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Abstract 
 
Infertility is an increasing problem and couples who are befallen this problem experience that 

their life change in a radical way. The purpose of this litterature study was to describe how 

couples with a diagnose of infertility handle their relation/life by using coping strategies. The 

study was based on nine scientific articles that was reviewed and analysed with a deductive 

analysis.  Four different coping strategies were identified. A fifth category who also was 

identified, was not possible to subordinate in any of the other four, are also presented in the 

result. The result showed that coping strategies helped the infertile couple to handle their 

relation/life in different ways. The coping strategie that was chosen affected both the person 

who was using the strategie and the partner. It also appeared that the coping strategie that was 

chosen not always was the best for the couple. 

 

Keywords: Infertility, Couple, Coping, Coping strategies, Adjustment, Gender differences. 

 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning ................................................................................................................ 3 
Bakgrund ............................................................................................................... 3 

Därför skaffar vi barn ........................................................................................................ 3 
Definition av infertilitet ..................................................................................................... 4 
Orsaker till infertilitet ........................................................................................................ 4 
Behandling .......................................................................................................................... 5 
Livskris- ett resultat av barnlöshet ................................................................................... 5 
Infertilitetskris .................................................................................................................... 7 
Parets upplevelse av att inte bli med barn ....................................................................... 8 
Definition av copingbegreppet .......................................................................................... 9 
Copingprocessen ................................................................................................................. 9 

Syfte ..................................................................................................................... 11 
Metod ................................................................................................................... 11 

Urval .................................................................................................................................. 11 
Sökförfarande ................................................................................................................... 11 
Inklusionskriterier ............................................................................................................ 11 
Exklusionskriterier ........................................................................................................... 11 
Systematisk sökning .......................................................................................................... 12 
Kvalitetsgranskning .......................................................................................................... 12 

Analysmetod ........................................................................................................ 12 
Resultat ................................................................................................................ 14 

Active avoidance coping strategie ................................................................................... 14 
Passive avoidance coping strategie ................................................................................. 17 
Active confronting coping strategie ................................................................................ 19 
Meaningbased coping strategie ....................................................................................... 21 
Accepting responsibility ................................................................................................... 22 

Diskussion ........................................................................................................... 23 
Metoddiskussion ............................................................................................................... 23 
Pilotsökning ...................................................................................................................... 23 
Systematisk sökning .......................................................................................................... 23 
Etiska aspekter ................................................................................................................. 24 

Resultatdiskussion ............................................................................................................ 24 
Konklusion ........................................................................................................................ 29 

Referenslista ........................................................................................................ 31 
Bilaga1: Sökschema 
Bilaga2: Checklista för kvalitetsgranskning 
Bilaga3: Artikelmatris 
 



 3

Inledning 
 
Under ett samtal med en nära vän som nyligen hade påbörjat en infertilitetsutredning, väcktes 

intresset för hur män och kvinnor upplever och hanterar det faktum att de inte kan få barn. 

Under samtalet framkom hur svårt det var att få höra ”det ordnar sig bara ni slappnar av” eller 

”ni försöker för mycket”. Vännen uttryckte att uttalanden som dessa ökade deras känslor av 

skuld och otillräcklighet. Detta samtal etsade sig fast och har manat till att få veta mer om det 

infertila parets situation. De flesta tar idag för givet att det skall bli barn, vi ”skaffar” oss barn 

när det passar oss. Paren som inte lyckas, talas det inte så mycket om. Som barnmorska måste 

man ha kunskap och förmåga att våga närma sig kvinnan och mannen där graviditeten låter 

vänta på sig eller helt uteblir. Under vår utbildning till barnmorskor har vi läst en del om 

infertilitet, men vi hade önskat att kunna fördjupa vår kunskap inom området ännu mer, då vi 

förstår att problemet med ofrivillig barnlöshet ökar (Hoem, 2000). Därför såg vi en möjlighet 

att genom detta examensarbete få större insikt och förståelse för det infertila parets situation. 

 

Bakgrund 
 
Därför skaffar vi barn 

Driften att fortplanta sig är grundläggande för oss människor. För kvinnan står graviditet och 

barnafödande för det mest dramatiska och kvinnliga i hennes liv. Fertiliteten är för både man 

och kvinna sammankopplat med bland annat självkänsla och könsidentitet (Lalos, 1993). 

Motiven till att en man och en kvinna önskar sig barn finns på många plan, det finns både 

medvetna och omedvetna motiv som styr viljan till fortplantning. Längtan efter ett barn styrs 

av både inre önskningar från personen själv men även av yttre förväntningar från 

omgivningen (Lalos, 2000). Genom att bli förälder bekräftar mannen och kvinnan sig själva 

och sin identitet, men även relationen till sin partner (Lalos, 2000; Johansson & Berg, 2005).  

Enligt Johansson och Berg (2005) beskrivs det som den drivande kraften och lyckan i livet att 

se nästkommande generation växa upp. Utifrån kulturella, religiösa och sociala normer räknas 

barnlöshet som en stor förlust för de som upplever detta. Under lång tid ansågs barnlösheten 

som ett problem som tilldelades kvinnan och först på 1950-talet började vården efterfråga 

mannen vid en fertilitetsutredning. I alla kulturer finns den ofrivilliga barnlösheten som ett 

problem som drabbar mannen och kvinnan (Lalos, 2000).  
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Definition av infertilitet 

Den kliniska definitionen på infertilitet är att befruktning har uteblivit efter 12 månaders 

oskyddade samlag. Definitionen av ofrivillig barnlöshet är att en kvinna, man eller ett par är 

oförmögen att reproducera sig, vilket innebär att ha förmågan att frambringa ett levande barn. 

Ofta används infertilitet synonymt med ofrivillig barnlöshet. Med sterilitet menas en absolut 

och bestående oförmåga att få egna barn (Högberg, 1998). I denna litteraturstudie används 

begreppen ofrivillig barnlöshet och infertilitet synonymt.  

 

Barnlöshet delas in i primär och sekundär barnlöshet. Den primära barnlösheten innebär att 

mannen och kvinnan inte har fått något barn alls. Vid sekundär barnlöshet har paret vanligen 

ett gemensamt barn men inte lyckats att bli gravida på nytt. För mannen och kvinnan är 

ofrivillig barnlöshet ett problem, inte bara medicinskt utan även psykologiskt och socialt 

(Socialstyrelsen, 2008). 
 

Orsaker till infertilitet 

Den ofrivilliga barnlösheten kan bero på flera faktorer. Till dessa orsaker kan nämnas, 

infektionssjukdomar, medfödda defekter i könsorgan, rubbningar i hormonbalansen och 

immunologiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2008). Även livsstilsfaktorer såsom droger, 

könssjukdomar, över-och undervikt mm påverkar fertiliteten (SCB, 2006). Det är lika vanligt 

att ofrivillig barnlöshet har sin orsak hos mannen som hos kvinnan och ofta ses en 

kombination av problematik hos både man och kvinna (Socialstyrelsen, 2008). Orsaken till 

infertilitet brukar grovt sett hittas i 30 % hos mannen, 30 % hos kvinnan och 30 % hos båda. I 

de resterande 10 % går det inte att hitta någon orsak (Faxelid, Hogg, Kapland & Nissen, 

2001). Hos mannen är den vanligaste orsaken till infertilitet att det finns en påverkan på 

spermiernas antal, deras förmåga till rörlighet eller den befruktande funktionen. Orsaken till 

denna spermiepåverkan har ofta sitt ursprung i medfödda, förvärvade eller miljömässiga 

orsaker (Socialstyrelsen, 2008). Den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet hos kvinnan är 

att det finns skador på äggledare efter tidigare äggledarinflammation eller att kvinnan lider av 

en hormonrubbning som orsakar störning i ägglossningen (Socialstyrelsen, 2008). 

Fysiologiska faktorer såsom försämrad kvalité hos kvinnans ägg är relaterat till hennes 

stigande ålder. För en kvinna i 35-årsåldern tar det dubbelt så lång tid att bli gravid jämfört 

med en kvinna i 25-årsåldern. Detta medför att risken att drabbas av ofrivillig barnlöshet ökar 

om hon väljer att senarelägga sitt barnafödande (Hassan & Killick, 2003).  
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I Nord Amerika och väst Europa där Sverige är inräknat är ungefär vart tionde par drabbat av 

ofrivillig barnlöshet (Socialstyrelsen, 2008). Enligt prognos gjord av Statistiska Centralbyrån 

(2006) kommer den ofrivilliga barnlösheten i Sverige på sikt att stiga från idag 14 % till 16 %. 

Allt fler väntar med att skaffa barn, vilket är en trolig orsak till ökningen av andelen slutligt 

barnlösa kvinnor. Kvinnor födda i mitten av 1940-talet var de yngsta förstagångsmammorna 

och bland dessa var andelen barnlösa minst. Under 1970-talet började kvinnorna senarelägga 

sitt barnafödandet och detta fortsatte i allt snabbare takt på 1990-talet (SCB, 2006).  

