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Sammanfattning 

Bakgrund: Då ett år har gått med oskyddat samlag och paret inte lyckats bli gravida benämns 

det infertilitet. Det är cirka 15 % av alla samboende eller gifta par som har 

infertilitetsproblematik.  

Syfte: Att beskriva hur par upplever infertilitet relaterat till psykosociala aspekter samt att 

beskriva vilka undersökningsgrupper som ingick i de inkluderade artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på 11 vetenskapliga artiklar och 

samtliga sökningar har gjorts i CINAHL.  

Huvudresultat: Det kunde ta ett tag för deltagarna att komma till insikt att de var infertila, 

och flera par var oroliga att det var för sent att bli gravida på grund av hög ålder. Det var 

vanligt att negativa känslor upplevdes kring infertiliteten samt behandlingsperioden. Vissa 

vände infertiliteten till något positivt. Flera hade en stark religiös tro där ett barnlöst 

äktenskap sågs som misslyckat. Familj, vänner och samhället kunde både utge stöd och press 

till de infertila paren. Paren kunde även hitta stöd hos varandra och hos vårdpersonal. 

Deltagarna i de inkluderade artiklarna var 4–268 par, de flesta var ifrån Asien. 

Slutsats: Infertiliteten drabbade såväl mannen som kvinnan i paret. En infertilitet kunde 

väcka många känslor, exempelvis sorg, ilska och ångest. Vänner och familj stöttade paren, 

men paren upplevde även press ifrån dem. Sjuksköterskan var viktig i mötet med infertila par 

då många önskade ett psykosocialt stöd samt behövde hjälp till att plocka fram sina resurser 

inom sig. Kunskap är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad, och detta 

var något flera par efterfrågade.  

 

Nyckelord: Infertilitet, Par, Upplevelse, Psykosocialt. 



   

 

 

Abstract 

Background: When one year has passed with unprotected intercourse and the couple have 

failed to conceive, it is called infertility. It is about 15 % of all cohabitants or married couples 

who have infertility problems. 

Aim: To describe how couples experiencing infertility related to psychosocial aspects and to 

describe which study groups were included in the included articles. 

Method: A descriptive literature study based on 11 scientific articles and all searches have 

been made in CINAHL. 

Results: It could take a while for the participants to realize that they were infertile, and 

several couples were worried that it was too late to become pregnant due to high age. 

Negative emotions were common experiences related to the infertility and the treatment 

period. Some couples turned the infertility to something positive. Several couples had a strong 

religious belief in which a childless marriage was seen as a failure. Family, friends and 

society could both provide support and pressure to the infertile couples. The couples could 

also find support from each other and from caregivers. The participants in the included 

articles were 4-268 couples, most of which were from Asia.  

Conclusion: Infertility affected both the man and the woman in the couple. An infertility 

could cause many emotions, such as sadness, anger and anxiety. Friends and family supported 

the couples, but the couples also experienced pressure from them. The nurse was important in 

the encounter with infertile couples, as many wanted psychosocial support and needed help in 

identifying their resources. Knowledge is important for the nurse to be able to provide good 

care, and this was something several couples demanded. 

 

Keywords: Infertility, Couples, Experience, Psychosocial. 
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1. Introduktion 

Infertilitet är då ett par försökt bli med barn utan framgång (Busuttil-Leaver 2016). Enligt 

WHO (2017b) samt Weström, Åberg, Anderberg och Andersson (2005) ska paret ha försökt 

bli gravid i minst ett år om det ska benämnas som infertilitet. Weström et al. (2005) samt 

Gottlieb (2009) beskriver att ungefär 15 % av alla par som bor tillsammans eller är gifta har 

infertilitetsproblematik. Jerpseth (2011) menar att om paret aldrig lyckats bli gravida kallas 

det för primär infertilitet. Skulle det vara så att kvinnan lyckats att bli gravid innan men inte 

längre kan få barn benämns det som sekundär infertilitet. 

 

1.1 Orsaker till infertilitet 

Vid cirka 80–90 % av fallen beror en tredjedel på kvinnan, en tredjedel på mannen samt en 

tredjedel på gemensamma faktorer. Vid resterande 10–20 % går det inte att hitta någon 

förklaring till infertiliteten. Mannens infertilitet kan bero på försämrad spermiekvalitet eller 

ett minskat antal spermier (Weström et al. (2005). Tang et al. (2015) undersökte i sin studie 

hur BMI-värdet påverkar bland annat spermieantal och spermiens rörlighet. De kom fram till 

att ett högt BMI ger en minskad rörlighet hos spermierna samt att de med fetma har ett 

minskat antal spermier. 

 Infertiliteten hos kvinnan kan orsakas av olika faktorer i livmoderhalsen, 

livmoder, äggledare, utebliven ägglossning eller olika sorters missbildningar (Weström et al. 

(2005). Parets ålder har en stor betydelse gällande fertiliteten (Denson 2006). 

 

1.2 Behandling 

Assisterad reproduktionsteknik är ett samlingsnamn för olika behandlingsmetoder vid 

infertilitet. (Gottlieb 2009; WHO 2017a). Insemination är ett exempel, och det är när spermier 

från mannen förs upp i kvinnans livmoder (Gottlieb 2009). IVF står för ”in vitro fertilisering” 

vilket betyder att befruktningen sker utanför kroppen (Weström et al. 2005; Lundin & 

Mikkelsen 2005). Denna behandlingsmetod används vanligtvis i förstahand (Nilsson 2015). 

Vid IVF ska kvinnans äggstockar stimuleras med hjälp av hormoner för att ta fram äggceller. 

Äggcellerna och spermierna beblandas och efter ett par dygn förs ägget eller äggen tillbaka 

(Gottlieb 2009). Första gången ett barn blev till med IVF var år 1978 i Storbritannien 

(Weström et al. 2005; Nilsson 2015). Enligt Woodward, Tomlinson och Kirkman-Brown 

(2015) så bör inte en IVF behandling genomföras då paret har haft en oförklarlig infertilitet i 
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mindre än 2 år. Exempel på andra behandlingsformer som finns är intracytoplasmatisk 

spermieinjektion (ICSI) (WHO 2017a; Nilsson 2015) och embryoöverföring (ET) (WHO 

2017a; Wikland & Hreinsson 2005). Fridström (2015) menar att donation är då mannens 

sperma eller kvinnans ägg lämnas till en annan än deras partner. 

 

1.3 Sjuksköterskans insats 

Sjuksköterskan måste anpassa omvårdnaden efter de infertila paren (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2009). Det är viktigt att paren får information av sjuksköterskan (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2009; Cunningham & Cunningham 2013). Mötet med det 

infertila paret startar ofta på en gynekologisk mottagning. Omvårdnaden formas av möten 

som är korta, och det är till nytta för paret att få gå igenom behandlingsprocessen med en och 

samma sjuksköterska. Efter flera möten lär sig sjuksköterskan att känna igen parets 

reaktioner. De har även som uppgift att delge kunskap om att män och kvinnor för det mesta 

uttrycker sig olika samt reagerar på skilda sätt. Infertilas riksförening i Sverige (Iris) är ett av 

flera exempel på stödföreningar som de infertila paren bör bli informerade om av 

sjuksköterskan (Jerpseth 2011). En del av sjuksköterskans uppgifter är att ställa frågor 

relaterat till de infertila patienternas sexuella och emotionella problem, och att kunna bemöta 

den ångest och smärta som kan yttra sig i samband med detta (Allan 2012). Sjuksköterskan 

hjälper också de infertila patienterna genom att ge stöd samt tolka information mellan 

patienter och vårdpersonal (Cunningham & Cunningham 2013).  

 

1.4 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang, även kallat KASAM, är ett begrepp som Antonovsky (2005) 

beskriver har en betydande roll för att uppnå hälsa. KASAM kan delas upp i tre mindre 

begrepp; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Under begreppet meningsfullhet 

betonas det hur viktigt det är med delaktighet i en process som kan vara ödesavgörande, men 

framförallt är begreppet något betydelsefullt på flera personliga plan hos personer med hög 

KASAM. Med begriplighet menas hur bemötande och uppfattning av yttre och inre stimuli 

sker. En person med hög KASAM kan lättare begripa exempelvis svåra situationer och 

livskriser. Det sista begreppet är hanterbarhet. Hög KASAM har också den person som klarar 

av att bemöta, hantera och kontrollera överflödigt stimuli, orättvisor samt olyckliga händelser 

som denne utsätts för i livet.  
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1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Par 

Ett par är en enhet som bildats tillsammans av två individer. Dessa individer är två personer 

som finns i olika konstellationer, det kan exempelvis vara att de älskar varandra, är gifta eller 

förlovade (Svenska akademiens ordbok 1952).  

 

1.5.2 Psykosocialt 

Begreppet psykosocial står för ett samspel mellan omgivningen och individen enligt Lindskog 

(2011). Egidius (2005) menar att personer lever psykosocialt och att det inte finns någon 

fastställd gräns mellan socialt och psykiskt. Jahren Kristoffersen (2006) delger att den 

psykosociala miljön för människan innefattar en samverkan mellan sig själv och andra. Att 

arbeta psykosocialt innebär enligt Reuter och Almqvist (2012) att sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal ska stödja och ge kunskap kopplat till bland annat förändrade och påfrestande 

livssituationer. Detta för att ge patienterna verktyg till att klara av att hantera den nya 

situationen. Skärsäter (2014) beskriver att psykosocialt stöd är när människan får hjälp till att 

lära sig kontrollera sådant som är hälsofrämjande samt att minska socialt påfrestande 

situationer i livet. 

