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Sammanfattning   
  

När den reproduktiva hälsan sviktar kan känslor av att vara mindre värd uppkomma och såväl 

manlighet som kvinnlighet är begrepp som tycks vara starkt knutna till människans förmåga 

att reproducera sig. Infertilitet är ett problem vilket uppstår i en relation. Trots detta har det 

under lång tid setts som ett kvinnligt problem. Studien syftar till att belysa fenomenet 

infertilitet ur mäns perspektiv och utgår från ett livsvärldsperspektiv. Totalt deltog sju män i 

studien, livsvärldsintervjuer genomfördes och materialet analyserades utifrån en 

fenomenologisk hermeneutisk ansats. Materialet mynnade ut i sammanlagt tolv subteman 

vilka resulterade i fyra stycken teman.   Framtidstro,  Intimitet,  Maktlöshet samt  Uthärdande 

tycks tillsammans stå för innebörden av fenomenet. Männen har ett behov av att finna 

strategier och på så vis öka känslan av att hantera och begripa den egna livssituationen vilket 

ses som en röd tråd genom resultatet. Männen tycks se sina upplevelser kring infertilitet som 

något positivt. De har intagit en ny roll och en stärkt relation till partnern belyses. Kopplingar 

till Antonovskys teorier kring KASAM kan ses och vikten av delaktighet betonas i resultatet. 

Diskussion förs även kring huruvida skillnader i bakomliggande orsaker till 

infertiliteten kan påverka resultatet.     

 Nyckelord:  Infertilitet, mäns perspektiv, livsvärldsperspektiv, KASAM, sexuell och reproduktiv 

hälsa, barnmorska samt upplevelser av fertilitet.   



 
 

Abstract  
  
When reproductive health is failing and feelings of being less worthy arise and both 

masculinity and femininity are concepts that seem to be strongly linked to man's ability to 

reproduce. Infertility is a problem which arises in a relationship. Despite this, it has for a long 

time been seen as a women's problem. The study aims to shed light on the phenomenon of 

infertility from men´s perspective and based on a life-world perspective. The study includes 

seven men, life-world interviews and material reviewed on the basis of a phenomenon logical 

hermeneutical approach. The material resulted in a total of twelve subthemes resulting four 

themes. Optimism in the future, Intimacy, Powerlessness and Persevering seem to stand 

together for the meaning of the phenomenon. The men have a need to find strategies and 

thereby increase the feeling of manage and comprehend their life situation. The men seem to 

see their experiences of infertility as something positive. They have taken on a new role and a 

stronger relationship with the partner is illuminated. Links with Antonovskys theories about 

KASAM can be seen and the importance of participation is emphasized in the outcome. There 

are also discussions on whether the differences in the underlying causes of infertility can 

affect results. 
 
 
 
Keywords: Infertility, men´s perspective, lifeworld perspective, KASAM, sexual and reproductive 

health, midwife and experience of fertility.   
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INLEDNING 
Infertilitet är ett hälsoproblem vilket främst har definierats och även behandlats som ett i 

första hand medicinskt problem. Vidare är infertilitet ett problem som uppkommer i en 

relation och det drabbar därmed två personer. Trots detta har infertilitet tidigare betraktats 

som och ansetts vara ett i första hand kvinnligt problem vilket torde kunna leda till att 

mannen förbises i möten med sjukvården. När den reproduktiva hälsan sviktar kan känslor 

av att vara mindre värd uppkomma och såväl manlighet som kvinnlighet är begrepp som 

tycks vara starkt knutna till människans förmåga att reproducera sig (Johansson, Berg, 

2005, ss. 5863 & Gottlieb, 2009, ss. 553564). Trots att fokus numer har förflyttats till att 

allt mer se hela paret så tycks dock studier genomförda utifrån mannens perspektiv delvis 

saknas. Det faktum att män såväl som kvinnor drabbas står nu klart men kanske kan deras 

sätt att hantera infertiliteten te sig olika? Vilka strategier använder sig män av och vilka 

behov har de? Nyfikenheten för området grundar sig i ett intresse för relationer i allmänhet 

samt föräldraskap i synnerhet. Detta gjorde att författarna redan i ett tidigt skede av 

utbildningen funderade kring fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv oberoende av 

bakomliggande orsak som område lämpligt att belysa. 

 
BAKGRUND 
I bakgrunden ges en beskrivning av infertilitet samt vanligt förekommande begrepp för ämnet. 

Infertilitet ur olika perspektiv presenteras och integreras med den tidigare forskningen vilken 

belyser området ur såväl män som kvinnors perspektiv. Vidare beskrivs hälsobegreppet och 

efter detta presenteras det salutogena synsättet genom Antonovskys teorier kring KASAM. 

Här efter följer en introduktion till huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa inom vars ram 

studien genomförs. Slutligen ges en beskrivning av barnmorskans hälsofrämjande roll.  

 
Infertilitet 
 

Definition, utredning och behandling av infertilitet 
Enligt World Health Organization (WHO) definition föreligger infertilitet då ingen graviditet 

uppkommit efter tolv månaders regelbundet sexuellt samliv utan preventivmedel (WHO, 

2013). Infertilitet betraktas av WHO som en sjukdom.  Cirka 10-15 % av gifta eller 

sammanboende par är infertila och vid utredning identifieras orsaken till infertiliteten hos 80-
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90 % utav de par som söker vård (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, Andersson, 2010, 235-245). 

