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Till läsaren

Ett problem hos vart femte par

Det här häftet är riktat till dig som är ofrivilligt barnlös.
Du kommer väl ihåg att du inte är ensam, fast det ibland
känns så. Det finns många ofrivilligt barnlösa, men
barnlöshet är något man ofta tiger om. Många sluter sig,
som snäckan i sitt skal. Men inget försvinner fast man
tiger, utan barnlösheten skaver som ett sandkorn inne i
snäckan.
Barnlösheten väcker många olika känslor och tankar. Vi
hoppas att det här häftet ska hjälpa dig upptäcka att dina
tankar och känslor är normala, och likadana som hos
många andra barnlösa.
Du är alltid välkommen med i Simpukka-gemenskapen och
kamratstödet. Man kan ta sig igenom barnlösheten - det
har andra också gjort!

Vart femte finländskt par lider av barnlöshet. På basen av undersökningar kan man anta att
åtminstone 100 000 finländare i fertil ålder ställs inför ofrivillig barnlöshet.
Medicinskt klassas ett par som ofrivilligt barnlöst då en graviditet inte startat trots ett år av
regelbundet sexuellt umgänge. Orsakerna till barnlösheten finns i en fjärdedel av fallen hos
kvinnan, i en fjärdedel hos mannen, och i en fjärdedel hos båda. I en fjärdedel av fallen får man
aldrig reda på orsaken.
Fertilitetsvården har utvecklats, och största delen av paren får slutligen barn tack vare den. Varje
år föds över 3000 barn med hjälp av fertilitetsvård. Vårdprocessen kan ändå ta år, och den är
mentalt tung.
Infertilitet behandlas med medicinska medel, men barnlösheten känns inte i första hand som en
fysisk smärta i kroppen. Dess effekter känns och syns framför allt i livets psykiska och sociala sidor:
i känslor av misslyckande och mindre värde, i isolering från vänner och släkt, som depression och
som en känsla av att ha förlorat meningen med livet.
Barnlöshet kan bero på annat än infertilitet. En sjukdom eller dess medicinering och vård kan
hindra en från att få barn. Sorgen över barnlösheten får en annan form om den barnlösa blir helt
ensam med den: om hen inte har en partner eller om partnern inte vill ha barn. I de här
situationerna kan sorgen vara ännu mer undangömd, ännu svårare att tala om.
__________________________________________________________________________
Barnlöshet är ett stort tabu i samhället, för äggstockarnas funktion är inte riktigt ett passande
samtalsämne vid kaffebordet.
- Merja Kyllönen, Satakunnan Kansa 14.12.2013
Det var svårt att vara. Jag började fundera om det här var den sak som kanske skiljer oss åt.
- Satu Soitula berättar om barnlöshetskrisens påverkan på parförhållandet, Vauva 11/13
__________________________________________________________________________

Framtidsplanerna raseras
Det upplevs som en självklarhet att få barn. Sedan små har vi lärt oss att tänka att vi alla någon
gång blir mammor eller pappor. Den lilla flickan som leker med dockor tänker aldrig tanken att det
kan hända att hon inte får barn. Inte heller hos hennes mamma dyker tanken upp.
Också när vi blir vuxna anammar vi den rådande tanken om att vi kan kontrollera vårt eget liv. Vi
upplever att många saker bara handlar om att vilja och försöka tillräckligt. Det är inte konstigt då
att man allmänt talar om att "skaffa barn"! I sexualundervisningen uppmanas unga att använda
preventivmedel och akta sig för oönskade graviditeter. Ingen talar om infertilitet, fast många
kommer att stå inför det under sitt vuxna liv.
Barnlösheten skakar om livet ända in i grunden. I vårt samhälle sätts mycket fokus och mening på
barn och familjeliv, och hela vår livsplan kan byggas runt det. Att föda och uppfostra barn ses i hela
världen som en grundläggande mening i livet.
Att få barn uppfattas ofta också som en måttstock på att vara vuxen. De barnlösa antas vara
själviska och oansvariga medborgare, vars viktigaste livsinnehåll är njutning och frihet.
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Kvinnan uppnår sin rätta kvinnlighet först när hon blir mamma, tänker man. Man behöver inte läsa
många månadstidningar riktade till kvinnor för att märka hur tätt barn kopplas till bilden av
kvinnan, oberoende om hon är en framgångsrik verksamhetsledare, miss eller förestår en
ekobondgård. Inte heller mannen ses riktigt som man om han inte har bevisat det genom att alstra
barn.
__________________________________________________________________________
Jag tänkte att jag är den mest onödiga varelsen i världsalltet, en parasit, en hang around-typ.
Livets mening är ju att födas och få arvingar.
Efter sex utomkvädeshavandeskap meddelade läkaren åt 26-åriga Outi Broux att hon aldrig
någonsin kan få barn. Kodin Kuvalehti 3.10.2013
__________________________________________________________________________

Duger jag åt min partner, eller duger hen åt mig som infertil? Söker min partner nu en annan, som
hen kan få barn med?
Duger jag åt mina föräldrar, när jag inte kan ge dem barnbarn? Duger jag i omgivningen, när jag
inte uppfyller samhällets normer och förväntningar? Duger jag åt mina vänner, som jag ibland är
så avundsjuk och arg på?
Duger jag åt adoptionsmyndigheterna? Adoptivbarnen är få och köerna långa. Väntetiderna är
långa, och alla får inte ens ett adoptivbarn. Vad händer om också adoptionen misslyckas, efter alla
misslyckade fertilitetsvårdsförsök?
__________________________________________________________________________
I sin brokighet förmedlar texterna det viktigaste: upp till 20 procent av de par som vill ha barn
tvingas möta problemen med barnlöshet. Vi finns överallt.
Musikproducent Kalle Chydenius i recensionen av diktboken Lapsettoman paikka, Adoptioperheet
3/13.