 

1.5.3 Upplevelser 

En upplevelse är något som en person har varit eller är med om, och som har en påverkan på 

hur personen är, tänker och känner. Det är alltså inte något personen endast hört talas om eller 

uppfattat från annat håll (Egidius 2017).  
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1.6 Problemformulering 

Då ett par försöker bli gravida under ett års tid men inte lyckas benämns det infertilitet. Det 

finns olika typer av infertilitet samt olika orsaker till varför det uppstår. Behandling kan göras 

i form av exempelvis IVF. Sjuksköterskan har en central roll i mötet med de infertila paren då 

deras uppgift är att sprida kunskap om ämnet samt lyfta fram eventuella problem. 

Sjuksköterskan ska också fungera som en tolk mellan patienter och annan vårdpersonal för att 

underlätta för patienterna. Vidare forskning bör göras då detta problem finns hos cirka 15 % 

av de par som är gifta eller bor tillsammans och försöker bli gravida. Detta är alltså ett vanligt 

förekommande problem och det är därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur 

paren upplever infertiliteten för att kunna ställa frågor till paret för att sedan kunna bemöta 

dem på rätt sätt och erbjuda rätt hjälp.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur par upplever infertilitet relaterat till psykosociala 

aspekter samt att beskriva vilka undersökningsgrupper som ingick i de inkluderade artiklarna. 

 

1.8 Frågeställning 

1. Hur upplever par infertilitet relaterat till psykosociala aspekter? 

2. Vilka undersökningsgrupper ingick i de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie. Polit och Beck (2012) redogör begreppet 

”descriptive studies” som en beskrivande, iakttagande samt dokumenterande studieform som 

kan ge en utveckling inom området.  

 

2.2 Sökstrategi 

Med hjälp av databasen CINAHL söktes artiklarna fram till den föreliggande studiens resultat. 

Polit och Beck (2012) redogör att CINAHL är ett växande register till omvårdnaden och är 

baserad på litteratur inom hälso- och sjukvården.  

 Sökorden som användes var ”Infertility”, ”Infertility in couples”, ”Couples OR 

Marriage OR Married OR Relationships OR Marital”, ”Experience” och ”Psychosocial”. 

Samtliga sökord var skrivna i fritext. De olika sökorden användes i skiftande kombinationer, 

se tabell 1. Den booleska operatorn ”AND” användes för att få en mer specificerad sökträff 

som stämde överens med syftet. Den andra booleska operatorn som användes var ”OR” för att 

hitta artiklar med olika typer av parkonstellationer. Polit och Beck (2012) beskriver att 

booleska operatorer används då en sökning ska avgränsas eller bli bredare.  

 Som begränsningar i databaserna använde sig författarna till föreliggande studie 

av ”peer reviewed” samt begränsning på 10 år förvaldes.  
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2.2.1 Tabell 1; Sökstrategi 

 

Databas Begränsningar 

 + sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

(antal lästa 

abstract) 

Valda 

artiklar 

   

CINAHL Peer reviewed 

10 år 

2017-08-31 

Infertility 

 

2881     

CINAHL Peer reviewed 

10 år 

2017-08-31 

Infertility 

AND Couples 

OR Marriage 

OR Married 

OR 

Relationships 

OR Marital 

517     

CINAHL Peer reviewed 

10 år 

2017-08-31 

Infertility 

AND 

Experience 

 

250     

CINAHL Peer reviewed 

10 år 

2017-08-31 

Infertility 

AND Couples 

OR Marriage 

OR Married 

OR 

Relationships 

OR Marital 

AND 

Psychosocial 

 

173 (173)                             8 

 

   

CINAHL Peer reviewed 

10 år 

2017-08-31 

Infertility in 

couples AND 

Psychosocial 

AND 

Experience 

 

27 (27)              3    

Totalt                11 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle svara på syftet, handla om 

primär och eller sekundär infertilitet, inkludera heterosexuella par av olika konstellationer 

som exempelvis var gifta, sambos eller särbos. Inklusionskriterier var även att det skulle gå att 

urskilja vilka delar i artiklarna som kom ifrån par. Det skulle vara empiriska vetenskapliga 

artiklar på engelska eller svenska som Högskolan i Gävle hade tillgång till. Exklusionkriteriet 

för den föreliggande studien var att artiklar som var dubbletter i båda sökningarna där artiklar 

har tagits ut exkluderades från den ena sökningen. 

 

2.4 Urvalsprocess 

De tre första sökningarna som gjordes gav många träffar och författarna valde att inte läsa 

titlar samt sammanfattningar då det inte kändes som ett rimligt antal. Efter det gjordes två 

sökningar som resulterade i 173 respektive 27 träffar.  

 Där de kombinerade sökorden resulterade i 173 träffar lästes alla titlar och 

sammanfattningar och utifrån fynden lästes 36 resultat, varav 8 valdes ut till föreliggande 

studie. Anledningarna till att övriga artiklar exkluderades var för att 65 artiklar inte handlade 

om par eller gick inte att urskilja vilka delar som kom från par, 1 artikel var från 

sjuksköterskans perspektiv, 13 artiklar kom från sekundära källor, 32 hade fel sjukdomsfokus, 

8 handlade enbart om behandling, 30 artiklar gick inte att tillgå då det krävdes fjärrlån, 3 

artiklar var skrivna på annat språk än engelska eller svenska och 13 artiklar handlade inte om 

upplevelser eller psykosocialt perspektiv. 

 Där de kombinerade sökorden resulterade i 27 träffar lästes alla titlar och 

sammanfattningar och utifrån fynden granskades 9 resultat. Utifrån de 9 lästa resultaten 

valdes 6 artiklar ut till föreliggande studies resultat, 3 var dubbletter från sökningen innan 

varav de exkluderades. Orsakerna till att de övriga artiklarna exkluderades var för att 6 

artiklar inte handlade om par eller gick inte att urskilja om svaren kom från par, 1 artikel var 

från sjuksköterskans perspektiv, 1 var en sekundär källa, 3 hade fel sjukdomsfokus, 3 

handlade endast om behandling, 5 gick inte att tillgå då det krävdes fjärrlån, 2 handlade inte 

om upplevelser eller psykosocialt. 

 Urvalsprocessen resulterade i totalt 11 artiklar till den föreliggande studiens 

resultat. Av dessa handlade 3 artiklar både om par samt enskilda kvinnor men det gick att 

urskilja vem som sa vad.  
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Figur 1; urvalsprocessen. 

 

 

2.5 Dataanalys 

Alla inkluderade artiklar översattes till svenska då de var på engelska, författarna tog hjälp av 

elektroniskt uppslagsverk vid vissa tillfällen för att få en bättre förståelse för texten. För att 

författarna skulle kunna ge svar på syftet och frågeställningarna till föreliggande studie så 

granskades resultatet samt metoden på artiklarna. Översättningen av artiklarna lades sedan 

över i ett gemensamt dokument som båda författarna till föreliggande studie hade tillgång till. 

De flesta inkluderade artiklarna handlade endast om par. Då studier hade med enskilda 

individer bearbetades texten noggrant och delar som endast handlade om par sorterades ut. 

Detta för att försäkra att fynden skulle svara på syftet. Tabeller gjordes för att få en översikt 

av artiklarna. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) beskriver att läsaren ska få information i 

tabellerna gällande exempelvis publikationsår, författarnamn, syfte, forskningsdesign och 

resultat. 

Författarna gick sedan igenom artiklarna som var översatta och olika 

färgkodningar gjordes utifrån fynden. Varje färgkod hade en gemensam betydelse och alla 

fynd med samma färgkod lades ihop under en rubrik. Författarna gick igenom rubrikerna och 

texter med samma innebörd skrevs ihop. All text bearbetades och skrevs om till egna ord av 

författarna. Ordningsföljd av rubrikerna och dess innehåll bestämdes och sattes ihop till ett 

annat dokument.  

200  

titlar och 

sammanfattning

ar granskades.  

 45 

resultat 

granskades. 

 11  

artiklar valdes ut. 

71 var inte om par/gick inte att urskilja.  

35 hade fel sjukdomsfokus. 

35 krävde fjärrlån.  

15 var inte om upplevelser/psykosocialt. 

14 var sekundär källa.  

11 var enbart om behandling.  

3   var skrivet på fel språk.  

3   var dubbletter.  

2   var ifrån sjuksköterskans perspektiv. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden  

Artiklarna granskades och bearbetades tillsammans av den föreliggande studiens författare. 

Detta gjordes för att inte missa relevant information som svarar på syftet samt för att minska 

risken för plagiat och förfalskning. Författarna till den föreliggande studien har inte lagt några 

värderingar eller undanhållit någon fakta i den föreliggande studien. Polit och Beck (2012) 

menar att om någon upprepar skrivandet ifrån primärkällan utan att ange originalförfattare så 

innebär det plagiat. Förfalskning innebär att text utlämnas, ändrar innebörd eller hantering av 

materialet vrids efter egna åsikter.  
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3. Resultat 

Nedan kommer 11 stycken vetenskapliga artiklar att presenteras i löpande text. Tabell 2 och 3 

finns i bifogade bilagor. Tabell 2 ger en översikt av de inkluderade artiklarnas författare, 

publikationsår, resultat samt deras syfte. Tabell 3 ger en översikt av artiklarnas titel, författare, 

publikationsår, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod.  