 

Det finns en ökad tendens att unga kvinnor väljer att senarelägga sitt barnafödande till förmån 

för att avsluta studier på högre nivåer. Detta har visat sig leda till en minskad fertilitet då 

kvinnans medelålder då första barnet föds, har stigit. Högutbildade kvinnor väljer att skjuta 

upp sitt barnafödande till motsats mot kvinnor som har låg utbildningsnivå (Hoem, 2000). 

Enligt Skoog-Svanberg, Lampic, Karlström & Tydén (2006) är det viktigt för den studerande 

kvinnan att avsluta sina studier, ha en fast anställning och ekonomisk säkerhet innan hon blir 

gravid. Dessa faktorer styr kvinnan mer än mannen i valet att senarelägga sitt barnafödande. 

Detta på grund av att kvinnan visar en tendens att vara mer angelägen att ha möjlighet 

kombinera arbete och föräldrarskap än vad mannen är.  

 
Behandling 

Assisterad befruktning är ett samlingsbegrepp för de metoder som finns att tillgå för par som 

lider av infertilitet. Den vanligaste metoden för att sammanföra spermier och ägg har fram 

tills nu varit den så kallade provrörsbefruktningen, in-vitro-fertilisering (IVF). I de fall där 

mannen visar sig vara helt steril kan det bli aktuellt med spermiedonation för att utföra en 

insemination eller IVF. I januari 2003 blev även äggdonation tillåten. Från och med januari 

2003 uppger Socialstyrelsens föreskrifter att endast ett befruktat ägg som regel skall 

återinföras i kvinnan. Detta har visat sig ge samma resultat i antalet graviditeter men 

flerbördsfrekvensen har markant sänkts (Socialstyrelsen, 2008). Omkring 11000 IVF-

behandlingar utfördes 2002 och av dessa ledde ca 25 % till ett levande fött barn (SCB, 2006).  

 

Livskris- ett resultat av barnlöshet 

För både kvinnan och mannen är fertiliteten nära sammanbunden med den egna 

könsidentiteten, upplevd självkänsla, sexuell förmåga och kroppsuppfattning. Denna 

oförmåga till reproduktion har förutom biologiska konsekvenser, även konsekvenser på det 

sociala, sexuella och psykologiska planet för mannen och kvinnan (Lalos, 2000). Par som 
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lider av infertilitet genomgår psykisk kris och stress. Stressen påverkar både individen samt 

relationen mellan man och kvinna (Möller, 1991). 

 

Fruktsamhet betraktas ofta som en självklarhet och vid en infertilitetsproblematik berövas 

mannen och kvinnan något som de allra flesta tar för givet. För de flesta kvinnor och män 

leder oförmågan att få barn till en psykisk kris som måste bearbetas och hanteras både som 

individ men också som par. Denna existentiella kris präglar det infertila parets liv, då 

drömmar och förväntningar blir hotade, vilket kan leda till emotionell turbulens och kaos då 

mannen och kvinnan inte längre känner kontroll över sin kropp, situation och framtid (Lalos, 

2000).  

 

En kris definieras som ett tillstånd då en person hamnat i en livssituation där hans eller hennes 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall kunna 

hantera den uppkomna situationen. Krisen delas in i den traumatiska krisen och 

utvecklingskrisen, två kategorier som är nära sammanlänkade. Den traumatiska krisen som  

präglas av att en yttre händelse, leder till att personen upplever den egna fysiska existensen, 

sociala identiteten och tryggheten som hotad. Utvecklingskrisen i sin tur utlöses av händelser 

som ofta räknas till det ”normala” livet, men som trots detta kan upplevas som övermäktiga. 

Till utvecklingskrisen räknas att exempelvis få barn, separationer eller att gå i pension 

(Cullberg, 2005).  

 

Den traumatiska krisen kan utlösas genom tre olika slags händelser, förlust eller hot om 

förlust, kränkning eller hot om kränkning eller då en person genomlever en katastrof. En 

förlust kan vara konkret eller abstrakt. Det kan röra sig om en förlust av en närstående 

medmänniska, vän, eller för barnet, ett borttappat gosedjur Kränkning av vår självkänsla är 

den andra händelsen som kan utlösa en traumatisk kris. Till dessa kränkningar kan nämnas 

offentligt misslyckande och olika skamsituationer. Även den ofrivilliga barnlösheten är ett 

exempel på en kränkande händelse, detta då människans förmåga till att få barn skattas som 

mycket värdefull och den ofrivilliga barnlöshetens pris kan innebära att mannen eller kvinnan 

förlorar en central livsdröm Den okomplicerade krisen brukar vanligtvis delas in i fyra 

naturliga läkningsförlopp, den akuta fasen, även kallad chockfasen, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas (Cullberg 2005).  
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Infertilitetskris 

Lalos (2000) beskriver att infertilitetskrisen skiljer sig från den traumatiska krisen på det sätt 

att den har ett mer utdraget och omfattande förlopp, vilket visar sig genom att paret blir kvar i 

reaktionsfasen under mycket lång tid. Detta förklaras av att mannen och kvinnan kastas 

tillbaka i sin krisbearbetning vid exempelvis missfall eller misslyckade IVF–behandlingar och 

på grund av detta stimuleras infertilitetskrisen så att paret åter hamnar i krisbearbetningens 

första fas. Paret kan sägas hamna i en kronisk kris på grund av att de utsätts för ömsom hopp 

och ömsom nederlag. Lalos (2000) menar även att paret ofta befinner sig i olika 

bearbetningsfaser, vilket leder till att de har svårt att förstå och ge stöd till varandra. Detta 

kroniska kristillstånd är oerhört påfrestande och ångestframkallande och kan i längden leda 

till ohälsa hos mannen och kvinnan. 

 

Infertilitet betraktas som parets gemensamma problem, men ofta är det någon i förhållandet 

som upplever situationen svårare än den andra. Den som bär ”skulden” till barnlösheten lider 

ofta mer psykiskt och genomgår inte bara en traumatisk kris, utan även en utvecklingskris. 

Den traumatiska krisen kommer av upptäckten att den egna kroppen inte fungerar som tänkt, 

medan utvecklingskrisen kommer ur bristande förmåga att bli förälder, att ha förlorat 

möjligheten att få barn med någon som man älskar samt av en förlust av ett av de viktiga 

målen i livet, att få barn. Den av parterna som ”orsakar” barnlösheten kan även känna sig 

avskärmad från sin partner och sin omgivning. En känsla av skuld kan infinna sig vilket kan 

leda till dålig självkänsla och en känsla av underlägsenhet i relationen till partnern (Lalos, 

2000).  

 

I reaktionsfasen ger infertilitetskrisen symtom som ilska, utanförskap, skuld och depression 

hos både mannen och kvinnan. Att reagera med vrede är en vanlig reaktion när en människa 

upplever sig förlora kontrollen över sitt liv. Denna ilska kan vara svår för personen själv att 

möta och förstå, men även för vårdpersonal kan den vara svår att hantera. Vreden står ofta för 

att paret upplever sig frustrerade, utelämnade och att paret är i behov av stort stöd. Det är 

vanligt att under fertilitetskrisen uppleva perioder av depression, vilket även är vanligt i slutet 

av krisen. Slutet på krisen kan vara då paret har fått insikt i eller besked om att de kommer att 

förbli barnlösa. Detta resulterar i att de måste starta ett sorgearbete där mannen och kvinnan få 

sörja att de aldrig kommer att bli föräldrar eller att ens livs mål inte kommer att bli verklighet. 

Detta sorgearbete är oerhört svårt, eftersom paret sörjer något som är dolt för andra (Lalos, 

2000).  
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Ett pars barnlöshet har inte bara påverkan på deras liv då det är aktuellt att skaffa barn. 

Barnlösheten är något som följer kvinnan och mannen genom alla livets faser. När paret 

många år senare når en ålder då vänner och släktingar börjar få barnbarn, kan paret uppleva 

att de slungas tillbaka till känslan av social isolering och utanförskap då de personligen inte 

behöver börja organisera sitt liv kring egna barnbarn. Åter igen kan det för paret infinna sig en 

känsla av att tvingas hitta ursäkter för att kunna undvika situationer då vänner och släktingar 

börjar prata barnbarn eller skicka runt foton på barnbarnen. Denna fas i livet blir åter en 

påminnelse om de barn man själv aldrig fick en gång (Wirtberg, Möller, Hogström, Trondstad 

& Lalos, 2006). 

 

Parets upplevelse av att inte bli med barn 

Upplevelsen av att inte kunna få barn kan enligt Imeson och Mc Murray (1996) beskrivas som 

en händelse som radikal förändrar livet för paret, som ger paret en känsla av maktlöshet, där 

de ständigt pendlar mellan hopp och förtvivlan. Många par uttrycker också en stark 

upplevelse av social isolering kopplat till sin infertilitet. Livet kommer att kretsa kring att bli 

gravid och tidigare livsstil, arbete, karriär och nöjen får stå tillbaka i försöken att bli gravid.  

Paret upplever många känslomässiga förändringar som skuldkänslor, ilska och svartsjuka.  

Ilska, över att vara drabbad och svartsjuka, gentemot andra kvinnor eller par som är gravida 

eller fått barn (Imeson & Mc Murray, 1996). 