Den bakomliggande orsaken till infertilitet uppskattas till en tredjedel bero på kvinnliga 

faktorer, en tredjedel på manliga eller en kombination av dem båda tillsammans. En åtskillnad 

görs när det talas om infertilitet vilken delas upp i primär och sekundär infertilitet (Bryman, 

2010, ss, 117-126). För ett par, vilka inte blivit gravida inom ett år trots upprepade oskyddade 

samlag, rör det sig om en primär infertilitet. Sekundär infertilitet innebär att ett par som 

tidigare har blivit gravida tillsammans upplever svårigheter vid ett andra försök till graviditet. 

Primär och sekundär infertilitet är ungefär lika vanligt förekommande i Sverige (Nygren, 

2010, ss, 113-116).  

 

I Sverige startas utredning av infertilitet när ett år av oskyddat samlag förflutit (Bryman, 

2010, ss, 117-126). Snabbare utredning kan tillämpas då kvinnan är över 35 år eller om 

misstanke om fertilitetsnedsättande faktorer finns. Förutsättning för utredning och behandling 

utav infertilitet är att båda parterna i paret medverkar. Den mest förekommande 

behandlingsmetoden vid infertilitet är In Vitro- Fertilisation (IVF) vilket innebär befruktning 

utanför kroppen (Arver, 2005b, ss, 25-35, Bergh, 2014, ss, 407-411). Inför IVF-behandling 

görs en utredning kring paret för att påvisa faktorer av betydelse inför behandlingen samt 

prognos för resultatet (Hillensjö, Nilsson, 2005, ss, 37-42). Missbruk, psykisk eller allvarlig 

medicinsk sjukdom beaktas i utredningen (Hillensjö, Nilsson, 2005, ss, 37-42 & Bryman, 

2010, ss, 117-126). Anamnesen inkluderar även eventuella tidigare- eller pågående sjukdomar 

(däribland STD), tidigare operationer, kvinnans blödnings- och 

ägglossningsmönster.  Dessutom kartläggs livsstilsfaktorer så som exempelvis rökning och 

över- eller undervikt. Även eventuella tidigare graviditeter, coitusfrekvens och spermaanalys 

undersöks (Hillensjö, Nilsson, 2005, ss, 37-42, Bryman, 2010, ss, 117-126, Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg, Andersson, 2010, ss, 235-245 ). Det primära målet med utredningen är att starta 

en behandling som skall resultera i ett barn; men utredningen syftar även till att identifiera en 

orsak till infertiliteten (Bryman, 2010, ss, 117-126). Eftersom WHO klassificerar infertilitet 

som en sjukdom (WHO, 2013) innebär det att de par som har behov utav IVF-

behandling skall ges möjlighet till det (Borgfeldt, et al, 2010, ss, 235-245). 3 % av alla barn 

som föds i Sverige gör det till följd av IVF-behandling (Gottlieb, 2009, ss, 553-564 

& Bryman, 2010, ss, 117-126). 
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Infertilitet ur ett samhälls- och individperspektiv  
Det råder stora skillnader gällande antalet medicinska behandlingar mellan olika regioner och 

länder (Bryman, 2010, ss, 117-126). I flera länder är behandling av infertilitet kontroversiellt 

och tillgängligheten till olika behandlingar styrs utav prioritering av sjukvårdens resurser. I 

Sverige finns prognoser där forskare indikerar att par som drabbas av infertilitetproblematik 

kommer att öka. Detta till följd av ökat Body Mass Index (BMI), positiva klamydiatester samt 

ökad ålder hos kvinnan vid första barnets födelse (Bryman, 2010, ss, 117-126).  Sett till det 

stora antalet drabbade och på vilket sätt infertilitet påverkar människor känns det inte helt 

avlägset att kalla det en folksjukdom. Infertilitet inverkar på människors livskvalitet och 

påverkar deras sociala relationer. Vidare påverkas såväl ekonomi som arbetssituation och 

infertilitet är därför ett angeläget område för Hälso - och sjukvården att prioritera. För många 

människor är det en självklarhet att kunna bilda familj när de vill (Bryman, 2010, ss, 117-

126). Något som kan tas för givet då de inte tidigare misstänkt eller reflekterat över att det kan 

vara svårigheter. När svårigheten att uppnå en graviditet visar sig kan de drabbade uppleva en 

existentiell kris vilken kan kännetecknas genom de olika traumatiska faserna; chock-, 

reaktions-, bearbetnings- samt nyorienteringsfasen. Paret kan under utrednings- och/eller 

behandlingstiden befinna sig i olika faser och genom detta upplevs infertiliteten på olika vis. 

Enligt Bryman (2010, ss, 117-126) kan infertiliteten ibland leda till stor sorg och perioder av 

depression vilken kan leda till att den drabbade isolerar sig från omgivningen.   

 
Infertilitet ur kvinnors perspektiv 
Det finns flera studier som belyser infertilitet och dess behandling ur kvinnors perspektiv. 