Resultatet är uppdelat under 5 rubriker: Upplevelser kring behandlingsperioden, parens 

känslor relaterade till infertiliteten, infertilitetens påverkan på parrelationerna, press från 

familj, vänner och samhället samt upplevelser av stöd vid infertilitet. Resultatet avslutas med 

att svara på den metodologiska frågeställningen vilket var att granska vilka 

undersökningsgrupper de inkluderade artiklarna har använt sig av. Rubriken är metodologiska 

aspekter - undersökningsgrupper, med 5 underrubriker: Antal deltagare i 

undersökningsgrupperna, undersökningsgruppernas nationalitet, deltagarnas ålder, primär 

och eller sekundär infertilitet samt orsak till infertilitet och längden på partnerskapen samt 

hur länge paren varit infertila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, huvudrubriker i resultat. 
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och att det var kvinnorna som tog tag i kontakten med vårdpersonalen angående deras 

problem (Möller, Sol Olafsdotteri & Wikland 2012). I väntan på behandling så upplevde 

deltagarna att det var viktigt att ha den rätta kunskapen och förståelsen för att kunna göra de 

rätta valen under behandlingsperioden (Chang & Mu 2008; Möller, Sol Olafsdotteri & 
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gått igenom behandlingar tidigare, de kunde påverka paren antingen negativt eller positivt 

beroende på hur behandlingen hade gått. Genom den information som par fick från 

vårdpersonalen ökade deras kunskap vilket gjorde det lättare att värdera beslut. Informationen 

var inte alltid uppskattad utan fick vissa par att känna att vårdpersonalen tog lättsamt på deras 

problem. Några par hade sökt specialisthjälp hos en fertilitetsklinik, men de fick till svar att 

fortsätta försöka och att sluta vara oroliga. En del kände ilska över personalens sätt att 

uttrycka sig (Möller, Sol Olafsdotteri & Wikland 2012). Flera par kände oro över hur lång tid 

det fanns kvar att hinna bli gravid på grund av hög ålder. Några deltagare ångrade att de inte 

tagit beslutet att söka hjälp med behandling tidigare (Loke, Yu & Hayter 2012; Möller, Sol 

Olafsdotteri & Wikland 2012). Att genomgå infertilitetsbehandling medförde panik-, ångest- 

och stresskänslor hos flera deltagare (Onat & Beji 2012; Chang & Mu 2008). Deltagarna i 

Möller, Sol Olafsdotteri och Wikland’s (2012) studie lyfte fram att skuldkänslor blev 

påtagliga då kvinnan i paret måste genomföra behandlingar samt undersökningar även då 

problemet låg hos endast mannen. Deltagarna i studien av Onat och Beji (2012) beskrev också 

att på arbetsplatsen kunde det vara svårt att hålla det hemligt då chefen behövde veta 

anledningen till frånvaron. Infertilitetsbehandlingen hade därför en negativ påverkan på 

utförandet av arbetsuppgifterna. För vissa ledde all denna stress till att de behövde ta hjälp av 

psykiatrisk vård.  

 

3.2 Parens känslor relaterade till infertiliteten 

Många deltagare ansåg sin infertilitet vara något privat och kände att de inte ville dela det 

med andra (Onat och Beji 2012; Hadizadeh-Talasaz, Latifjenad-Roudsari & Simbar 2015). 

Omu och Omu (2010) samt Onat och Beji (2012) delgav att både männen och kvinnorna i de 

infertila paren upplevde depression och ångest. Depressionen uttrycktes i Onat och Beji’s 

(2012) studie som bland annat ”ett meningslöst liv” och ”brist på motivation”. I studien av 

Omu och Omu (2010) var depressionen större hos män medan ångesten visade sig mer hos 

kvinnor. De, Roy och Sarkhel (2017) kom fram till att kvinnorna upplevde mer känslighet 

samt depression än männen i relationen. Depressionen hos deltagarna varierade beroende på 

om de led av måttlig eller svår stress relaterat till sin infertilitet. De kom även fram till att alla 

infertila par, oberoende av orsak, upplevde ångest. De flesta par i studierna av Onat och Beji 

(2012) samt Kondaveeti et al. (2011) uttryckte även sorg relaterat till sin infertilitet. Något 

som också togs upp i studierna av Loke, Yu och Hayter (2012) samt Onat och Beji (2012) var 

att paren hade skuld- och skamkänslor. Ilska var en gemensam känsla som delades av flera 

deltagare (Omu & Omu 2010; Onat & Beji 2012; De, Roy & Sarkhel 2017). I Omu och 
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Omu’s (2010) studie så kände kvinnorna sig misslyckade, maktlösa, frustrerade och 

förkrossade. De beskrev även att vissa stunder upplevdes pinsamma och skrämmande. Enligt 

Onat och Beji (2012) uttrycktes även känslor som stress, och även avundsjuka gentemot andra 

som lyckats bli gravida. Medan Loke, Yu och Hayter (2012) beskrev att deltagare kände sig 

isolerade från människor som kan bli gravida samt att de upplevde att en viktig bit saknades i 

livet. Kondaveeti et al. (2011) menade att lika många män som kvinnor, vilket tillsammans 

var ungefär två tredjedelar av deltagarna, kände hopp om att en dag kunna få barn. Loke, Yu 

och Hayter (2012) kom fram till att paren inte enbart kände negativa känslor relaterade till sin 

infertilitet och kunde ibland till och med vända det till något positivt. Vissa deltagare i studien 

beskrev att de var oroliga och rädda att deras frihet skulle gå förlorad om ett barn skulle finnas 

i deras liv. En del par hade en känsla att omvärlden idag tyckte det var mer acceptabelt att 

vara en familj utan ett barn medan andra inte kunde förstå varför ännu ett barn skulle sättas till 

världen då den ser ut som den gör.  

 I en studie av Kondaveeti et al. (2011) fick två grupper infertila par besvara 

samma frågor med 6 års mellanrum. Vid första undersökningen kände de infertila skuld, 

frustration, sårbarhet samt nedvärderade sig själva. Sex år senare då en annan infertil grupp 

tillfrågades så upplevdes inte dessa känslor.  

 

3.3 Infertilitetens påverkan på parrelationerna  

Några av paren upplevde sin relation till varandra som inkompatibel då ett barn saknades i 

deras liv (Onat & Beji 2012; Loke, Yu & Hayter 2012). I Loke, Yu och Hayter’s (2012) 

studie kände en del kvinnliga deltagare att deras män lade över all skuld på dem. I Onat och 

Beji’s (2012) studie framkom det att makan i ett förhållande kände rädsla för skilsmässa på 

grund av infertiliteten. Makan lade även all skuld på sig själv.  

 För att inte infertiliteten skulle förstöra relationen i paren upplevde deltagare att 

de behövde samtala om infertilitetens påverkan. Genom samtal menar en del deltagare att 

vissa missförstånd kunde redas ut (Read et al. 2014). Sjukvårdspersonalen hade en positiv 

inverkan på parrelationerna hos de infertila paren (Asazawa & Mori 2015). 

 Beroende på vilken typ av infertilitet paret hade så blev det olika påverkan på 

äktenskapet. Då barnlösheten berodde på en kvinnlig infertilitet hittade de bland annat ett 

samband med att kvinnan inte heller var lika nöjd som mannen gällande deras äktenskap. 

Däremot då infertiliteten var baserad på mannen eller båda paren så fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnorna och männen (Vizheh, Pakgohar, Rouhi & Veisy 2015). I 

Omu och Omu’s (2010) studie beskriver par att allmänheten samt deras religiösa tro såg på 
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kärlek som basen i ett äktenskap, och hade ett gift par inte något barn ansågs äktenskapet vara 

misslyckat.  

 

3.4 Press från familj, vänner & samhället 

De flesta infertila par i några av studierna fick motta mycket press från sina föräldrar om att 

de ville ha ett barnbarn (Omu & Omu 2010; Chang & Mu 2008; Loke, Yu & Hayter 2012; 

Onat & Beji 2012). I studien av Chang och Mu (2008) kände även paren förväntningar från 

vännerna om att de skulle få barn. För föräldrarna var det av stor vikt att barnet skulle vara av 

manligt kön för att kunna föra familjenamnet vidare. Deltagarna i Onat och Beji’s (2012) 

studie delade med sig av sina upplevelser om att behandlas samt om att bli bemött på ett dåligt 

sätt av släkt och familj. Deltagare i studierna av Onat och Beji’s (2012) samt Loke, Yu och 

Hayter (2012) menade att de fick utstå kommentarer som upplevdes okänsliga.  

 Den sociala kontakten med vänner påverkades negativt för de infertila paren då 

de kände sig utanför vid möten med andra som hade barn (Chang & Mu 2008; Loke, Yu & 

Hayter 2012; Onat & Beji 2012). Vidare beskrev Loke, Yu och Hayter (2012) samt Onat och 

Beji (2012) att paren därför undvek dessa situationer.  