 

Under en infertilitetsutredning och behandling drabbas majoriteten av paren av sexuella 

problem. Många gånger kantas sexlivet av ägglossningsstyrda samlag vilket ofta leder till 

prestationsångest och stress. Infertilitetsutredningen resulterar även i att parets intimaste sfär, 

samlivet kommer att behöva redovisas vilket gör att paret känner sig extra utsatta. Detta kan i 

värsta fall störa ett förut väl fungerande sexliv. Njutning och glädje mellan man och kvinna 

präglas av känsla av krav och prestation, vilket kan ge efterföljande problem med nedsatt lust 

och funktionsstörningar (Lalos, 2000).  

 

En del par utrycker dock att deras relation stärkts och att de har kommit varandra närmare 

som ett resultat av det som de går igenom tillsammans. Ofrivillig barnlöshet är starkt kopplat 

till känslan av maktlöshet då många par inte vet eller förstår orsaken till sin infertilitet. 

Infertilitetsutredningen och behandlingen därefter upplevs av många som en emotionell berg-

och-dalbana, där hoppet byggs upp för att sedan raseras då mensen kommer ( Imeson & Mc 

Murray, 1996). 
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Infertilitetsproblematiken kan även innebära en social isolering från vänner och familj som 

har barn. I Imesons och Mc Murrays studie (1996) uttryckte särskilt kvinnor känslan av att 

vara exkluderad från social gemenskap där andra kvinnor och par ingick och där barn var 

grunden för vänskapen. När den barnlösa kvinnan upplever att andra kvinnor undviker att 

prata om ämnen som handlar om barn, graviditet och förlossning ger även det en känsla av 

utanförskap och isolering för kvinnan. Många par upplever det svårt att hantera omgivningens 

frågor och besvikelse då graviditet uteblir. Paret måste förutom detta, dessutom finna ett sätt 

att hantera sina egna känslor som pendlar mellan frustration, hopp och besvikelse. 

 

Definition av copingbegreppet 

Copingbegreppet har definierats på ett flertal sätt men innebär att människor har möjlighet att 

förebygga, hantera och behandla stress. Krishantering är ett sätt att översätta ordet coping. Ett 

annat sätt att förklara coping är hur människor förhåller sig till, och hanterar sin tillvaro, då 

särskilt vid krissituationer. Andra ord som beskriver och förklarar copingbegreppet är ord som 

överlevnadsstrategier, adaptionsstrategier eller stressbemästring. I Sverige är det engelska 

ordet coping det ord som används oftast för att benämna dessa begrepp. I copingprocessen 

väljer människan aktivt och medvetet den metod som fungerar bäst för honom eller henne. 

Vilken metod som är den bästa, är helt individuellt för personen i fråga. Människan använder 

sig av och återvänder till den copingstrategi som är mest effektiv för just honom eller henne. 

Coping räknas inte som en försvarsmekanism utan handlar om hur personen väljer att 

bemästra en kris. Ingen människa kan undvika ett liv utan svåra stunder, men personen har en 

möjlighet att välja hur han/hon möter dessa situationer. Olika copingprocesser pågår hela livet 

där människan möter stora och små motgångar och där personen tvingas göra svåra val i mer 

eller mindre svåra situationer. Det finns ingen copingstrategi som generellt fungerar på alla, 

men grundläggande är att de allra flesta är i behov av att ha någon att prata med under en kris 

(Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén 2004). 

 

Copingprocessen 

Copingprocessen börjar alltid med att personen bedömer vad situationen innebär för 

honom/henne. Situationen värderas, är det ett hot som redan uppkommit eller kan det 

uppkomma i framtiden? Personen kan även välja att betrakta hotet som en utmaning. Utifrån 

den bedömning personen har gjort av hotet, väljer individen en copingstrategi som kan 

fungera. Efter detta utvärderar personen hela situationen, om han eller hon skall förändra eller 

omtolka tidigare värderingar (Eriksson,Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004).  
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Det finns beskrivet två former av coping, den problemfokuserade och den känslofokuserade. 

Den problemfokuserade copingen har som syfte att identifiera problemet/hotet, att sedan 

förändra det som går i själva situationen och därefter lära in nya sätt att hantera den 

uppkomna situationen (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Känslofokuserad 

coping har som uppgift att hantera den känslomässiga stressen. Detta kan ske genom att 

människan skjuter problemet ifrån sig eller förnekar det. Denna form av coping används ofta 

när problemet inte går att förändra. De allra flesta personer använder sig av båda dessa två 

formerna av coping vid en svår situation. Det har även visat sig att livserfarenhet är något som 

gör människan bättre rustad att möta svårigheter i livet. Coping är ett sätt att söka mening med 

det som sker. Om människan inte finner någon meningen blir han eller hon stressad, spänd 

och otillfredsställd, vilket i sin tur kan leda till existentiella frågor och en känsla av tomhet 

(Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). 

 

 

Den ofrivilliga barnlösheten är idag ca 14 % och kan komma att öka ytterligare. Infertilitet är 

en händelse som radikalt förändrar livet för det berörda paret och den kris som de genomgår 

är omfattande och ofta utdragen. För att möta dessa par och på rätt sätt kunna hjälpa och 

stödja dem, behövs kunskap om de copingstrategier som paren kan komma att använda, samt 

hur mannen och kvinnan påverkas där av.  
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Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur par med infertilitetsdiagnos hanterar sin 

relation/tillvaro med hjälp av olika copingstrategier.  

 

Metod 
 
Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa data från tidigare genomförda empiriska 

studier. Genomförandet av en systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och kvalitetsbedöma, analysera och sammanställa litteraturen inom det valda 

problemområdet. Den data som redovisas bygger på vetenskapliga tidskrifter och 

vetenskapliga rapporter. De artiklar som väljs ut kvalitetsgranskas med hjälp av 

granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Genom analysen minskas 

informationsmängden och stora mängder data blir lättare att förstå. All forskning som är 

relevant inom området skall inkluderas (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Urval 

Sökförfarande 

En pilotsökning genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psychinfo, för att kartlägga 

mängden vetenskapliga artiklar inom området och säkerställa sökordens relevans. Både en 

fritextsökning och ämnesordsökning genomfördes. Sökorden omarbetades efter första 

pilotsökningen.  

Inklusionskriterier 

Originalartiklar på engelska. 

Artiklar publicerade 1990-2009. 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Åldergrupp 19-44 år i PubMed och Cinahl. 

Åldersgrupp 18 år och äldre i PsychINFO. 

Studier gjorda på människor (human) i PubMed och PsychINFO. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om infertilitet i samband med sjukdom. 

Studier utförda i andra delar av världen än västvärlden. 
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Studier som belyste infertilitet och homosexuella par. 

 Monografier. 

 

Systematisk sökning 

Den systematiska sökningen utfördes i databaserna Cinahl, Pub Med och Psych INFO. Till 

den slutliga sökningen i Cinahl och PubMed genomfördes fritextsökning, i PsychINFO 

genomfördes ämnesordsökning. De slutliga sökorden som användes blev: Infertility, 

Couple,Coping, Coping strategies, Adjustment och Gender differences. Samtliga titlar lästes 

då antalet träffar av en sökning understeg 330. Av de titlar som upplevdes stämma in på syftet 

lästes 227 abstrakt. Ett fyrtiotal relevanta artiklar eftersöktes därefter i fulltext eller beställdes. 

Även manuell sökning genomfördes. Sjutton artiklar granskades och av dessa motsvarade nio 

artiklar syftet och gick vidare till kvalitetsgranskning. 

För sökstrategi, se bilaga nr:1 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har granskats med hjälp av granskningsmallen i Forsbergs och Wengströms (2008), 

se bilaga 2. Vid kvalitetsbedömningen bedömdes studiens syfte, ev. frågeställningar, hur 

urvalet gjorts, hur stort urvalet var, bortfall, samt forskarens analys och tolkning av studien. 

Artiklarna har även kontrollerats om studierna har blivit godkända av en etisk kommitté.  

Sjutton artiklar, där titel och abstrakt stämde överens med vårt syfte, lästes av båda författarna 

och betygsattes. Artiklarna betygsattes efter skalan låg, medel och hög kvalité. Utav dessa 17 

artiklar, inkluderades slutligen 8 kvantitativa och 1 kvalitativ. Artiklar valdes bort pga. låg 

kvalité eller artikeln inte stämde med syftet på arbetet samt att en av artiklarna visade sig vara 

en meta-analys.  

 

Analysmetod 
 
Analysen har skett med deduktiv ansats. Vi har använt oss av Fribergs, (2006) mall för 

faserna i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier, se figur 1. Denna mall är utarbetad för 

kvalitativa artiklar, men stämde väl in på hur det går att sammanställa material som genom 

kvantitativa studier beskriver ett kvalitativt fenomen. De valda artiklarnas resultat lästes noga 

igenom av båda författarna.  
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Denna procedur gjordes ett flertal gånger för att på så sätt få djupare förståelse för vad 

forskarna hade kommit fram till (Forsberg och Wengström, 2008). 