Kvinnan vilken lider av infertilitet får kanske inte uppleva vad en graviditet innebär och 

kanske genomgår hon inte en förlossning. Ett hot mot hennes roll som kvinna kan ses och hela 

kvinnans identitet kan komma att påverkas då hon inte får uppleva en graviditet och 

förlossning (Johansson, 2010a, ss, 221-233). En studie visar att kvinnor som lever utan 

biologiska barn upplever en stor livssorg två år efter avslutad IVF-behandling (Johansson & 

Berg, 2005, ss, 58-63). Barnlösheten beskrevs som det mest centrala i livet och hoppet att bli 

gravid kvarstod fortfarande efter två år.  Att inte kunna reproducera sig sågs som kärnan till 

livssorgen. Sorgen handlade om att vara barnlös och att inte kunna bekräfta den relation man 

lever i genom ett gemensamt föräldraskap och slutligen sorg över att inte kunna föra släkten 

vidare. Liknande resultat visar en långtidsstudie där infertiliteten fortfarande upplevs som en 

central del i kvinnornas livsvärld 4-5,5 år efter avslutad IVF-behandling (Johansson, 
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Adolfsson, Berg, Francis, Hogström, Janson, Sogn, Hellström, 2009, ss, 291-300). Meningen 

med livet ansågs vara att reproducera sig och därmed försäkra sig om att generna förs vidare 

till nästa generation (Johansson & Berg, 2005, ss, 58-63). Kvinnorna ansåg att en graviditet 

skulle bekräfta den relation de levde i. Infertiliteten ansågs vara ett privat problem som ingen 

annan förutom paret kunde förstå (Johansson & Berg, 2005, ss, 58-63). Några av kvinnorna i 

studien hade inte berättat om sina problem att bli gravida för familj eller vänner utan delade 

sina tankar och känslor med sin partner. Detta kunde för några kvinnor innebära att deras 

sociala liv blev påverkat i negativ riktning då de undvek kontakt med andra. Samtidigt som 

kvinnorna upplevde dessa starka känslor så beskrev de tiden för behandlingarna som en 

mycket viktig del i deras liv vilken de var stolta över. Kvinnorna upplevde att behandlingen 

hade lett till ökad självkänsla och var en tid de inte ville vara utan. 

 
Påverkan på parrelationen 
Oberoende av kön upplevde nästintill alla informanter i studien att parrelationen stärkts efter 

vad de tillsammans gått igenom (Hjelmstedt, Andersson, Skoog-Svanberg, Bergh, Boivin & 

Collins, 1999, 42-48). I studien av Malik et al. (2008, ss, 18-30) framkom också positiva 

tankar kring relationen. Utmärkande här var att banden mellan mannen och kvinnan tycktes 

stärkas i samband med IVF-behandling. Några män i studien beskrev att bilden av den egna 

partnern hade ändrats då de uppvisade en motivation och vilja som de inte upptäckt tidigare. 

Den känslosamma tiden kring behandlingen tycktes föra dem närmare varandra då de delade 

längtan efter ett barn men även upplevelserna i samband med krävande behandlingar. En 

studie från Australien visade dock att män upplevde att deras relation påverkades på ett 

negativt sätt efter att infertiliteten konstaterats bero på en manlig bakomliggande faktor 

(Hammarberg, Baker, Fisher, 2010, ss, 2815-2820). De upplevde en slags skuld vilken 

påverkade relationen negativt. 32% av männen upplevde att deras sexuella samliv hade blivit 

sämre efter att infertiliteten konstaterats. Majoriteten av männen var nöjda med vården och 

den information som sjukhuspersonalen givit oberoende av behandlingens utfall.   

 

En något äldre svensk studie genomförd bland män och kvinnor med infertilitetproblematik 

visar att deras känslomässiga reaktioner dock skiljer sig åt en del (Hjelmstedt, Andersson, 

Skoog-Svanberg, Bergh, Boivin & Collins, 1999, ss, 42-48). Studien syftade till att studera 

skillnader och likheter gällande känslomässiga reaktioner hos män och kvinnor med 

infertilitet hos någon av individerna i relationen (Hjelmstedt, Andersson, Skoog-Svanberg, 

Bergh, Boivin & Collins, 1999, ss, 42-48). Studien avsågs även undersöka uppfattning kring 
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det sociala stödet, påverkan på männen och kvinnornas relationer samt deras sätt att hantera 

infertiliteten i form av copingstrategier. Genomgående för de allra flesta kvinnorna i studien 

var en känsla av att den biologiska klockan tickade på vilket de upplevde som stressande. 

Kvinnorna visade en stark längtan efter ett barn medan det mest framträdande målet för 

männen var att kunna ”fullfölja den manliga rollen”. De upplevde sig ha förlorat förmågan 

till reproduktion vilket var det som beskrevs som det mest stressfulla kring infertiliteten. 

Männen uppgav att de kände en stark oro för sin partner. Känsla av otillräcklighet inför den 

egna manligheten återfinns även här, precis som i nyare studier (Johansson, Hellström & Berg 

2011, ss, 1-7). Vidare upplevde männen en social press att bli föräldrar (Hjelmstedt, 

Andersson, Skoog-Svanberg, Bergh, Boivin & Collins, 1999, ss, 42-48). Denna känsla 

delades av kvinnorna i studien vilka dock upplevde den intensiva längtan efter ett barn som 

allra starkast. Gällande copingstrategier byggdes männens sådana mestadels på 

informationssökande och tycktes vara av problemlösande karaktär (Hjelmstedt, Andersson, 

Skoog-Svanberg, Bergh, Boivin & Collins, 1999, ss, 42-48). 

 

Infertilitet ur mäns perspektiv 
Forskning kring infertilitet och mannens upplevelse i samband med detta är inte genomförd i 

samma utsträckning såsom utifrån kvinnans perspektiv. Även om den process en IVF-

behandling kan innebära inkluderar hela paret så upplever männen sig bortkopplade ifrån 

behandlingsprocessen (Toft Mikkelsen, Madsen, Humaidan, 2012, ss, 1977-1986). Störst del 

av IVF-behandlingen riktar sig till kvinnan vilken anses vara patienten, och mannens uppgift 

reduceras till att överlämna sperma. Detta oberoende av bakomliggande orsak till parets 

infertilitetsproblematik. 