 Flera par kände sig ängsliga över att samhället skulle se negativt på dem och 

deras eventuella barn som framkommit efter donation. För att de inte ska behöva utsättas för 

detta valde många att hålla det hemligt om donationen (Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad-

Roudsari & Simbar 2015).  

 

3.5 Upplevelser av stöd vid infertilitet 

Flera kvinnliga deltagare upplevde ett stort stöd från människor runtomkring dem medan 

männen kände att samtal med andra ofta var på grund av nyfikenhet då de kom med frågor om 

parens infertilitet (Möller, Sol Olafsdotteri & Wikland 2012). Vidare beskrev Möller, Sol 

Olafsdotteri och Wikland (2012) samt Kondaveeti et al. (2011) att kvinnorna lättare öppnade 

upp sig och samtalade om infertiliteten med andra än vad männen gjorde.  

 Flera par kände även att vårdpersonalen fanns där om frågor uppstod relaterat 

till infertiliteten (Asazawa & Mori 2015; Chang & Mu 2008). I studien av Read et al. (2014) 

önskade nästan samtliga deltagare någon form av psykosocialt stöd. Fem par av de nio som 

sökte stöd upplevde att de ville samtala om problem i relationen samt stress relaterat till sin 

infertilitet. Dessa par var efter mötet nöjda med den hjälp som erbjöds. Resterande par som 

sökt för detta hade även de önskat att få mer känslomässigt stöd istället för bara kring 

behandlingsförloppet. Deltagarna som saknade stöd men inte sökt det via sjukvården saknade 
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framförallt att bli informerade om infertiliteten samt att få kommunicera med någon som 

befann sig i samma läge. Anledningarna till att så stor del av deltagarna inte hade sökt stöd 

varierade. De största anledningarna var att de inte blev erbjudna eller informerade om vilken 

hjälp som fanns att tillgå. Några av dessa par sökte inte psykosocialt stöd på grund av att de 

hade en negativ inställning till den typen av hjälp. 

 Deltagarna i studien av Omu och Omu (2010) upplevde att sjuksköterskorna var 

stöttande under behandlingsperioden. Vissa delar var känsliga för deltagarna att gå igenom, 

och då fanns sjuksköterskan där med en lugnande och trygg inverkan.  

 En del par menade att deras förhållande till varandra blev starkare då de var 

tvungna att samtala om svårigheter och ge extra stöttning till varandra (Loke, Yu & Hayter 

2012; Chang & Mu 2008; Onat & Beji 2012). I studien av Kondaveeti et al. (2011) fanns det 

en bra dialog mellan paren. Onat och Beji´s (2012) deltagare delgav att i de flesta 

förhållandena hjälpte männen sina partners med exempelvis bekvämlig transport från och till 

vårdinrättning, stöttning med hushållsarbetet samt gav uppmuntran och känslomässigt stöd. 

De kvinnliga deltagarna uppskattade mannens stöttning och uttryckte att de kunde övervinna 

svårigheterna. 

 

3.6. Metodologiska aspekter - undersökningsgrupper 

3.6.1 Antal deltagare i undersökningsgrupperna  

22 par medverkade i Möller, Sol Olafsdotteri och Wikland’s (2012) studie. I studien av Chang 

och Mu (2008) deltog 10 par. De, Roy och Sarkhel (2017) hade i sin studie med 60 par varav 

30 var infertila och resterande var jämförelsegrupp. Loke, Yu och Hayter (2012) undersökte 4 

par samt 3 infertila kvinnor, Onat och Beji (2012) undersökte 7 par samt 2 infertila kvinnor. 

32 par medverkade i studien av Read et al. (2014). Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad-Roudsari 

och Simbar (2015) valde att granska 9 par och 14 infertila kvinnor. Kondaveeti et al. (2011) 

samt Omu och Omu (2010) hade 90 respektive 268 par som deltog i sina studier. Vizheh’s et 

al. (2015) undersökningsgrupp bestod av 123 par. I den sista artikeln av Asazawa och Mori 

(2015) medverkade 233 par.  

 

3.6.2 Undersökningsgruppernas nationalitet 

Den föreliggande studien inkluderade artiklar från olika nationaliteter, varav 3 var från 

Europa. I studien av Möller, Sol Olafsdotteri och Wikland (2012) kom deltagarna från de 

nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Från Irland kom deltagarna i 
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Kondaveeti et al. (2011) studie och Onat och Beji’s (2012) deltagare var från Turkiet. En av 

artiklarna i föreliggande studie var från Nordamerika, Kanada (Read et al. 2014). 

 De resterande 7 studierna var från olika asiatiska länder. I studierna av Vizheh et 

al. (2015) samt Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad-Roudsari och Simbar (2015) var samtliga 

deltagare från Iran. Från Kuwait kom deltagarna i studien av Omu och Omu (2010). De, Roy 

och Sarkhel’s (2017) undersökningsgrupp var alla från Indien. Chang och Mu’s 

undersökningsgrupp var från Taiwan. Asazawa och Mori (2015) inkluderade deltagare från 

Japan. Loke, Yu och Hayter (2012) undersökte deltagare som var från Hong Kong.  

 

3.6.3 Deltagarnas ålder 

I studien av Vizheh et al. (2015) var de kvinnliga deltagarnas medelålder ungefär 27 år medan 

männens medelålder var ungefär 32 år. Deltagarna i studien av Möller, Sol Olafsdotteri och 

Wikland (2012) var mellan 23–41 år, medelåldern på kvinnorna var cirka 31 år och på 

männen cirka 33 år. Asazawa och Mori’s (2015) deltagare var mellan 26–53 år där kvinnornas 

medelålder var ungefär 36 år och männens 37 år. Av de kvinnliga deltagarna i Omu och 

Omu’s (2010) studie var 15 stycken 40–49 år, 123 stycken 30–39 år, 126 stycken 20–29 år 

och 4 var under 19 år medan av de manliga deltagarna var det 19 stycken som var över 50 år, 

126 stycken som var 40–49 år, 118 stycken var 30–39 år och 5 stycken var 20–29 år. I studien 

av Chang och Mu (2008) var de manliga deltagarna mellan 30–40 år med en medelålder på 34 

år, och de kvinnliga deltagarna var mellan 26–38 med en medelålder på 30,9 år. Deltagarna 

var mellan 25–40 år i studien av De, Roy och Sarkhel (2017), kvinnornas medelålder var cirka 

32 år och männens medelålder var cirka 34 år. I studien av Loke och Hayter (2012) var 

kvinnorna mellan 36–44 år och männen 36–45 år. Medelåldern på kvinnorna var 32 och på 

männen 36 i studien av Onat och Beji (2012). Kvinnorna i studien av Read et al. (2014) var 

25–50 år med en medelålder på ungefär 35 år och männen var 30–62 år med medelåldern 40 

år. I Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad-Roudsari och Simbar’s (2015) studie var kvinnornas 

medelålder cirka 31 år och männens var cirka 34 år. I studien av Kondaveeti et al. (2011) 

framgår inte deltagarnas ålder.  

 

3.6.4 Primär och eller sekundär infertilitet samt orsak till infertilitet  

Primär infertilitet var deltagarna i studierna av Vizheh et al. (2015) samt Hadizadeh-Talasaz, 

Latifjenad-Roudsari och Simbar (2015) drabbade av. I studien av Möller, Sol Olafsdotteri och 

Wikland’s (2012) var det 8 deltagare som hade barn från tidigare relationer, även i Asazawa 
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och Mori’s (2015) studie så hade 62 personer barn sedan tidigare vilket var 13.3 % av 

deltagarna i studien. I Omu och Omu’s (2010) studie hade 380 deltagare primär infertilitet och 

156 deltagare sekundär infertilitet. I Chang och Mu’s (2008) studie var det 7 stycken 

kvinnliga deltagare som inte hade barn sedan tidigare medan de resterande 3 kvinnorna hade 

ett barn. I resterande studier framkom det inte om paren hade primär eller sekundär infertilitet 

(De, Roy & Sarkhel 2017; Loke & Hayter 2012; Kondaveeti et al. 2011; Onat & Beji 2012; 

Read et al. 2014). 

 I studien av Vizheh et al. (2015) så bar 48 kvinnliga deltagare på orsaken till 

infertilitet, i 32 fall så var det av manlig faktor och hos resterande 24 så fanns ingen förklaring 

till att de inte kan få barn. I Omu och Omu’s (2010) studie så framgick det att 57 kvinnor i 

studien inte bar på orsaken och i 211 fall så var det av kvinnlig faktor. De, Roy och Sarkhel 

(2017) hade de en jämförelsegrupp på 30 deltagare som inte var infertila och resterande 30 

deltagare var av kvinnlig, manlig samt oförklarlig infertilitet med 10 i vardera grupp. Av Onat 

och Beji’s (2012) deltagare så var 1 par infertila på grund av kvinnlig faktor, 2 par manlig 

faktor och 3 par hade oförklarlig infertilitet. Av Möller, Sol Olafsdotteri och Wikland’s 

(2012) medverkande par så var 16 fall av okänd anledning och hos resterande 6 så fanns det 

en känd förklaring. I studien av Asazawa och Mori (2015) så hade 184 deltagare oförklarlig 

infertilitet, 60 var på grund av mannen, 101 var av kvinnlig faktor, 71 var av kvinnlig samt 

manlig faktor och hos de sista 50 så fanns ingen känd orsak. Chang och Mu (2008) hade 

endast deltagare med kvinnlig faktor. I resterande studier framgick det inte vad som var 

orsaken till deltagarnas infertilitet (Kondaveeti et al. 2011; Loke & Hayter 2012; Read et al. 