Ett liv fullt av frågor
Det kommer ofta som en fullständig chock för ett par att just de ställs inför infertilitet. De har
förberett sig för att ta emot en baby på många olika sätt, och preventivmedlen har lämnats bort
med en glatt pirrig känsla. Men ingenting händer. Mensen börjar, gång efter gång. Chocken och
skräcken kryper in. Få par har talat om den möjligheten - att barnet kanske inte kommer.
Barnlöshet betyder inte bara att något viktigt saknas. Den betyder att alla drömmar man haft om
framtiden behöver byggas upp på nytt. Det känns som om mattan dragits under fötterna på en,
och fallet är hårt och skadar. Den livslinje som man uppfattat som självklar visar sig inte vara det,
utan istället tvingas man fundera grundligt igenom vad resten av livet kommer att innebära. Då
man förlorar moderskapet och faderskapet känns det som om hela framtiden kollapsar. Den
barnlösa känner sig sviken.
Barn kommer allt oftare till sina föräldrar genom medicinska vårdprocesser eller via adoption men tänk om barnet aldrig kommer? Vad är meningen med livet? Varför är vi tillsammans? Är vi
som lever på tu man hand på något sätt ett ofullständigt par? Hur blir vår ålderdom, när vi inte
heller får barnbarn?
De här frågorna ställs alla ofrivilligt barnlösa inför. Fastän många i slutändan får barn kan försöken
ha tagit flera år, t.o.m. ett årtionde. Det är viktigt att också dessa år skulle vara ett fullödigt liv, och
inte bara någon form av väntan på det kommande där man drar sig undan från livet.
__________________________________________________________________________
Jag skulle gärna ha fått flera barn, men då hade jag inte passande partners. Jag är glad åt både
min ena biologiska dotter och barnen jag fick via äktenskap.
President Tarja Halonen, Ilta-Sanomas söndagsbilaga 12-13.10.2013
__________________________________________________________________________

Samhället har förändrats, så numera är också min dröm om föräldraskap en verklighet.
Kärnfamiljen är inte längre det enda rätta sättet att vara en familj. Olika former och sätt
accepteras allt bättre. Trygghet och gemenskap tillhör alla.
Jani Toivola berättar att han i faderskapet mest ser fram emot helt vanliga vardagliga stunder med
barnet. Kaksplus.fi 17.10.2013
Jag sörjde barnlösheten länge, men nu kan jag säga att jag är du med den. Jag bearbetar mina
känslor genom att skriva dikter, och jag förstår att barnlösheten inte definierar mig som människa.
Den är bara en sidoberättelse i livet.
Trafikminister Merja Kyllönen, Me Naiset 19.6.2013
Genom tankarna går ett sus: Om jag nu hade en 30-årig son, hur skulle det vara... Hurdan skulle
jag själv ha varit som mamma.
Europaparlamentariker Tarja Cronberg fick ett missfall som 42-åring. Hon säger sig ändå vara
privilegierad, för hon fick tre sociala barn och sju barnbarn via sin man. Helsingin Sanomat
12.5.2013
Finland har Europas största skillnad mellan önskad och uppfylld barnalstring.
Väestöliittos chef Anna Rotkirch, Helsingin Sanomat 2.3.2013
__________________________________________________________________________

Parförhållandet ställs på prov
Barnlösheten är en hård skola för parförhållandet: den närmaste personen, den som bäst kunde
stöda och trösta, är de facto en ständig påminnelse om barnlösheten. Skuldkänslor är vanliga, och
skuldbeläggning förekommer också. Det kan synas som pikar i helt andra sammanhang.
Ångest uppstår också genom att mannen och kvinnan upplever krisen på olika sätt och i olika takt.
Kvinnan som gråter sig igenom månad efter månad känner lätt att barnlösheten inte påverkar
mannen alls. Mannen pratar inte mycket, och gråter inte heller, men kan ge uttryck för sin sorg
och besvikelse i aktivitet, t.ex. häftig sport.
Barnlösheten påverkar också sexlivet. Karaktären på sexet ändras när det främst syftar till att få
igång en graviditet. Det kan bli mekaniskt, och spontaniteten försvinner. I takt med

Självkänslan på noll
Den ofrivilligt barnlösa bär på flera lager av oduglighetskänslor. Infertilitetens påverkan sträcker
sig över många av livets områden.
Könsidentiteten vacklar. Om orsaken till infertiliteten hittades i den egna kroppen är det svårt att
finnas i sitt eget skinn. Kvinnan och mannen frågar sig: Duger jag åt mig själv, duger min kropp åt
mig, är jag en riktig kvinna/man när jag inte kan föda eller befrukta.
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misslyckandena ökar prestationskraven, och sexlivet schemaläggs enligt menstruationscykeln eller
fertilitetsvården. Sexuell njutning och nära gemenskap trängs undan av försök och vård.
Det är svårt att se sex som bara en kärleksbetygelse när det tidigare har varit kopplat också till
önskan om barn. Speciellt svårt är det för kvinnan, som ofta finner det omöjligt att låta bli att
tänka på sin menstruationscykel.
Också depressionen, ångesten och sorgen som är tätt länkade till barnlösheten drar ner den
sexuella lusten. Men ofta kan paret också känna en stor närhet i sin sorg - en gemensamt upplevd
och buren sorg stärker parförhållandet. Vissa lyckas med att använda delad humor som
överlevnadsmekanism.
Att prioritera och ta hand om parförhållandet skulle vara av största vikt för alla barnlösa par,
oberoende om barnet kommer via vård eller adoption, eller inte kommer alls. Barn är ingen
självklarhet, men det är inte heller självklart att få dela sitt liv med en annan människa.
__________________________________________________________________________
Barnlöshet är väldigt allmänt, men det talas inte just alls om det. Speciellt om situationen är igång
vill man inte ta det till tals. Det är härligt att en sång som handlar om ett sådant ämne kan spelas i
radion. Att saken inte på det sättet mera är tabu. För det berör ändå så många.
Sångare-låtskrivare Arttu Wiskari om sin låt Ikuisesi kahden, Iltasanomat 7.2.2013
Föräldraskap förändrar inte en person väsentligt. Om man har ett behov av att förändras lönar det
sig att göra det innan man skaffar barn. Inte gör moderskap någon till en bättre individ.
Moderskap räcker inte som identitet.
Journalist Anu Silfverberg i artikeln Miksi äitiydestä on tullut identtiteetti? (Varför har moderskapet
blivit en identitet?), Olivia 12/12.
Vad är det i det att andras graviditeter är lättare att godkänna bara de inte börjar sådär bara. Att
om det har varit svårt så kan man gratulera alldeles ärligt. Annars blir man avundsjuk. De här
känslorna har ingenting med förnuft att göra.
Jukka Kumpuvuori, Meidän Perhe 11/2012
När vännerna fick barn kände jag mig utanför. Jag kände att jag var dömd att stanna på
tonårsstadiet och att någon mental tillväxt som hörde till utvecklingen blev ofullständig. När jag
blir gammal kan ensamheten flyta till ytan, när jag inte är någons mormor/farmor.
Stylist Outi Broux gick igenom sex utomkvädeshavandeskap, Kauneus & Terveys 1/2013
__________________________________________________________________________

Hur sörja det som inte finns?
Barnlöshetskrisen har jämförts med att förlora en nära anhörig. I och med barnlösheten förlorar
man det potentiella barnet, eller barnen, som redan tidigt har befäst sig som en del av
framtidsförhoppningarna och självbilden. Den barnlösa är förbryllad över sina känslor. Det är svårt
att greppa och bearbeta känslorna - och acceptera dem. Det är inte nödvändigtvis lätt att få
psykiskt stöd, eftersom problemet främst tacklas med medicinska medel och terapeuter som är
insatta i problematiken bara finns i de största städerna.
Barnlösheten är en kombination av traumatisk kris och utvecklingskris. Till barnlöshetskrisens
särdrag hör att sorgen kommer och går, fram och tillbaka, i vågliknande rörelser. Ofta kan
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sorgearbetet hos den barnlösa inte ens börja, till skillnad från då man t.ex. mister en anhörig,
eftersom en konkret förlust inte har skett. Besvikelse och hopp avlöser varandra konstant.
Det som också gör det svårt att sörja barnlösheten är att det inte finns några ritualer som skulle
hjälpa till att konkretisera förlusten och föra en vidare till en ny fas. De anhöriga till en avliden kan
ta ett steg vidare vid begravningen. För den barnlösa är förlusten mer abstrakt, men ändå så
verklig: barnets plats i familjen är fortfarande tom.
Missfall är beklagligt vanliga. De gör förlusten mer konkret. Glädjen över att graviditeten börjat
och den bottenlösa sorgen över att den avbryts är en tung upplevelse. Endel som genomgått ett
missfall uppskattar ändå att de ens ett tag fick vara gravida.
Om barnet inte ens i slutändan får komma kan sorgen och bitterheten i värsta fall fortgå resten av
livet. Det skulle vara bra att få psykiskt stöd ren i ett rätt tidigt skede, t.ex. genom samtal med en
terapeut, sjukskötare eller någon annan ofrivilligt barnlös, så att ångesten inte skulle få för stora
proportioner och den barnlösa inte isolerar sig från umgänget med andra människor.
De medicinska framstegen betyder att läkare länge kan fortsätta föreslå nåt nytt att pröva på. Det
är svårt att komma till punkten där vården kan avslutas och blicken riktas mot adoption,
fosterföräldraskap eller ett liv utan egna barn. Ett slutgiltigt beslut, vare sig det kommer från
läkaren eller paret självt, kan ändå hjälpa sorgearbetet vidare.

Sorgearbetets skeden
Chock. Få par har ens tänkt tanken att barnlöshet är möjligt. Man har aldrig talat om det. Att få
barn har varit en självklarhet, och bara en fråga om tidpunkt.
Förnekande. Det kan ta länge innan man ens i den egna tanken upplever sig själv som barnlös.
Många tror starkt att de ännu kommer att få barn, det är bara en fråga om tid, och tänker att sen
glömmer de bort den långa och ångestfyllda väntan. Några intalar sig att de bara inte har önskat
sig barnet tillräckligt starkt ännu, andra tänker att de kanske inte ändå skulle vara bra föräldrar.
Ilska och avundsjuka. Livet känns orättvist. Många får barn direkt när de önskar, medan andra
tvingas göra sitt allt i åratal för att få igång en graviditet. Det känns också tungt att se hur endel får
barn i misstag eller hur det kommer små barn till familjer som inte ens kan ta hand om de barn de
redan har.
Den barnlösa känner ofta att hen hatar alla som har kunnat få barn, hen hatar samhället som
upplever att det är självklart att man får barn, hen hatar allting. Ilskan är en viktig del av den
barnlösas sorgearbete, men många kan inte uttrycka de här känslorna, eftersom de kan kännas för
skrämmande, och opassande. Den barnlösa börjar isolera sig för att undvika smärtan. Det är svårt
att acceptera de negativa känslor man har mot de vänner eller syskon som har fått eller väntar
barn, när känslorna riktar sig mot de käraste personerna.
Om tro är en viktig del av livet kan den barnlösa ifrågasätta sin övertygelse. Å andra sidan kan tron
stärkas, och ge kraft.
Skuldkänslor. Den barnlösa skyller alltför ofta situationen på sig själv, eller på sin partner. Hen kan
tänka att föräldraskapet inte är menat för hen. Kvinnan kan tro att hon förhindrar en graviditet
med sitt stressande.
Depressionen kan hålla i sig t.o.m. i åratal. Ofta leder den till att man isolerar sig från andra
människor, speciellt från barnfamiljer. Arbete och studier kan bli lidande, eller så gräver man ner
sig i dem för mycket.
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__________________________________________________________________________
Den barnlösa kan tänkas förhålla sig till sin egen hälsa och till hela livet med en låt gå-attityd: hen
tar inte hand om sig själv och börjar dricka eller röka mera. T.o.m. självdestruktiva tankar kan dyka
upp.
Att ge upp och sörja. Tårarna fälls, känslorna kommer till ytan. Man erkänner faktum för sig själv,
och kanske också för andra.

I funderingarna stiger livets grundfrågor upp. Vad är meningen med livet? Vad är människovärde?
Och när vi blir äldre? Normerna tynger.
Anna-Maria Syrjämäki, som lever på tu man hand med sin man Timo, Simpukka 1/2010
Jag skulle ljuga om jag skulle påstå att jag aldrig har känt sorg över min barnlöshet, när vännerna
en efter en annan har bildat familj. En ensamstående, barnlös kvinna är på många sätt lite konstig.
Men mitt liv har gått så här. Jag fokuserar hellre på vad jag har än på vad jag har blivit utan.
Journalist och programledare Laura Ruohola erkänner att hon drömt om en familj, men att hon
också har fått många möjligheter i och med att hon är singel. Me Naiset 27.2.2014
__________________________________________________________________________

Att bygga upp livet. Glädje och balans börjar dyka upp i livet. Barnlösheten dominerar inte mera.
Om vården inte har gett resultat och man bestämmer sig för att avsluta försöken kan livet få nya
dimensioner och möjligheter. Många bestämmer sig för att inleda en adoptionsprocess, som å
andra sidan för paret in i än mera väntande. Endel fortsätter sitt liv på tu man hand, något som
inte längre känns som en förlust utan som en möjlighet. Man kan se också goda sidor i ett liv utan
barn.
Att gå igenom sorgeprocessen är nödvändigt också då drömmen om barn uppfylls. Det kan hända
att barnlöshetsupplevelsen dyker upp i tankarna också efter en lång tid, och den påverkar
vardagen som barnfamilj.
__________________________________________________________________________

Det sociala livet blir snävare

Barnlösheten kändes hemsk, tråkig och deprimerande. Efter bröllopet var känslan glad, då vi
meddelade att nu får barnet komma när som helst. Nå, vi väntade på Noel i fem år. De var långa
år. Jag kommer ihåg hur jag höll min goda väns son i famnen på dopet, och plötsligt tydligt förstod
hur dåligt jag mådde. Det var en sån där ofattbar "alla andra har barn men inte jag"-sorg.
Diana Neumann i Meidän Perhe 2/2013
Jag är inte avundsjuk på andras barn, men den här sorgen är livslång. Ändå vill jag tro att man kan
leva ett gott liv också som ofrivilligt barnlös.
Signatur Venla i Iltalehtis artikel Vauvajuna meni jo (Babytåget gick redan) 30.4.2010
På grund av barnlösheten har jag tvingats fundera på frågor kring livets mening, parförhållandens
natur och att leva som annorlunda. Jag har lärt mig att det finns saker i livet man inte kan påverka.
Det lönar sig att ta vara på de goda saker man redan har fått.
Signatur Maria i Joensuu-regionens församlingars tidning Kirkkotie 5.5.2010
__________________________________________________________________________

En av livets mest långvariga kriser
Sorgen kommer i vågor. Ibland går det bra, men sen lyfter någonting igen upp sorgen till ytan,
speciellt då någon vän, nära släkting eller arbetskamrat börjar vänta barn.
Smärtan över barnlösheten försvinner aldrig helt. Den känns länge, t.o.m. livet ut. De barnlösa är
utanför också i nästa omgång: när vännerna får barnbarn ser de igen en gång bara på från sidan.
Många som efter barnlösheten får barn märker att värderingar och livssyn har ändrats.
Barnlöshetsupplevelsen kan påverka också föräldraskapet. Föräldrarna i en barnfamilj tvingas
acceptera att det möjligen inte blir flera barn.
Barnlösheten kan i värsta fall bli en livslång tärande avgrund. Om man inte kan tala med någon om
saken och få psykiskt stöd kan sorgen och bitterheten fortsätta att dominera upp i ålderdomen.
Många barnlösa äldre har aldrig fått bearbeta sin sorg med någon.
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Det svåraste i ett barnlöst pars liv är den totala upplevelsen av ensamhet och utanförskap, och
känslan av att omgivningen inte ens noterar deras sorg. Den största tragedin i barnlösheten är
kanske det att förlusten inte syns utanpå.
Det är också svårt att bli skuldbelagd. Först låter omgivningen förstå att paret inte har velat axla
föräldraskapets ansvar, och sen beskyller man fertilitetsvården för att slösa med samhällets
pengar. Den barnlösa kan ha svårt att förstå den här motstridigheten. För dem som fått barn utan
svårigheter är barn en självklarhet, som samhället ska ställa upp och hjälpa till att sköta, men om
det behövs allmänna medel för att få barn så anses det vara en "lyx".
Ingen frågar om den som har fått barn utan svårigheter har velat ha barn av själviska orsaker, som
t.ex. för att ha en person i sin närhet som älskar utan förbehåll och är fullständigt beroende av
hen.
Den barnlösa tvingas ofta se hur en privat och känslig sak blir offentlig. Också halvbekanta kan
fråga ut de barnlösa om deras planer kring att bilda familj. Paret får ofta direkta kommentarer och
råd om barnalstring.
På grund av allt det har barnlösa en tendens att isolera sig. När man inte klarar av att tala om
saken, och omgivningen mest kommer med sårande kommentarer, så stannar man hellre hemma i
trygghet. Många har slutat gå på släktfester - eller klassträffar, där foton på barnen skickas runt
och var och en i tur och ordning får frågan hur många barn man har. Det är tungt att vara
utomstående i ett gäng där man tidigare, med alla delade problem och drömmar, var en del av
gemenskapen.
Speciellt hårt känns det att växa isär från goda vänner och syskon. Det väcker ångest att följa med
barnfamiljers liv från sidan, speciellt om de här mammorna och papporna inte alls tänker på att
andra kan ha svårigheter med att få barn. Att se på en liten baby kan vara särskilt svårt, för det
påminner om graviditeten och förlossningen som man kanske själv aldrig får uppleva.
Man kan tillfälligt minska på besök hos barnfamiljer om det känns nedslående och tungt att se
barn. Oftast går den här fasen om när sorgearbetet framskrider.
Ibland får barnlösa en orealistisk bild av barnfamiljers liv. Man ser det i rosenrött, och kan i
motsats till det inte hitta något gott i sin egen livssituation.
Beklagligt ofta är föräldrar blinda för sina barnlösa barns nöd och behov. De besöker t.ex. i
huvudsak de döttrar och söner som har "skänkt" dem barnbarn, men tänker inte på att också den
barnlösa vill träffa sina föräldrar och få känna sig accepterad.
__________________________________________________________________________
10

Min rättsprocess har inte varit trevlig. Men det är ändå småsaker jämfört med att barnet inte fick
komma. Det kändes som att man ville ge det största möjliga straffet redan innan rättegången.
Riksdagsledamot Antti Kaikkonen om att adoptionsprocessen avbröts, Meidän Perhe 11/2012
Alltid när jag hörde babynyheter så ville jag gråta. Fast jag visste att det rätta skulle ha varit att
vara glad över nyheten så kunde jag inte. Inte fast hur jag försökte. Andras glädje satt fokus på
min egen tomma famn.
Maiju Aaltos svåra epilepsi höll på att förhindra moderskap, Vauva 3/14

Följande aspekter kan bidra till att man inte vill tala om det:
Känsligheten: Barnlösheten berör väldigt intima områden: sexualliv, menstruationscykel,
parförhållande. Människor pratar inte alltid om sådana saker med andra.
Skam: Paret känner att de misslyckats i en grundläggande uppgift som människa och som par, att
föra släkten vidare. Man skäms över att något som är lätt och självklart för andra inte lyckas. En
graviditet startar vanligtvis från en intim och vacker stund mellan två personer som älskar
varandra - för de barnlösa sker det istället i ett sterilt rum med en läkare som hjälp.

Vi har tiotals gånger fullständigt förlamade gråtit över misslyckanden, jag och min man. Det här är
den sortens gråt som man gråter liggande på golvet, för att benen inte längre bär. Snoret rinner,
men det märker man inte ens, för man ser inget annat än sorgen, som har samma färg som blod.
Journalist Kristiina Tolvanen, Aamulehti 9.2.2014

Gemensam sak: För att tala om saken behövs en överenskommelse mellan båda parterna. Det är
ofta svårt för männen att tala om sina privata angelägenheter, och många vill inte heller att deras
fru ska sprida den här besvikelsen.

Det var tungt att följa vänners väntan från sidan. Jag kunde inte glädjas för andra, fast jag förstod
att andras glädje inte tas från mej.
Linda Mäntylä, Vauva 3/14
__________________________________________________________________________

Oavslutat och förnekat: Graviditeten börjar säkert redan nästa månad eller efter följande
vårdomgång. Snart är allt bra. Efter varje besvikelse väcks nytt hopp. Man erkänner inte
möjligheten att barnlösheten blir bestående, och uppfattar inte att barnlöshetsupplevelsen kan
förändra en människa även om man i slutändan skulle få det efterlängtade barnet.

Vården tar all energi
Fertilitetsvården tar ofta många år, ibland med flera månader, eller ännu längre pauser, mellan
åtgärder. Den största delen av åtgärderna görs på kvinnan, och mannen kan lätt känna sig utanför.
Det är därför viktigt att mannen är med i alla diskussioner kring vården, och närvarande vid alla
åtgärder. Barnlösheten är en gemensam sak.
Kvinnorna reagerar på hormonbehandlingarna på olika sätt. En del får fysiska biverkningar, andra
märker inga större förändringar alls i sitt mående. Behandlingarna kräver ändå mentalt mycket
energi. Hela livet kan snurra kring vården och väntan på en graviditet. Speciellt kvinnan kan ha
svårt att glömma det hela ens för ett litet tag, eftersom hon ständigt känner menstruationscykelns
skeden i sin kropp. Vården är också starkt kopplad till vissa tidpunkter, och begränsar livet på
många sätt.
Paren saknar en helhetsbild i vården. Många upplever vården som för teknisk. Det erbjuds mycket
lite samtalsstöd och råd, om något alls. Barnlösheten känns inte främst som en fysisk smärta, utan
påverkar framför allt psyket och det sociala livet. Därför är det viktigt att bearbeta sina känslor och
tankar ända från början. Stor press sätts på vårdpersonalen, eftersom de barnlösa ofta inte talar
om sitt problem med någon annan än dem som hör till vårdteamet.
På vårdpersonalen ställs förväntningar om sakligt och empatiskt bemötande och kunskap om
barnlöshetskrisens olika faser. Det är också viktigt att få svar på sina frågor, och en helhetsplan
kring vården. Då känns inte ett enskilt misslyckat försök som att allting faller i bitar.

Varför är det svårt att tala om barnlöshet?
En stor del av de ofrivilligt barnlösa paren talar inte om sina problem ens med de närmaste
vännerna och familjemedlemmarna. Även om öppenheten skulle föra med sig en möjlighet att få
förståelse och empati så vill många hålla det hemligt. Hellre låter man andra tro t.ex. att
barnlösheten är självvald.
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Rädsla för att förlora självkontrollen: Ingen vill förlora ansiktet. Många barnlösa är rädda för
situationer där känslorna som dämts upp inombords kan tänkas svämma över inför andra.
Känslorna av sorg, ilska och bitterhet är så starka att det är ett stort jobb att kontrollera dem också
utan extra irritationsmoment. T.o.m. något som bara alldeles lätt berör ämnet kan sätta igång
tårarna.
Vanligtvis frågar ingen om den barnlösas känslor. På besök hos barnfamiljer handlar samtalen
oftast om hur barnen har det. Det är klart att föräldrar talar om sin egen verklighet, men alltför
ofta förvisas de barnlösa paren till den tunga lyssnarrollen. Man frågar sällan dem hur de har det,
som om barnlösa inte skulle ha någonting att berätta. Det är svårt att ta upp sina egna bekymmer
då barnen springer runtomkring och vännen eller syskonet talar om familjevardagen.
Föräldrar ser nog sin egen förändring från att leva på tu man hand till att bli föräldrar, men ser inte
sina vänners eller syskons förvandling från tvåsamhet till ofrivilligt barnlöst par.
__________________________________________________________________________
Nog talar den finländska mannen om sina känslor, och högt, bara man ger det rum och tid.
Joonas Berghäll, som tillsammans med Mika Hotakainen regisserade filmen Miesten vuoro, en
dokumentärfilm inspelad i olika bastun. Helsingin Sanomats Nyt-bilaga 3/2010
Nu efteråt kan jag säga att jag försökte vara morskare än vad jag är, och lät påskina att inte
hinner man ens tänka på barn här. Sen när jag berättade om min graviditet på jobbet sa den första
som lyssnade att hon också har ett barn som kommit till genom vård.
Anne-Mari Ollikainen, vars baby Heppu föddes efter en lång tids barnlöshet, Kaksplus 11/2009
__________________________________________________________________________

Många alternativ
Barnlösa män och kvinnor blir tvungna att överväga olika alternativ. De frågar sig: Hur länge orkar
vi fortsätta vården? Vilka former av vård är vi färdiga att genomgå, var går gränsen? Passar
12

adoption för oss? Kan vi tänka oss att vårt barn kommer utomlands ifrån? Hur skulle det kännas
att lära sig acceptera tvåsamhet - räcker parförhållande för oss? Och vad händer om vi skiljer oss?
Livet kan kretsa helt kring önskan om barn. Önskan kan bli en tvångstanke. Det är svårt att fjärma
sig från saken ens så mycket att man kan se de olika alternativen med öppna ögon. Många
upplever att de fått efterlängtat stöd i sitt beslut då de hört andra barnlösa berätta om sina
erfarenheter och tankar.
Största delen av paren får barn via fertilitetsvården. Även om det är en dröm som går i uppfyllelse
när man får barn ställer graviditeten och föräldraskapet den som gått igenom barnlöshet inför nya
utmaningar. Graviditeten och förlossningen kan kännas skrämmande, och det kan upplevas som
overkligt att barnet man väntat så länge på äntligen kommer.
När barnet fötts står man inför nya frågor: Vad berättar vi åt barnet om den långa tid vi väntade på
hen? När berättar vi, och på vilket sätt? Berättar vi - och hur - om donerade könsceller? De som
blivit föräldrar efter barnlösheten kan tvingas möta barnlöshetssorgen på nytt när de önskar
kunna ge sitt barn ett syskon.
__________________________________________________________________________
När det skulle ha varit förnuftigt att skaffa barn, och jag var i ett förhållande, då tog studier och
arbete min tid. När jag fyllde 30 slutade mitt långvariga äktenskap i skilsmässa. Några år gick i
vimlet, men sen började mina vänner få barn. Jag började själv också önska mig barn, men någon
passande man kom inte emot.
Sanna Taskinen, Vauva 3/14.
__________________________________________________________________________
Många par bestämmer sig för adoption efter att vården misslyckats. Den väntan är ofta också lång.
Adoptionsprocessen upplevs ofta som tung, men å andra sidan också väldigt givande.
Adoptivbarnet kommer oftast utomlands ifrån, och hen kan redan vara i lekåldern. Därför är
adoption en annorlunda process än att få biologiska barn.
I adoption och fosterföräldraskap är det viktigt att paret har bearbetat sin barnlöshet och
accepterat det faktum att de inte får biologiska barn. På det sättet får barnet, när hen en dag
kommer, komma in i familjen som sig själv, och inte som ersättning för ett biologiskt barn.
Ibland slutar förhållandet i skilsmässa; vilket för all del kunde ha hänt också utan barnlösheten.
Den tunga skilsmässoprocessen vänder livet upp och ner. Att vara ensam kan ändå småningom
öppna nya möjligheter, och ge nya riktningar i livet.
Att leva på tu man hand är ingen enkel lösning, och det kan räcka länge att ta det beslutet. Det kan
vara svårt att slutgiltigt ge upp drömmen om barn. Det kan t.o.m. väcka skuldkänslor. Å andra
sidan ger inte samhället heller stöd för tvåsamhet. Själviskhets-stämpeln sitter hårt. Vi saknar
positiva modeller i att leva som barnlöst par.
I engelskan finns det fina ordparet childless - childfree. Livet kan innehålla mycket glädje och
många möjligheter också utan barn. Ur rätt synvinkel är det livet inte en ersättning, utan ett lika
fullödigt liv som alla andra alternativ. Det finns tid att vara, att utföra hobbyer, det finns tid för
både ens egna saker och för andra människor och gemensamma saker. Förhållandet till barn blir
tydligare, och rollen som faster/moster och farbror/morbror, fadder eller vän ger glädje.
__________________________________________________________________________
Vilket pris är man redo att betala för lycka? Vad är lycka ens? Barnlösheten har fört med sig så
mycket sorg att det som motpol också måst finnas plats för glädje. Ingen kan bara sörja i fem år.
Det har jag bestämt, att någon bitter gammal kvinna vill jag inte bli. Jag vill inte vara arg på mig
själv, eller på livet.
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Signatur Maija i tidningen Länsi-Uusimaas artikel Lapsen muotoinen unelma 8.5.2010.
Vi har gjort det här arbetet tillsammans i 40 år, jag och Liisa. Jag sköter om vardagen, bygger
valkampanjer och ger feedback. Barnlösheten har gjort vårt liv lättare.
Europaparlamentariker Liisa Jaakonsaaris man Seppo Jaakonsaari, Helsingin Sanomat 14.2.2010
Det är bara så härligt när man känner att man hör hemma nånstans. Man behöver inte känna
ångest och vara rädd för diskussioner om barn och det evinnerliga förminskandet av den egna
situationen.
Feedback kring föreningens medlemsträff, Simpukka 4/2009.
Det finns enorm kraft i kamratstödet, oberoende om det handlar om cancer, alkoholism, psykiska
problem eller barnlöshet. Det är lättare att möta världen när den som sitter bredvid också har
upplevt att livet inte går enligt nåt speciellt mönster.
Journalist Laura Roininen i sin kolumn Hiljaiset ja näkymättömät (De tysta och osynliga) på de
barnlösas dag 8.5.2010
__________________________________________________________________________

Kamratstöd ger styrka
Många har fått avgörande hjälp då de lärt känna andra barnlösa. Det är en lättnad att dela
erfarenheter med andra som är i samma situation, och upptäcka att man inte är ensam med sina
känslor. Man behöver inte vara rädd för sårande kommentarer eller frågor. Också de otrevliga
känslorna är tillåtna och accepterade, men man kan också hitta ny glädje i livet tillsammans.
När man först får tala om sina erfarenheter med andra som upplevt samma sak är det lättare att
berätta om sin situation också för övriga.
Simpukka-föreningen är en sammanslutning för ofrivilligt barnlösa. Genom föreningen är det
möjligt att träffa andra barnlösa som befinner sig i samma situation som man själv: sådana som
finns inom vården, de som önskar sig barn, som redan fått barn, som väntar på adoption eller som
lever på tu man hand eller ensamma. Föreningen erbjuder möjlighet till kamratstöd i gruppträffar,
i forum för barnlösa, vid föreningens medlemsträffar, via e-post och på föreningens
diskussionsforum på nätet och på facebook.
Barnlösheten för med sig utmaningar för parförhållandet, och knyter i bästa fall paret närmare
varandra än förut. Genom SimpukkaParit-verksamheten för parförhållanden har paren en
möjlighet att träffa andra par, och genom kamratstödet få verktyg för att ta hand om sitt eget
parförhållande.
Simpukkas kamratstödsgrupper fungerar runt om i Finland. Om det inte finns en grupp som passar
dig på din hemort kan du, med hjälp från föreningen, bilda en ny kamratstödsgrupp. Du kan också
erbjuda dig att fungera som kamratstödsperson, vilket innebär att ha kontakt med andra ofrivilligt
barnlösa via e-post, telefon eller träffar. Att fungera som kamratstöd kan ge livet nytt innehåll och
ny mening.
Med hjälp av nät-kamratstöd är det möjligt att dela erfarenheter också över långa avstånd. På
föreningens diskussionsforum kan man diskutera anonymt. Förutom en allmän
barnlöshetsdiskussion finns det på forumet olika diskussionsområden för barnlösa i olika situation,
som t.ex. de som finns inom vården eller de som funderar på att leva på tu man hand eller på att
gå in för adoption eller fosterföräldraskap. Också män, närstående till barnlösa eller familjer med
donerade könsceller kan diskutera i egna trådar.
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Diskussionerna med andra i samma situation hjälper en att se olika möjligheter att hantera
barnlösheten. I bästa fall blir de andra barnlösa vänner, med vilka man kan spendera tid kring
också annat än barnlöshet.

-

Sår
Samma sår hos oss alla - vi barnlösa.
Det finns ingen som kan sy ihop dem,
som kan dra samman.
Jag försöker själv tråckla,
trevande reparera,
fixa de största smärtpunkterna.
Men alltid blir det kvar stygn, genom vilka
smärtan ibland påminner.
Inte kan man täcka över den,
drömmen om ett eget barn,
om små tår och fingrar,
om tillitsfulla blickar.
Vi är fulla av sår, vi barnlösa,
men vi är inte i bitar.
Ihoptråcklad är människan som vackrast.
Möta en annan tillbucklad människa,
möta livet och småningom släppa in ljuset
genom stygnen.

Simpukka-föreningen
Vi vet hur barnlöshet känns

grundad år 1988
sammanslutning för ofrivilligt barnlösa
har som mål att barnlösa ska må bra i samhället
nationell förening, kontor i Tammerfors
1500 medlemmar, varav 1/3 män
frivilligarbetare, fem anställda arbetstagare
SimpukkaParit-verksamhet sedan år 2014

Stöd, information, intressebevakning
Simpukka erbjuder kvalitativt kamratstöd
- kamratstödsgrupper
- stödpersoner
- medlemsträffar
- SimpukkaParit-parförhållandeverksamhet
- nätkamratstöd
Simpukka erbjuder information och ordnar evenemang
- medlemstidningen Simpukka fyra gånger i året
- de barnlösas dag (Lapsettomien lauantai) varje år i maj
- föreläsningar och publikationer med tema barnlöshet
Simpukka bevakar barnlösas intressen och bearbetar allmänna och samhälleliga attityder

Satu Taiveaho
Diktboken Lapsettoman paikka (Den barnlösas plats) 2013
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Du klarar dig

Simpukka-föreningens infohäften

 Tillåt alla känslor och tankar. De försvinner inte om du försöker fly och glömma, utan du blir
tvungen att möta dem förr eller senare.

 Hitta ett sätt och en plats där du kan bearbeta barnlösheten. Tala, skriv, rita, rör på dig, sporta,





Mannen och barnlöshet
Ofrivillig barnlöshet som kris
En guide för de närstående

skapa med dina händer, lyssna, skapa musik.
Beställ från hemsidan
www.simpukka.info

 Du är inte ensam: det finns tiotusentals barnlösa i Finland. Vem förstår bergochdalbanan av
känslor bättre än någon som själv upplevt den. Sök upp andra barnlösa.

De barnlösas förening Simpukka rf

 Att berätta åt närstående kan vara svårt, men att hålla hemligt ökar bördan ännu mer. Om det
känns svårt att prata, ta hjälp av Simpukkas informationshäften. Dem kan man ge som gåva,
eller lämna på bordet åt läsaren att hitta.

 Ta hand om ditt parförhållande. Krisen kan förena, men också sära åt. Hitta gemensam tid och
gemensamma aktiviteter med din partner, sök gemensamma ord för era tankar känslor, och
framtidsdrömmar. Försök se parförhållandet som minst lika viktigt som er gemensamma dröm
om barn.

 Sök också glada och vackra saker i livet, trevliga saker att göra, hobbyer. Du behöver

andningspauser från barnlösheten. Livet får inte vara enbart sorg, ångest och att vänta på att
vänta.

 Samtal med professionella kan klargöra tankar och hjälpa vidare. Ta modigt kontakt med en
terapeut som är specialiserad på barnlöshet.

 Uppskatta dig själv som du är och din partner som hen är. God och värdig mänsklighet kräver
inte att man uträttar något - inte ens föräldraskap.

 Lär dig känna igen och se vad du vill av livet, och skilj det från andras krav på dig. Bestäm enligt
vilkendera du lever.

 Våga följa dina drömmar, men våga också utmana dem, och vid behov söka nya drömmar. Kom
ihåg att det finns många sätt att leva lyckligt och framgångsrikt.

 Acceptera att det är en process att bearbeta barnlöshet. Ge dig själv och din partner tid.
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