 

I sin avhandling med titeln Life after terminated IVF – experience and quality of life among 

men and women vilken hon presenterade 2010 berör Johansson dels kvinnor och mäns 

upplevelse av infertilitet och den behandling de genomgått (Johansson, 2010b, ss, 1-49). En 

av delstudierna i ovan nämnda avhandling tar särskilt upp mannens känslor och upplevelser 

då den bakomliggande orsaken till parets infertilitet visat sig vara en avsaknad av spermier 

hos mannen (Johansson, Hellström & Berg 2011, ss, 1-7). Männen i studien tycks sätta sig 

själva i andra hand och tar istället ett ansvar över hela situationen, de blir främst stöttande och 

den som tröstar kvinnan men även andra runt paret. Detta är något som är återkommande i 

tidigare forskning och även Phillips, Elanders & Montagues (2014, ss, 366-376) studie pekar 

på detta. Männen här ignorerade sina egna känslomässiga behov för att istället vara starka för 
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kvinnans skull.  Att få information kring den egna avsaknaden av spermier beskrevs av 

männen i Johansson et al. studie som det hårdaste slaget i deras liv (Johansson, Hellström & 

Berg 2011, ss, 1-7). Informanterna upplevde att deras manlighet var hotad och hela deras 

identitet sattes i gungning. Andra centrala delar i studiens resultat är känslor av överflödighet 

och marginalisering. Männen upplevde att fokus i första hand, under tiden för utredning samt 

behandling, låg på kvinnan vilket gjorde att de själva hamnade helt i skymundan under denna 

process. Detta, trots att den bakomliggande orsaken till parets infertilitet, låg hos männen 

själva. En känsla av att inte vara lika delaktig i processen som kvinnan beskrivs även i en 

annan studie (Toft Mikkelsen, et al. 2012, ss, 1977-1986). Männen i Toft Mikkelsens studie 

kände sig inte lika inkluderade i behandlingen som deras partner och 72,1 % av männen 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information angående manlig infertilitet trots att detta 

var orsaken till behandlingen. Känslan av utanförskap förstärktes då vårdpersonal inte frågade 

hur mannen upplevde hela situationen. 62,1 % av männen i studien uppgav att vårdpersonalen 

inte gav dem något tillfälle att diskutera kring infertilitet.  

 

Vissa män berättar att de aldrig fått någon förklaring till varför de inte lyckades bli fäder den 

naturliga vägen (Johansson, Hellström & Berg 2011, ss, 1-7). Det skapade stor frustation och 

männen beskriver att självkänslan fick en rejäl törn. Några av männen i studien menade 

däremot att de fick en viss känsla av upprättelse då behandlingen trots den nedsatta 

spermiekvaliteten lyckades, och ett ägg blev befruktat. För de män som inte fått någon 

förklaring eller information kring bakomliggande orsaker till sin infertilitet var ovissheten 

extra svår att hantera. En man upplevde att han inte skulle kunna acceptera sin situation och 

gå vidare utan förklaring, ovissheten var allra svårast att bära. Mer än hälften av männen i 

studien av Toft Mikkelsen et al. (2012, ss, 1977-1986) uppgav att ett biologiskt barn var det 

enda alternativet för dem att bli pappa.  I studien av Johansson, Hellström & Berg (2011, ss, 

1-7) genomsyras resultatet av en känsla att inte kunna påverka. En man i denna studie 

beskriver att det var svårt att stå bredvid, helt utan förmåga att göra någonting åt situationen 

(Johansson, Hellström & Berg, 2011, ss, 1-7). Han menade att han i vanliga fall kunde 

påverka det mesta kring sin livssituation men här stod han verkligen maktlös inför situationen. 

Denna maktlöshet återfinns i en studie av Malik & Coulson (2008, ss, 18-30) Männen här 

upplevde det tungt att inte kunna påverka behandlingsresultatet utan endast finnas vid sin 

partners sida och vänta (Malik & Coulson, 2008, ss, 18-30). Existentiella frågor tycks uppstå 

på grund av svårigheterna att bli fäder och känslan av att hela ens manlighet är hotad är 

återkommande bland männen (Johansson, Hellström & Berg, 2011, ss, 1-7). Den 
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sammanlagda upplevelsen hos männen liknas i denna studie vid att bestiga ett berg och 

känslor av otillräcklighet är mycket centrala. Många män beskrev sina upplevelser kring 

infertilitet och IVF- behandling i form av känslor kring hopp och förtvivlan (Malik et al. 

2008, ss, 18-30).  

 

Studier kring mäns upplevelser i samband med IVF-behandling tyder på att även männens 

livskvalitet i hög grad försämras (Malik et al, 2008, ss, 18-30, Johansson, 2010a, ss, 221-233 

& Toft Mikkelsen, et al. 2012, ss, 1977-1986). Trots att ingen skillnad i livskvalitén hos män 

och kvinnor som gjort misslyckade IVF-behandlingar och som levde utan barn 4 – 5,5 år efter 

avslutad behandling kan ses tycks män inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som 

kvinnorna. (Johansson, Adolfsson, Berg, Francis, Hogström, Sogn, Hellström, 2010c, ss, 683-

691). Mer än en studie pekar på att män generellt erbjuds mindre socialt stöd samt anses 

mindre benägna att diskutera infertilitet och behandling med andra än vad kvinnor gör (Malik 

et al, 2008, ss, 18-30, Phillips, Elanders & Montagues, 2014, ss, 366-376 & Toft Mikkelsen, 

et al. 2012, ss, 1977-1986). 