2014; Hadizadeh-Talasaz, Latifjenad-Roudsari & Simbar 2015) 

 

3.6.5 Längden på partnerskapen samt hur länge paren varit infertila 

Den genomsnittliga längden på partnerskapen i studierna av Vizheh et al. (2015), Chang och 

Mu (2008) samt Read et al. (2014) var cirka 7 år. I studien av Möller, Sol Olafsdotteri och 

Wikland (2012) låg genomsnittet på 6 år. I Asazawa och Mori’s (2015) studie var 5 år och 5 

månader genomsnittet. I studien av Hadizadeh-Talasaz, Latifnejad-Roudsari och Simbar 

(2015) var genomsnittet 8 år och 4 månader. Deltagarna i Loke och Hayter’s studie hade varit 

partners mellan 8–22 år. I resterande studier framgick inte längden på partnerskapen (Omu & 

Omu 2010; De, Roy & Sarkhel 2017; Kondaveeti et al. 2011; Onat & Beji 2012). 

 Den genomsnittliga längden på hur länge paren varit infertila var ungefär 7 år i 

Onat och Beji’s studie, 6 år i studien av Vizheh et al. (2015), 2 år i Möller, Sol Olafsdotteri 
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och Wikland’s (2012) studie, 3 år och 11 månader i studien av Asazawa och Mori (2015), 1 år 

och 5 månader i Hadizadeh-Talasaz, Latifjenad-Roudsari & Simbar (2015) och 4 år i Omu 

och Omu’s (2010) studie. 44 % av paren i studien av Kondaveeti et al. (2011) hade varit 

infertila i 1–10 år, 49 % i 11–20 år och 7 % i över 20 år. I resterande studier framgick det inte 

hur länge paren varit infertila (Read et al. 2014; Chang & Mu 2008; De, Roy & Sarkhel 2017; 

Loke & Hayter 2012) 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det kunde ta lång tid innan paren sökte vård för infertiliteten och hög ålder oroade flera att det 

började bli för sent att bli gravid. Behandlingsperioden innebar ekonomiska svårigheter för en 

del av paren, samt medförde känslor som panik, ångest och stress. Andra vanliga känslor som 

kunde uppstå relaterade till infertiliteten var depression, ilska, skuld- och skam samt 

frustration. Dock fanns det även deltagare som vände infertiliteten till något positivt. Parens 

relationer kunde påverkas mycket av infertiliteten. Utifrån parens och samhällets religiösa tro 

kunde ett äktenskap utan barn ses som misslyckat. De infertila paren fick motstå press ifrån 

familj, vänner och samhället. Flera föräldrar till de infertila paren uttryckte stor längtan efter 

barnbarn. Paren kunde också finna stöd ifrån varandra, familj och vänner men även från 

vårdpersonalen. Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna var från 4–268 par. De 

flesta studier var ifrån Asien.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelser kring behandlingsperioden 

I den föreliggande studiens resultat lyfter deltagarna fram att det tog lång tid innan paren 

sökte vård för sin infertilitet. När de väl sökte vård var det oftast kvinnorna som tog första 

kontakten (Möller, Sol Olafsdotteri & Wikland’s 2012). I en studie av Arya och Dibb (2016) 

där männens erfarenheter av infertilitetsbehandling undersöktes upplevde deltagarna att de 

inte kände sig delaktiga vid behandlingens början, utan att vårdpersonalens fokus endast låg 

på kvinnan som gick igenom behandlingen.  

 I studierna av Onat och Beji (2012) samt Chang och Mu (2008) beskrevs känslor 

av stress, ångest och panik av flera par. Elgán och Fridlund (2014) beskrev att när patienterna 

upplevde känslor som exempelvis dessa var det en sjuksköterskas uppgift att leta fram 

resurser som de hade inom sig samt runtomkring sig föra att finna KASAM. Om detta ska 

kunna vara möjligt måste vårdpersonalen ta reda på hur livssituationen samt hur vardagslivet 

kring patienten ser ut för att på bästa sätt kunna hjälpa personen. 
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4.2.2 Parens känslor relaterade till infertiliteten 

Infertiliteten var för många par något privat och de ville därför inte prata om det med någon 

annan (Onat & Beji 2012; Hadizadeh-Talasaz, Latifjenad-Roudsari & Simbar 2015). Känslor 

som ofta förekom hos paren relaterade till deras infertilitet var ångest och depression (Omu & 

Omu 2010; Onat & Beji 2012). Detta överensstämmer inte med Loke, Yu och Hayter (2012) 

som lyfte fram att en del par i deras studie vände infertiliteten till något positivt för att det 

skulle kännas mer hanterbart. Paren i den studien beskriver att de inte ville sätta ett barn till 

världen då den ser ut som den gör. Studieförfattarna reflekterade över fynden och kom fram 

till att Kina är ett överbefolkat land vilket kan vara en orsak till att deltagarna i studien 

resonerade som de gjorde. Enligt Kjellgren (2000) får de flesta par i Kina inte ha fler än ett 

barn. De positiva känslorna i Loke, Yu och Hayter’s (2012) studie kan kopplas samman med 

vad Willman (2014) beskriver om KASAM, att de som kan finna sammanhang i olika 

situationer finner även lättare mening. Vidare beskriver Willman (2014) att dessa personer 

anses ha en bättre hälsa.  

 

4.2.3 Infertilitens påverkan på parrelationen 

I resultatet i föreliggande studie framkommer det att flera par inte upplevde sin relation till 

varandra som kompatibel på grund av avsaknaden av barn (Onat och Beji 2012; Loke, Yu & 

Hayter 2012). Detta kan kopplas till studien av Dyer, Abrahamns, Hoffman och Van der Spuy 

(2002) där deltagare upplevde att deras parrelationer var hotade vilket kvinnorna var oroliga 

över. Den föreliggande studiens författare reflekterade över fynden i ovanstående studier och 

anser att det finns en koppling mellan dessa. Då paren inte kände att deras förhållanden var 

kompatibla så kunde paren uppleva relationen som hotad och därmed känna rädsla för 

skilsmässa. Onat och Beji (2012) kom också fram till att makan i förhållandet kände rädsla att 

infertiliteten skulle resultera i skilsmässa.  

 I resultatet framkom det även att Omu och Omu’s (2010) deltagare hade en stark 

religiös tro, och enligt tron var äktenskapet misslyckat då ett gift par inte hade något barn. 

Författarna anser att detta är ett motsatt resultat än vad Dyer et al. (2002) kom fram till, där 

alla deltagare upplevde religionen som ett stöd. Den föreliggande studiens författare menar att 

religionen inte utgör något stöd till deltagarna i Omu och Omu´s (2010) studie relaterat till 

infertiliteten, utan snarare sätter press på parrelationen. Författarna anser också att trots att en 

sjuksköterska inte delar samma värderingar och tro som patienten är det viktigt att ändå visa 

respekt och erbjuda samma hjälp och stöd som de gör till alla andra. Jirwe, Momeni och 
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Emami (2009) lyfte fram att Nightingale påpekade hur viktigt det var ur ett 

omvårdnadsperspektiv att visa hänsyn i mötet med patienter från en annan kultur. Allan och 

Smith (2009) påstod att vid kontakt med infertila kvinnor bör sjuksköterskan samt annan 

vårdpersonal fokusera på att se hela människan, även de sidor och behov som berör andlighet 

och religion. Tillämpar sjuksköterskan detta kan det hjälpa dessa kvinnor med krishantering 

och ge dem en känsla av hopp och meningsfullhet.  

 

4.2.4 Press från familj, vänner & samhället 

Hög grad av konsensus återfanns i den föreliggande studiens resultat där de lyfte fram att 

föräldrarna till de infertila paren satte mycket press på dem att de önskade barnbarn (Omu & 

Omu 2010; Chang & Mu 2008; Loke, Yu & Hayter 2012; Onat & Beji 2012). Detta går att 

jämföra med en annan studie av Batool och de Visser (2016) där många kvinnor var rädda att 

berätta om infertiliteten för mannens familj, då risken fanns att mannen med familj skulle 

avvisa kvinnan. 

 Ett överensstämmande resultat finns i flera studier där det framkom att parens 

sociala liv med vänner påverkades negativt av infertiliteten, speciellt när vännerna hade egna 

barn då det fick paren att känna utanförskap (Chang & Mu 2008; Loke, Yu & Hayter 2012; 

Onat & Beji 2012). Liknande resultat hittades i studien av Batool och de Visser (2016) där det 

sociala livet påverkades negativt hos många av deltagarna. Dessa kvinnor höll sig borta ifrån 

sociala sammanhang som innebar möten med vänner som hade barn. Det upplevdes lättare att 

socialisera sig med vänner utan barn då de inte var tvungna att tänka på det faktum att de 

själva var barnlösa i samma utsträckning.  