Artiklarnas resultat översattes till svenska. Vid vidare genomläsning kunde det urskiljas 

återkommande teman som i sin tur kunde sammanfattas i fyra copingstrategier. Dessa 

copingstrategier var: active avoidance coping strategie, passive avoidance coping strategie, 

active confrontive coping strategie och meaningbased coping strategie. Dessa användes som 

ett raster. Från alla artiklar identifierades likheter och skillnader, för att på så sätt ytterligare 

kunna kategorisera in resultatet under de fyra copingstrategier som identifierats. I active 

confrontive coping strategie framkom sex underkategorier. 

En femte kategori identifierades och benämns som accepting responsibility. Denna kategori 

gick inte att underordna till någon av de fyra copingstrategierna och redovisas därför separat. 

Specifika könsskillnader identifierades också och redovisas under egen rubrik i resultatet. 

Författarna har valt att behålla de engelska benämningarna för de olika copingstrategierna för 

att undvika att förlora innebörden, vilket bedömdes kunna ske vid en översättning till svenska. 

 
Figur 1 Faser i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier (Friberg, 2006, sid.109). 
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Resultat 
 
Könsskillnader 

Flera av studierna visade att kvinnor över lag använde sig av fler copingstrategier än män 

(Wedewards-Prattke & Gass-Sternas,1992; Schmidt, Christensen & Holstein, 2005a, 

Peterson, Newton, Rosen & Skaggs, 2006a, Peterson, Pirritano, Christensen & Schmidt, 

2008). Enligt Peterson et al. (2008) visade det sig att kvinnor över lag hade högre nivåer av 

personliga, sociala och äktenskapliga kval relaterat till parets infertilitetsproblematik än män. 

Detta resulterade i att kvinnor använde sig betydligt oftare och i större utsträckning av olika 

copingstrategier. Detta var sannolikt förknippat med att kvinnorna upplevde mer oro och 

stress och var mer känslomässigt plågade än männen och därmed hade ett större behov av 

copingstrategierna för att kunna hantera och minska dessa bekymmer (Peterson et al., 2008). 

Även i Lechner, Bolman & Van Dalens studie (2006) framkom det att kvinnan var den i 

relationen som känslomässigt mådde sämst av mannen och kvinnan vid en infertilitetsdiagnos.  

Den viktigaste aspekten av infertiliteten var att kvinnan uttryckte en stark önskan om att få ett 

barn. För mannen däremot var det viktigaste att uppfylla ”åliggandet” i sin mansroll och att 

tillfredställa den sociala pressen att få barn (Hjelmstedt, Andersson, Skoog-Svanberg, Bergh, 

& Boivin, 1999). Enligt Schmidt, Holstein, Christensen & Boivin, (2005b) upplevde kvinnan 

oftare än mannen att infertiliteten hade fört paret närmre varandra och att barnlösheten hade 

stärkt parets relation. 

 

Hjelmstedt et al. (1999) påvisade i sin studie att både män och kvinnor rapporterade att deras 

relation snarare hade förbättrats än raserats av parets infertilitet. Orsaken till detta var att 

infertiliteten hade resulterat i en närmre relation och en större känslomässig närhet mellan 

mannen och kvinnan. I Hjelmstedts et al. studie (1999) var det endast männen som uttryckte 

en oro för sin partners reaktioner på infertiliteten. Ingen av kvinnorna i studien uttryckte 

någon oro för sin mans känslor inför infertiliteten. Detta härleddes till att vara en effekt av att 

mannen hade en mer utpräglad beskyddarinstinkt än kvinnan. 

 
Active avoidance coping strategie  

En person som använder sig av active avoidance coping strategie försöker aktivt att hålla sina 

känslor förknippade med barnlösheten för sig själv. Genom att dölja sina känslor och undvika 

att tala med andra om sitt problem, ger det en möjlighet att personligen undvika ämnet, men 

även att slippa erkänna för andra att det faktiskt existerar (Davis & Dearman,1990; Wedeward 
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et al., 1992). Denna copingstrategi har i studier bl.a. beskrivits som att den infertila mannen 

eller kvinnan, undviker barn och gravida för att inte bli påminda om deras egen barnlöshet. 

Detta kan även innebära att personen aktivt lämnar rummet när andra pratar om graviditeter 

eller barn (Schmidt et al., 2005a; Peterson,et al., 2008). Det kan också vara så att mannen eller 

kvinnan undviker människor och aktiviteter som påminner honom/henne om infertiliteten, att 

aktivt till exempel undvika att närvara vid familjetillställningar med släkt och vänner (Davis 

et al., 1990; Schmidt et al., 2005a; Peterson et al., 2008). Enligt Hjelmstedt et al. (1999) var 

det främst kvinnor som uttryckte avundsjuka gentemot andra kvinnor eller par som hade barn. 

Active avoidance coping strategie  kan även innebära att mannen eller kvinnan hittar ett 

substitut för att ersätta det uteblivna föräldraskapet. Detta substitut kan exempelvis vara att 

hålla sig sysselsatt genom att engagera sig i sitt arbete eller andra aktiviteter, såsom hobbies, 

för att håll tankarna ifrån sig och på så sätt aktivt undvika att påminnas av barnlösheten 

(Davis & Dearman, 1990; Schmidt et al., 2005a; Peterson et al., 2008). Active avoidance 

coping strategie kan enligt Schmidt et al. (2005a) också visa sig genom att mannen uppvisar 

en ovilja att delta vid olika utredningar och behandlingar som kan bli aktuella för paret.  

 

Peterson et al. (2008) visade i sin studie att denna copingstrategi tydligt var förknippad med 

personliga, sociala och äktenskapliga bekymmer och oro för både mannen och kvinnan. 

Resultatet från en prospektiv cohortstudie utförd i Danmark påvisade liknade resultat, 

nämligen att denna copingstrategi inte gagnade äktenskapet. Denna copingstrategi visade sig 

bryta ner paret istället för att stärka paret. Ju mer active avoidance coping strategie som paret 

använde sig av, desto mer ångest, depression och negativa känslor upplevde paret (Schmidt, 

Holstein Christensen & Boivin, 2005b). Enligt Peterson, Newton & Rosen, (2006b) använde 

sig kvinnor mest av active avoidance coping strategie. Denna strategi var den som hade 

starkast korrelation till förhöjd infertilitetstress hos både män och kvinnor. Detta resulterade i 

att den äktenskapliga tillfredställelsen minskade för både mannen och kvinnan (Peterson et 

al., 2006b). 

 

Peterson et al. (2008) visade i sin studie att om en av parterna i relationen i stor utsträckning 

använde sig av denna copingstrategi, ledde detta till att den andra personen fick förhöjda 

nivåer av social och äktenskaplig oro och bekymmer. Om både mannen och kvinnan använde 

sig av denna strategi kunde resultatet bli att båda fick en känsla av minskat stöd från sin 

partner. Fynden från studien visade hur viktigt det var att förstå de olika copingstrategier som 

sågs och hur de påverkade parets relation positivt eller negativt (Peterson et al., 2008). 
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Peterson et al. (2006a) tog i sin studie upp self-controlling, ett begrepp som också är tillhör 

active avoidance coping strategie. Denna variant av copingstrategin användes enligt studien 

av 20% utav undersökningsgruppen. Self-controlling går, som tidigare redovisats ut på att 

personen håller sina känslor för sig själv och undanhåller från andra hur dåligt hon/han mår, 

för att på alla sätt och vis inte låta känslorna påverka andra saker i livet. Ett nyckelsamband 

som hittades i studien var att då kvinnan använde sig av höga nivåer av känslomässig self-

controlling och där mannen i sin tur visade upp låga nivåer av denna copingstrategi, ledde det 

till att dessa par levde med högre nivåer av infertilitetsstress och depression, än de par där 

kvinnan använde sig av denna copingstrategi i låg utsträckning. Peterson et al. (2006a) drog 

med hjälp av sitt resultat från studien slutsatsen att denna kombination av copingstrategi 

drastiskt ökade risken för infertilitetsstress och depression hos paret och att äktenskapets 

välmående påverkaes negativt. Ett undantag var dock, om kvinnan använde sig i låg 

utsträckning av self-controlling och mannen i hög grad, upplevde paret mindre stress och 

depression. Orsaken tolkades vara att detta är det traditionella sättet att fungera på för en man 

och kvinna (Peterson et al., 2006a). Vanligtvis är mannen mindre benägen att vilja diskutera 

parets problem, medan kvinnan traditionellt vill prata med mannen och andra personer om 

deras bekymmer (Peterson et al.2006a; Peterson et al., 2006b). Self-controlling visade sig i en 

annan studie också vara mest använd utav män (Peterson et al., 2006b). Wedeward & Gass-

Sternas (1992) såg i sin studie att self-controlling var en copingstrategie som kvinnan eller 

mannen använde sig av då personen kände sig mycket påverkad känslomässigt och hade höga 

nivåer av stress och oro. Denna copingstrategie var enlig Wedeward & Gass-Sternas (1992) 

relaterad till höga nivåer av spänning, oro, depression och nedstämdhet. 

Sambandet mellan höga nivåer av self-controlling, infertilitetsstress och depression kunde 

enligt Peterson et al. (2006a) förklaras av att när kvinnan eller mannen inte ville prata om 

infertiliteten med sin partner eller med andra så fanns det en risk att båda parter inte kände 

stöd från den andre i relationen.  

 

Schmidt et al. (2005a) undersökte i sin studie, relationen och sambandet mellan copingstrategi 

och socialgrupp hos infertila par i Danmark. Denna studie visade att ju lägre socialklass 

personen kom ifrån, desto mindre använde sig männen och kvinnorna av active avoidance 

coping strategie. Personer från de högre socialgrupper använde sig istället oftare av active 

avoidance coping strategie än kvinnor och män från de lägre socialgrupperna. Detta resultat 

kunde enligt Schmidt et al. (2005a) förklaras av att människor från högre socialgrupper var 

mer benägna att använda sig av sitt arbete som en copingstrategi, på grund av att de upplevde 
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sina arbeten som mer flexibla och stimulerande och att kvinnan eller mannen gärna gick till 

sitt arbete eller hade en annan aktivitet för att skingra tankarna.  

 

Passive avoidance coping strategie  

Passive avoidance coping strategie skiljer sig åt från active avoidance strategie på det viset 

att denna strategi går ut på att mannen/kvinnan i det tysta hoppas på att ”ett mirakel” skall 

inträffa och att det enda som finns att göra är att vänta och se (Schmidt et al. 2005a; Peterson 

et al., 2006a; Peterson et al., 2008). Mannen eller kvinnan ägnar sina tankar åt att fantisera 

och önska hur det hela skulle kunna sluta lyckligt, att en graviditet snart kommer att infinna 

sig. Denna copingstrategi kan även yttra sig som att personen försöker att glömma allt som 

har med barnlöshet att göra, genom att till exempel undvika att läsa eller lyssna på sådant som 

har med infertilitet att göra (Schmidt et al., 2005a). Passiva avoidance coping strategie är 

väldigt passiv och osynlig i sitt sätt, vilket gör att kvinnan eller mannen kanske inte ens är 

medveten om att dess partner hanterar sin infertilitetsstress på detta sätt ( Peterson et al., 

2008).  

 

Enligt Peterson et al. (2008) gav denna copingstrategi upphov till att både mannen och 

kvinnan mådde relativt bra i sin relation. Denna studie kunde inte påvisa att mannens eller 

kvinnans användning av denna strategi på något sätt skulle öka den andra partnerns 

upplevelse av stress och oro angående parets infertilitet. Resultaten att denna copingstrategi 

till och med minskade de äktenskapliga bekymren och gav upphov till att mannen bland annat 

kände mindre oro och svårighet att bemästra situationen (Peterson et al., 2008).  

Även i studien genomförd av Hjelmstedts et al. (1999) framkom att mannen mådde bättre av 

passive avoidance coping strategie där resultatet även visade att mänen blev mindre 

bekymrade och oroliga inför parets infertilitet när han antog en passiv distanserande 

copingstrategi. Distansering är en passive avoidance coping strategi som beskrivs som en 

strategi där män distanserar sig själva från infertiliteten, medan deras partner inte gör det 

(Peterson et al., 2006a). Dessa män tar lätt på situationen, vägrar bli engagerade i infertiliteten 

och fortsätter att leva sina liv som om inget har hänt (Peterson et al., 2006a). 

 

I Peterson et al. (2006a) studie undersökte forskarna hur distansering vid infertilitet kunde 

påverka det infertila parets infertilitetsstress. Denna studie visade att par som använde sig av 

distansering, det vill säga fortsatte att leva sitt liv som vanlig, fick betydligt högre 

infertilitetsstress än om paret använde sig av andra copingstrategier. Ett liknande resultat 
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visade sig i en studie genomförd av Wedeward et al. (1992) där det framkom att escape-

avoidance (som beskrivs som en variant av passiv avoidance coping strategie), är en negativ 

copingstrategi som var kopplat till känslor som oro och ångest, depression, ilska och 

förvirring och således var relaterat till negativa hälsokonsekvenser. Även Lechner et al. 

(2006) uppgav i sin studie att det infertila paret som använde sig av passive coping strategie 

och samtidigt var missnöjda med det sociala stödet upplevde mer oro, bekymmer och kval än 

de par som antog en active coping strategie. I Peterson et al. studie (2008) framkom som 

tidigare redovisat att passive avoidance coping strategie gav paret en välfungerande och sund 

relation.   

 

Enligt Wedeward et al. (1992) använde sig det infertila paret av passive avoidance coping 

strategie mindre och mindre desto längre tid som paret haft kännedom om sin infertilitet. 

Peterson et al. (2006a) fann i sin studie att distansering användes av 20 % av männen och 

upplevdes som särskilt svår för kvinnan. Detta resulterade i att kvinnan fick höga nivåer av 

stress och depression. Peterson et al. studie (2006a) visade även att då männen använde sig 

inkonsekvent utav denna copingstrategi, resulterade detta i att kvinnan signifikant upplevde 

mindre stress och depression. Att kvinnans nivåer av stress och depression ökade när mannen 

använde distansering tolkade forskarna, Peterson et al. (2006a), som att kvinnan inte kände att 

hon hade stöd från sin man, som hanterade infertiliteten genom att bagatellisera den. Den 

copingstrategi som ens partner valde var alltså inte alltid den bästa för den andre parten i 

förhållandet. 

 

Enligt Schmidt et al. (2005a) visade det sig att män och kvinnor som kom ifrån lägre 

socialgrupper oftare använde sig av passive avoidance coping strategie än par i andra 

socialgrupper. Studien påvisade att den copingstrategi som användes av mannen eller kvinnan 

kunde vara ett arv från det sociala nätverk och den referensgrupp man levde i. Personer från 

lägre socialgrupp hade mer naturlig kontakt med barn, genom att de hade fler vänner, kollegor 

och familjemedlemmar som hade barn, jämfört med män och kvinnor från högre socialgrupp. 

Med detta sociala nätverk runt omkring sig, pratade kvinnor och män från de lägre 

socialgrupperna mer naturligt om barn och graviditet (infertilitet), samt att de från tidig ålder 

lärde sig hantera situationer där graviditeter och barn diskuterades. Kvinnor och män ifrån de 

lägre socialgrupperna kände sig därför inte tvingade att undvika sådana situationer.  
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Active confronting coping strategie 

Active confronting coping strategie innebär att personen aktivt försöker hantera sin infertilitet 

genom att ge utlopp för sina känslor, att acceptera sympati och förståelse från andra eller att 

be till exempel föräldrar och vänner eller andra barnlösa par om råd (Schmidt et al., 2005a; 

Peterson et al., 2008). Par som använder sig av denna copingstrategie, konfronterar stressen 

kring infertiliteten aktivt i ett försök att minska stressen (Peterson et al., 2008). 

Copingstrategin innebär även att personen aktivt söker kunskap om infertilitet (Schmidt et al., 

2005a; Peterson et al., 2006a). Active confronting coping strategie kan även innebära att 

mannen/kvinnan väljer att ha en nära relation till någon annans barn, till exempel syskonbarn. 

Paret kan också börja tänka på olika alternativ att bli föräldrar såsom fosterbarn eller 

adoption. Andra sätt kan vara att leva så hälsosamt som möjligt eller att använda humorn som 

en copingstrategi (Schmidt et al., 2005a).  

 

För män som använde active confronting som copingstrategi ledde det till hög äktenskaplig 

tillfredställelse (Schmidt et al., 2005b). Enligt Peterson et al. (2006b) använde sig kvinnor i 

högre utsträckning än män av denna strategi. Lechner et al. (2006) och Wedeward et al. 

(1992) visade i sina studier att denna copingstrategi förknippades med att kvinnan och 

mannen fick minskade nivåer av infertilitetsstress, mindre nedstämdhet och andra 

känslomässiga kval.  

 

Schmidt et al. (2005a) undersökte i sin studie vilka copingstrategier män och kvinnor från 

olika socialgrupper använde sig av. Det framkom att active confronting coping strategie var 

den strategi som företrädesvis användes av kvinnor från de lägre socialgrupperna jämfört med 

kvinnor från högre socialgrupper. Män från medelklassen använde sig däremot oftare av 

denna strategi än män från de lägre socialgrupperna . 

 

Planful problem-solving  

Mannen eller kvinnan som använder sig av planful problem-solving som copingstrategi 

försöker aktivt att finna en lösning på problemet. Denna strategi användes företrädesvis av 

män men minskade infertilitetsstressen hos både män och kvinnor. Tillfredställelsen i 

äktenskapet ökade då denna strategi användes (Peterson et al., 2006). Även Wedeward et al. 