 

Hälsobegreppet och KASAM 
Barnmorskan arbetar hälsofrämjande vilket gör att begreppet hälsa i sig bör tydliggöras. Vad 

innefattar begreppet och finns det någon rådande allmängiltig mening kring vad hälsa 

innebär? Begreppet hälsa vilket är komplext kan ses ur olika perspektiv (Ewles, Simnett & 

Larsson-Wentz, 2005, ss, 15-21). World health organization (WHO) definition av hälsa lyder; 

Hälsa innebär ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaro av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 1948). Socialstyrelsen har i sin version 

dock tagit bort ordet fullständigt då detta lett till mycket kritik gällande att ingen torde kunna 

uppnå ett fullständigt välbefinnande (Ewles, Simnett & Larsson-Wentz, 2005, ss, 15-21). I 

övrigt har Socialstyrelsen använt sig av definitionen från WHO (1948) såsom ovan. Vad läggs 

då i begreppet välbefinnande? Ordet i sig kan lätt associeras med positiva känslor såsom 

exempelvis att finna lycka och välmående. Enligt Antonovskys teori hör en människas nivå av 

hälsa ihop med dennes förmåga att känna meningsfullhet och sammanhang i den egna 

tillvaron – KASAM (Antonovsky, Cederblad, Elfstadius, Lundh, 1991). Ewles et. al. (2005, 

ss, 15-21) menar även de att hälsa hör samman med en persons förmåga att känna 

meningsfullhet. Vidare anser de senare att vad som inräknas i begreppet hälsa är olika för 

olika människor men upplevelsen av denna hälsa är möjlig att påverka genom en rad olika 
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faktorer och av människans möjligheter, vilka kan te sig olika, att faktiskt uppnå sin fulla 

potential. Antonovsky är således en central person när det kommer till det salutogena 

perspektivet av hälsa. Han beskrev vad som kan bidra till hälsa snarare än vad hälsa är, 

dessutom poängterade han tre olika komponenter som leder till känsla utav sammanhang; 

KASAM (Antonovsky, et al, 1991). Sammanfattningsvis kan sägas att en högre grad av 

KASAM kan minska risken för ohälsa och bidrar till en högre grad av välbefinnande. Den 

första komponenten är begriplighet, vilken handlar om hur individen upplever information. 

En människa med hög begriplighet känner att de situationer hon/han hamnar i kan förklaras. 

Andra komponenten handlar om hanterbarhet (Antonovsky, et al, 1991). I vilken utsträckning 

upplever sig människan ha resurser för att bemöta och klara av de yttre påfrestningar hon/han 

möter? Den tredje komponenten belyser meningsfullhet och innefattar i vilken grad personen 

upplever en känslomässig mening och delaktighet i det egna livet. 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
En god sexuell och reproduktiv hälsa innebär enligt WHO (1998) ett ansvarsfullt, 

tillfredsställande och säkert sexualliv. En god reproduktiv hälsa präglas dessutom av förmåga 

och frihet att kunna fortplanta sig och planera för det egna barnafödandet. Liksom WHO:s 

definition på hälsa (1948) vilken nämnts tidigare innebär definitionen på reproduktiv hälsa 

inte enbart en frånvaro av sjukdom utan reproduktiv hälsa innebär ett tillstånd av socialt, 

psykiskt och kroppsligt välbefinnande. Genom tillgång till god hälso- och sjukvård kan det 

blivande föräldraparet känna trygghet i sin graviditet samt under förlossningen (WHO, 1998, 

Socialstyrelsen, 2005). Enligt ovan har varje person rätt att bestämma över den egna 

familjeplaneringen, skydda den egna fertiliteten samt få hjälp då det finns en problematik 

kring denna. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det angeläget att arbeta förebyggande med 

infertilitet eftersom såväl den psykiska som fysiska belastningen ökar för paret med 

infertilitetsproblematik vilket i sin tur resulterar i ökad belastning på sjukvårdens resurser. 

Flera faktorer då det gäller infertilitet är viktiga att beakta. Statistik från Statistiska 

centralbyrån visar tydligt en stigande medelålder för när kvinnor bosatta i Sverige idag föder 

sitt första barn. En trend som Statistiska centralbyrån förklarar bland annat beror på att många 

par idag väntar med att bilda familj efter exempelvis avslutade studier (Statistiska 

centralbyrån, 2011). Medelåldern för förstföderskor år 2014 i Sverige är 29,1 år (Statistiska 

centralbyrån, 2014).  Med stigande ålder sjunker människans fertilitet. (Bryman, 2010, ss, 

117-126). Det faktum, att kvinnor i Sverige idag får sitt första barn i en högre ålder, kan 



9 
 

innebära en längre period av aktivt sexuellt samliv (Socialstyrelsen, 2005). Detta kan i sin tur 

innebära en ökad risk för sexuellt överförbara infektioner vilka kan leda till att fler par 

drabbas av ofrivillig barnlöshet (Socialstyrelsen, 2005 & Gottleib, 2009, ss, 553-564). Det är 

därför angeläget att förebygga sexuellt överförbara infektioner genom att barnmorskan 

erhåller kunskaper och förmedlar vikten av att använda preventivmedel.   