 

4.2.5 Upplevelser av stöd vid infertilitet 

I föreliggande studieresultat framkom det att samtal med andra gällande sin infertilitet var det 

mestadels kvinnorna i paren som förde (Möller, Sol Olafsdotteri & Wikland 2012; Kondaveeti 

et al. 2011). Författarna till den föreliggande studien anser att övergripande är det ofta att 

kvinnor har lättare att öppna upp sig om sina bekymmer med vänner och bekanta än vad 

männen har. Författarna tror dock att män har samma behov att samtala om sina bekymmer 

som kvinnor har. En koppling kan göras till studien av Arya och Dibb (2016) där deltagarna 

menade att det inte alltid behövde vara självvalt att männen inte lika ofta öppnade upp sig och 

pratade om infertiliteten med andra. Flertalet män hade gärna samtalat med någon om detta 
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men de upplevde det svårt att veta var de skulle vända sig. Den föreliggande studiens 

författare anser att som sjuksköterska är det bra att lyfta fram stödföreningar till paren så att 

även mannen kan diskutera sina tankar gällande infertiliteten. Jerpseth (2011) stärker 

författarnas tankar gällande sjuksköterskan och lyfter även fram IRIS som står för infertilas 

riksförening i Sverige som exempel på en stödförening.  

 I den föreliggande studiens resultat tog författarna upp att när frågor uppstod hos 

paren gällande deras infertilitet så kände de att vårdpersonalen fanns där (Asazawa & Mori 

2015; Chang & Mu 2008). Motsatt resultat hittades i studien av Read et al. (2014) där 

deltagarna saknade psykosocialt stöd från sjukvården. Några av deltagarna såg också negativt 

på denna typ av stöd från sjukvården. En del liknelser finns i studien av Allan och Smith 

(2009) där ett flertal deltagare upplevde att vårdpersonalen mestadels fokuserade på kvinnan i 

paret vilket fick männen att känna sig uteslutna. Författarna till den föreliggande studien anser 

att det är av största vikt att de infertila paren känner sig lika delaktiga i processen och att inte 

sjukvården lägger allt fokus på endast den som bär på orsaken till infertiliteten. När det gäller 

infertilitet anser författarna att hela parkonstellationen måste få samma information och 

möjligheter samt bemötas efter samma villkor. Detta överensstämmer med Benzein, Hagberg 

och Saveman (2009) som menar att omvårdnaden bör handla om att se varje familjemedlem, 

och den ska vara familjecentrerad. Författarna till föreliggande studie anser att 

familjecentrarad vård är ett bra alternativ gällande mötet med infertila par.  

 

4.2.6 Metodologiska aspekter - Undersökningsgrupper 

Syftet till den föreliggande studien var att beskriva vilka undervisningsgrupper de inkluderade 

artiklarna har använt sig av. Studien baserades på 11 stycken vetenskapliga artiklar av där 

samtliga artiklar inkluderade par och paren var ifrån 4 par till 268 par. Några artiklar hade 

även med enskilda infertila kvinnor (Onat & Beji 2012; Loke, Yu & Hayter 2012; Hadizadeh-

Talasaz, Latifnejad-Roudsari & Simbar 2015).  

Polit och Beck (2012) beskriver att i de kvalitativa studierna så är det ofta få personer 

involverade och författarna fokuserar här på att få fram känslorna som personerna upplever. I 

de kvalitativa studierna beskrivs deltagarnas upplevelser på ett bredare och djupare plan än i 

kvantitativa studier.  

 Kvantitativa studier involverar ofta många individer (Billhult & Gunnarsson 

2012). Polit och Beck (2012) menar att med hjälp av kvalitativa studier kan sjuksköterskor i 

sin tur hjälpa patienter genom att få en bättre förståelse av deras erfarenheter och bekymmer.  
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Styrkor som författarna till föreliggande studie anser finnas med ett varierande deltagarantal 

kan vara att en exakt beskrivning hur deltagarna faktiskt känner kommer fram i de kvalitativa 

studierna där få deltagare är med. Författarna anser även att kvantitativa studier med många 

individer styrker resultatdelen då fler individer är med och detta kan ge en säkrare data.  

Denna litteraturstudie använde sig av artiklar med olika nationaliteter. 3 artiklar var från 

Europa, 1 från Nordamerika och 7 var från Asien. Den föreliggande studiens författare anser 

att nationaliteten kan påverka parens upplevelser av sin infertilitet. En styrka i detta arbete är 

därför att studier från flera olika delar i världen är inkluderade. Samhället ser väldigt olika ut i 

många av länderna, vilket kan påverka paren på olika plan. Mer än hälften av studierna var 

ifrån asiatiska länder. Författarna hade önskat att det var mer jämnfördelat mellan de olika 

världsdelarna för att få en tydligare bild hur olika nationaliteter kan påverka infertiliteten hos 

par. 

 Deltagarna i den föreliggande studien var under 19 och upp till 62 år. Artiklarna 

hade deltagare med infertilitet av olika sorter, studiedeltagarna var mest drabbad av den 

primära faktorn. Det var kvinnan i förhållandena som oftast bar på orsaken av infertiliteten. 

Längden paret hade haft sin infertilitet och varit ett par varierade, och i de inkluderade 

artiklarna visade sig vara cirka 1 år till över 20 år respektive cirka 5 år och 5 månader upp till 

22 år. Författarna anser att detta är en styrka då det blir en större bredd på 

undersökningsgrupperna vilket ger en större bredd i resultatet. Polit och Beck (2012) menar 

att skiftande ålder och bakgrund bidrar till en mer utbredd synvinkel utav det som författaren 

vill studera. 

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Design 

Syftet till den föreliggande studien var att beskriva hur par upplever infertilitet relaterat till 

psykosociala aspekter, därför valde studieförfattarna en beskrivande litteraturstudie. Enligt 

Polit och Beck (2012) är denna design ett bra alternativ då författarna vill göra en iakttagande 

samt dokumenterande studie, vilket i sin tur kan leda till utveckling inom valt område.  

 

4.3.2 Sökstrategi 

Databasen CINAHL användes för samtliga sökningar av artiklar till den föreliggande studiens 

resultat. Enligt Polit och Beck (2012) är CINAHL väldigt passande specifikt för forskning 
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inom omvårdnad. Författarna ansåg att relevanta artiklar som svarade på syftet samt rätt antal 

artiklar hittades vid sökningen på CINAHL. Författarna valde därför att inte göra ytterligare 

sökningar i andra databaser. Detta kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha fallit 

bort 

 Sökorden som användes var baserade på studiens syfte. Författarna till den 

föreliggande studien ansåg att sökorden var relevanta samt stämde väl in på studiens syfte. 

Författarna använde sig av de booleska söktermerna för att få en bredare sökträff men ändå 

inom rätt ämne. Den booleska söktermen OR användes för att få med någon av 

parkonstellationerna. AND användes för att få med samtliga av de kombinerade sökorden. 

Polit och beck (2012) styrker författarnas tankar genom att beskriva att den booleska 

operatorn AND används för att få fram artiklar som innehåller alla sökta termer. Används den 

booleska operatorn OR kommer det fram artiklar som innehåller någon av de sökta termerna.  

 ‘’Peer reviewed’’ användes då författarna endast önskade vetenskapliga artiklar 

som var granskade. Polit och Beck (2012) menar att majoriteten av vetenskapliga artiklar 

granskas av så kallade “peer reviewers” som vidare råder om de ska bli publicerade.  

 En 10 års intervall förvaldes då artiklarna skulle sökas. En sökning med större 

tidsintervall gjordes inte för att författarna ville undvika forskning som var för gammal då 

utvecklingen går framåt och det har hänt mycket i samhället och inom forskning. En sökning 

gjordes med 5 års intervall, men en litteraturstudie var inte genomförbar då för få artiklar 

svarade på syftet.  

 

4.3.3 Urvalskriterier 

Författarna till den föreliggande studien inkluderade artiklar som handlade om primär och 

eller sekundär infertilitet. Primär och sekundär infertilitet kan ha en påverkan på resultatet. 

 Artiklarna skulle studera par och paren skulle vara heterosexuella och kunde 

vara av olika konstellationer. Författarna gjorde detta val för att heterosexuella samt 

homosexuella pars behandlingsalternativ kan se olika ut och det kan i sin tur påverka 

upplevelsen av infertilitet. Valet som gjordes angående att alla olika parkonstellationer kunde 

vara med i denna studie var dels för att det inte alltid var tydligt i studierna vilken typ av 

konstellation paret var av. Författarna anser också att olika konstellationer inte behöver 

påverka studiens resultat då det idag är vanligt att exempelvis inte alla gifter sig.  

 Språkval som gjordes av författarna var att engelska och svenska artiklar skulle 

inkluderas i studien. Författarna anser att om andra språk skulle inkluderas kunde resultatet bli 
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felaktigt då författarna inte kände sig tillräckligt kunniga på andra språk. 

 Studieförfattarna valde att använda sig av kvantitativa samt kvalitativa artiklar. 