(1992) uppgav att planful problem solving gav mindre stress och ångest och hade en positiv 

påverkan på paret vid en infertilitetsproblematik. 
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Seeking social support 

I en svensk studie av Hjelmstedt et al. (1999) framkom det att nästan 50 % av männen inte 

hade anförtrott någon om parets infertilitetsproblem. Det fanns dock inte något i denna studie 

som visade på att ökat socialt stöd skulle hjälpa mannen att hantera sin infertilitet på ett bättre 

sätt. Hjelmstedt et al. (1999) studie visade även att kvinnor fick mer socialt stöd än männen då 

paret levde med en infertilitetsproblematik. Enligt Peterson et al. (2006b) sökte kvinnor, i 

högre utsträckning än män, social support men det framkom också att både män och kvinnor 

valde att använda sig av just denna copingstrategi allra mest. I Peterson et al. (2006b) 

framkom att genom använda sig av seeking social support som copingstrategi minskade 

infertilitetsstressen hos både män och kvinnor och tillfredställelsen i äktenskapet ökade. I en 

senare studie av Peterson et al. (2008) framkom det att active confronting coping strategie gav 

ökad infertilitetsstress hos både män och kvinnor och att i de förhållanden där kvinnan 

använde sig av denna strategi var det mannen som upplevde ökad stress. Peterson et al. (2008) 

visade även i sin studie att när mannen däremot var den som var mer aktiv inför parets 

infertilitet resulterade detta i att kvinnans personliga och äktenskapliga oro och bekymmer 

minskade. Om det var kvinnan som använde sig av denna copingstrategie fick mannen istället 

högre nivåer av oro och bekymmer. Detta kunde förklaras av att kvinnan aktivt sökte råd från 

andra i samma situation, familj och vänner, medan männen valde att hålla sina känslor inom 

sig, vilket resulterade i att mannen blev mer plågad och stressad. Infertilitet är ett mycket 

privat och känsligt ämne och när det finns olika uppfattningar hos paret om vad som bör och 

inte bör diskuteras med andra kan det leda till äktenskapliga konflikter. Hos ett par där dessa 

olika sätt att hantera situationen på, öppet diskuteras kan detta leda till att en öppen konflikt 

uppstår. Detta kan i sin tur leda till disharmoni i relationen om paret inte kan enas om hur de 

skall hantera detta (Peterson et al., 2008). Även enligt Schmidt et al. (2005b) påverkades 

äktenskapet negativt och relationen mellan mannen och kvinnan skadades hos par där mannen 

höll parets infertilitet och dess behandling hemligt.    

 

Regaining control 

I en studie av Davis och Derman, (1990) framkom det att en del kvinnor upplevde att de 

förlorat kontrollen över sin kropp på grund av infertiliteten. Ett sätt att återfå kontrollen kunde 

då vara att sätta en tidsgräns för infertilitetsbehandlingen och om kvinnan inte blev gravid 

inom en viss tid gjorde paret upp en plan för att gå vidare i livet ändå. Ett annat sätt att återfå 

kontrollen kunde vara att tänka positivt, att resultatet av behandlingen skulle bli bra (Davis & 

Dearman, 1990). Andra upplevde att de kunde återfå kontrollen genom att aktivt söka 
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kunskap om både infertilitet och olika behandlingsalternativ (Davis & Dearman,1990; 

Schmidt et al., 2005a). Den informationssökande copingstrategin visade sig dock leda till 

ökad nedstämdhet relaterat till infertiliteten hos män (Hjelmstedt et al., 1999). 

 

Being the best 

Att vara bäst kan likställas med att återfå kontrollen. I Davis och Dearmans (1991) studie 

framkom att kvinnor, på grund av sin infertilitet, upplevde att de förlorat sin självkänsla. Ett 

sätt att återfå lite av det förlorade självförtroendet kunde exempelvis vara genom att återta 

kontrollen och bli ”bäst” inom något annat område. Genom att ha kontroll på sin vikt, 

utseende och sitt uppträdande upplevde kvinnan hon kunde hantera situationen. Även den 

sexuella relationen påverkades vid en infertilitetsproblematik och en del kvinnor beskrev hur 

de försökte vara ”bäst ”sexuellt, klä sig sexigt eller ordna romantiska tillställningar för att på 

så vis kompensera sin andra ”brister”. 

 

Giving in to feelings 

I studien genomförd av Davis och Dearman (1990) framkom att många kvinnor tillät känslor 

av sorg och frustration. Kvinnorna beskrev att gråten lindrade och att de kände sig bättre 

rustade för att ta tag i problemen efter att ha gett efter för sorgen. En del kvinnor beskrev att 

de när de kände sig deprimerade tillät de sig själva att strunta i vissa uppgifter, som till 

exempel städning, och på detta sätt istället ägna sig åt sig själv. 

 

Sharing the burden 

Enligt Davis och Dearman (1990) delade kvinnorna sin börda med mannen. De flesta kvinnor 

i studien antog att detta stärkte deras förhållande. Många kvinnor fann att det hjälpte att tala 

med andra kvinnor som även själva hade gått igenom en infertilitet utredning och faktiskt 

blivit gravida. Genom dessa samtal fick de nytt hopp om att de själva skulle bli gravida. Det 

var till stor hjälp att få diskutera sin besvikelse, oro, frustration och även hopp med individer 

som brydde sig (Davis et al., 1990).  

 

Meaningbased coping strategie  

Personen som använder sig av meaningbased coping strategie försöker att tänka på 

infertiliteten på ett positivt och lätt sätt (Schmidt et al., 2005a; Peterson et al, 2008).   

Kvinnan eller mannen försöker att finna andra mål i livet och söker ”en mening” med att man 

har svårigheter att få barn. Likaså kan det finnas en religiös tanke kring infertiliteten och 
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kvinnan eller mannen ber till Gud om hjälp (Davis & Dearman, 1990; Schmidt et al., 2005a).

  
Kvinnor och män som använde sig av meaningbased coping strategi uppgav att deras 

erfarenhet av infertiliteten hjälpt dem att växa som människa i positiv bemärkelse (Davis & 

Dearman,1990; Schmidt et al., 2005a; Peterson et al., 2006a; Peterson et al., 2008). 

I Peterson et al. (2008) studie framkom att när kvinnan använde sig av denna copingstrategi 

minskade detta hennes personliga, sociala och äktenskapliga bekymmer och oro, samtidigt 

som mannens välbefinnande ökade. I motsats till detta visade studiens resultat att när mannen  

använde sig i större utsträckning än kvinnan av denna strategi, ökade kvinnans bekymmer och 

oro. I Davis och Dearmans (1990) studie framkom att kvinnorna försökte se fördelarna med 

att inte skaffa barn; slippa föräldraansvar, diska nappflaskor mm. 

Enlig Schmidt et al. (2005a) användes meaningbased coping strategie oftare av kvinnor från 

de lägre socialgrupperna, detta sågs dock inte hos männen i dessa socialgrupper. 

 

Accepting responsibility  

Accepting responsibiliy innebär att personen uppfattar att orsaken till infertiliteten ligger hos 

personen själv och hon eller han söker svaret på hur hon/han kan korrigera felet för att 

problemet skall försvinna. Uttryck som att kvinnan eller mannen ”bannar och kritiserar sig 

själv” eller att man tycker att man ”får skylla sig själv” eller ”skall göra saker annorlunda 

nästa gång” beskriver denna copingstrategi särdrag . Par som använde sig av denna 

copingstrategi, skuldsatte sig själva för infertiliteten och upplevde den högsta stressen och 

mådde allra sämst i sitt äktenskap (Peterson et al., 2006a; Peterson et al., 2006b). Även 

Wedeward och Gass-Sternas (1992) såg i sin studie att accepting responsibility var associerad 

med mer depression och känslomässiga kval hos mannen och kvinnan. 

 

Peterson et al. (2006a) resultat visade att när både mannen och kvinnan i hög grad tog på sig 

ansvaret för infertiliteten så ledde detta till att båda kände signifikant högre nivåer av 

infertilitetsstress i jämförelse med par som valde andra copingstrategier. Om en av parterna 

inte tog på sig skulden tenderade detta till att minska stressen på paret och deras kvalité på 

äktenskapet ökade. Därför är det viktigt att poängtera att det allra bästa var om ingen utav 

parterna tog på sig skulden. Detta medförde då att stressen minskade och var alltså det mest 

positiva för mannens och kvinnans äktenskap (Peterson et al., 2005a). 
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Om kvinnan antog en hög nivå av accepting responsibility och mannen antog en låg nivå, 

resulterade det i att kvinnan visade på höga nivåer av depression. I motsats till detta mådde 

kvinnan bättre och uppvisade lägre nivåer av stress, om det var mannen som antog denna 

copinstrategi i hög grad (Peterson et al., 2006a). Enligt Peterson et al. (2006b) var Accepting 

responsibility den minst använda copingstrategin av både män och kvinnor. 

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Pilotsökning 

Projektet startade med syftet att kartlägga forskning kring mannen och kvinnans relation vid 

infertilitet. Ett tjugotal sökord användes inledningsvis för att ringa in ämnet. Förutom 

infertility användes bland annat följande sökord: relationship, marital, benefit, adjustment, 

satisfaction, costs, childlessness, stress, dysfunction samt experience. Det visade sig dock vid 

pilotsökningen att det skulle bli problem att hitta tillräcklig mängd forskning med denna 

inriktning. Vår sökning och sökorden inriktades på begreppet coping. Detta ledde till att ett 

nytt syfte formulerades.  

Systematisk sökning 

Både fritext och ämnesordsökning utfördes i valda databaser. I PsychoINFO blev 

sökresultaten brusiga och svårbearbetade med fritextsökningen, vilket resulterade i att en 

ämnesordsökning användes. Vid ämnesordsökning i PubMed och Cinahl visade det sig att 

många titlar av intresse försvann. Däremot gav fritextsökning i PubMed och Cinahl ett 

adekvat sökresultat.  

Efter hand under sökningen, började samma titlar återkomma i de olika databaserna. Detta 

tolkades som att forskningen inom ämnet ringats in. 

De artiklar som ej fanns i fulltext i samtliga databaser eftersöktes via högskolan i Kalmar, 

Linköpings Universitetsbiblioteket samt sjukhusbiblioteket i Kalmar. Svårigheter uppstod i 

och med att tillgången på artiklar i fulltext i PsychINFO var begränsad. Mailkontakt togs med 

olika universitet i USA för att om möjligt erhålla de titlar som ej var tillgängliga via Kalmar 

och Linköping. Efter uppgifter vi fick från universiteten i USA visade det sig att sökningen i 

PsychINFO inte givit enbart rena empiriska studier utan även monografier och annan 

litteratur. På grund av en monografis omfattning relaterat till den tid som fanns till förfogande 

för detta arbete exkluderades dessa. Genom att monografier uteslöts begränsades resultatet i 
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denna litteraturstudie. För att begränsa materialet exkluderades forskning som inte har utförts 

i västvärlden. Denna begränsning gjordes trots att exempelvis Nassari (2000) uppger att det 

inte finns någon skillnad i mannens och kvinnans känslomässiga upplevelse av barnlöshet 

mellan olika kulturer. Enligt Nassari (2000) visar ett barnlöst par i Iran samma sociala 

reaktionsmönster och stressymtom som par i västvärlden. Dock fanns språkliga begränsningar 

som gjorde att detta exklusionskriterium valdes. Övriga exklusionskriterier valdes på grund av 

att resultaten i dessa studier inte kan överföras till det sammanhang syftet ska beskriva.  

Ett av inklusionskriterierna var artiklar från 1990 och framåt. Vid den slutliga sökningen och 

efter den kritiska granskningen drogs slutsatsen att tidsspannet kunde utökats med artiklar 

från 1980-talet eftersom dessa lite äldre studier återkommer som referenser i artiklar även från 

2000-talet. Dock har det visat sig att vårt resultat inte skulle ha påverkats nämnvärt.  

Resultatet grundar sig på till största del på kvantitativ forskning, endast en av artiklarna var 

kvalitativ. Detta var något förvånande, då ämnet kan upplevas som ett kvalitativt 

forskningsområde. Detta kan beror på att området studerats från ett psykologiskt perspektiv 

där kvantitativa ansatser är mer vanligt förekommande . 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden innebär att fusk och ohederlighet ej får äga rum inom forskning. 

Överväganden vid urval och presentation av resultatet bör ske enligt de etiska riktlinjer som 

finns (Forsberg & Wengström, 2008).  

Ovanstående riktlinjer har iakttagits under arbetet med denna litteraturstudie.  I denna studie 

har alla artiklar tagits med som kunde relateras till syftet. Alla resultat har objektivt granskats 

av båda författarna.  

Alla artiklar uppger inte tydligt att de blivit godkända av etisk kommitté. Dessa har 

inkluderats då de är publicerade av erkända vetenskapliga tidskrifter och detta innebär att 

studierna har blivit granskade av en etisk kommitté. 

 

Resultatdiskussion 

Fertilitet är för både mannen och kvinnan en grundläggande drift som för individen är nära 

sammankopplat med bland annat självkänsla och könsidentitet (Lalos,1993). Önskan och 

motiven till att en man och en kvinna önskar sig barn finns på många olika plan där 

omedvetna och medvetna motiv styr kvinnans och mannens strävan efter fortplantning. När en 

kvinna och en man ställs inför en infertilitetsproblematik resulterar det i att paret står inför en 

omfattande livskris som ofta har ett utdraget förlopp (Lalos, 2000). Syftet med denna litteratur 
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studie är att beskriva hur par med infertilitetsdiagnos hanterar sin relation/tillvaro med hjälp 

av copingstrategier. Huvudresultatet visar att de infertila paren använder sig av fyra olika 

copingstrategier och en undergrupp till dessa copingstrategier. Resultatet visar bland annat det 

som Lalos (2000) även beskriver i bakgrunden, att infertilitet är en livskris som påverkar 

kvinnan och mannen på många plan, inte bara fysiskt, utan även psykiskt och existentiellt.  

För att kunna hantera denna situation krävs det att paret hittar en individuell, men även 

gemensam handlingsstrategi som kan bemästra denna livskris (Imeson & Mc Murray,1996). 

Flera av studierna i resultatet visar på att kvinnan använder sig av fler copingstrategier än 

mannen (Wedeward et al., 1992; Peterson et al., 2006; Schmidt et al., 2005). Detta kan 

förklaras av att kvinnan reagerar starkare, mer emotionell och upplever mer stress vid 

infertilitet än vad mannen gör (Hjelmstedt et al., 1999). Flera av studierna visar även på att 

kvinnor reagerar känslomässigt starkare än män på parets infertilitet och att kvinnor har 

överlag en starkare barnlängtan än män. (Wedeward et al., 1992; Schmidt et al., 2005a; 

Peterson et al., 2006a). Det är således viktigt att förstå att mannen och kvinnan hanterar 

situationen på olika sätt och att den copingstrategie som fungerar bra för den ena parten i 

förhållande, kanske inte passar den andra. I arbetet som barnmorska eller läkare är det viktigt 

att vara medveten om dessa copingmönster, för att på så sätt i större utsträckning kunna hjälpa 

paret att själva se sambandet mellan hur mannen och kvinnan mår psykiskt och hur de väljer 

att hantera sin situation (Peterson et al., 2008).  

 

I resultatet framkom bland annat en variant av copingstrategin  active avoidance coping 

strategi. Denna variant som benämns Self-controlling går ut på att personen håller sina 

känslor för sig själv och inte låter andra se hur dåligt han eller hon mår (Peterson et al., 

2006a). Denna strategi används enlig Peterson et al. (2066b) främst av män. Då kvinnor 

använder sig av denna strategi i hög utsträckning, blir den gemensamma reaktionen hos paret 

att de upplever höga nivåer av infertilitetsstress och nedstämdhet (Peterson et al., 2006a). Det 

är uppseendeväckande att om det istället är mannen som i hög grad använder sig av 

selfcontrolling, resulterar detta i att paret upplever lägre nivåer av stress och depression. 

Detta, för mannen traditionella sätt att hantera stress på, antas vara anledningen till att paret då 

mår bättre (Peterson et al., 2006a). 

Det är kanske inte så överraskande att denna copingstrategi främst används utav mannen, utan 

det som är förvånande är att våra traditionella könsroller är så hårt förankrade, att kvinnan 

mår bättre om mannen håller sig till sin traditionellt lite mer inbundna roll. Det är märkligt att 
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vi i en tidsålder som präglas av en strävan efter jämlikhet i en krissituation reagerar enligt 

gamla könsrollstraditioner.  

 

Den andra copingstrategin som framkommer i resultatet är passive avoidance coping 

strategie. Resultatet från olika artiklar motsäger varandra till viss del när det gäller denna 

copingstrategi. I Peterson et al. studie (2008) visade resultatet på att denna copingstrategi ger 

upphov till att paret mår relativt bra i sin relation och att denna strategi inte ökar den andra 

partnerns stress och oro. Två andra studiers (Wedeward et al, 1992; Peterson et al, 2006a) 

resultat påvisade dock det motsatta. Dessa studiers resultat visade istället att par som använder 

sig av passive avoidance coping strategie riskerar att uppleva signifikant högre nivåer av 

infertilitetsstress och att paret överlag mår dåligt, men att det främst är kvinnan som far illa 

när mannen använder sig av passive avoidance copings strategie. Då mannen bagatelliserar 

parets infertilitet känner kvinnan att hon inte har något stöd från mannen. 

Slutsatsen tycks vara att den copingstrategi som passar för ena parten inte alltid är bra för den 

andra parten. Denna slutsats kan även styrkas av Hejlmstedt et al. (1999) studie som visade att 

mannen blev mindre orolig och stressad inför infertiliteten när han använde sig av passive 

avoidance coping strategie. Det är intressant att se att studier kan uppvisa så skilda resultat 

som dessa gjorde. Detta kan tyda på att forskning kring människors beteende i olika 

livssituationer är mycket svårt, då forskarna har att handskas med svårmätta variabler som kan 

påverkas av många inre och yttre faktorer. 

 
Active confronting coping strategie är den tredje copingstategin. Som en del av denna strategi 

kan nämnas planful problem solving. Det är intressant att notera att då män använder sig av 

denna strategi, minskar infertilitetsstressen och har en positiv effekt på äktenskapet för båda 

parter. Det är tänkbart att genom att aktivt försöka lösa problemet ökar både mannens och 

kvinnans känsla av att återfå kontrollen över situationen (Peterson et al., 2006b). Genom att 

mannen engagerar sig och gör allt han kan för att lösa problemet kan han få en större känsla 

av att vara betydelsefull. Det är också tänkbart att då man aktivt engagerar sig i 

problemlösning och behandling blir känslan av teamwork starkare och infertiliteten blir en 

erfarenhet som får paret att komma varandra närmre (Peterson et al., 2006b).  