 

Barnmorskans hälsofrämjande roll 
Enligt WHO:s definition av det hälsofrämjande arbetet framkommer det att två 

komponenter utgör grunden. Dessa är att stödja människan att förbättra sin hälsa samt att 

stödja henne i att ta kontroll över den (WHO, 1986). Det hälsofrämjande arbetet innebär att 

främja hälsa, uppmuntra till och prioritera hälsa, både på ett individuellt och ett kollektivt 

plan i vårt samhälle (Ewles et.al, 2005, ss 15-21). Den sexuella och reproduktiva hälsan 

utgör huvudområdet för barnmorskeprofessionen och enligt den svenska 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor ska denna arbeta för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa (Barnmorskeförbundet, 2006). Barnmorskans arbete utgör en stor del av 

det hälsofrämjande arbetet som sker i landet. Genom exempelvis cellprovsscreening samt 

genom sin rådgivande roll gällande preventivmedel arbetar barnmorskan med att främja 

hälsa. Utöver detta ska barnmorskan bland annat ha kunskaper kring faktorer som kan 

påverka hälsan ur ett livscykelperspektiv. Vidare ska barnmorskan besitta kunskaper kring 

infertilitet, infertilitetsutredning samt behandling (Barnmorskeförbundet, 2006). I det 

dagliga arbetet möter barnmorskan framförallt kvinnor men även män som befinner sig 

under olika faser i livet. En del av dessa möten är med par i fertil ålder som funderar, 

planerar och kanske längtar efter ett stundande föräldraskap. En stor händelse vilken kan 

räknas till en av de största i en persons liv där barnmorskan har en betydande roll. I mötet 

med alla blivande föräldrar, såväl kvinnor som män, kan dessa stärkas genom att 

barnmorskan bekräftar dem, möter deras oro samt stärker dem i tron på sig själva som 

föräldrar (Blix-Lindström, 2009, ss, 52-53, Bryar & Sinclair, 2011, ss, 3-15). Infertilitet 

påverkar paret på många plan såväl fysiskt som psykiskt vilket kräver att barnmorskan har 

ett professionellt förhållningssätt samt är lyhörd och ser till just de behov vilka det aktuella 

paret uppvisar (Johansson, 2010a, ss, 221-233). Barnmorskans arbete utgår från kunskap, 

teori och reflektion som i kombination med varandra kan anpassas individuellt efter varje 

individs behov. För att kunna ha förståelse för andra och deras unika behov krävs av 
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barnmorskan att denna själv för reflektion över de egna åsikterna, sin kunskap och sitt 

agerande (Barnmorskeförbundet, 2006).    

PROBLEMFORMULERING 
Infertilitet är ett stort problem vilket drabbar många par och i synnerhet den psykosociala 

påverkan är ofta stor. Infertilitet kan därmed innebära en försämring av livskvalité samt leda 

till en livssorg för såväl män som kvinnor. Tidigare forskning har undersökt såväl kvinnan 

som mannens upplevelser kring infertilitet samt fokuserat på parets gemensamma sådana. Få 

studier har dock belyst innebörden av fenomenet infertilitet utifrån mäns perspektiv. 

Dessutom har de studier vilka utgått från mäns perspektiv aningen motstridiga resultatet 

gällande mäns upplevelser samt känslomässiga reaktioner. Vi finner det därför av värde att 

försöka få en djupare inblick kring fenomenet infertilitet är mäns perspektiv. Hur är männens 

upplevelser i samband med den process vilken infertilitet kan liknas vid?  Genom att 

undersöka hur upplevelsen utav infertiliteten ter sig för männen utgår studien ur ett 

livsvärldsperspektiv. Hur påverkas männen och vad innebär det för deras livsvärld och 

livssituation? Genom att anta ett livsvärldsperspektiv är förhoppningen att möjliggöra en ökad 

och djupare förståelse för männens upplevelser och erfarenheter av infertilitet. Det är 

männens vardagsvärld och dagliga tillvaro vi önskar belysa, hur lyder deras tankar och 

känslor kring fenomenet infertilitet? 
 

SYFTE 
Studien syftar till att belysa innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv  

 

METOD 
Ansats 
För att komma nära männens livsvärld och få en möjlighet att verkligen belysa deras 

dagliga tillvaro ansågs en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv vara mest lämpad. 

Datamaterial insamlades genom livsvärldsintervjuer vilka sedan har analyserats utifrån en 

fenomenologisk hermeneutisk ansats vilken tillsammans med livsvärldsperspektivet 

beskrivs utförligare nedan. 
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Livsvärldsperspektiv 
Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell vilken beskriver den existentiella värld som vi 

människor har. Vår livsvärld är mångbottnad och den finns med oss överallt i allt vi tar oss an 

(Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Livsvärlden är inte att se som en ”fysisk värld” utan den är en 

levd värld som formar människans tillvaro i världen. Den kan förklaras utgöra det 

existentiella perspektiv utifrån vilket vi förstår och upplever våra liv. Ett livsvärldsperspektiv 

innebär att forskaren är öppen och försöker se, förstå, analysera och beskriva världen utifrån 

den unika människans perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 

& Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Denna följsamhet måste fortgå med hela forskningsprocessen 

och en verklig öppenhet krävs därmed av forskaren under alla de olika faserna (Dahlberg, 

2014, ss, 53-74). Enligt Dahlberg kan forskaren, genom en öppenhet för såväl likhet som 

olikhet samt genom att se de olika nyanserna, bättre förstå såväl hälsa som vårdande eftersom 

existentiella frågor och reproduktion har ett samband. För att möjliggöra för andra att förstå 

innebörden i en persons upplevda erfarenheter krävs det enligt Lindseth och Norberg (2004, 

ss, 145-153) att de levda erfarenheterna först berättas utifrån ett livsvärldsperspektiv.   