Enligt Polit och Beck (2012) riktar kvantitativa forskare in sig på att beskriva fynd där 

exempelvis utmärkande egenskaper och förekomst går att mäta. Kvalitativ forskning är mer 

inriktat på att beskriva betydelsen och omfattningen av fynden. Den föreliggande studiens 

författare anser att användning av både kvalitativa och kvantitativa studier ger ett bredare 

resultat. Detta på grund av att de olika typerna av forskning studerar liknande ämne men med 

olika djup och bredd.  

 

4.3.4 Urvalsprocess 

Innan titlar och sammanfattningar började granskas ville författarna att sökträffen skulle ge ett 

resultat under 200. Motiveringen till att valet såg ut så, var för att en sökträff över 200 är för 

bred för att kunna gå igenom noggrant. Troligen användes då fel sökord och fler artiklar med 

fel fokus kom upp. Författarna till den föreliggande studien valde att granska alla titlar samt 

sammanfattningar. Detta gjordes för att minimera risken att viktiga artiklar skulle falla bort 

om endast titlarna granskades vilket kan ses som en styrka.  

 Under granskningen av artiklarna framkom det studier som hade inkluderat par 

samt enskilda infertila kvinnor. 3 av dessa artiklar valde författarna att inte exkludera på 

grund av att det gick att urskilja vilka delar som kom ifrån par. Hade författarna inte noggrant 

granskat detta hade det kunnat resultera i ett felaktigt resultat. Skulle författarna exkluderat 

artiklarna helt så hade viktiga upplevelser från par fallit bort. Den föreliggande studiens 

författare hade önskat att fler studier endast handlade om par.  

 

4.3.5 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie valde att översätta de inkluderade artiklarna till svenska 

och menar att detta var till stor fördel. Detta för att det skulle underlätta och effektivisera 

granskning av artiklarna. Det som kunde ha varit en nackdel med att ha översatt artiklarna är 

att engelska inte är författarnas modersmål, och det finns en viss risk att något kan ha 

misstolkats och blivit felöversatt. Det i artiklarna som svarade på syftet till föreliggande studie 

ströks under och samlades i ett gemensamt dokument som båda författarna hade tillgång till. 

De understrukna textstyckena från artiklarnas resultatdel kategoriserades övergripligt och 

färgkodades.  
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Författarna anser att kategorisering och färgkodning var en bra metod för att inte betydelsefull 

data ska falla bort samt för att text med samma betydelse lättare skulle hittas och skivas 

samman. Rubriker sattes efter vad kategorierna innehöll. Författarna var ute efter att 

rubrikerna skulle ge en tydlig överblick på vad resterande text kommer att handla om. 

Författarna valde att granska undersökningsgruppen som metodologisk frågeställning då dessa 

delar kan ha stor betydelse gällande studiens resultat.  

 

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Den föreliggande studien kan bidra till hjälp för sjuksköterskor som arbetar med infertila par. 

Att veta hur paren upplever sin infertilitet är något som kan stärka och utveckla framtida 

omvårdnadsarbete. I studiens resultat framkommer det att omvårdnaden kring infertiliteten 

kan förbättras och att vårdpersonalen inte alltid upplevs som ett psykosocialt stöd. Genom att 

denna information når fram till sjukvården kan det bidra till att de ser svagheterna och vet vad 

som behöver förbättras.  

 Enligt författarna till den föreliggande studien behövs fortsatt forskning kring 

pars upplevelser av sin infertilitet utifrån psykosociala aspekter. Vid sökningarna av artiklarna 

har författarna funnit många som enbart tar upp enskilda individer.  

 

4.5 Slutsatser 

Författarna till den föreliggande studien har kommit fram till att infertiliteten drabbar såväl 

männen som kvinnorna i paren. En infertilitet kan väcka många känslor, exempelvis sorg, 

ilska och ångest. Vänner och familj stöttade paren, men paren upplevde även press ifrån dem. 

Sjuksköterskan är viktig i mötet med infertila par då många önskar ett psykosocialt stöd samt 

behöver hjälp till att plocka fram inre och yttre resurser relaterat till sin infertilitet. Kunskap är 

viktigt för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad, och detta var något flera par 

efterfrågade. 
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Bilaga 1. Tabell 2; Resultatets artiklar med författare, syfte samt resultat.  

 

Författare  

(publikationsår) 
Syfte Resultat 

Asazawa, K. & Mori, A. 

(2015). 

”Syftet med denna studie var att utveckla ett partnerskapskaususmodell och verifiera 

modellens lämplighet för par som genomgår fertilitetsbehandling”. 

Flera av paren i studien upplevde vårdpersonalen som ett stöd när frågor kring 

infertiliteten uppstod. Sjukvårdspersonalen hade även en positiv inverkan på 

parrelationerna hos de infertila paren. 

Chang, S-N. & Mu, P-F. 

(2008). 

”Syftet med denna studie var att utforska den väsentliga strukturen av familjens stress 

bland inlagda kvinnor som får behandling med infertilitet med äggstockar 

Hyperstimulationssyndrom”. 

Parens upplevelser av infertilitet samt den upplevda stressen kring dem, deras familj, 

partnerskap samt sociala liv i samband med att kvinnorna är inlagda på sjukhus 

presenteras i denna studie. De behövde hantera dessa stressfyllda situationer på olika vis. 

De, D., Roy, P-K. & 

Sarkhel, S. (2017). 

”Studien syftade till att se effekterna av infertilitet på erfarenhet av emotionellt trauma, 

tromönster och bildande av psykopatologi och även att utforska psykopatologin med 

respekt för graden av infertilitetsrelaterad stresspåverkan bland män, kvinnlig och 

oförklarlig infertilitetsfaktor hos par som lider av primär infertilitet”.  

Alla par i studien, oberoende av orsak, hade ångest. Kvinnorna i paren upplevde mer 

känslighet och depression än männen. Flera par i studien kände ilska relaterat till 

infertiliteten. 

Hadizadeh- Talasaz, F., 

Latifnejad Roudsari, R. 

& simbar, M. (2015). 

”Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska erfarenheterna av infertila par som 

genomgått hjälpmedel för reproduktiv donation”. 

 

Många såg sin infertilitet som någonting privat. Flera var oroliga över vad allmänheten 

skulle anse om eventuell donation, de höll därför infertiliteten hemlig. 

Kondaveeti, N., 

Hamilton, J., Maher, B., 

Kirkham, C., Harrison, 

R-F., & Mocanu, E-V. 

(2011). 

”Syftet med denna studie var att bestämma pars förståelse för sin egen infertilitet, deras 

familjebakgrund och det erbjudna stödet, förhållande egenskaper och stressnivåer, innan 

man påbörjar ART (assisterad reproduktiv behandling)”. 

I studien jämfördes två olika grupper av infertila par med 6 års mellanrum. Under denna 

tid hade förståelsen för samt hanteringen av det mesta kring infertiliteten ökat och 

förbättrats. 

Loke, A-Y., Yu, P. & 

Hayter, M. (2012). 

”Denna studie syftade till att utforska den levande erfarenheten av fertilitet bland 

kinesiska par i Hong Kong”. 

De par som var med i studien kände skuld, ofullständighet, skam samt isolering från 

människor som kan bli gravida. Paren upplevde att deras partnerskap påverkades av 

infertiliteten samt kände ånger att de inte tidigare i livet tog tag i behandlingen. 

Hanteringen av situationen såg olika ut hos paren. 



 

 

Möller, A. & Sol 

Olafsdotteri, H. & 

Wikland, M. (2012). 

”Syftet med denna studie var att analysera beslutsprocessen i väntan på kontakt med en 

fertilitetsklinik för par med svårigheter att bli gravid och bestämma om denna process 

skiljer sig beroende på vilket nordiskt land paret kom från”. 

Olika tid behövdes för paren då de skulle komma till insikt att de har en infertilitet. 

Skuldkänslor förekom hos en del. Deltagarna lyfte fram att kunskap behövs och att det 

kan komma ifrån olika källor. 

Omu, F-E. & Omu, A-E. 

(2010). 

”Syftet med studien är dubbelt: först för att utvärdera de känslomässiga reaktionerna hos 

par som deltar i en kombinerad infertilitetsklinik i Kuwait; 

 för det andra att fylla kunskapsklyftan genom att undersöka uppfattningen av 

framgångsrikt behandlade kunder angående sjuksköterskors roller under behandlingen”. 

Många känslor upplevdes av deltagarna relaterat till infertiliteten, exempelvis ångest, 

sorg och ilska. Deltagarna fick utstå press från föräldrar som önskade barnbarn. 

Sjuksköterskan hade en lugnande och trygg inverkan på flera av paren vid 

behandlingsperioden. 

Onat, G. & Beji, N. 

(2012). 

 

”Studien syftar till att identifiera effekterna av infertilitet på civilrelationen och QoL”. 
Många faktorer i parens liv kan påverkas negativt av infertilitet. Exempelvis upplevs 

känslor som sorg och stress. 

Read, S-C., Carrier, M., 

Boucher, M., Whitley, 

R., Bond, S. & 

Zelkowitz, P. (2014). 

”Att beskriva det psykosociala stöd som infertila par önskar vara till hjälp för 

infertilitetsrelaterad ångest, vilka psykosociala tjänster de eftersträvar samt fördelarna 

och nackdelarna med dessa tjänster”. 

