenszel χ2 test. 
Psychological General Well-
Being (PGWB). 
Visual analogue scale (VAS). 
 
 
 

 
Studien visade att det inte tyder 
på någon relation mellan 
upplevd psykisk stress eller 
upplevda psykologiska 
välbefinnande före eller under 
första IVF-behandling och 
resultat av IVF.  

     
1.  
          

 
Artikel 2. 
Comerford et 
al. 
2003 
USA 

 
Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av missfall efter 
en infertilitetsbehandling. 

 
Kvalitativ, Femenologisk 
Registrerade patienter på 
en infertilitetsklinik. Ålder 
32-39 år. 
Behandlingslängd: 
11 mån. -5 år. 

 
8 kvinnor 
 

 
Colaizzi`s metod för 
femenologiska analyser. 

 
Kvinnorna uttalade stor sorg 
för att de kanske aldrig skulle 
bli gravida igen. Efter 
sorgeperioden var det viktigt att 
prata med andra som hade 
samma upplevelser. 
Kände stor skuld över att ha 
orsakat missfallet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                



 

Artikel nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 3. 
Dyer et al. 
2005 
Sydafrika 

 
Om kvinnor från en urban 
kommun lider mer av 
infertilitetssymtom än  kvinnor 
som inte var infertila. 

 
Kvantitativ, experimentell, 
kontrollerad studie. 
Kvinnorna tiifrågades från 
en infertilitetsklinik innan 
de hade påbörjat sin 
behandling.  

 
N= 120 + 
kontrollgrupp 
120 
(N=3) 

 
En tvådelat formulär 
administerades, Checklist- 90- 
R och Student´s t-test 

 
Ofrivillig barnlöshet i 
Sydafrika är förknippad med 
äktenskaplig instabilitet, 
skillsmässa, övergivande, 
stigmatisering, utfrysning och 
misshandel. Reultaten bidrar 
till att bekräfta att kvinnor 
upplever större nöd än de som 
lever i utvecklade länder. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 4. 
Dyer et al. 
2002 
SydAfrika 
 
 

 
Att öka uppmärksamheten för 
kulturella behov/krav och 
förbättra kunskapen om den 
allvarliga innebörden av 
ofruktsamhet i SydAfrika. 

 
Kvalitativ, Deskriptiv  
30 kvinnor som besökte en 
infertilitetsklinik för första 
gången. Medelåldern var 
31.5 år och deras 
medelinfertilitetslängd var 
4.8 år. 

 
N=30 
(N=0) 

 
Djupa semi-strukturerade 
intervjuer som inspelades på 
band. 

 
Visad på betydande personliga 
lidanden tillsammans med 
möjliga allvarliga sociala 
konsekvenser bland 
ofruktsamma kvinnor från ett 
kulturellt perspektiv. 
Förlorande av självaktning, oro 
och depression, hopplöshet, 
skuld och äktenskapliga 
svårigheter. 

 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artikel nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 5. 
Gonzalez, L, 
O. 
2000 
USA 

 
Att undersöka fenomenet 
infertilitet som upplevs av 
infertila kvinnor. 

 
Kvalitativ, Deskriptiv 
Deltagare varierade i ålder 
20-40 år  
ålder. Alla var gifta och 
bodde tillsammans med sin 
make. 

 
25 kvinnor 

 
Forskaren förklarade för alla 
deltagare via telefon och 
arrangerade ett möte med varje 
kvinna för en ömsesidigt 
bekväm tid för att genomföra 
en till två timmars intervju. 
Latent innehållsanalys. 

 
Deltagarna i denna studie 
beskrivs med känslor av 
utanförskap, maktlöshet,  
stigmatisering och personligt 
misslyckande i deras kamp med 
infertilitet.  
Dessutom hade många drabbats 
av depression, ångest, ilska och  
tvångsmässiga tankar i tiden då 
de var tvungna att fatta beslut  
om invasiva och kostsamma 
procedurer. 
 
 

1. 

 
Artikel 6. 
Lechner et 
al. 
2007 
Nederländer
na 
 

 
Undersöker sambanden mellan 
copingsätt och graden av 
tillfredsställelse avseende 
socialt stöd. 

 
Kvantitativ 
Retrospektiv 

 
N=132 
(N=16) 

 
Frågeformulär till personer som 
ville ha barn med sin partner 
men inte lyckades. 
UCL, SSL-D, VOEG-21, 
HADS, ICG-R. 

 
Kvinnor upplevde mer 
hälsoproblem, mer oro och 
depression samt mer 
komplicerad sorg än den övriga 
befolkningen, 23% led av oro, 
11% av depression, 42% 
upplevde komplicerad sorg . 
 

 
2. 

 
Artikel 7. 
Malik et al. 
2008 
UK 
 

 
Att undersöka om vissa 
individer blev hjälpta av att 
hantera de psykosociala 
effekterna av 
infertilitetsbehandling, med att 
vara engagerad i online 
stödgrupper på Internet.    

 
Kvalitativ , Deskriptiv 
Skickade meddelande till 
olika sajter med denna typ 
av forum. Åldern var 
mellan 25- 54.  

 
95 kvinnor 

 
Latent innehållsanalys. 
Frågeformulär som de fick 
svara på via Internet under en 
tremånadersperiod. 

 
Många av deltagarna  beskrev 
att Internet hade hjälpt dem att 
känna sig mer avslappnad och 
lugnare i sitt dagliga liv. 
Kvinnorna beskrev även en 
negativ sida där de blev besatt 
av sitt  Internetanvändande.  
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Artikel  nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 8. 
Patrice, M. 
2008 
USA 

 
Hur upplevs den levda 
erfarenheten av infertilitet för 
kvinnor efter misslyckade 
behandlingar. 

 
Kvalitativ, Deskriptiv 
Hermeneutisk- 
Fenomenologisk 
Minst ett års behandling 
för primär infertilitet och 
engelsktalande. 
Annonserade genom 
dagstidningar. 

 
22 Kvinnor 

 
Kvinnorna blev intervjuade i 
deras hem efter 2- 3 veckor 
från den första kontakten. 
Latent innehållsanalys. 

 
Kvinnorna som behandlades för 
infertilitet beskrevs som en 
existentiell kris som krävde 
självinsikt. Sjukhuspersonal 
måste vara medvetna om de 
långsiktiga, andliga, 
psykologiska och 
känslomässiga konsekvenser av 
kvinnors erfarenheter av 
infertilitet. 
 
 
 

 
1. 

 
Artikel 9. 
Peterson et 
al. 
2008 
Danmark 

 
Fyra huvudtyper av strategier 
undersöktes:  
Aktivt undvikande strategier  
(t.ex. undvika gravida kvinnor 
eller barn), 
 Aktiv konfrontera strategier 
 (t.ex. att visa känslor, be andra 
om råd),  
Passiva -undvikande strategier 
 (t.ex. hoppas på ett mirakel) 
och  
Mening - baserade strategier  
(t.ex. växer som en person på 
ett bra sätt, hitta andra mål i 
livet) 

 
Kvantitativ, en del av en 
pågående cohortstudie. 
Longitudinal studie med 
urvalet hämtat från 
danskpratade infertila par,  
med nybörjad behandling 
från fyra statliga  kliniker 
och en privat klinik. 

 
N= 2814 

 
Förseglade kuvert som de fick 
omedelbart före deras första 
behandlingsförsök. 
Frågeformulär (ANOVAs   
APIM). 
 

 
Att aktivt undvikande coping 
var signifikant associerade  
med personligt och socialt 
lidande för kvinnor. Par som  
använder aktivt undvikande 
strategier undviker  
gravida kvinnor och håller sina 
känslor om barnlöshetstress för 
dem själva. Kvinnor 
rapporterade också signifikant 
ökad användning av de fyra 
coping strategier i förhållande 
till män. Denna ökning är 
troligen kopplad till högre 
nivåer av stress som upplevs av 
kvinnor. 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 



 

Artikel  nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 10. 
Rashidi et al. 
2008 
Iran 

 
Att undersöka hälsorelaterad 
livskvalitet hos inferila par 
med IVF och ICSI behandling. 

 
Kvantitativ , kontrollerad 
tvärsnittstudie 
Studiens genomförande 
mars 2006  till juli 2006 

 
N= 1028 (514 
kvinnor och 514 
män) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hälsorelaterad livstil mättes 
med hjälp av formuläret 
hälsoundersökningssystemet – 
SF- 36. Chikvadrat test för 
kategoriska data och t-test och 
enkelriktade analyser 
variansanalys (ANOVA). 

 
Studiens resultat visade på att 
lägre utbildningsnivå var hög 
signifikant vid sämre 
hälsorelaterad livskvalitet av 
både fysisk och psykisk hälsa. 
Varaktigheten och orsakerna 
till infertilitet  hade inte någon 
betydande inverkan på 
livskvalitén hos infertila par. 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 11. 
Redshaw et 
al. 
2007 
USA 

 
Att undersöka kvinnors 
erfarenheter av att genomgå en 
infertilitetsbehandling och där 
resultatet av behandlingen 
ledde till att kvinnorna födde 
barn. 

 
Kvalitativ 
230 kvinnor som efter 
infertilitetsbehandling 
blivit gravida. 

 
230 kvinnor 

 
Öppna frågor om effekten av 
IVF behandlingen, hur 
behandlingen kan förbättras 
och råd till politiker. 

 
Kvinnorna önskade att bli 
behandlade  med respekt och 
värdighet och få lämplig 
information och stöd. De ville 
få sin stress uppmärksammad, 
att bli omhändertagna och att 
ha förtroende för 
vårdpersonalen i situationer där 
resultatet är ovisst. 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 12. 
Repokari et 
al. 
2008 
Finland 

 
Om medicinskt behandlade 
(ART) par skiljer sig från 
kontrollgruppen i föräldraskaps 
erfarenheter.  
 
 
 
 

 
Kvantitativ, Prospektiv 
Kontrollerad 

 
N= 746 par och 
367 par i 
kontrollgrupp 
(N= 30,2% ) 

 
Frågeformulär som de delade 
upp i tre omgångar och de 
särade på mannligt och 
kvinnligt. Statistiska analyser 
utfördes med hjälp av SPSS. 
Chi- Square, Fisher´s test, 
Student-test och MANOVA. 
 
 

 
Resultatet visade att barnlöshet 
som följs av en framgångsrik 
behandling inte kunde 
förutsäga negativa föräldraskap 
erfarenheter. Tvärtom fann de 
att (ART) mödrar hade mer 
positiva  föräldraerfarenheter 
än spontana mödrar.               
 

 
1. 
 
 
 
 
 



 

Artikel  nr. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Intervention/ Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Resultat Evidens 
kraft 

 
Artikel 13. 
Schmidt et 
al. 
2005 
Danmark 

 
Att minska deltagarnas 
infertilitetsstress genom att 
utveckla färdigheter till 
effektiv kommunikation och 
coping om infertilitet. 
 
 
 

 
Kvantitativ, Prospektiv 
Cohort 

 
N=74+ 
2250 
(N=24+0) 

 
Interventions gruppen fick fylla 
i frågeformulär före och efter  
en informationskurs om 
infertilitet. Jämfördes med data 
från cohorts- gruppen som 
bestod av nya infertila 
patienter. 

 
95% hade ändrat sitt sätt att 
kommunicera om infertilitet 
med sin partner efter kursen.  

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 14. 
Wirtberg et 
al. 
2007 
Sverige 

 
Att nå ökade kunskaper och 
djupare insikt på de långvariga 
effekterna på ofrivillig 
barnlöshet för de kvinnor som 
slutfört en IVF behandling för 
över 20 år sedan. 

 
Kvalitativ 
Deskriptiv 
14 kvinnor som hade sökt 
hjälp med infertilitet och 
hade slutfört behandlingen 
för över 20 år sedan. 
Medelåldern var 52 år. 
 
 

 
N=14 
(N=0) 

 
Semi- strukturerade djupgående 
intervjuer. 

 
Kvinnorna hade under 
behandlingstiden känt sig 
underlägsna andra kvinnor, 
hade brist på självförtroende 
och kände en stark social 
isolering.. 

 
1. 

 
 

 
 

 