 

Fenomenologisk hermeneutik 
Det fenomenologiska förhållningssättet är vanligt förekommande inom den kvalitativa 

forskningen och en sådan anses lämplig för studien då avsikten är att studera variationer av 

livsvärldsmönster (Dahlberg, 1997, Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, ss, 65-94, 

Dahlberg 2014, ss, 53-74). Utmärkande för fenomenologin är att fokus läggs vid att försöka 

förstå det valda fenomenet utifrån den intervjuades eget perspektiv (Bengtsson, 2005, ss, 9-

53). Inom hermeneutiken ligger fokus på tolkning och en strävan efter att förstå och förklara 

ett fenomen (Nyström, 2012, ss, 155-171). Det handlar om att se samt tolka det som i texten 

”finns mellan raderna”. En fenomenologisk hermeneutisk ansats lämpar sig väl då studien 

avser belysa mäns upplevelser av infertilitet. Lindseth och Norberg (2004, ss, 145-153) menar 

att någons levda erfarenhet måste berättas utifrån ett livsvärldsperspektiv. Efter att detta skett 

kan en text växa fram i en sammanhängande tolkning. Lindseth och Norberg (2004, ss, 145-

153) menar att tolkning av en text utgörs av en process vilken går från helhet i den naiva 

tolkningen. Vidare genom delarna i strukturanalysen och längre fram åter till en 

helhetstolkning. Forskningsansatsen har sin grund i en kombination av fenomenologisk och 

hermeneutisk filosofi vilken bygger på att de båda filosofierna är varandras förutsättningar. 
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Fenomenologi- en filosofi och forskningsansats 
Fenomenologi är en teori samt en metod vilken grundades under 1800-talet som en 

motreaktion mot naturvetenskapen. Husserl (1858-1938) ses ofta som den främste 

företrädaren inom den moderna fenomenologin (Bengtsson, 2005, ss, 9-53). Husserls idé var 

att se människors vardagsvärld och att vetenskapen skulle utgå från ett livsvärldsperspektiv 

(Bengtsson, 2005, ss, 9-53). Enligt Dahlberg (2014, ss, 53-74) möjliggör ett 

livsvärldsperspektiv en verklig förståelse för hur det exempelvis kan vara att leva med svår 

kronisk sjukdom eller drabbas av en händelse vilken kan tänkas vända upp och ned på hela 

ens värld. Vidare är livsvärlden det sätt med vilket vi erfar världen som vi är en del av och 

den kan med fördel liknas vid en slags hållning. Enligt Dahlberg (2014, ss, 53-74) bejakar 

livsvärldsteorin det unika i en människas sätt att uppleva och förstå sin existens utan att för 

den sakens skull förglömma sammanhangets betydelse vilket går i hand med tidigare nämnda 

Antonovskys teorier (Antonovsky,et al, 1991). Enligt livsvärldsteorin finns varje människa 

alltid i ett sammanhang vad vi än gör (Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Fenomenologin som 

kvalitativ forskningsansats vill fånga och beskriva essensen av livsvärlden som fenomen 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Forskningsfrågan inom 

fenomenologin ska handla om innebörden vilken gör ett fenomen till var det är; det som är av 

betydelse. Essensen är det som inte varierar utan essensen kan ses som helheten. Utifrån 

essensen kan fenomenet förstås (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström 2008, ss, 65-94). Essensen 

definieras av Husserl som den egenskap hos ett fenomen som gör det till vad det är (Dahlberg, 

2014, ss, 53-74). Vidare syftar fenomenologi som ansats till att skapa en förståelse av 

fenomen genom en människas upplevda erfarenheter.  

 

Hermeneutik- en filosofi och forskningsansats 
Under 1500-talet började ordet hermeneutik användas vid tolkning av teologiska texter, 

begreppet härstammar från grekiskan och betyder ”att tolka”, ”översätta” eller ”att belysa” 

(Nyström, 2012, ss, 155-171) Längre fram, under 1900-talet, började hermeneutiken riktas 

mot existentiella frågor. Fokus riktades mot vad något innebär, mot tidigare att någonting 

finns. En betydelsefråga som handlar om vad något betyder för någon är en existentiell 

forskningsfråga. Att undersöka varför detta något betyder det som det verkar tyda på är 

vanligt i hermeneutiska studier. Innebörden i data kan förmodas ligga under ytan, det vill 

säga mellan raderna i den tillgängliga informationen. Det handlar om att tolka och förstå i 

hermeneutiken. I en hermeneutisk studie med livsvärlden som grund utgår tolkningsarbetet 
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utifrån de beskrivningar och förseelser som den som intervjupersonen upplever. I studier 

bör varje forskare reflektera över sin egen förförståelse och uppfattning, detta genom att 

beakta över varför vissa frågor ställs, hur dessa ställs samt vilka metoder som valts för att 

besvara frågorna (Nyström, 2012, ss, 15-171). Gadamer (f. 1900) som är en central person 

inom hermeneutiken, var intresserad utav den mänskliga förståelsen och utvecklar detta 

vidare med begreppet förförståelse. Gadamer hävdar att forskaren alltid är påverkad av 

tidigare erfarenheter och därför måste reflektera över den egna förförståelsen. 

Livsvärldsfrågor är existentiella frågor vilka kan ha olika innebörd för olika individer. 