Majoriteten av paren i denna studie kände ett behov av psykosocialt stöd. Halva 

undersökningsgruppen sökte hjälp i olika former, en del såg negativt på denna typ av 

stöd. Det fanns även en efterfrågan på mer praktisk information kring infertiliteten. 

Vizheh, M., Pakgohar, 

M., Rouhi, M. & Veisy, 

A. (2015). 

”Det primära syftet med denna studie var att bedöma den psykosociala påverkan av den 

uppfattade infertilitetsdiagnosen”. 

Parens äktenskap påverkades olika beroende på orsak till infertiliteten. Vissa orsaker 

hade mer negativ påverkan än andra. 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Tabell 3: Överblick på valda artiklars metod till föreliggande studies resultat  

 

Författare 

(publikationsår) 
Titel Ansats / Design Undersökningsgrupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalysmetod 

Asazawa, K. & Mori, A. 

(2015). 

Development of a 

partnership causal 

model for couples 

undergoing fertility 

treatment. 

Kvantativ ansats 

med en 

tvärsnittsdesign. 

Antal par: 233. 

Nationalitet: Japan. 

Ålder: 26-53 år. Medelålder kvinnor 36 år, män 37 år. 

Primär/sekundär infertilitet: 62 deltagare hade 

sekundär = 13.3 %. 

Orsak till infertilitet: 184 oförklarlig, 60 manlig, 101 

kvinnlig, 71 kvinnlig och manlig, 50 okänd. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: 5 år + 5 

månader. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 3 år + 11 månader. 

Frågeformulär.  Strukturell ekvationsmodellering. 

Chang, S-N. & Mu, P-F. 

(2008). 

Infertile couples' 

experience of family 

stress while women are 

hospitalized for Ovarian 

Hyperstimulation 

Syndrome during 

infertility treatment. 

Kvalitativ ansats 

med en 

fenomenologisk 

design.  

Antal par: 10. 

Nationalitet: Taiwan. 

Ålder: Kvinnor 26-38 år, medelålder 30.9 år. Män 30-

40 år, medelålder 34 år.  

Primär/sekundär infertilitet: 7 kvinnliga deltagare 

hade primär, 3 kvinnliga deltagare hade sekundär. 

Orsak till infertilitet: Kvinnlig  

Genomsnittlig längd på partnerskap: 7 år. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: Framkom ej. 

Intervjuer med öppen 

intervjuteknik. 

Strategin av Colaizzi (1978)  

samordnades med en analys  

som var omstrukturerad och  

destrukturerad samt grundad  

på principerna av fenomenologin.  

De, D., Roy, P-K & 

Sarkhel, S. (2017). 

A psychological study 

of male, female related 

and unexplained 

infertility in Indian 

urban couples. 

Kvantitativ ansats 

med en 

tvärsnittsjämförande 

studie.  

Antal par: 60 varav 30 infertila. 

Nationalitet: Indien. 

Ålder: 25-40 år. Medelålder kvinnor ≈ 32 år, män ≈ 

34 år.  

Primär/sekundär infertilitet: Framkom ej. 

Orsak till infertilitet: 10 oförklarlig, 10 manlig, 10 

kvinnlig. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: Framkom ej. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: Framkom ej. 

Strukturerade 

intervjuer med hjälp 

av Mini Internationell 

Neuropsykiatrisk 

Intervju 5. 

ANOVA användes för analys med  

hjälp av medelvärde, Chi-två samt 

standardavvikelse 



 

 

Hadizadeh- Talasaz, F., 

Latifnejad Roudsari, R. 

& Simbar, M. (2015) 

Decision for disclosure: 

The experiences of 

Iranian infertile couples 

undergoing assisted 

reproductive donation 

procedures. 

Kvalitativ ansats. 

Antal par: 9 par samt 14 kvinnor. 

Nationalitet: Iran. 

Ålder: Medelålder kvinnor 31 år, män 34 år.  

Primär/sekundär infertilitet: Primär. 

Orsak till infertilitet: Framkom ej. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: 8 år + 4 

månader. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 1 år + 5 månader. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 
Konventionell innehållsanalys 

Kondaveeti, N., 

Hamilton, J., Maher, B., 

Kirkham, C., Harrison, 

R-F., & Mocanu, E-V. 

(2011). 

Psychosocial trends in 

couples prior to 

commencement of in 

vitro fertilisation (IVF) 

treatment. 

Kvantitativ ansats 

en tvärsnittsstudie. 

Antal par: 90 par. 

Nationalitet: Irland. 

Ålder: Framkom ej. 

Primär/sekundär infertilitet: Framkom ej. 

Orsak till infertilitet: Framkom ej. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: Framkom ej. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 44 % i 1-10 år, 49 

% i 11-20 år, 7 % i över 20 år. 

Frågeformulär som 

fylldes i separat.  

Pearson chi square test samt  

Mann-Whitney U-testet 

Loke, A-Y., Yu, P & 

Hayter, M. (2012). 

Experiences of sub-

fertility among Chinese 

couples in Hong Kong: 

a qualitative study. 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design.  

Antal par: 4 par samt 3 kvinnor. 

Nationalitet: Kina (Hong Kong). 

Ålder: Kvinnor 36-44 år, män 36-45 år. 

Primär/sekundär infertilitet: Framkom ej. 

Orsak till infertilitet: Framkom ej. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: 8-22 år. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: Framkom ej. 

Djupgående 

intervjuer. 

Tolkningsfenomenologin av  

Colaizzi (1978) användes. 

Möller, A., 

Sol Olafsdotteri, H. 

& Wikland, M. (2012). 

Nordic couples’ 

decision-making 

processes in anticipation 

of contacting a fertility 

clinic. 

Kvalitativ ansats 

med retrospektiv 

design.  

Antal par: 22. 

Nationalitet: Norden. 

Ålder: 23-41 år. Medelålder kvinnor ≈ 31 år, män ≈ 33 

år. 

Primär/sekundär infertilitet: 8 deltagare hade 

sekundär. 

Orsak till infertilitet: 6 känd förklaring, 16 okänd 

förklaring. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: 6 år. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 2 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Femstegsanalys av Strauss och 

Corbins  

grundade teori (1998) användes. 



 

 

Omu, F-E. & Omu, A-E. 

(2010). 

Emotional reaction to 

diagnosis of infertility 

in Kuwait and 

successful clients' 

perception of nurses' 

role during treatment. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ ansats.  

Antal par: 268. 

Nationalitet: Kuwait. 

Ålder: Kvinnor; 15 var 40-49 år, 123 var 30-39 år, 126 

var 20-29 år, 4 var under 19 år. Män; 19 var över 50 år, 

126 var 40-49 år, 118 var 30-39 år, 5 var 20-29 år. 

Primär/sekundär infertilitet: 380 primär, 156 

sekundär. 

Orsak till infertilitet: 211 kvinnlig, 57 inte kvinnlig. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: Framkom ej. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 4 år. 

Strukturerade 

intervjuer med 25-

item Hopkins 

Symptom Checklist 

(HSCL-25) och 

Modified Fertility 

Adjustment Scale 

(MFAS) i fas 1 samt 

halvstrukturerade 

intervjuer i fas 2. 

6 faser av tematiska analyser  

Onat, G. & Beji, N. 

(2012). 

Marital Relationship 

and Quality of Life 

Among Couples with 

Infertility. 

Kvalitativ ansats. 

Antal par: 7 par samt 2 kvinnor. 

Nationalitet: Turkiet. 

Ålder: Medelålder kvinnor 32 år, män 36 år. 

Primär/sekundär infertilitet: Framkom ej. 

Orsak till infertilitet: 3 oförklarlig, 1 kvinnlig, 2 

manlig.  

Genomsnittlig längd på partnerskap: Framkom ej. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: ≈ 7 år. 

Intervjuer med hjälp 

av halvstrukturerade 

frågeformulär.  

Tematisk analys 

Read, S-C., Carrier, M., 

Boucher, M., Whitley, R 

., Bond, S. & Zelkowitz, 

P. (2014). 

Psychosocial services 

for couples in infertility 

treatment: What do 

couples really want? 

Kvalitativ ansats. 

Antal par: 32. 

Nationalitet: Kanada. 

Ålder: Kvinnor 25-50 år, medelålder 35 år. Män 30-62 

år, medelålder 40 år. 

Primär/sekundär infertilitet: Framkom ej. 

Orsak till infertilitet: Framkom ej. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: ≈ 7 år. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: Framkom ej.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 
Tematisk analys 

Vizheh, M.,  Pakgohar, 

M., Rouhi, M & Veisy, 

A. (2015). 

Impact of Gender 

Infertility Diagnosis on 

Marital Relationship in 

Infertile Couples: A 

Couple Based Study. 

Kvantitativ ansats 

med beskrivande 

och jämförande 

design. 

Antal par: 123. 

Nationalitet: Iran. 

Ålder: Framkom ej. 

Primär/sekundär infertilitet: Primär. 

Orsak till infertilitet: Oförklarlig 24, kvinnlig 48, 

manlig 32. 

Genomsnittlig längd på partnerskap: ≈ 7 år. 

Genomsnittlig tid med infertilitet: 6 år. 

Tre stycken 

frågeformulär samt 

intervjuer.  

Chi-kvadrat analys, ANOVA, 

Duncans test  

 



 

 

 

 
 