Männens sätt att förhålla sig till infertilitet är inte särskilt förvånande för den som arbetar 

kliniskt med infertilitetsproblematik och som ofta ser hur män distanserar sig själva från 

infertiliteten, håller känslorna för sig själva och försöker hitta en utväg för att på något sätt 

lösa problemet (Peterson et al., 2006b).  
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I resultatet beskrivs seeking social support som en strategi som både kan hjälpa men också 

stjälpa det infertila paret (Peterson et al., 2006b; Peterson et al., 2008). Enligt Peterson et al., 

(2006) minskar den infertila stressen och tillfredställelsen i äktenskapet ökar hos både män 

och kvinnor då de använder sig av denna strategi. Däremot framkom det i en senare studie av 

samma forskare (Peterson et al., 2008) att active confronting coping strategie gav ökad 

fertilitetsstress hos både män och kvinnor. Det är intressant att fundera över varför resultaten 

skiljer sig åt i dessa studier. Beror det på urvalet, vilka som deltagit eller kan det vara 

kulturella skillnader? Kan det bero på om undersökningen är gjord i början av en utredning 

eller då behandling pågått under lång tid? Ändrar sig behovet och upplevelsen av social 

support över tid? 

Under pågående behandling kan paret behöva social support genom att man får uppmuntran 

och hopp att behandlingen ska lyckas. Däremot då paret har insett att de inte kommer att bli 

med barn behövs stöttning för att kunna acceptera den definitiva förlusten och för att finna 

andra alternativ i livet utan barn (Lechner et al., 2006).  

Vi har även ställt oss frågan om det kan vara så att man kan komma till en punkt där den 

sociala supporten kan övergå till att bli en belastning. Man kanske inte vill diskutera sin 

infertilitet med släkt och vänner hur länge som helst utan istället föredrar att få vara ifred. 

 

Resultatet visade att då mannen använder sig i högre grad än kvinnan av meaningbased 

coping så ökar kvinnans bekymmer och oro. Möjligen kan detta bero på att män som försöker 

finna en ny mening med livet tidigare innan kvinnan är psykiskt redo att gå vidare. Detta kan 

vara en förklaring till att hennes oro och kval istället ökar. I dessa fall har copingstrategin en 

motsatt effekt än vad avsikten var från början. När även kvinnan har nått den fas där hon hittat 

en ny mening med livet, minskas hennes personlig, sociala och äktenskaplig kval vilket 

resulterar till att den gemensamma stressen minskar (Peterson et al., 2008).  

 
En annan tänkvärd aspekt är hur partnern påverkas av den andres copingstrategi. Till exempel 

framkom det att kvinnan mår bra om mannen tar på sig skulden och alltså använder sig av 

accepting responsibility som copingstrategi i högre grad än kvinnan. Samtidigt kunde 

forskarna konstatera att när både mannen och kvinnan i hög grad använder sig av denna 

copinstrategi, resulterar det i att båda upplever hög grad av infertilitetsstress. Detta kan tänkas 

bero på att de känner att det är svårt att stödja och prata med den andre då deras egen känsla 

av att vara skyldig till infertilitetsproblemet leder till att de ytterligare skuldbelägger sig själv 

(Peterson et al., 2006a).  
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Ett överraskande fynd i resultatet var Schmidt et al.(2005a) studie som beskriver hur kvinnor 

och män ifrån olika socialgrupper väljer att hantera en infertilitetsproblematik. Studien visade 

att forskarna kunde se ett starkt samband mellan vilken socialgrupp man tillhörde och på 

vilket sätt man valde att hantera infertilitet. Deras studie visade att vald copingstrategi hade 

sitt ursprung i vilket socialt nätverk mannen eller kvinnan tillhörde. Forskarna hade hypotesen 

att personer från högre socialklasser skulle använda sig av mer active confronting coping 

strategie och mindre active avoidance coping strategie. Som motsats till detta visade det sig 

att ju lägre socialgrupp personen kommer ifrån desto mer active confronting coping strategie 

använder kvinnan eller mannen sig av vid infertilitetsproblematik (Schmidt et al., 2005a). En 

hypotes kan vara att den välutbildade och välavlönade förväntas agera på ett visst sätt. De 

kanske har svårare att närma sig och hantera en infertilitet än den som är lågutbildad och 

lågavlönad. Personerna i de lägre socialgrupperna har mer naturlig kontakt med barn, genom 

att de har fler vänner, större familjer, än personer från de högre socialklasserna (Schmidt et 

al., (2005a). Den högavlönade och välutbildade väntar längre med att skaffa barn och omges 

ofta av ett socialt nätverk där barn inte tar en lika naturlig plats. Studien (Schmidt et al., 

(2005a) pekar på att vårdpersonalen inte får ta för givet att en person från hög social klass 

klarar en infertilitetsproblematik på grund av att de är välutbildade. Dessa personer kan ju 

snarare känna sig mer utlämnade då de kanske i högre grad har ett behov av att upprätthålla en 

lycklig och ”perfekt” fasad utåt och väljer därför att hålla problemen för sig själva.  

En erfarenhet från detta resultat kan vara att personer från de högre socialklasserna är i ett 

större behov av stöd och rådgivning hur de skall hantera sin infertilitet, särskilt när de umgås 

med vänner som är gravida eller har barn. I arbetet som barnmorska gäller det att se vilket 

behov personen kan tänkas ha och inte dra förhastade slutsatser efter yttre attribut och social 

bakgrund.   

 

Det är viktigt att professionen försöker ha en tillåtande attityd, som gör det lättare att samtala 

om känslor. Sharing the burden är en av de copingstrategierna som kan användas av det 

infertila paret och att få dela sina upplevelser med någon utomstående kan upplevas väldigt 

positivt (Davis & Dearman, 1990) 

 

Barnmorskan har i sitt uppdrag att arbeta enligt ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Detta 

innebär att hon skall ge den patient hon möter, en vård som bygger på vetenskap och 

beprövad erfarenhet i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Barnmorskans 
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kompetensområde omfattar många kompetenser, där bland annat kvinnans, men också 

mannens, sexuella och reproduktiva hälsa utgör en av dessa delkompetenser. Barnmorskan 

skall i sin profession kunna ge god vård innan och under barnafödande men även besitta 

kunskap att med varsam och professionell hand stötta paret vid en eventuell 

infertilitetsproblematik, utredning och behandling (Socialstyrelsen, 2006).  

 

I vårt arbete som barnmorskor kommer vi att möta kvinnan och mannen som förblir barnlösa 

och denna livssorg följer dem livet igenom. I Wirtberg et al.,(2006) studie beskriver forskarna 

hur livet ser ut 20 år efter misslyckad infertilitetsbehandling. Hälften av kvinnorna i studien 

uppger att de har upplevt en social isolering och som åter gör sig påmind då kvinnan närmar 

sig åldern för barnbarn. Detta blir väldigt tydligt när vänner och bekantas liv börjar kretsa 

kring barnbarnen. Ännu en gång blir dessa par påminda om deras infertilitet och självkänslan 

som de byggt upp under åren får sig åter en törn. 

 

Denna litteraturstudie visar att den barnönskan, som för de allra flesta ses som något 

fantastisk och självklart, snabbt kan förändras till att bli en ångestfyllt erfarenhet, som präglas 

av en känsla av maktlöshet och frustration. Detta är en del av kvinnan och mannens sexuella 

och reproduktiva hälsa och utgör en del i barnmorskans ansvars område. Problematiken 

försvåras av att ämnet tenderar att förbli dolt för andra än paret självt och därmed blir 

vårdpersonalens stödjande roll ännu mer uttalad.  

 
Konklusion 

Det infertila paret hanterar sin infertilitet genom olika copingstrategier. Dessa copingstraegier 

hjälper paret att bemästra en kris. Den valda copingstrategin påverkar inte bara personen som 

använder sig utav copingstrategin utan den påverkar i hög grad även den andra parten i 

relationen. Det är inte säkert att vald copingstrategi är den som egentligen är den bäst lämpade 

för paret. Genom att medvetandegöra detta samspel mellan copingstrategi och välbefinnande 

hos mannen och kvinna kan paret få större möjlighet att aktivt påverka hur de mår. 

För den som arbetar kliniskt med infertila par är det viktigt att ha kännedom om 

copingstrategier och dess inverkan på paret. På så vis kan man försöka stödja paren att tex 

komma bort från strategier som ökar stress och depression. Likaså kan man med hjälp av 

denna kunskap hjälpa paret att se hur den enes copingstrategi kan påverka den andre (Peterson 

et al., 2006a).  
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För att barnmorskor och övrig vårdpersonal ska kunna förstå parets upplevelser finns ett 

behov av mer kvalitativ forskning som beskriver det infertila parets svårigheter och hur de 

hanterar sin infertilitet.  
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