Samtidigt riktas analysarbetet mot innebörd som finns bakom den information som tolkas, 

det som kan “uppfattas mellan raderna. Bakgrunden till utsagor, handlingar eller texter blir 

möjliga att utveckla och tolka vidare om de är kända sedan tidigare (Nyström, 2012, ss, 

155-171). En annan viktig person inom hermeneutiken var Ricoer (f. 1912). Enligt denne 

måste forskaren försöka förklara data samtidigt som dess innebörd ”mellan raderna” 

identifieras vilket först då kan leda till något nytt. Ricoeur pekade på vikten av att hålla en 

distans till det studerade. Vidare menade han att det i texten som säger något annat än den 

faktiska meningen, ger oss nya möjliga beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Den 

text som uppenbarar sig kommer att lyfta och visa på nya möjliga förståelser (Lindseth & 

Norberg, 2004, ss, 145-153). Inom hermeneutiken används ofta spiralmetaforen, vilken 

syftar på just detta, vår förståelse förändras då nya tolkningar ständigt växer fram (Nyström, 

2012, ss, 155-171). Begreppet hermeneutisk spiral beskriver analysen likt en pulserande 

pågående process som inte har något egentligt slut. Tolkningsarbetet kan även liknas vid ett 

pussel där arbetet inleds med att det insamlade materialet läses i sin helhet. Ur materialet 

plockas sedan olika meningsbärande enheter, dessa tas ur spiralens början. Dessa bildar 

tillsammans olika subteman vilka kan liknas vid pusselbitar. Vissa pusselbitar stämmer mer 

ihop med varandra, de har så kallade beröringspunkter. De bitar vilka har beröringspunkter 

bildar deltolkningar. Dessa deltolkningar måste sedan prövas avseende validitet, individens 

förförståelse samt studien syfte. Uppfylls kraven kan spiralen gå vidare till en 

huvudtolkning, där en ny helhet växer fram. Alltså görs ytterligare en validitetsprövning där 

de samtliga deltolkningarna ska kunna bekräfta huvudtolkning, görs detta lämnas ansvaret 

över till läsaren som slutligen anser om huvudtolkningen säger något meningsfullt och om 

det är applicerbart i en annan kontext. 
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Livsvärldsintervju och den egna förförståelsen 
Enligt Kvale, Brikmann & Torhell (2009) ska livsvärldsintervjun fokusera på innebörden av 

ett fenomen. Det ställer stora krav på såväl öppenhet samt en förmåga att vara följsam. Vidare 

bör den som intervjuar hålla samtalet levande genom att ställa korta frågor. En kvalitativ 

forskningsintervju möjliggör för forskaren att försöka förstå och synliggöra den undersökta 

personens levda vardagsvärld. (Kvale, et, al, 2009). Vid en fenomenologisk intervju är det 

viktigt att den som intervjuar kan sätta sig in i informantens livsvärld och att intervjuaren kan 

”tygla” den egna förförståelsen (Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Detta kan enligt Dahlberg 

förklaras vid att inte alltför snabbt dra slutsatser kring det som undersöks vilket kan vara svårt 

och tålamodskrävande. Vidare menar Dahlberg att den som undersöker, genom sitt 

”tyglande”, saktar ned den egna förståelseprocessen. Då syftet är att belysa fenomenet 

infertilitet ur mäns perspektiv och försöka finna deras livsvärld bör alltför väl formulerade 

frågor undvikas (Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Istället är en total närvaro och odelad 

uppmärksamhet från intervjuarens sida önskvärt.  

 

Urval 
Initialt fanns en förhoppning om ett samarbete med en fertilitetsklinik i södra Sverige. 

Verksamhetschefen för denna kontaktades under tidig vår 2015 och tillfrågades om ett 

eventuellt samarbete. Under våren 2015 skickades skriftlig information om studien till 

kliniken. Verksamhetschefen var positiv men på grund av arbetsbelastningen på kliniken, och 

då främst barnmorskornas arbetssituation, ledde detta ej till något samarbete. Istället söktes 

informanter via ett internetforum för ofrivilligt barnlösa. Via ett inlägg på detta forum 

klargjordes studiens syfte samt att intervjuerna skulle utföras med informanternas 

samtycke.  Dessutom söktes informanter genom så kallat “snöbollsurval”; genom bekantas 

vänner via exempelvis sociala medier (Trost, 2010, ss, 137-145 & Eriksson-Zetterquist, 
Ahrne, 2011, ss, 36-57). Kontakt etablerades med sammanlagt sju stycken informanter, två av 

dessa tillkom genom ovan nämnda internetforum och fem informanter nåddes via 

“snöbollsurval”. 

 

I studien var det män som intervjuades och övriga inklusionskriterier var att de skulle leva i 

en relation där infertilitet var konstaterad, oberoende av orsak. De skulle antingen befinna sig 

under-, mellan- eller senast fem år efter avslutad behandling för infertilitet. Ytterligare 

inklusionskriterie var att männen skulle kunna förstå samt göra sig förstådda på svenska 

språket, detta på grund av att minska risken för feltolkning. En pilotintervju genomfördes med 
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avsikt att testa metoden samt för att undersöka huruvida den inledande frågan svarade an mot 

syftet (Boreús, 2011, ss, 131-149). Denna pilotintervju inkluderades senare till materialet. 

Totalt deltog sju stycken män i studien. Männen som deltog studien var i åldrarna 26-44 år. 

Medelåldern var 38,4 år. En man hade ett barn, tre utav männen hade två barn och en man 

hade tre barn vid intervjutillfället. Två utav männen hade fortfarande inga barn. