
Textstorlek:

 I dag har programledaren Pia 
Johansson, 50, accepterat att det inte 
blir några barn. 
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”Längtan efter barn 
har funnits sedan 
tonåren”
Vart sjätte par kämpar 
för att bli föräldrar
Det är Sveriges nya folksjukdom 
– vart sjätte par som vill ha barn 
är drabbat.
Nu får den ofrivilliga 
barnlösheten ny aktualitet 
genom SVT:s serie ”Barn till 
varje pris?”.
Programledare är 
skådespelerskan Pia Johansson, 
50, som aldrig blev mamma.
– Jag har vågat släppa taget om 
min längtan, säger hon.
I den nya dokumentärserien får 
tittarna följa såväl heterosexuella som homosexuella par i sin längtan 
och strävan efter en familj.

Erik, 31, och Emma Ahlbom, 30, från Karlskoga är med i serien. De har 
försökt skaffa barn i sju år, och sedan hösten 2005 har de genomgått 
fem behandlingar hos landstinget – utan resultat.

”Tufft besked”
– Längtan efter barn har funnits sedan tonåren. Sedan när kompisarna 
får barn vill man ju få det själv, säger Erik till Aftonbladet.

I Eriks och Emmas fall beror barnlösheten på Eriks spermieproduktion.

– Det var tufft att få veta, som ett slag i ansiktet. För mig går livet ut på 
att fortplanta sig, säger han.

Patientföreningen Barnlängtan ger stöd åt barnlösa, arbetar med att 
upplysa om fertilitet och påverka politiker.

– Vårt främsta ställningstagande i dag är att ofrivilligt barnlösa ska få 
vård efter behov. En läkare ska ta beslutet när man ska avsluta sin 
fertilitetsbehandling, inte en politiker, säger Lina Ullerstam, ordförande 
för Barnlängtan.

Gjorde abort som ung
Som barn drömde ”Barn till varje pris?”-programledaren Pia Johansson, 
50, om att ha en stor familj.

Men åren gick, och av flera olika anledningar blev Pia barnlös. Hon såg 
inte sig själv som värdig att skaffa barn, bland annat på grund av en 
abort hon gjorde i tonåren.

I dag har Pia försonats med tanken att det inte kommer att bli några 
barn – men det tog lång tid.

– Det tog många år, men i dag har jag tagit mig igenom det och vågat 
släppa taget om min längtan, säger hon.
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Zandra Lundberg
Victor Stenquist

4 orsaker till barnlöshet
Hos henne:

Endometrios

Vävnad som liknar livmoderslem-hinnan förekommer utanför 
livmodern. Kan ge stor menstruationssmärta och rikliga blödningar. 
Vid ofrivillig barnlöshet kan provrörsbefruktning, ivf, tillämpas.

Hos henne:
Spco/pcos

En hormonrubbning som uttrycker sig i vätskefyllda blåsor, cystor, 
på äggstockarna. Kan göra att menstruationen kommer sällan, i vissa 
fall 2–3 gånger per år. Kan behandlas medicinskt för att tvinga fram 
ägglossning.

Hos honom:
Spermiekvaliteten

Orsaken är ofta att mannen saknar funktionsdugliga spermier eller 
har för få. En vanlig missuppfattning är att spermiekvaliteten har med 
mannen potens att göra.

Oförklarlig barnlöshet:
 Tio procent av alla ofrivilligt barnlösa par får ingen förklaring till 

vad som gör att de inte är fertila.

Källa Lina Ullerstam/Barnlängtan.com

Vi kämpade också för att bli föräldrar

Vi behövde stöd – och fick det
”Lyxfällan”-coachen Charlie Söderberg, 
36, och frun Andrea, 32, bestämde för sju 
år sedan att de ville ha barn.

Därefter blev väntan, och kampen, lång.

Andrea led av sjukdomen endometrios, 
som kan ge ofrivillig barnlöshet. Snart fick 
paret börja med provrörsbefruktning.

De var hela tiden öppna med sin 
barnlöshet. I dag är sonen Primus två år gammal.

– Det är en konstig kulturell grej; man ska låtsas att man absolut inte 
vill ha barn förrän man varit gravid i ett halvår. Vi gjorde tvärtom, vi 
behövde stöd och det fick vi, säger Charlie.

Nivette Dawod

Ta tag i det så fort som möjligt
Programledaren Anna Mannheimer, 48, 
och hennes make Peter Apelgren, 52, 
adopterade dottern Olga från Kina år 
2002.

Enligt Anna var det ett lätt beslut att ta.

– Det var ingen dramatik bakom det. Vi 
kände bara ”shit, det här tar ju tid”, och 
jag var 37–38 år. Jag har inte gjort några 
utredningar eller något sånt, och det gör 
att jag känner mig lyckligt lottad.

– Mitt råd till par som försöker få barn är 
att ta tag i det så fort som möjligt. Jag 
tror inte att alla känner till att man måste 
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vara gifta för att få adoptera, till exempel. Och nu för tiden får man ju 
heller inte vara för gammal, säger Anna Mannheimer.

Jon Forsling

Hormonerna är en sista utväg
Jan Johansen, 45, och hans fru Pia, 47, 
rekommenderades hormoner till Pia efter att 
hon fått flera missfall.

I efterhand är det inget som Jan vill 
rekommendera till någon.

– Det känns som en sista utväg, hormonerna 
kan i värsta fall resultera i skilsmässa. 
Kvinnan riskerar att bli 
personlighetsförändrad.

Till slut träffade de en läkare som fokuserade på de psykologiska 
aspekterna, att bara ta det lugnt. I dag har de sonen Tim, 6.

– Ge aldrig upp. Inkludera varandra i sorgen och desperationen. Läs 
om andra par som är i samma läge, de är fler än ni tror.

Zandra Lundberg

Enligt all logik borde vi ha gett 
upp
Författaren och poeten Marcus Birro, 39, och 
hans sambo Jonna Vanhatalo, 35, drabbades 
av varje förälders värsta mardröm – två 
gånger om.

En son dog strax efter födseln 2006, en flicka 
i livmodern kort därefter.

– Enligt all logik och alla regler borde vi ha 
givit upp drömmen om att få barn, men vår 
längtan var så stark att vi trotsade kris på 
kris, mörker på mörker, säger Marcus Birro.

I dag är han och Jonna stolta föräldrar till 
sonen Milo, 2, och dottern Mimmi, 1. 
Samtidigt varnar Birro för att föräldraskap 
inte automatiskt leder till lycka.

– Nu hade vi vunnit högsta vinsten, då gick vi vilse. Vi hade inte det 
där kriget längre. Då sökte vi hjälp för att hitta tillbaka till varandra, 
säger Marcus Birro.

Jon Forsling

Läs mer
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