
Lunds universitet
Sociologiska institutionen

Ofrivillig barnlöshet
- ett sorgearbete

Författare: Harry Lönnebacke

Uppsats SOC 144, 61-80 p

Vårterminen 2001-05-23

Handledare: Anita Dahlgren



Ofrivillig barnlöshet - ett sorgearbete Harry Lönnebacke

ABSTRACT

Författare: Harry Lönnebacke

Titel: Ofrivillig barnlöshet – ett sorgearbete

Uppsats SOC 144, 61-80 p

Handledare: Anita Dahlgren

Sociologiska institutionen, Lunds universitet, vårterminen 2001

Ofrivillig barnlöshet är idag ett växande problem. Man beräknar att mellan tio till femton

procent av alla par i Sverige av olika anledningar inte kan bilda familj. Denna uppsats går inte

in på vilka faktorer som påverkar infertilitet, utan belyser den vardag som par med svårigheter

att få barn lever i. Syftet är att analytiskt beskriva ofrivilligt barnlösa pars individuella och

gemensamma sorgearbete. En sorg som kan liknas vid en process där utgångspunkten är att i

slutänden lyckas bilda familj på ett eller annat sätt. Då forskningen främst inriktar sig på

medicinska framsteg har den teoretiska delen av uppsatsen hamnat i skuggan av empirin.

Metoden har bestått av kvalitativa intervjuer som var för sig pågick i ungefär två timmar. Fem

par har berättat om sina upplevelser och uppsatsens fokus ligger på hur de hanterade sin sorg

och frustration. Att få ett besked om nedsatt fertilitet utmynnar ofta i en livskris där den

individuella bilden av sig själv och partnerförhållandet sätts på prov. Paren som intervjuats

beskriver olika faser de genomgått och hur de orkat gå vidare i sin längtan och strävan i att

bilda familj. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en, från uppsatsens huvudämne,

något mer fristående slutdiskussion
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FÖRORD

Intresset för att skriva denna uppsats utvecklades senhösten 1997 ur mina egna tankar och

upplevelser som ofrivilligt barnlös. Alla funderingar som jag bar på, var som löst hängande

trådar som, som ju längre de nystades upp, trasslade ihop sig till enorma och oåterkalleligt

svårutredda nystan. En förmodligen omedveten tanke gjorde att jag frågade en vän, på

magisterkursen i socialpsykologi, ifall hon var intresserad att trassla upp dessa nystan jag bar

på. Förutsättningarna vi hade var goda. Vi hade studerat ihop ett antal terminer och funnit ett

gemensamt språk och arbetsätt, som givit oss ett antal underhållande arbeten tillsammans. Vi

satte oss ner och inledde arbetet i en relativt hög takt; intervjuguide sammanställdes och

följdes snabbt med intervjuer, men när vi påbörjat att skriva ut intervjuerna, hände något. Min

vän fortsatte i rask takt, men mitt intresse svalnade ju mer jag tänkte och lyssnade på banden.

Plötsligt infann sig en enorm lust att arbeta, restaurangbranschen blev efter att ha förlorat sin

hetsiga och stressiga charm återigen lockande. Timanställning blev fast anställning med

mycket övertid och kontakterna angående uppsatsen färre och färre för att slutligen upphöra

totalt. Förutom att jag vid några enstaka tillfällen tagit upp den i tafatta försök, utan att få

större gensvar. Tragiskt, men sant. Arbetet har sedan legat och grott, eller snarare gnagt en

lång tid. Periodvis har jag varit på väg att ta upp det spår som rann ut i sanden, men det har

känts svårt och övermäktigt.

   Det hann bli höst ett par gånger till innan jag i september -00 tog upp mina samlade

anteckningar och intervjuutskrifter. Äntligen hade jag övervunnit min rädsla att ta itu med

arbetet. Det har gått upp och ner, uppgivenhet och segervisshet har speglat mitt skrivande,

mycket tack vare min hustru Annelis hejande tillrop och stöd. Anneli har ett stort tack i allt

arbete hon lagt ner. Synpunkter, korrekturläsning och kritik. Jag vill även tacka min

handledare Anita Dahlgren, vars små infällda kommentarer vid möten gett mig vilja att

slutföra detta arbete. Det bör tilläggas att de möten jag talar om var till exempel på

universitetsområdet på väg till eller från olika föreläsningar och inte planerade handledningar,

även om dessa även de varit gemytliga och inspirerande. Tack även till Sophie, Anne och

Sara för feedback och hjälp. Slutligen vill jag visa vördnad för mina svärföräldrar, Gunnel och

Lennart, vars hem varit min bas för detta arbete och vars kaffebryggare slitits och nötts under

många långa timmar. Dessutom har min kära svärmor lagt ner ett antal timmar på

korrekturläsning.

   Jag vill ge mig själv en dunk i ryggen för att ha genomfört detta arbete som legat i träda

under lång tid. Det är med ett leende jag avslutar de sista raderna då jag inser att två kapitel
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om ofrivillig barnlöshet är avslutade. Det ena är denna uppsats och det andra, och  för mig

personligen mest fantastiska, är att Annelis och min kamp har resulterat i en son...

Maj månad 2001

Harry Lönnebacke
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1 INLEDNING

Kulturellt sett har barnafödande varit en självklarhet  sedan urminnes tider. Att man vill bilda

familj ses som en vardaglig företeelse. Naturlig är viljan att fortplanta sig och föra sina gener

vidare till nästkommande generation. I Sverige har fortfarande dyningarna av det

socialdemokratiska folkhemmet ett starkt fäste. Kärnfamiljens bild är fastetsad och självklar.

Samhällets sociala säkerhet är uppbyggd som en livscykel med utgångspunkt från A-kassa,

barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och vård av sjukt barn. Slutligen tryggas ålderns höst

med pension. Inom dessa socialförsäkringarna är det lätt att urskilja den vuxne invånarens

livsuppbyggnad. Arbeta, föda och vårda barn och slutligen som pensionär se sina barn sluta

cirkeln. Det är dock inte alltid denna förutsatta livslinje infinner sig, i alla fall inte på ett så

självklart sätt.

Hur ser den alltmer ökande andelen par av ofrivilligt barnlösa på sin situation? De blir ju inte rent

administrativt och samhällsmässigt  införlivade i folkhemstankens kärnfamilj. Det mest naturliga i

världen infinner sig ej och funderingarna på varför och hur detta är möjligt utmynnar ofta i en chock

och livskris, där de drabbade inte kan identifiera sig ute i samhället. Den så naturligt utstakade

framtiden ter sig inte lika självklar när man inser ett utanförskap som ligger utanför ens egen

kontroll.  Ett osynligt stigma tynger den infertile och skapar en svår och ibland depressiv dimma

hos den drabbade. Varför jag? Varför vi? Vad är det som gör att inte vi kan få barn när andra blir

föräldrar utan varken planering eller önskan?

   Ofrivillig barnlöshet är, med utredningar, kontakter med myndigheter, medicinska ingrepp och så

vidare, ett segdraget sorgearbete, där kampen för att få barn, oavsett om det är biologiskt, adopterat

eller via donator, en långsam och tidsödande process. Det är även en sorgeprocess, där paret hamnar

i en omvälvande livskris då de står inför det faktum att det så efterlängtade föräldraskapet inte

infinner sig.

Uppsatsen kommer att handla om just denna kris. Hur sorgearbetet tar sig i olika uttryck för de

drabbade.
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2 PROBLEMOMRÅDE

Rent medicinskt skulle man kunna finna och studera  termer och teorier i all oändlighet, men redan

från starten av arbetet var intentionen att lägga fokus på det psykosociala. Den ursprungliga tanken

var att få inblick i och beskriva pars ofrivilliga barnlöshet ur en generell synvinkel. Studien skulle

visa ett helhetsperspektiv på barnlösa pars livssituation. Är det en individuell eller gemensam

upplevelse,  har par olika upplevelser och i så fall, hur skiljer sig dessa upplevelser ifrån varandra?

Jag insåg dock efterhand att den ursprungliga tanken om att se på ofrivillig barnlöshet i sin helhet

var för stor och ohanterlig för en studie av detta slag.

   Den breda utgångspunkten har efter hand snävats in i och med de olika intervjuernas uppsjöar av

tänkbara teman. Det är dock svårt att generalisera och förutsätta att de uppgifter som framkom i

intervjuerna är generella för alla ofrivilligt barnlösa par, men man kan i dessa intervjuer finna olika

lösningar och tankebanor som både skiljer och sammanfogar männen och kvinnorna. Flera gånger

nämns deras situation som ett  pågående sorgearbete, vilket  de bearbetade och hanterade stegvis på

vägen till önskebarnet.

   Att se på ofrivillig barnlöshet ur denna  synvinkel fann jag spännande då det inom ramen för

detta sorgearbete fanns ett flertal olika sätt att hantera sina känslor. En del var självklara för

mig, andra kunde vid läsandets första anblick lätt bli förbipasserade, men vid noggrannare

granskning kunde man förstå att sorgen kunde ta sig i uttryck på oväntade sätt .

2.1 Syfte

Syftet med denna studie är att analytiskt och deskriptivt belysa de ofrivilligt barnlösas

sorgearbete som en process och hur denna tar sig i ut både på individuell nivå och gemensamt

för de enskilda paren.
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3 METOD

Inledningsvis påbörjades detta arbete som sagt som ett projekt för två. Dock delade vi på oss av

olika anledningar efter intervjuernas genomföranden. Detta innebär att i stora delar skrivs

metoden i vi- form i stället för i  singularis.  (Tripke-Lundh 2000)

3.1 Angreppssätt

Inför en studie finns ett flertal val att betänka. Det primära är att ta ställning huruvida man skall

genomföra studien med en kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvalitet syftar på arten, på

beskaffenheten av något. Kvantiteten syftar på hur mycket, hur stort, mängden av något” (Kvale,

1997 s 67). Då syftet med uppsatsen var att beskriva ofrivilligt barnlösas vardag ur olika aspekter,

att förstå känslor och tankar som uppstår i parens situation, var det lämpligt att välja en kvalitativ

metod. Ämnet i sig har ur min synvinkel inte varit lämpligt eller önskvärt att kvantifiera då varje

individ har sina uttryckssätt för att bearbeta sorg. Empirin skulle redogöra för och beskriva

emotioner, tankar och åsikter i de ofrivilligt barnlösas sätt att handskas med sin omgivning och

vardag.

För att kunna få fram en öppen dialog mellan intervjuare och intervjuade valdes en intervjuform

som skulle tillåta intervjupersonerna att tala fritt, utan att vara hänvisade till strukturerade och

bundna svarsalternativ. En öppen intervjuform skulle ge möjlighet att infånga uppfattningar,

upplevelser och känslor som för respondenten var av stor vikt . (Lantz, 1993) Därför var det inte

lämpligt att  genomföra studien med alltför strukturerade intervjuer eller enkäter. (Alvesson &

Sköldberg 1994) (Lantz, ibid.) (Patton 1990) Mer om intervjuerna kommer i intervjukapitlet.

3.2 Urval

Utsikterna att finna par som var villiga att bli intervjuade bedömde vi som svåra. Till viss del

innebar detta en naturlig avgränsning av materialet. Då vi hade föreställningen om att många levde

med sin barnlöshet i tysthet försökte vi först knyta kontakt med en fertilitetsklinik. Vi tänkte lämna

en stencil i väntrummet på kliniken. På denna stencil skulle beskriva vår studie och att vi önskade få
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kontakt med par som var villiga att ställa upp för en intervju. Idén var god, men på kliniken visade

inte något större intresse för vårt arbete. Dessutom, antog vi senare att par som befann sig i en

livskris knappast skulle notera våra blad i en så utsatt medicinsk miljö. De var redan i en så

utlämnad situation, som en utredning om barnlöshet eller ett provrörsförsök innebär, att de knappast

hade velat blottställa sig ytterligare. Detta gjorde att vi bestämde oss för att söka intervjupersoner på

annat håll.

Eftersom en av oss var medlem i  Infertilas Riksförening i Sverige (IRIS1 ), föll det sig naturligt att

undersöka möjligheterna till att knyta kontakter i den skånska avdelningen. Jakten på

intervjupersoner lyckades då vi fick tag på en man som aktivt jobbade för föreningen. Han tyckte att

det lät både roligt och spännande att bli intervjuad och förmodligen såg han vårt arbeta som ett sätt

att sprida information om ofrivillig barnlöshet. Fördelen i vår kontakt var att den ene av oss var

medlem vilket ingav förtroende att vårt uppsåt var gott. Utöver sitt medgivande att deltaga i studien

var han villig att kontakta andra par, vilket underlättade vårt sökande enormt. Efter en kort tid

meddelade han att han funnit andra par som var villiga att intervjuas.

   Genom en förfrågan till två bekanta hjälpte en vän oss hitta det  sista paret. Allt som allt fick

vi då fram fem par som var villiga att ställa upp för intervjuer. Något av en lyckad snöbolls-

eller kedjeeffekt då vi spridit ut vår ambition att skriva en uppsats om ofrivillig barnlöshet bland

vänner och bekanta i hopp om att hitta informanter med kunskap och erfarenhet av ämnet

(Patton, 1990.). Av en för mig okänd anledning har detta femte och sista par uteslutits i min

medarbetares uppsats (Tripke-Lundh, 2000).

3.2.1 De intervjuade

Redan vid utskrifterna av intervjuerna har de intervjuade paren och deras barn blivit omdöpta

för att ej kunna identifieras. Det känns ej av vikt att djupare gå in på parens sociala bakgrund,

hemort och ålder.

                                                          
1  IRIS bildades den 13 oktober 1995 och är en politiskt, religiöst och filosofisk obunden intresseorganisation, vars syfte är att genom

informationsspridning, upplysning skapa debatt påverka samhället (IRIS, 1997 ).  Man vill genom sitt arbete skapa och förbättra villkor för

behandling och alternativa möjligheter för barnlösa par runt om i landet. Det finns även kontakter utanför landets gränser. IRIS jobbar även på

en mer individuell nivå. Genom kurser, gruppsammankomster, frivilliga kontaktpersoner ger man stöd rådgivning och information till både

medlemmar som ickemedlemmar. Ofrivilligt barnlösa skall kunna se olika alternativ för att lösa sina problem, kunna känna, om inte gemenskap,

så i alla fall  att de inte är ensamma om sin situation (Ericsson, Hanne-Louise, 1996).
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Alla parens berättelser har mer eller mindre samma inledning, därmed finns ingen anledning att tro

att de ekonomiska, sociala och åldersmässiga skillnader paren har inbördes har någon större

relevans.

   Berättelserna börjar med att de hade byggt upp en relation, hade levt ihop några år, kanske gift

sig och skaffat hus. Livssituationen var trygg och de ansåg sig redo att sluta med

preventivmedel och låta naturen ha sin gång, föräldraskapet skulle bli nästa anhalt i livet.

Vid tiden för intervjuerna hade fyra av paren egna barn. Av dessa hade ett par adopterat, två par

genomgått provrörsbefruktning och ett par hade fått hjälp genom insemination. Ett par var

fortfarande barnlöst.

3.3  Intervjuer

I och med att vi valt ett kvalitativt  arbetssätt var genomförandet av intervjuer det mest lockande

och spännande. Man kan alltså genomföra allt ifrån helt öppna intervjuer till strukturerade. I en

öppen intervju har intervjuaren endast ett fåtal övergripande frågeställningar planerade, utan vidare

följdfrågor. Den verklighet och referensram informanten, den intervjuade, bär på får styra

riktningen på samtalet. Det motsatta förfarandet är att använda sig av strukturerade intervjuer, det

vill säga det är på förhand avgränsat vilka områden som skall belysas och vilka följdfrågor som

skall ställas (Lantz, 1993.). I vissa fall används båda dessa metoder i hopp om att få en helhet, men

vi valde att genomföra intervjuerna som något strukturerade, där vikten betonade öppna

frågeställningar. Intervjuerna skulle avspegla informanternas livsberättelse och inte följa vår

förförståelse. (Lantz, ibid.) Fördelen med en kombinerad metod var att möjligheterna till att finna

vissa gemensamma teman vidgades, utan att för den skull skala av det individuella och unika i

parens berättelser. Dessutom var vi ej låsta vid på förhand formulerade följdfrågor som skulle ta

bort eventuell improvisation och nyfikenhet (Kvale, 1997) (Patton, 1990.). Det något strukturerade

upplägget  hjälpte å andra sidan oss att inte sväva ut helt och förlora oss i  det sorgliga ämnets natur.

   Ur en etisk utgångspunkt strävade vi efter att undvika ledande frågor eftersom våra

intervjupersoner skulle berätta sina livshistorier utan att känna sig påverkade av oss. Detta

visade sig vara oerhört svårt. Det  krävs en vaksam och nästan konstnärlig ådra för att föra ett

samtal utan att påverka, om det överhuvudtaget är möjligt.
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Vidare informerades de intervjuade att vi inte hade för avsikt att lämna ut dem, utan garanterade

anonymitet.

Medvetna om ämnets känslighet valde vi att fråga ifall paren var villiga att ställa upp för intervjuer i

sina hem. Fördelarna var att de i mångt och mycket skulle kunna känna en trygghet i miljön och att

en möjlig utsatthet och osäkerhet gentemot oss som intervjuare skulle undvikas.  Tidsmässigt hade

paren själva valt klockslag, vilket innebar att intervjuerna kunde genomföras utan större avbrott

eller hastiga avslut.

Då förhoppningen var att få intervjuerna som avslappnade samtal valde vi att spela in på band.

Även om just igångsättandet av bandspelaren noterades av de intervjuade, glömdes stundens

“allvar” relativt snabbt och vi kunde fokusera oss på att få en flytande kommunikation som inte

stördes av ett frenetiskt antecknande.

   Inspelning med bandspelaren hade många fördelar. Patton (1990.) menar att ett hejdlöst

antecknande kan medföra att man förlorar en del information av vikt, dessutom kan möjligheter

till att ställa viktiga följdfrågor gås förlorad. Vi förklarade att vi använde bandspelare för att

informationen som framkom i intervjuerna skulle säkras och delar inte skulle riskera att falla

bort, även om det senare skulle innebära ett stort arbete för oss att transkribera dessa intervjuer

ordagrant. Dessutom kunde eventuella feltolkningar och misstag undvikas. Vi lovade även att

banden enbart skulle avlyssnas av oss och endast användas i syfte att finna information till

studien. Efter transskribering och avslutad analys skulle banden raderas.

3.4 Genomförandet av intervjuerna

Då vi var två vid varje intervjutillfälle såg vi det som mest fördelaktigt att en stod för det

huvudsakliga frågandet och den andra för lyssnandet. Detta upplägg gav oss en känsla av trygghet

då vi hoppades genom att den som inte var huvudansvarig för att ställa frågor kunde notera

information och utifrån denna kunna infoga inlägg och följdfrågor ifall intervjuaren inte såg

möjligheter till detta. Vi trodde även att då vi representerade båda könen och dessutom hade en av

oss en bakgrund som ofrivilligt barnlös, kunde vi skapa förtroende och  tillit hos bägge parter som

intervjuades.
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Konstellationen av en med en personlig upplevelse av ofrivillig barnlöshet och en utan egna

erfarenheter var lyckad. Förförståelsen innebar risk för ett outtalat samförstånd mellan de

intervjuade och intervjuaren med samma barnlösa bakgrund. Detta samförstånd var ibland nära att

leda till att fortsatt utveckling av en viss frågeställning avstannade. Vid dessa tillfällen inflikades

många gånger nyfikenhet och undran över vad som ansågs självklart av den andre intervjuaren

vilket ledde till fortsatt utveckling av vissa frågeställningar. Det togs många gånger för givet att jag,

med min erfarenhet  som barnlös, förstod alla medicinska termer och absurda situationer man kunde

få uppleva i olika faser av de medicinska utredningarna och hjälp till graviditet. I dessa situationer

var min intervjupartner snabb att be om utveckling av det som berättades för att vi inte skulle få en

massa avhuggna meningar vars innehåll skulle vara underförstått.

I genomsnitt tog varje intervju ungefär en och en halv timme. De genomfördes under en

avslappnad form. Vid alla tillfällena bjöds det på kaffe med dopp. Vi var inte enbart studenter

med ett bestämt syfte, utan gäster som bjudits in på samtal i all enkelhet. Trots det känsliga

ämnet präglades intervjuerna av en öppenhet och uppriktighet. I vissa fall hade man redan

uttalat sig i massmedia vilket medförde att det fanns en vana att samtala om sin situation. Denna

öppenhet och förmåga att spegla sina erfarenheter i ord var ett sätt att få utlopp för tankar och

känslor, en möjlighet att fortsätta bearbeta sin situation känslomässigt.

3.5  Bearbetning

Då intervjuerna var inspelade på band valde vi att transskribera dem ordagrant för att få en mer

detaljerad bild och känsla för vad som sagts, och hur man uttryckt sig. Språkligt har intervjuerna

inte korrigerats, ej heller har ofullständiga meningar byggts ut. Dessvärre var det i vissa avsnitt

svårt att höra vad som sades, framförallt i en intervju där parets barn var väldigt aktivt och pockade

på föräldrarnas uppmärksamhet. Ibland pratade både mannen och kvinna samtidigt vilket medförde

att vissa delar av en berättelse blev överskuggad av motpartens. I dessa fall har utskriften

utelämnats då det förmodligen skulle ha uppstått feltolkningar och missförstånd.

Försök till att finna generella modeller för databearbetning strider mot den kvalitativa metoden

där man eftersträvar att finna och uppfånga det subjektiva och unika (Lantz, 1993). Lantz (ibid.)

menar att man skall bryta helheten och fokusera på de olika beståndsdelarna, skala av
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oväsentliga delar, för att återigen bygga upp det man analyserat och funnit av vikt till en helhet.

Min ambition har varit något liknande, men för att inte ha en alltför stor bredd på materialet har

jag avgränsat mig till känslor, upplevelser och tankegångar som kvinnorna och männen

beskrivit. Materialet har ej blivit totalt avskalat och generaliserat, då jag till min förvåning

upptäckte många likheter i berättelserna, framför allt kring sorgearbetet, även om man uttryckte

sorgen skiftande och olika nyanserat.

   När väl de olika beståndsdelarna blivit jämförda, begrundade och bearbetade, sattes de ihop

för att ge en överskådlig bild av vad som framkommit i intervjuerna. Många olika teman

utkristalliserade sig vid intervjuernas bearbetning. På grund av materialets omfattande storlek

var jag tvungen att begränsa mig till ett tema. Valet föll på sorgearbetet då jag själv genomgått

det och då jag insåg hur starkt det påverkade vardagslivet.

3.6 Validitet och relevans

Då uppsatsen är av kvalitativ art finns ingen anledning att diskutera dess reliabilitet. Det är det

snarare mer intressant att diskutera studiens validitet.

   Validiteten förtäljer huruvida undersökningen verkligen mäter det den avsett och utger sig för

att mäta (Wallén, 1996). Det finns två typer av validitet. Den första behandlar möjligheten att

generalisera, så kallad extern validitet. Intern validitet ser däremot på vilket sätt man mäter

undersökningen, på själva mätinstrumentet. (Neuman, 1994) Då ambitionen ej varit att hitta en

generaliserad bild av ofrivillig barnlöshet är den externa ej intressant. Däremot kan man anta att

den interna validiteten är hög eftersom de svar och redogörelser de intervjuade lämnat är reella .

Det finns ingen anledning att misstro uppgifterna då dialogen mellan intervjuare och

respondenter var flytande och spontan. Även det faktum att vi som intervjuade representerade

båda könen och att den ene av oss hade egna erfarenheter borde ingivit en viss trygghet hos de

intervjuade. Vad man kan reflektera över är att parens erfarenheter låg i det förflutna då alla

utom ett par hade fått barn. Berättelserna av deras sorgearbete har förmodligen formats och

skapat en mer enhetlig form efter tidens gång. Det är lättare att se tillbaka och finna förklaringar

till varför saker skett och varför man handlat på olika sätt när man har facit på hand.
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3.7 Etik

Något helt avsnitt för etiska aspekter anser jag inte vara nödvändigt.  Väl medveten om att etik är en

väsentlig del av en undersökning har jag försökt att belysa de olika ställningstaganden jag etiskt

tagit under arbetets gång och infogat de i de olika avsnitten som redovisats ovan. Min förhoppning

är att uteblivna aspekter och att de frågeställningar som eventuellt blivit förbigångna, till exempel

av glömska, egna åsikter, att de blivit betraktade som självklara och min egen okunskap, inte har

påverkat arbetet negativt.

3.8 Den fortsatta uppsatsdispositionen

Den fortsatta framställningen av uppsatsen börjar med en beskrivning av litteratursökandet.

Därefter följer den teoretiska referensram som sökts som grund för arbetet. Denna är uppbyggd i

olika avsnitt där vart och ett är indelat i olika teman i syfte att lättare kunna förstå innebörden av

ofrivillig barnlöshet. Då uppsatsen främst är inriktad på sorg och kris är avsnittet för

individuella kriser självklart det mest omfattande. Undersökningsmaterialet redovisas även det i

olika avsnitt. Tanken med detta är att läsaren skall kunna finna övergångar i de olika rubrikerna

som valts både i teoriblocket och i redovisnings- och analysavsnittet. I empirin är

framställningen varvad med citat ur de olika intervjuerna, ett val som gjorts för att göra analysen

en mer levande beskrivning. Alla namn på personer, orter, m.m. har ändrats och givits fiktiva

namn. Detta har skett med syftet att inte riskera de intervjuades anonymitet. Slutligen avrundas

uppsatsen med en sammanfattning och en avslutande diskussion.
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4 TEORI

4.1 Litteratursökning

Litteraturen har sökts på Stadsbiblioteket i Malmö, Stadsbiblioteket  i Lund, Universitetsbiblioteket

i Lund, Social- och beteendevetenskapliga biblioteket på Lunds Universitet  och slutligen i den egna

bokhyllan. Sökord som använts har varit ofrivillig barnlöshet, infertilitet, sterilitet, livskris, kriser,

förlust,  sorg och sorgearbete. Sökningar på nätet har gjorts, dock inte i någon större utsträckning.

   Litteraturvalet är en blandning av såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig litteratur. Då ämnet

i sig inte har varit föremål för omfattande forskning, förutom inom den medicinska vetenskapen, har

litteraturvalet baserats på teorier som ofrivillig barnlöshet är möjlig att applicera på och diskutera

kring.

   Svårigheterna att finna vetenskaplig litteratur som direkt anknyter till mitt valda ämne har

inneburit att rubrikerna inte helt överensstämmer mellan teori och resultat, vilket var min

utgångspunkt. Jag har dock försökt att finna och redovisa en liknande och sammanhängande

tråd genom  såväl teoridelen, som resultatavsnittet.

4.2 Barnlöshet i siffror

All typ av statistik, som jag stött på, beskriver ofrivillig barnlöshet som enskilda öar och inte

som en sammanhängande kontinent. Det vill säga, det finns uppgifter om hur många som

adopterat, hur många som genomgått IVF (In Vitro Fertilisering eller som man tidigare sade;

provrörsbefruktning) och hur många som fått hjälp genom donatorinsemination. Dessa

uppgifter har dock inte sammanställts för att ge en heltäckande bild. Det är snarare så att

organisationer, kliniker och sjukhus redovisar sina resultat var för sig, möjligen för att redovisa

sina lyckade prestationer och ekonomiska förutsättningar.

 I Sverige och många andra västerländska kulturer är barnafödande ofta betraktat som ett

fenomen till följd av planering. Utbildning, karriär och att sätta bo är företeelser man vill ha

genomfört innan det är läge att skaffa barn. Dessa faktorer bidrar till att kvinnornas ålder vid

graviditet har flyttats fram. På sjuttiotalet var det cirka sjuttio procent av kvinnorna under

tjugofem år som födde barn. Endast tre till fyra procent var över trettiofem.
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Studerar man tabellen nedan kan man se klara förändringar vad gäller barnafödandet i olika

ålderskategorier och sett ur tioårsperioder. Det har från åttio- och nittiotalet fram till sekelskiftet

2000 skett en förskjutning i högsta barnafödandet från ålderskategorin 25-29 år till kategorin

30-34 år. Samtidigt  kan man utläsa att barnafödandet har minskat under dessa tjugo år.

Hämtad ur Statistiska centralbyråns statistikfiler ( www.scb.se) under Befolkning: ”Levande födda efter region, moderns ålder,

tid och kön”
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Graviditet blir med en högre ålder svårare att uppnå. Bland kvinnor under trettio har enbart

cirka tio procent svårt att få barn. Procenten ökar drastiskt till tjugofem när kvinnan når över

trettiofem års ålder. Man räknar med att barnlösheten i framtiden kommer att öka då allt fler

kvinnor söker sig ut i förvärvslivet och avser att bilda familj efter att ha kommit en bit på

karriärstegen.

   Ser man på fyrtiotalisterna är cirka elva procent barnlösa. Av dem som är födda i början på

femtiotalet är cirka tretton procent barnlösa. I framtiden uppskattas det att av kvinnor födda under

sextio- och sjuttiotalet kommer ungefär femton till arton procent att förbli barnlösa. Tilläggas bör att

dessa siffror ej visar ifall en del kvinnor själva väljer att inte bilda familj. Man tror dock att en av de

större orsakerna till barnlöshet är att en högre ålder innebär risk för sterilitet.

( Välfärdsbulletinen 3/96)

4.3 Livets lärande och identitetens uppbyggnad

Människor har alltid levt i en social kontext. Beroende av historisk tidpunkt, geografiskt läge och

kultur formas man in i olika sociala system. Varje individ anpassas och införlivas i det sociala

sammanhang hon föds i, och skapar där en verklighet efter samhällets normativa föreställningar och

mönster. Genom att följa dessa mönster och upprätthålla dess normer bidrar individen till att

samhällets struktur reproduceras. (Jarvis, 1992)

   Individer föds in i ett sammanhang och en värld där deras existens baseras och utvecklas på

upplevelser. Dessa upplevelser tenderar att fortgå repetitivt och bilda mönster. Ens agerande i en

social kontext lär individen vilka ställningstaganden hon måste göra, och att skilda handlingar och

erfarenheter medför olika konsekvenser. Individens egenbild är ett myller av kunskap och mening,

som försöker  leva i symbios med den sociokulturella miljö som hon lever i.

   Människor står i en ständig process av att bli någonting. Processen är en  sammanfogning av deras

livsberättelsers erfarenheter och deras framtida, förväntade upplevelser. Att vara, är därför en

fortgående process som innebär, att nuet och den möjliga framtiden är delar som finns införlivas i

individens livsvärld. Inför inträdet i vuxenvärlden funderar man på framtida yrkes- och karriärsval.

Man har förebilder av en framtida livspartner och hur livet skall se ut med denna. Föräldraskapet är

kanske inte aktuellt till en början men kan finnas som en självklar framtida ingrediens (Jarvis, ibid.).
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I denna livssfär sker ständigt pågående förändringar. Olika stadier av livet medför, förutom

åldrande, ökad förståelse för samhället, skiftningar i såväl det ekonomiska- som det professionella

livet. Även om alla dessa förändringar i livet är en fortgående process tenderar folk i allmänhet att se

omgivningen och deras sociala sammanhang som statiskt och oföränderligt

   Jarvis menar att människors erfarenheter och deras sociala miljö är åtskilda men möts på vissa

plan och lever i symbios. Sker för snabba förändringar, i den personliga eller den sociokulturella

miljö individen lever i, uppstår disharmoni och balansen i livet rubbas.

   Ett livslångt lärande är en process, som genom nya erfarenheter möjliggör förutsättning för att

hantera förändringar på ett personligt och på ett samhälleligt plan. Hastiga förändringar kan

medföra individuella svårigheter att ta  till sig information av det som sker. Människan kan få

svårt att acklimatisera sig till de nya förhållandena som råder. Kunskapen och insikten som

individen står inför, blir stressande, och hämmar bearbetningen av det  upplevda. (Jarvis, 1992.)

 4.4 Identitets- och livskris

De flesta individer har föreställningar om hur vardagen byggts upp och vad den skall innehålla.

Dessa föreställningar eller modeller konstrueras för att få en överblick över och förstå sin

omgivning. Handlingar i vardagen följs upp som ett kedjemönster i vad Aubert (1968) kallar

“vardagslogik”. Denna logik är inte en självklarhet utan ett verktyg för att skapa stabilitet och lugn i

de tankemodeller människan bygger upp. Inför en kris, olycka eller en tragedi rubbas dessa

tankemodeller och stabiliteten i vardagen omkullkastas. Individen måste med alla medel förstå och

återupprätta de mönster vardagen innehållit för att känna trygghet och harmoni. (Aubert, ibid.)

Kriser kan uttryckas och ta sig olika former. Johan Cullberg (1992) skiljer på två olika slags kriser;

De traumatiska och utvecklingskriser. Den traumatiska krisen utlöses på grund av yttre

påfrestningar som hotar ens fysiska existens, sociala trygghet och identitet eller de grundläggande

möjligheter man har i att uppnå tillfredsställelse i sin vardag. Utvecklingskriser drabbar individer

när vardagen rubbas och de rutiner man haft måste omprövas, till exempel vid blivande

föräldraskap eller vid pensionering. Oförutsedda händelser och icke-förvärvad kunskap om olika

situationer innebär att om människan hamnar i ett läge av ovisshet och blir ur balans får hon en

försvagad vitalitet och handlingsförmåga. (Cullberg, ibid.)
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Han delar in den traumatiska krisens uppkomst beroende på tre olika fenomen; förlust eller hot om

förlust, kränkning eller hot om kränkning eller om man överlever en katastrof. Cullberg beskriver

förlusten enligt följande “Förlusten rör något i yttervärlden- något konkret eller abstrakt- som är

laddat med psykiskt engagemang och värde för människan.” (Cullberg, s34, 1992). Kränkningar får

följande beskrivning “ Kränkningar i självkänslan kan allvarligt skaka oss. Sådana kränkningar kan

ske genom skandaliseringar eller offentliga misslyckanden och skamsituationer. /.../ ofrivillig

barnlöshet är en annan kränkande situation, eftersom förmågan att få barn är högt skattad av de

flesta.” (Cullberg, s 34, ibid.). Vår syn på manlighet och kvinnlighet är djupt rotad med möjligheten

till fortplantning. Mannen skall kunna göra sin kvinna gravid och kvinnan skall kunna föda ett

välskapt barn. Om så ej är fallet är en förestående kris med följande reaktioner en påföljd av ett

misslyckande i att uppnå graviditet. (Cullberg, ibid.)

Kriser delas in i olika faser. Cullberg menar att de faktorer som utlöser kriserna kan vara olika, dock

blir konsekvenserna i olika akuta kriser likartade. Chockfasen varar allt ifrån ett flyktigt ögonblick

till dagar. Man vill tränga undan verkligheten och förnekelse är en försvarsreaktion som hjälper en

att skjuta ifrån sig det kaos och trauma man upplevt.

   I reaktionsfasen, som sedan följer, påbörjas en förankring av det som skett och man reagerar med

smärta och gråt. Det är ej heller ovanligt att smärtan man upplever utmynnar i aggressivitet och

ilska. Känslorna framkallar frågor om varför, och vilken mening det upplevda har. Många gånger

kan insikten och accepterandet av vad som upplevts utmynna i ångest och depressioner. De som

drabbas vill inte ta itu med verkligheten då deras sorg är för intensiv. (Cullberg, ibid.)

   Aubert (1968.) menar att viljan att få en förklaring till olyckor ligger djupt rotat i samhället.

Många gånger läggs det moraliska värderingar, man söker syndabockar, ifall det förmildrar

omständigheterna och chocken kring olyckorna. Om man är sjuk eller blir skadad, är det en

självförvållad handling som förorsakat ens fysiska åkommor, om inte, i så fall varför har det

olyckliga skett?

Efterhand övergår krisen i bearbetningsfasen. Den akuta krisen stillas och man bearbetar det som

hänt  upprepade gånger. Behovet av att bearbeta den sorg man känner är ett måste för att kunna se

framåt och infoga det som hänt i en framtida verklighet. (Cullberg,1992)

   För ofrivilligt barnlösa kan detta innebära att man börjar se efter vilka olika alternativ och

möjligheter man har för att kunna uppleva ett föräldraskap.
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   Nyorienteringsfasen är den slutliga. Den upphör ej och pågår ständigt då det som upplevts som

sorg och kris inte suddas ut utan existerar i den verklighet man byggt upp under bearbetningsfasen.

Sorgen och förlusten intensifieras emellanåt, men man har tagit itu med krisen och har lärt sig att

hantera och förstå sina känslor. (Cullberg, 1992.)

Den kris som ofrivilligt barnlösa genomgår skiljer sig dock från kriser i samband med olyckor,

handikapp eller anhörigas död då dessa kriser har ett slut. Man kan ta avsked, acceptera sin fysiska

nedsatthet och lämna sin tidigare livsstruktur för att bygga upp den efter de nya omständigheterna

som råder. Min erfarenhet är att vill man ha barn och inte ger upp hoppet är det svårt att gå vidare.

   Hoppet gör att gnistan att bekämpa sorgen och förlusten fortfarande finns kvar och längtan till

barnet innebär att sorgeprocessen kan leva vidare till den dagen man måste erkänna det faktum att

alla möjligheter som fanns har gått förlorade. Åldern tar ut sin rätt relativt tidigt både vad gäller

medicinsk assistans till graviditet och även för möjligheterna till adoption, då det är svårt att få

tillstånd att adoptera när man är runt eller över fyrtio år.

   Det sorgearbete som barnlösa par bearbetar förlängs möjligen några fler år än om man sörjer en

anhörig. Den intensiva smärta som uppstått vid förlusten av en partner eller familjemedlem lägger

sig efterhand, men smärtan vid barnlöshet kan fortgå en längre tid om man fortfarande innehar ett

hopp om barn, så har i alla fall jag själv upplevt det. Skulle man acceptera sin barnlöshet och inte

sträva vidare i sin önskan om att få ett barn förmodar jag att sorgen mer kan likna den sorg som

uppkommit av förlust av en anhörig. Skillnaden är väl att man tar ett avsked av ett barn man aldrig

fått uppleva, men längtan efter detta barn hakan ändå ha  skapat en känsla av saknad, sorg och

förlust.

   Psykolog Anders Möller (1994) beskriver barnlöshetskrisen i ett utdrag ur boken “Barnen som

aldrig blev: två kvinnors berättelse om barnlöshet”: “Det svåra med den kris som kommer när man

är barnlös är att den kommer långsamt. Det är en successiv känsla av katastrof. Man svänger

mellan hopp och förtvivlan, det blir en långdragen och otydlig kris som har en början men kanske

inte ett slut” (Ernland Netterfors & Hallén, s 106, 1994)

  För att underlätta kriser måste individen få ge utlopp för sina känslor, sorg, smärta, aggressivitet

och skuld. Hon måste få läka sina sår i sin egen takt  och finna en meningsfull tillvaro. I slutänden

kommer insikten om att den kris och personliga förlust som uppstått inte är något enskilt och

onaturligt. (Cullberg, 1992)
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4.5 Stigmatisering

Stigmatisering enligt Erwin Goffman (1972), drabbar en individ i situationer som utgör ett

annurlundaskap, ett socialt utanförskap. Utgångspunkten han har är fysiska handikapp eller synligt

avvikande attribut en individ bär på eller uppvisar. Dock menar han att stigman kan vara dolda, och

att så länge dessa passerar osedda, kan individer agera som fullvärdigt socialt accepterade.

(Goffman, 1972)

   När vi möter en okänd människa försöker vi placera henne i ett fack där hennes sociala status

och egenskaper formar vår bild och förväntningar på henne. Dessa förväntningar är inringade

och formulerade omedvetet då vi i vår uppväxt socialiserats och lärt oss att systematisera och

placera människor och förebilder både normativa egenskaper och personligheter.

En bärare av ett osynligt stigma har i sitt handikapp en svår balansgång känslomässigt, utåt

kanske man kan dölja sin avvikande egenskap, men risken att ertappas eller försäga sig är en

ständig kamp och skuld vars börda är betungande. Det är först när ett osynlig avvikande

beteende eller en särskiljande egenskap urskiljs som den stigmatiserade personen känner av

samhällets stämplande värderingar. Inför det faktum att hon inte kan eller vill dölja sin särprägel

hamnar hon i ett livstillstånd som kräver omarbetning av identiteten. (Goffman, ibid.) Ett sådant

stigma är ofrivillig barnlöshet.

 4.6 Kärlek och sexualitet

“Att resa barriärer av hemlighetsfullhet mellan ett socialt system och dess omgivning kan skapa ett

värde” (Aubert, s 178 1968). Kärlek och sexualitet sett som ett socialt fenomen är omgivet av

mystik och hemlighetsfullhet. En ökad förståelse och verklighetsförankring avdramatiserar

individers nyfikenhet och traktan efter kärleks- och sexuella förbindelser. Äktenskapet och

tvåsamheten är institutioner som bevakar fenomenen kärlek och sexualitet och utestänger inblick i

det dimhöljda intima. Offentligheten skall hållas utestängd och normen för kärlek och sexualitet  är

privat. (Aubert, ibid.)

   Förälskelse och kärlek framställs ofta i västerlandet som ett tillstånd, liknande en sjukdom. I detta

tillstånd är de båda parterna oförmögna att införliva valet av partner på ett rationellt och planerat

sätt.
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 ”Moderna föreställningar om sjukdom tillämpar ett begreppsmässigt schema, där orsak och

verkan förbinds med varandra och enligt vilket naturkrafternas verkningar - biologiska

regelbundenheter  - kan iakttas. Att söka efter kärlekens orsaker skulle stöta på lika svårigheter

som att framställa kärleken som ett resultat av ett medvetet val som föregåtts av en beräkning av

tillgängliga resurser ”(Aubert, s 183, 1968)

   Nu är dock inte kärleken helt fristående från pliktkänsla, planering och förnuft. Val av partner är

en sammanslagning av de egenskaper man värderar högt hos andra människor, de sociala normer

man bär på, och lite lotteri och tur. Kriterierna för en äktenskaplig sammanslagning kännetecknas av

att de unga tu oftast har liknande bakgrund, ålder, klasstillhörighet och levnadserfarenhet. Båda bär

på en liknade föreställning av framtiden och dessa drag sammanlänkas och smälter samman ju

längre tid man lever som ett par. Familjebildningen är en naturlig del av denna föreställningen.

   Om kärleken betecknas mer som ett tillstånd, än ett planerat val, utgör det en länk mellan det

biologiska och socialt institutionella. Fortplantning skulle då vara underkastat naturens gång utan att

de blivande föräldrarna har möjlighet att planera ett barn innan själva sexualakten genomförs. Tabu,

mirakel och vördnad omger uppkomsten av ett nytt liv. Viljan till att skaffa barn kan inte ses som ett

regelrätt och planeringsmässigt steg. Människan är underkuvad naturen enligt Aubert. Möjligen kan

dessa tankegångar vara den oförmåga att förstå varför livets uppkomst  inte bara sker, som barnlösa

par möter.
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5 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
Då min förförståelse och erfarenhet är stor ser jag både fördelar och nackdelar i att analysera

materialet. Kunskaperna som jag bär på gör att analysen möjligen kan få ett djup vilket kan ha

varit omöjligt utan de egna erfarenheterna. Dock finns en risk i att dessa kunskaper och

erfarenheter speglar av sig i analysen då det är svårt att inte se sig själv i de olika intervjuernas

problematiska berättelser. Många upplevelser och känslor som beskrivs har jag själv gått

igenom. Min ambition har dock varit att på ett reflekterande arbetsätt kunna skilja mina känslor

från inblandning med följande resultat. Resultatredovisningen innehåller en hel del citat ifrån

intervjuerna. Efter att ha gjort avvägning huruvida jag skulle använda mig av citat eller inte,

beslöt jag mig för att inte utesluta dessa. Materialet får mer liv om informanternas egna ord

varvas med mina.

   Resultatredovisningen är indelad i olika avsnitt vars följd kan liknas vid sorgearbetets olika

faser. Rubrikerna jag satt är inte helt låsta vid en känsla eller ett stadie i sorgeprocessen, utan

ibland går vissa reaktioner och uttryckssätt ihop. Alla namn, orter och dessutom vissa arbeten

eller företeelser är fingerade i syfte att ge informanternas anonymitet. I det stora hela handlar

analysen om det individuella ställningstagandet och reaktionen på ofrivillig barnlöshet. De olika

teman som tas upp är inte helt fristående ifrån varandra, men sett ur ett tids- och krisperspektiv

visar följden av dessa teman ett ungefärlig förlopp av sorgearbetet för paren i studien.

   Det sista avsnittet går  in på samlivet och parrelationer.  Denna delen av analysen har jag lagt

sist då den individuella krisens förlopp ingår och påverkar parets liv. Det är oundvikligt att se

ofrivillig barnlöshet enbart ur ett individuellt kvinnligt eller manligt perspektiv, då

samhörigheten, som beskrivs paren emellan, är den relation som utgör grunden för att båda

parter orkar gå vidare genom sorgearbetet.

5.1 Identitets- och livskris

Barnlöshet som kris skiljer sig något från kriser i samband med olyckor och dödsfall.

Bearbetningsfasen för dessa kriser är oftast mellan ett halvt till ett år efter det genomlidna

traumat. (Cullberg, 1992) Möjligheten att ta avsked av en anhörig, eller försonas med tanken

inför ett handikapp är mer slutgiltigt och påskyndar det fortsatta sorgearbetets slut.

För barnlösa par kan sorgen fortgå över en längre tid. Processen att genomgå utredningar, utstå
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provrörsbefruktningar, inseminationer eller ansökningar om adoption kan pågå under flera år.

Under dessa år är hoppet en faktor som både bistår sorgens uppkomst, samt förlänger den.

...- Jag vet ju att ni pratat med Anna och Ola, för de står ju nu inför det här att nu skall de påbörja det sista

försöket utav de här tre försöken, och då vet man, funkar nu inte detta, var går vi då? Vad jag lärde mig

under de här åren, det var att sånt som man sa två år tidigare, det sade man inte två år senare...kanske lite

grand beror det på hur pass tidigt man hade lagt av med behandlingen. Hade man lagt av innan

provrörsförsöken och sagt att nej, nu är det stopp, och då börjat bearbeta, men hade man sen kanske gått

igenom tre, fyra, fem, sex provrörsbefruktningar också som inte hade fungerat... man vet inte var man har

sina gränser. Utan man har hela tiden fått lära sig att titta fram. Och hela tiden har man sagt, nej, jag orkar

inte mer, och sen helt plötsligt så har man lyckats komma upp igen, vi gör ett försök till. Och så har det ju

varit varenda månad.

För de flesta har allt livets gång sin tid. Föreställningarna om det vuxna livet är i många fall att

bygga upp en trygg levnadsstandard tillsammans med en livskamrat. Arbetet man utför skall

inte bara trygga ens tillvaro utan även ge utlopp för personlig utveckling. Väl inne i vuxen

ålder, med ett tryggt förhållande och stabilitet kring sig, ser många det som naturligt att bilda

familj. Man har redan som barn tagit sig olika roller i lek och spel. Moders och fadersrollerna

är naturligt införlivade och längtan efter ett barn faller sig naturligt. Även om man inte klart

kan redogöra för hur det är att vara förälder, har man föreställningar som byggts upp genom

hela livet. Föräldrar, kompisars föräldrar, mor- och farföräldrar, och vuxna i allmänhet har

spelat en roll för uppbyggandet av föreställningen av moders- och fadersrollerna. Vänner och

syskon har kanske nyligen bildat familjer, vilket medför en lättare identifikation till

föräldraskapet då de tillhör ens egen generation. Det självklara i att bli förälder ifrågasätts inte

förrän man insett hur svårt och utbrett fenomenet ofrivillig barnlöshet egentligen är.

- Jag menar, när man var yngre då, så trodde man att man knappt behövde öppna gylfen, så var det färdigt.

Men nu är det något stort och tunggrott och besvärligt.

- Nej, det trodde man ju skulle ordna sig kvickt.

- Nej nu får man ju dra roten ur, upp i kvadrat, och allt vad det är, för att man ska få ihop det.

- Det är rätt dråpliga grejer, när man tänker på omständigheterna runt omkring...

Vad händer då om man inte lyckas få till en graviditet? Hur reagerar man på att en i livet sedd

naturlig upplevelse kanske inte kan infinna sig? Hur kan man längta efter något som man inte



Ofrivillig barnlöshet  - ett sorgearbete

 Harry Lönnebacke

20

har någon egentlig erfarenhet av? Dessa frågor ställer sig många inför det faktum att de på

naturlig väg inte kan få uppleva en graviditet. Kris och sorg nämns av de flesta intervjuade.

De flesta par som försöker bli gravida lyckas inom ett år. Under detta år hamnar de som fått

vänta länge på ett positivt graviditetstest i viss oro och frustration. Det sexuella är inte längre

enbart ett uttryck för kärlek paret emellan. Kanske har omgivningen börjat undra, och i vissa

fall även ge tips och råd för hur man skall gå till väga emellan lakanen.

   För de intervjuade paren visade det sig att oron började i vissa fall ta form redan innan man

beslutat sig för att påbörja en utredning. Denna oro försökte man skjuta undan för det faktum

att man skulle kunna vara steril, eller ha något nedsatt fertilitet. Det var lättare att skjuta fram

problemet som började göra sig påmint vid menstruationen varje månad. Förlusten, av en

naturlig föreställning av ett framtida föräldraskap, gör att det som setts som naturlig måste

omvärderas och bearbetas av bägge parter i ett förhållande. Denna omvärdering kan sätta allt

på sin spets, och med rätta kan man tala om en livskris.

   Oron och ett besked om nedsatt fertilitet innebär ofta att man hamnar i ett tillstånd av

förnekande. En fas av chock och vanmakt uppstår, där man inte vill, eller kan acceptera

förlusten av naturlig tillkomst av graviditet. Tankarna kring varför man inte lyckats uppnå en

graviditet gnager.

- Det är det, man vill inte riktigt erkänna att det kan vara något fel på en. Det är första tanken i alla fall.

Den oro som byggs upp är i vissa av fallen  resultat av tidigare sjukdom eller skada, men även

om man genomgått medicinska ingrepp både i sin ungdom eller i det vuxna livet har man inte

förlorat tron på att en dag kunna bilda familj.

- Vi hade väl diskuterat det lite grand innan, för -90 blev jag ju opererad, då tog jag bort min ena äggstock;

jag fick en cysta. Och då hade vi det väl uppe på tapeten lite med den gynekologen, att tänk nu om det inte

går. Det skulle ju gå ändå, det hade väl ingen betydelse. Och det hade det ju egentligen inte, om man är

normalt funtad. Så jag vet inte, när vi sökte för första gången? Man upptäckte att jag inte hade normal

ägglossning....
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...- Det stod väl någonstans, vi läste att om man inte hade fått barn inom ett visst år eller vad det var...

- Men jag pratade ju med henne också, när jag var uppe på vanlig koll, men hon tyckte

-Försök lite till, sen så kan vi börja prata om det, börja ta prover. Sen drar man sig också lite grand för det

där. Äsch, det skall ordna sig. Det är lite trögt bara. Det brukar ju göra det.

För barnlösa par kan det faktum att man har ett fysiskt hinder i att skaffa barn vara svårt att

erkänna. Att förneka och skjuta undan ens farhågor och inte acceptera ens infertilitet är en

naturlig reaktion för att undvika en uppkomst av ångest. (IRIS, 1997) Att den potente mannen

och den riktiga kvinnan kan producera barn är bilder som är självklara och djupt rotade i

samhället (Ericsson, 1996). Denna självklarhet och föreställning kan ge upphov till  att

självbilden och identiteten får sig en kraftig törn. Kvinnan är ingen riktig kvinna och mannen

ingen karlakarl. Bland informanterna sågs det dock som mer naturligt att det var kvinnan som

kunde bearbeta och förstå innebörden av nedsatt fertilitet. För männen kan det vara svårt att

acceptera att deras fertilitet är nedsatt då de inte kan relatera till någon synlig åkomma.

- Ja det tror jag, för killar har mer stolthet.”

- Det kan det nog vara.

- Jag tror det, de är mer...jag tror det är sedan människorna kom till. Barn - det är lika med  kvinna.

Mannen är bara en stöttepelare, han gör jobbet, sen sköter hon resten, om man säger så. Och då är det svårt

för en kille att erkänna att det kan vara fel på honom. Det kan ju inte  vara något fel på den, den är ju där.

En kvinna känner ju mer med ägglossning, menstruation, ömma bröst, allt det här, de kan peka på så

mycket. Det enda killen kan peka på är, ja, den finns ju där nere, den kan det inte vara något fel på, då är

man för stolt för att erkänna det.

Även om kvinnorna ansåg sig kunna samtala och mer öppet visa sina känslor, framkom det

tydligt att vare sig man var man eller kvinna var känslorna likvärdiga, ibland uppenbarade sig de

enbart  i olika uttryck.

5.2 Avund, ilska och frustration

När barnlösheten har etsas fast i parens verklighet och den första vågen av chock lagt sig, hamnar

ofta tankarna kring varför just de blivit utsatta för denna kris. Barnvagnar, magar, familjer blir

ständiga påminnelser om deras egen förlust. Varför får vissa barn oplanerat och utan ansträngning
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när andra som längtar, och känner sig redo att ge ett barn all kärlek och omtanke i världen, inte kan?

Moraliska tankar om vem som har rätt att bli förälder och vem som borde bli, ger utlopp för

aversion till exempel mot företeelser som abort. Man frågar sig själv och känner omgivningens

oförstående attityd till hur man kan sörja något man inte har haft någon erfarenhet av. Ilska och

vrede vänds emot en själv, ens partner och omgivning, då den tröstlösa oförmågan att acceptera att

kroppen sviker och naturens nyckfullhet inte tillåter det mest naturliga att ske; man kan inte få

uppleva en graviditet , förlossning och ett barn i sin famn. Det är lätt att skuldbelägga sig själv som

en dålig partner då möjligen kan man känna osäkerhet ifall ens leverne har orsakat barnlösheten.

Denna rädsla kan utmynna i ett aggressivt förhållningssätt gentemot partnern, som ett försvar av att

stöta bort denne ifrån en relation med en som inte är värdig, eller inte en hel man eller kvinna.

   Avund eller möjligen bitterhet är  vanliga vardagliga reaktioner. Bitterhet över sin egen förlust av

det mest naturliga och bitterhet gentemot de som faktiskt lyckas få barn, utan varken planering eller

önskan. Upprörda och besvikna över sin situation är det inte ovanligt att man intar en negativ

hållning mot folk med barnvagnar, gravida kvinnor. Denna inställning ger lätt upphov till ett

fördömande, iakttagande och felsökande hos andra. Man vill se och bli arg över andras brister som

föräldrar.

- Och så finns det folk som bara ryster med kalsongerna. Jo, men det finns ju de som gör det.

Det sociala umgänget riskerar att få sig en törn. Vänner som har eller väntar barn kan vara svåra att

umgås med då deras familjelycka och levnadsstil ständig blir en påminnelse om förlusten man bär

på som barnlös. Från motsatt riktning kan det barnlösa paret bemötas med osäkerhet och

handlingsförlamning över vilken inställning man skall inta. Det är svårt att förstå innebörden av

ofrivillig barnlöshet när samhället ser barnafödande som en naturlig del av livscykeln. Har man

dessutom själv bildat familj är det nog svårt att förstå hur mödosamt och vanligt det egentligen är

med nedsatt fertilitet. En del menade att ilska kunde avväpna den sorg man kände. Att bli arg och ge

utlopp för ens starka känslor hjälpte informanterna att orka bearbeta den depressiva och isolerande

dvalan av sorgearbetet.

-... Sen kom vi med i IRIS... Vi hade nästan bytt umgängeskrets, de vi umgicks med innan, de umgås vi

inte alls med idag, utan vi umgås med sådana som har samma bekymmer. Och det blev det här med den

humoristiska biten av alltihop, och det tror jag att det gjorde att det släppte.. man går “ Ohh, jag kan inte få

barn”. Utan vi skämtade mer om det här, ungefär som, om du får ett bekymmer och någon försöker trampa
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på dig, istället för att dega ner dig så vänd det till aggressivitet istället och bli arg, då får du ju kraft. Jag

råkade ut för det genom ett arbete, då... det gick tre månader, sen blev jag så in i helvete förbannad. “ De

ska få se vem de har trampat på!” och det gjorde, vändningen där till att bli förbannad istället, det lyfte upp

mig ur soffan och kom tillbaka som en kanonkula istället. Jag upplever det så i alla fall.

Många gånger uttrycks aggressivitet som ett vapen inför myndigheter, läkare och vårdpersonal.

Turerna, för barnlösa par som genomgår fertilitetsutredningar, provrörsbefruktningar eller

adoptionsansökningar är kostsamma, tidsmässigt segdragna och frustrationsframkallande. Oro,

stress och sorg kan förblinda paren och de överlåter de professionella att utföra sina uppdrag

rutinmässigt, utan att ge större och ingående förklaringar för vad som egentligen sker.  Att visa ilska

och ställa krav, menar informanterna, påskyndar ibland den process man genomgår. Dessutom inger

det respekt när man kan påvisa att man är påläst och insatt i problematiken. Vid missförstånd och

okunskap kan kraven man ställer på till exempel läkare, innebära att han eller hon får förklara och

berätta vad som skall ske, eller har skett  i ord som kan förstås av en lekman.

-Men det har man förstått, ju mer arg, och ju mer man trampar, och ju mer man skäller, ju fortare kommer

man fram i karusellen. Annars så blir det här runda arkivet som får ligga och vänta i, länge, länge... För vi

vet ju några som är väldigt tysta av sig, de står ju nästan i första stadiet ännu. Men det har vi sagt till dem:

Stå på er, bara ös på! Det säger ju läkarna här inne, att det är de besvärliga som får rätt, och det går fort för

dem.

Vid ett flertal tillfällen går den visade ilskan hand i hand med fakta och information man sökt

för att få förklaring i till sina problem. Att både kunna visa kamplust och att man är påläst, är en

styrka som hjälper en att överkomma faktiska hinder och upplevda orättvisor. En styrka att våga

opponera sig och ställa krav på den vård eller myndighet man står inför.

5.3 Information, behandlingar och alternativ

För att orka gå vidare i sorgearbetet och kunna planera sin framtid söker många information och

förståelse för barnlöshetsproblematiken. Kunskap och fakta om varför man kan ha nedsatt fertilitet,

medicinska möjligheter att få hjälp till graviditet och adoptionsförfarande är några frågor och

områden man söker svar för. Initialt söker man ofta svar för varför och vad det innebär att vara

ofrivilligt barnlös. Många gånger tror man att det är ett ensamt och relativt ovanligt problem. I



Ofrivillig barnlöshet  - ett sorgearbete

 Harry Lönnebacke

24

litteraturväg finns relativt få böcker som belyser problematiken, men den litteratur som existerar, har

ofta ingående berättelser och beskrivningar om det tunga känslomässiga arbete som barnlösa par

genomgår.

   Att se och läsa om andras upplevelser är viktigt för att kunna känna att man inte är ensam och att

man möjligen kan finna stöd i att se hur andra har kämpat och lyckats bilda familj.

   Föreningen IRIS brukar numera vara relativt lätt att stöta på om man letar efter svar och litteratur.

IRIS har för fyra av paren i studien spelat en viktig roll både kunskapsmässigt, som känslomässigt.

Olika träffar, tidskrifter och föreläsningar sammanställs och arrangeras både på lokal och riksnivå.

Kontaktpersoner med egen erfarenhet av ofrivillig barnlöshet går att ringa, anonymt (om man så

vill), vilket ger par möjlighet att ställa frågor om var man kan få hjälp, hur man kan gå tillväga med

olika problem och dessutom kunna finna stöd i att samtala med någon som har förståelse för den

personliga sorgen man bär på.

   Efter att man påbörjat en utredning lärde sig många i studien att information och kunskap var ett

viktigt redskap i möten med läkare och vårdpersonal.

- Ja, vi sökte överallt, det var, som jag kallar det, man griper ju efter, liksom varje lilla halmstrå du kan

hitta i varenda ände, liksom.

Kunskap och relativt stor insatthet i medicinska termer och hjälp till graviditet gav en fördel som

många gånger kunde tvinga fram omgående svar på svåra frågor man bar på. Kanske kunde man

påskynda utredningen eller hjälpen till graviditet då köerna var (och är fortfarande) långa och

segdragna. Frågor om kostnader och bistånd kunde påverkas eller i alla fall kunde man finna den

bästa lösningen ur ekonomisk synvinkel. Ställningstaganden och insikt i varför man vill ha barn är

viktiga i samband med en utredning. Många ser dock helst att om möjligt få ett biologiskt barn

jämte ett donations- eller adoptivbarn. Hjälp till donator var för männen inte lika lockande som för

kvinnan. En av kvinnorna kunde tänkt sig bli gravid med hjälp av spermiedonation. Dock såg hon

med tillförsikt på fördelarna och nackdelarna med att man i Sverige som donator inte är anonym

inför barnet som kan födas. Vid arton år har alla donatorbarn rätt till att få veta namnet på donatorn.

Mannen i detta paret såg donationen som problematisk då han inte skulle vara genetisk far. medan

kvinnan skulle vara den genetiska modern. Mannen funderade kring vad som kunde ske vid en

separation. Skulle han som på papperet stå som biologisk fader ha någon som helst chans att behålla

barnet gentemot kvinnan som faktiskt, var den enda som fört sina gener vidare av dem båda.
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Kanske har denna motvilja till att acceptera donation ursprung i att man inte fullt ut har erkänt sin

nedsatta fertilitet.

   Det framkom i intervjuerna att adoption var möjlig, men endast ifall provrörsbefruktningar eller

insemination inte var aktuella längre. De intryck som gavs vid samtal om adoption med några  i

studien var något delikata. Svaren, på frågeställning om adoption var möjlig, var kluvna och

trevande, en blandning av egen rädsla för det främmande och vad ett icke-europeiskt barn skulle

kunna få utstå. Om adoption skulle bli aktuellt var det inom Europa man ville finna ett barn.

Budskapet i detta resonemang var att man skulle kunna finna likheter mellan barn och föräldrar och

dessutom inte riskera att barnet skulle utsättas för rasism och mobbning. Det kändes svårt att föra

ett vidare resonemang då det som uttrycktes verkade vara känsligt och framförallt var det inte

aktuellt då det var biologiska barn som var det ultimata och mest eftertraktade.

   Endast ett av paren hade adopterat och såg inga nackdelar med det. Dock bör tilläggas att de är i

medelåldern och hade ej samma möjligheter till graviditetshjälp som resterande paren i studien. De

talade om vikten att samtala om främlingsskap och annurlundaskap som de naturligt försökt att

förklara för sina barn. Själva ser de som att de lyckats ge sina barn insikt i att de ser annorlunda ut,

även om de samtidigt ser sig som alla andra. Vikten av självtillit och trygghet anser de vara den

viktigaste faktorn till att inte känna sig avvikande. Rädslan för främlingsfientlighet var inte ett

hinder i adoptionförfarandet ,då tidigare var inte debatten om rasism och annorlundaskap lika

levande och skrämmande som idag.

   Adoptionen för dem beskrevs som en något annorlunda graviditet, dock kan man finna likheter

som rädsla för dolda handikapp, ifall barnet inte skulle vara friskt och så vidare. Deras graviditet

slutade på en flygplats där de upprymda och förväntansfulla såg sitt barn komma ifrån flygplanet

för att efter månaders väntan slutligen åka hem som en hel familj.

   När man stod inför de olika alternativ för ett fortsatt försök till familjebildning var all information

man sökt och funnit till stor hjälp. Då en utredning tar tid och man upplever långa intervaller av kö,

är sorgen  hämmande och kan leda till att man inte orkar ställa krav och trycka på och påskynda

nästkommande steg vid till exempel provrörsbefruktningar eller adoption. Fakta om priser, köer,

administrativa skeenden och medicinska begrepp var för en del av de intervjuade av största vikt.

Om man kunde jämföra olika kliniker, metoder både i Sverige som utomlands (Danmark var ett

land som två av paren hade sökt hjälp i), kunde man pressa och påverka till det bättre för sig själv,

samt för efterföljande par.
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Kämparanda och kamplust kombinerat med kunskap var viktiga redskap i olika möten med läkare

eller myndigheter.

- Ja, man tar ju till sig så mycket som möjligt av informationen, det gällde att  reda på allt  i det ämnet du

håller på. Var så fullsketen så att när den säger någonting, så ställ motfrågor, för då upplever jag, som den

ene vi träffade där, när man började ifrågasätta grejer, att ahh, den är påläst. och då går det mycket lättare.

är det bara någon som sitter och, då är det bara som om de kör över en.

- När lärde ni er detta?

- Ja, man tar ju till sig så mycket som möjligt av informationen, det gällde att ta reda på allt. För då får du

ju.. en debatt mellan läkaren, eller vem det nu är....

...- Det är kanske fel ord att säga köra över dem, men man ifrågasätter saker och ting, och när man ser att

de vacklar lite, då är det att trycka på ännu mer.

-För inser det att han eller hon kan sin grej, då blir man behandlad därefter.

Våga visa ilska och ställ krav var vad de rekommenderade till andra par i liknande situationer.

5.4 Att berätta för familj och vänner

Steget till att visa öppenhet och berätta för omgivningen om sina problem är inte alltid lätt. Känslor

som skam och skuld isolerar många gånger paren som upplever förväntningar och förfrågningar om

kommande barn som extremt betungande. Att våga berätta för omgivningen är att bekräfta sin

infertilitet, vilket i sig är något som man själv måste ha bearbetat innan man öppet kan tala om det.

Den bekräftelsen kan vara nog så svår, då det vilar ett skimmer av tabu och hyschhysch över

problemet. Samhällets starka värden på riktiga män och kvinnor1  lägger locket på för en öppen

dialog i ämnet.

   Det sociala tryck och förväntan från föräldrar och vänner skapar oro, och många gånger

skuldbelägger sig paren ytterligare, genom att hitta på vita lögner och bortförklaringar för varför inte

familjelyckan infinner sig.

- Ja, det började liksom så, först var man ju, man teg och menade på - jaja, det kommer väl, men jag

menar, jag har ju en väldigt öppen relation till min familj och Jan till sin, så när de började lite sådär att

fråga, så förklarade vi att vi försöker, men det blir ingenting. Genast då, liksom, blev det en annan, då

frågade de inte mer, utan de var mer - hur mår ni, hur går det ?- och liksom stöttade en istället.

Och sen så när man kom så långt som till arbetskamrater och vänner, för många gånger så var det ju det
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här att, nu har ni ju köpt hus, nu har ni ju gift er - ska ni inte ha barn snart? Det kom ju ständigt de

frågorna. Till slut så valde vi liksom att säga att - jo, vi vill gärna ha barn, men vi får inga och började då

berätta att vi försökte och så, och de skämdes... på något vis. Folk gör det, när de ställer den här frågan och

de får svar att vi kan inte få några barn.

I vissa lägen är det svårt att berätta för omgivningen. Sorg, besvikelse och ilska gör det prövande att

bemöta nyfikenhet och förfrågan om det inte är dags att bilda familj. Det är lätt att snäsa ifrån, eller

bara låta svaret hänga i luften, då orken och tålamodet har raderats till det minimala. Möjligen

skriker man ut sin frustration och berättar hur det ligger till, utan att  man tassar något på tå som

man många gånger gör för att lägga fram ett känsligt ämne. Reaktionerna på ett för rakt och

ickeförskönande och bomullsinlindande av ens barnlöshet framkallar ofta en osäkerhet, förvåning

och framför allt en stor skam. Denna skam är nog en blandning av skuld för att man har varit för

framfusig, men ibland finns möjligen en känsla av skuld för att man själv har kunnat bilda familj.

- Ja, det kan komma sådana kommentarer... “Nu är det väl snart dags?” Vi hade ju bara som i somras, då

var det en kompis, nu visste han inte om det här. Vi stannade här ute, vi var ute i trädgården och jobbade.

Så kom vi att snacka, vi stod där och pratade. “Är det inte er tur att skaffa barn snart? Nu är det väl dags,

ni som har hängt ihop så länge och är så gamla nu !” Då berättade vi ju det här för honom. Han blev helt

tyst.

Ja jag tycker att man ska tillägga där, att när det började, bekymret, och folk frågade, så blev man så där

lite deprimerad, man tyckte man tyckte man kände sig udda på något sätt. Jag tänkte: Hur vänder man det

här underlaget varje gång någon man träffar någon som säger “Är det inte tid för dig snart?” Då känner

man sig nerpressad, ju. Om man istället bara berättar hur det är, undrar om inte den människan känner sig:

“Fan, vad är det jag har trampat i?” Och så har vi upplevt det, man har hört några... “ Usch, det skulle jag

aldrig ha sagt: Har de sådant helvete?” Helt plötsligt blev det något helt annat. “ Jaha, ja men jag har hört

det, och de har åkt till Taiwan, och då blev de med barn.” Det blev något helt annat istället.

Valet vem eller vilka man ville berätta  var ofta beroende av en känsla eller en intuition. Av rädsla

för ett negativt bemötande söktes trevande efter människor i omgivningen man trodde skulle kunna

hantera problematiken. Öppenhet och vetskapen om att man vill skaffa barn innebär inte enbart att

man får utlopp för sin sorg. Det kan ytterligare öka känslan av krav, förväntan och överdriven

hoppfullhet ifrån de införstådda.

                                                                                                                                                                                         
  1 (Ericsson, 1996)
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 - Det blir det att för varje månad, så får man berätta om ett misslyckande. Det ville man inte, så att man...

det är väl kanske därför lite som man inte pratar om det för vem som helst.

- Nej, man visste liksom vilka man... där det kändes rätt att berätta det.

- Hur känner man av den stämningen?

-Det är svårt att säga. Det är någonting som bara finns där. Kanske lite grand som jag sa innan, att man

märkte vilka som frågade av genuint intresserade.

5.5 Humor och avdramatisering

Kanske den främsta  metoden, att avväpna vanmakten och bedrövelsen man känner, är att använda

sig av humor. Bland informanterna tenderar främst männen att använda sig av humor för att få

utlopp för känslor som hör samman med de svåra, utlämnande och ibland absurda situationer som

uppstår. Humorn kan desarmera pinsamma situationer hos läkare, bland vänner och bekanta. Skämt

och skratt kan skala av de sårigaste och mest förödande  lager som emotionellt  kan vara näst intill

outhärdliga.

Jo, det skulle jag precis säga, jag tycker det att man kan prata öppet om det och skämta om det, att det är

jätteviktigt. Att man tar ner problemet lite grand, istället för att man låter bli att prata om det, så kanske

man bygger upp problemet ännu mer.

Sexualiteten och intimiteten sätts på prov. Läkarbesök med ingående undersökningar på både

man och kvinna genomförs. Mannen har här ett underläge jämte kvinnan då han har ingen vana

att som kvinnan utsätta sig för gynekologiska undersökningar. Skratt och skämt är många

gånger mannens försvar emot den intima utsattheten. De har i början av utredningar oftast ingen

vana att samtala och diskutera sexualitet, fortplantning och genetik. En av männen beskriver

sina upplevelser och tankar om hur det kan vara att lämna spermieprov:

- Det är som vi brukar säga när vi träffar de andra att “fertilitetskliniken”,  när man skulle lämna

spermaprov. Första gången reagerade jag inte, men sen andra och tredje, så, det var hemskt fint, man fick

ett eget rum, sitter inte ihop med någon då, men i “Utomlandet”, där är det sängarna på rad, så där kan man

ju börja snacka. Men när du skulle lämna spermaprov, det var när hon låg inne, fick man en mugg, och så

in på dasset där på ditt eget rum. Så sade hon: Jaha, nu tänder jag lampan ute i korridoren, och när du är

färdig, så släcker du lampan. Första gången så reagerade jag inte på det, men andra gången så tänkte jag:
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Oj, oj, oj, här sitter... Det är kanske något man får för sig. Det var en jävla tid det tog där. Där sitter vi

andra ute i korridoren som också ska in där. Jaha, där är en lampa tänd. Jaha, då sitter han därinne... oh, nu

är han färdig, nu släcktes lampan. Den uppfattningen fick jag där, eller om det var en fix idé, om den här

lampdjäveln. Fan, vad obehagligt, egentligen. Alla har ju koll på en. Totalt. Det hade ju räckt att man hade

gått ut och sagt till någon: Du, det är färdigt, den står därinne. Men en stor fet lampa vid varje dörr. Och

får man då det på huvudet, då har man ju svårt att tänka på annat än: Lampan, lampan, lampan är tänd, en

timme, två timmar, det var en trög jävel! Blir han aldrig färdig? Eller kanske tvärtom, om det släcks direkt.

Man hinner knappt öppna gylfen... När de andra då, då brukar vi dricka några pilsner och snacka, så

kommer det här upp. Och de som, Jan  var det väl...

- Ja de hade stått på kö i princip.

Avdramatiseringen och skämten är ett sätt att berätta om sina problem. Det är även en källa för

upplysning för par som inte är insatta i problematiken och för par som lever med ofrivillig

barnlöshet. Anekdoter som återberättas ger möjlighet att beskriva det känslomässigt absurda

man genomgår hos läkare. Hur man blir påverkad och styrd i det sexuella, hur

hormonbehandlingar som påverkar kvinnans humör och så vidare. Det är ett sätt att öka

förståelsen för den bakomliggande sorgen och utsattheten för andra. Humor kan även skapa

gemenskap och uthållighet ibland par som umgås med andra i samma situation. Kanske ett sätt

att hjälpa dem som ännu inte lyckats med att få barn att uthärda och orka gå vidare.

5.6 Samtal och gråt

När man berättar om sjukdom, svårigheter och  obehagliga känslor frammanar det ofta en

ångestladdad och initial rädsla att lyssna och förstå. Ofrivilligt barnlösa möter många gånger en

tystnad och vilja att ta avstånd från deras problematiska livskris. Den personliga kris som de

genomgår innebär ofta en förlust vars ingredienser innehåller smärta, ilska, frustration, skam och

skuldkänslor. Allt detta måste  få ett utlopp någonstans, annars är den stigande  smärtan övermäktig

och psykiska besvär som depressioner och ångest smyger sig hotfullt inpå de drabbades liv. En av

männen i studien uttrycker sina tankar;

Jag menar, barnlöshet, det är ju egentligen en sorg, och i ett sorgearbete då måste man prata. Det är ju som

att ha en ballong inom sig, till sist spricker den. Och det gör den ju, genom tårar. Men pratar man om det

så bearbetar man det på ett helt annat sätt
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I studien visar kvinnorna en större öppenhet inför att samtala och beskriva sina liv. Om de skulle ha

ett större behov att samtala med andra är dock tveksamt. De kvinnor som var medlemmar i IRIS

hade träffar regelbundet där öppenhet och samhörighet möjliggjorde ett forum för både skratt och

gråt. De menade på att känslan att berätta och känna igen sig i varandras erfarenheter hjälpte dem

att orka gå vidare i sorgearbetet. Männen hade planer på liknande träffar, dock menade de att de inte

hade kommit så långt då deras sammankomster krävde planering för olika aktiviteter. Deras

behållning var inte lika stor av att sitta och samtala över några koppar kaffe.

-Nej, men det är rätt roligt, för när vi träffas hemma hos Maria, det har varit kring en kopp kaffe, ibland

har vi pratat så att vi har glömt att fika. Bara det är beundransvärt, tycker jag. Men just när det skall

anornas en killträff, då skall de först åka till “Fantasia”  och köpa en back öl, och sen eventuellt skulle de

åka till “Fantasma” och köra go-cart; då måste det arrangeras någonting runt omkring. Nu har det

visserligen aldrig blivit någonting av, det är precis som att det går inte att bara sätta sig i soffan och öppna

sig.

Till skillnad från kvinnorna anförtrodde de sig inte i lika stor utsträckning till utomstående.

Kvinnorna hade ofta minst ett par förtrogna som de kunde samtala utan rädsla eller hämning.

Mödrar, svägerskor eller väninnor från arbeten var källor för gråt, samförstånd och stöd. Hos

mannen var oftast partnern den enda livlinan som de kunde ge utlopp för sorg och problem.

Denna tendens var genomgående, men visst öppnade sig männen även för andra, dock såg

kvinnorna det som en lättnad att en större del av de kontakter de hade i samhället var införstådda i

problematiken. Kvinnorna menade att ökad kunskap hos anhöriga, arbetskamrater och vänner

underlättade förståelsen för ständiga humörsvängningar som tog sig i olika uttryck; allt från ilska,

ohämmad gråt och depressivitet. De visade öppet att de uppskattade stöd  från sin partner vänner

och arbetskollegor. Visst fanns det en stor försiktighet i att ta upp ett så prekärt ämne. En stor rädsla

för omgivningens möjliga oförmåga att ta till sig informationen, som de ofrivilligt barnlösa

berättade, innebar att man drog sig för att återge sin livskris.

   Ibland lönade det sig att stå över den inneboende bävan för att berätta. I och med att fenomenet

ofrivillig barnlöshet är större än det flesta tror, stöter man många gånger på andra personer som

lever under samma tunga ok, eller bekanta i omgivningen som umgås med par som är ofrivilligt

barnlösa. En öppnad kontakt kan leda till en djupare vänskap med någon som förstår innebörden av

den sorg och börda man bär på.
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-Nej, och vi satt här och var tysta, så skulle jag berätta på jobbet att vi skulle till Kliniken. Jag tänkte, hur

skall jag säga detta, att jag ska vara fri för att göra barn. Så jag sade ju det till min arbetsgivare: Jag ska ner

till “Brastad”, jag skulle behöva vara fri, jag ska till “Brastad” och göra barn. Och då ser man då

fågelholken där, och medan han tänker så hinner jag också tänka. Jaha sade han bara. Ja, det är ju så att vi

har problem... Ja, jag förstod det sa han. Och vi ägs av ett annat bolag, då ju, och hon som sköter lönerna

där, hon hade ringt och frågat efter mig. Och då hade han ju sagt likadant där: Nej, han är i “Brastad” och

gör barn. Och då kom de att snacka om det här. Det dröjde inte mer än två dagar, sen ringde hon hit och

sade: Jag vet inte hur jag skall börja... Ut med det, rätt ut! Har jag fått sparken? Nej, nej, jag hörde att ni

var i "Brastad" och försökte göra barn. Jag har en väninna som har samma “Litenort” och jobbar, den

väninnan till henne, hennes man jobbar där ute på verkstaden, så att då snackar vi. Hur har det gått, är det

någonting? Så helt plötsligt har man kommit varandra närmare, för han tillhör “konstnärsavdelningen”, så

vi är så... akterseglare ifrån varandra. Men nu springer man på varandra.

Männen såg det svårare att berätta och samtala med sina arbetskamrater. De ansåg inte att det var

något som allt och alla behövde veta. Möjligen påverkar även strukturen på arbetsplatserna.

Informanterna hade i de flesta fallen relativt könsbundna arbeten vilket kanske underlättade för

kvinnorna att samtala med andra samtidigt som männen upplevde det svårt och främmande att

samtala om personliga kriser och ingående fortplantningsförsök.

- Tyckte du att det var aktuellt för dig att ta upp det på din arbetsplats, om er situation?

- Nej, vi har inte diskuterat det så mycket där. Vi har hållit det mer oss emellan.

- För din del. Jag har ju berättat på mina arbeten.

- Men nu är vi där igen, killar snackar inte om det på samma sätt.

- Du har ju haft någon, det var ju då den där  killen i det här  paret som var lite i samma situation.

- Vem tänker du på? Ja, ja, där är ett par stycken som jag har snackat med. Väldigt nära vänner, men inte

annars på samma sätt som du har gjort.

- Sen är det ju rätt mycket på din arbetsplats, jag vet inte vad jag skall säga, ni är inte så personliga.

- Nej. Precis.

En av kvinnorna arbetade på en mansdominerad arbetsplats och styrker svårigheterna i att föra en

öppen dialog på arbetsplasten. Hon såg, liksom hennes man, det problematiska i att beröra ett så

intimt ämne på arbetsplatsen
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...- På mitt förra jobb, en av killarna där, första gången vi hade varit i väg, så var jag sjukskriven i fjorton

dagar. Sen när jag kom tillbaka så undrade han ju var jag varit någonstans. Till saken hör att jag jobbade

bara med killar, jag var ensam tjej. Och det är inget man sprider sådär till kreti och pleti, inte till en början

åtminstone. Så jag berättade det för honom, att vi inte kunde få barn, och att vi gjort provrör, och så. Helt

tyst. Stirrade han på mig: Barn? Det får man ju bara! Tanken hade inte slagit honom.

inte av för hackor Öppenheten inför omgivningen hade dock gränser, att helt lämna ut sig och beskriva

sina innersta känslor var svårt. På ett personligt plan är kändes det inte alltid rätt att öppna sig.

Parförhållandet är viktigt och det sexuella kunde man skämta om, men att ingående och djupt beskriva den

känslomässiga kris man genomgår innebär att man inte enbart lämnar ut sig själv, man är ju som bekant

två som lider. Det verkade ligga ett samförstånd emellan paren som kände varandra, där man visste, att

stundvis måste utrymme lämnas.

- Vi känner Anna och Ola  som pratglada och utåtriktade, men de visar kanske alla känslor hemma som vi

inte vet om.”

- Likväl som vi har känslor privat, det har ju alla”

Vi träffar ju aldrig Anna och Ola när de fått ett negativt besked. Vi förstår ju att de är jätteledsna. Men den

biten ser man ju aldrig. Men vi är ju ganska ingående när vi pratar, jag menar tjejträffarna de går ju av för

hackor

5.7 Sexualitet och samliv
Kärlek och sexualitet bör omringas av mystik och hemlighet för att inte förlora sin charm (Aubert,

1968). Kärlek och sexualitet behöver vårdas och ombesörjas privat, utan insyn ifrån allmänheten.

Barnlöshet är tidsödande och påfrestande. Att leva med en stark önskan som inte uppfylls tär på

relationen. En öppenhet i den känslomässiga storm och kaotiska sorg man befinner sig i är ett

måste. Utan en dialog paret emellan uppstår missförstånd och väggar som är svåra att rasera.

Barnlösheten involverar bägge parter, dock kan motstånd eller osäkerhet till att prata med varandra

och en känsla av isolering, känslan att själv bära på misslyckandet riskerar ett brott i förhållandet.

   Alla sörjer vi olika och våra uttryck för denna sorg kan vara svårtolkade, även om vi anser oss

känna våran partner väl. Kärleken sätts gång på gång på prov genom hopplöshetens ringliga turer.

Utredningar, hjälp till graviditet och adoptioner störtar in i privatlivets sfär. Spermaprov, älskog på

beställning och frågor om det mest intima underlättar knappast att överkomma den börda av sorg

man bär på.

   Ställningstaganden och beslut påverkar inte enbart sexualiteten och samvaron paren emellan

känslomässigt; ekonomin frestas, läkarbesök, adoptionskostnader och utredningar är kostsamma

och kanske får man omförhandla och prioritera sitt levnadsmönster materiellt och ekonomiskt.
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Osäkerhet och vanmakt  riskeras att riktas emot sin partner i första hand. Det är lättare att visa sin

aggressivitet för den som står en närmast.

- Ja, i början gick det väl lite utför... Men idag tycker jag att det går tillbaka istället. Ja, det var ju rätt så

bra, då ju, tills vi försökte, sen så blev det väl en liten lucka... med alla bekymmer som... för det är ju

aldrig ett problem som kommer ensamt, de säger, det är alltid tre. Och då dök det ju upp lite andra

bekymmer i samma veva som gjorde att det blev ett litet gapp däremellan. Men nu har man mer och mer

gått ihop igen.

Tiden blir en lång och känslomässigt infekterad ingrediens i parens vardag. Långa stunder väntar

man på besked om nästa steg i behandlingar eller utredningar. Läkare och myndigheter tränger sig

på i vardagen och parens utelämnade situation ökar känslan av att inte kunna överkomma

maktlösheten. I ett tillstånd där handlingsförlamning är överkurs, då det inte finns något man själv

kan påverka, står man vid sidan av personer som kränker det mest privata i syfte att kunna hjälpa.

Hormonbehandlingar, medicinska ingrepp och kontroller kan få vem som helst på fall.

   Ett par beskriver hur deras smärta tog sig i uttryck på skilda sätt. Mannen vars fysiska

utanförskap i graviditetsförsöken känner oro och otillräcklighet inför kvinnans fysiska och

psykiska tillstånd.

- Det här med hormontabletter och hormonsprutor och hela den här biten, det... det knäckte mig på ett sätt,

och i och med att jag då blev knäckt, så knäckte det Ulf  på ett annat sätt. Vi mådde väldigt dåligt av det

båda två i längden. Jag kanske mer fysiskt och du (Ulf) mest psykiskt av att se mig falla ihop så.

- Jo, det var ju, det är jobbigt när hon liksom, när Pia hade det jobbigt, man kunde inte göra någonting, så

att man... kände sig lite hjälplös. Man fick stötta så gott man kunde, men man känner sig ändå hjälplös.

För barnlösa par kan spontaniteten och leklusten i sänghalmen förloras redan innan man fått besked

om sin infertilitet. Månad efter månad undra man varför det önskade barnet inte kommer. Kvinnans

menstruation förkroppsligar den förtvivlade känslan av maktlöshet och misslyckande. Från den

dagen man känner ovisshet eller man fått besked att barnet inte blir till hur lätt som helst fokuserar

samlagen kring vissa datum och tidpunkter på dagen.
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- Jag tycker det har varit så monotont, om man tänker på sexlivet. I över två år har det varit på bestämda

tider, det har varit när läkaren har bestämt det, i princip. Nu ska ni hem och göra det, och sen ska ni göra

det igen, inom 36 timmar. Men sen var det ju många gånger emellan man inte ens tyckte det var lönt, jag

blir ju ändå inte gravid, jag har ju inte ägglossning. Så lönt gick det. Man tyckte inte det var roligt.

Temperaturkurvor, samlag vid vissa tidpunkter, spermaprov med vid rätt tidpunkt och kliniskt utfört

raderar mystiken och hänger ut paret i det offentliga. Kärleken, uttryck i det sexuella,  förvandlas

till att i plikt genomföra akten endast i syfte att avla ett barn.

- Nu är det nog högaktuellt, och så på det i fem dagar... Och det har ju blivit så också att man kan bli sugen

då kanske en lördag eller söndag, och när man då börjar ligga lite närmare: ”Du... det är söndag idag... Ska

vi? “ Nja. du vet, tisdag, onsdag, torsdag, fredag ska vi på det. “ Vi skiter i det!” Sen så börjar man då,

tisdag, onsdag... tooorsdag... nej, jag tyar jävlar inte! Det blir alldeles för styrt då.

Ju längre tiden går och barnet uteblir påfrestar parets relation inte enbart av intrång ifrån läkare och

medicinska tillvägagångssätt. Omgivningen vet hur paret strävar vidare i hoppet om barn. Kanske

vet de var i processen av tempkurvor, insemination, hormonbehandligar och så vidare paret befinner

sig. Stöd och råd ges i all välmening, men mångt om mycket blir tipsen och peppningen en

belastning då kärlekslivets sargade stadie redan är fullbordat.

- Vi fick ju många tips om hur vi skulle lyckas... och det här med läkaren som sade en gång, jag minns det

så väl: Ja, nu ska ni göra det varje dag i en månad, sade han. Va? sade jag. Jo, de här fjorton dagarna gör ni

det för nöjets skull, och de andra fjorton dagarna gör ni det för barnets skull. Efter en vecka var det slut,

det var så mekaniskt. Vi fick ju använda en vev för att få upp den. Nej, det här fungerar aldrig, sade jag.

Gemenskapen och känslan av att genomgå sorgen tillsammans spelar en stor del i överlevnaden av

förhållandet. Barnlösheten lyfts ofta ur vardagen och svävar ovanför parets liv som ett projekt som

till varje pris skall överkommas och bearbetas. I denna process hamnar man ständigt inför olika

dilemman som skall begrundas och systematiskt lösas. Utmaningen i arbetet att stegvis bryta ner de

hinder som sätts upp framför en kan svetsa samman paret till ett team vars styrka och vilja är svår

att rubba. Krafter och färdigheter som inte synts innan får klara konturer och en ökad respekt och

tilltro till partnern ökar.

Jag får nog säga, som jag upplevde det, så kom vi närmare varandra under den här tiden... Jag kände

liksom att det var inte bara jag som gick igenom det här, utan att Ulf var med mig. Och det är ju rätt så
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strongt gjort, eftersom han ju då redan var pappa och kanske då inte kunde känna samma längtan efter det

här gemensamma barnet som jag gjorde... att bli mamma. Men eftersom man då inte upplevde att kärleken

i sig inte tog stryk, visst ville vi fortsätta tillsammans, vi hade ju varandra.

Hanteras krisen, och gemensamt kan kommunicera med varandra, svetsas paret samman på ett plan

utöver det vanliga. Man talar om att påfrestningar sätter alla förhållanden i gungning, men rider

man ut stormen kan man i sakta gemak återupprätta kärleken och lusten för varandra.

- Ja, man blir ju väldigt... jag tror att antingen så blir man väldigt bundna vid varandra, man svetsas

samman va, problemen, eller så klarar man inte av... förhållandet klarar inte av det. För det är ganska

kämpigt. Men som vi, vi har nog blivit bättre, fått det bättre med åren. Så klarar man ut det... alltså,

fullt ut, så tror jag, då har man nog goda förutsättningar för att, ja, bli ihop för restan av livet, om inte

något annat oförutsett händer.
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6 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

6.1 Kort sammanfattning

Process och sorgearbete, är det två skilda företeelser för ofrivilligt barnlösa? Har jag i detta

arbete lyckat sammanfoga syftet och beskrivit ofrivilligt barnlösas situation som just ett

processliknande sorgearbete. Ja, delvis uppfyller uppsatsen ansatsen som avsetts. Det kan i och

för sig vara svårt att se en heltäckande process om man enbart begrundar de olika avsnitten i

teoriblocket och i resultatredovisningen var för sig, men sammanfogas alla delar ger dessa en

täckande bild av hur sorgearbetet tar sig i uttryck och hur alla delar kan länkas samman.

   Sorgearbetet kan inte ses som en rak linje där varje delmoment startas och avslutas innan

nästkommande inträder. Sorg, känslor och uttryck hos de barnlösa följer en viss tråd, men inte

utan att tråden binds samman, trasslar ihop sig och går av för att knytas samman igen. Barnlösa

pars sorgearbete, likt sorg över huvudtaget, kan inte följa ett rakt och schematiskt mönster, då

sorgen och dess känslor är individuella och påverkas av de personliga egenskaper man bär på

och omständigheterna man möter i vardagen.

Berättelserna som jag fått ta del av visar hur de intervjuade stegvis hankat sig framåt. De har

funnit nya vägar i sina strävanden att komma över sorgen och för att slutligen kunna bilda

familjer. Sorgeprocessen är självklart inte enbart ett medicinskt problem. Den individuella

självkänslan hamnar i obalans. Den framtida visionen om ett familjebildande stör människans

identitetsarbete då detta självklara man föreställt sig som vuxen, inte infrias. De flesta av de

intervjuade hade en bild av vad framtiden skulle ge, men när detta inte uppfylldes skapades en

oro och maktlöshet. Identiteten försvagades och sorgen infann sig.

   I och med att barnlöshet många gånger upplevs i det tysta, är känslorna av annorlundaskap

och skuldbörda gentemot ens partner och omgivning vanliga. Varför kan inte jag bli gravid eller

varför kan inte jag göra min partner gravid är frågor som väcker starka känslor och upplevs

ibland som ett stigma då man inte orkar eller vågar samtala och uppsöka hjälp varken hos familj

och vänner eller hos läkare.

   Kärleken får sig många törnar. Älskog hamnar i fokus och kan omvandlas till ett ”tekniskt

avel”. Ömheten och leklustan parterna emellan försvåras av andras insyn och medicinska
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utredningar och förfarande. Det är inte lätt att bibehålla lusten om man skall infoga

temperaturkurvur, samlag på beställning och införliva en läkare i sin sexuella aktivitet.

   Stress sorg och förtvivlan i den hopplösa situationen innebär ytterligare problem i samvaron

med partnern. Det sexuella är en del av partnerskapet men vardagen och vänskapen sätts på

ständiga prövningar och det är lätt att ge utlopp för sorgen på den som står en närmast. Ilska och

frustration måste få utlopp då sorgens kvävande effekt kan få vem som helst att ge upp och

hamna i en depressiv situation som kan vara nog så svår att kravla sig upp ur.

   Genomgående bland de som ställt upp för intervjuer finner man att känslor, agerande och

olika uttryckssätt som gråt och humor är faktorer om hjälpt dem att finna utvägar för att

bearbeta sin sorg. Deras berättelser är olika och har sin personliga tragik, men alla har i stort sett

hamnat i lägen där verktygen  för sorgearbetet har visat liknande drag. Dessa verktyg har tagit

sig i uttryck som ilska, behov av samtal och gråt och så vidare. De har länkats ihop och

samarbetat för att paren och varje enskild part skulle orka gå vidare för att möta en oviss

framtid.

6.2 Vidare funderingar

I denna avslutande diskussion är upplägget något mer fritt. Tanken bakom detta är att ta upp

egna funderingar kring ämnet barnlöshet som speglats i massmediala debatter och möten med

människor i min vardag. Det kan te sig aningen ”oakademiskt” då jag inte uppger hänvisningar

till källor, men dessa tankar är något av en process som pågått sedan beskedet om min och min

hustrus svårighet att få barn på naturlig väg fram till idag. Dessa intryck, uttalanden, skrifter och

debatter har över tid begrundats och format mina åsikter. Dessa åsikter blir i klartext

formulerade i detta avsnitt, men förhoppningsvis ger dessa funderingar upphov till vidare

utvecklig och tankeverksamhet hos andra.

Enligt Världshälsoorganisationen är infertilitet klassat som en sjukdom eller ett handikapp. Skall

inte då personer med problem att bilda familj kunna erhålla medicinsk hjälp i samma

utsträckning som folk med benskörhet, allergier eller egentligen vilken åkomma som helst? Ser

man enbart på den medicinska och psykologiska biten som ofrivilligt barnlösa erfar är det

möjligen en självklarhet för de flesta. Dock dyker alltid kommentarer som naturens självklara
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urval, ni kanske inte är mogna ännu och liknande uttalande upp i samtalen förr eller senare.

Varför kan man undra? Kanske är det en vinkling av att man inte enbart tillgodoser en individs

medicinska problematik utan att det även involverar något som är ytterst känslig i vårt samhälle

idag, nämligen ett barn och dess fostran. Många anser att ofrivilligt barnlösa inte kan kräva att

få hjälp. Barn är ingen rättighet även om vem som helst kan bli förälder utan varken önskan

eller planering. Politiker kan uttala sig om att barnens bästa måste komma i första hand.

Adoptioner, inseminationer, provrörsbefruktningar och så vidare är inte tillräckligt utredda för

att klargöra om barnen far mer illa än om de fötts till världen genom gammal hederlig älskog.

Visst är det en riktig tanke, men ett par som önskar men inte kan ge kärlek, ömhet och trygghet

kan knappast hålla med om denna åsikt.

Det finns en stor grupp par som inte räknas in i de tio till femton procent ofrivilligt barnlösa,

nämligen homosexuella. Denna grupp har hamnat i fokus då utredningar har påbörjats i syfte att

ta fram nya lagförslag. Tankegångarna som tas upp har väckts genom att jag läst en rapport av

Statens medicinsk-etiska råd.

   Idag har ett par som registrerat partnerskap i stort sett lika rättigheter som par som ingått

äktenskap. Undantag som gjorts i lagen gäller adoption och hjälp till graviditet via insemination

(Äktenskapsbalken, 3 kap. 1 och 2 § partnerskapslagen). Har man registrerat partnerskap (eller

lever i ett samboförhållande) har man inte rätt att adoptera även om man har fyllt tjugofem år

och lever under gedigna och trygga förhållanden. Gemensam adoption får enligt svensk lag

endast ske av makar och chanserna för en ensam homosexuell att få adoptera är näst intill

omöjlig idag ( Föräldrabalken 4 kap. 1-3§). Huvudregeln för adoption är att makar adopterar

gemensamt, undantag som styvbarnsadoption eller närståendeadoption kan ges (Föräldrabalken

4 kap. 3§) och numera sker även att ensamstående adopterar från länder som godtar

ensamstående föräldrar. För homosexuella är förmodligen att fara med osanning idag den enda

möjligheten att kunna adoptera. Vid utredningar gjorda av socialnämnder är möjligheten att inte

berätta om sin sexuella läggning förmodligen den enda möjligheten att få bifall för framtida

adoption. Regeringsrätten har i en dom nekat en homosexuell man att adoptera (dom 1993, mål

nr 6305-1992). Detta kan ses som att en stor grupp ofrivilligt barnlösa diskrimineras i och med

att domen fastslogs i en så hög instans. Detta innebär att framtida försök att överklaga nekanden

av adoptioner av homosexuella blir mer eller mindre omöjliga ifall riksdagen beslutar om
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lagändringar. Med tanke på denna dom är det inte konstigt att homosexuella vill föra debatten

vidare för att få sina registrerade partnerskap likställda med ett äktenskap och alla dess

”privilegier”.

 I det flesta fall ses inte rättigheten till att få bilda familj som självklar. Staten har med

lagstiftningen lyckats träda in i människors liv och vardag. Till skillnad från par som ”bara” blir

gravida eller som inte har några problem med fertilitet eller ”avvikande” sexuell läggning

hamnar ofrivilligt barnlösa under kontroller av sociala myndigheter och läkares bedömningar.

Detta är en tråkig verklighet för många. Vad är det som säger att vissa grupper inte skulle kunna

få hjälp och stöd utan en massa formella utredningar när andra grupper kan skaffa barn utan att

behöva motivera varför och hur de skall kunna klara av föräldraskapet? Många gånger hörs

svaret på min fråga i form av att allt skall ske på barnets villkor och för barnets bästa, vilket är

bra, men det får dock inte vara en ursäkt till att lagstifta och förhindra människor som vill, men

inte av naturen kan, bilda familj.
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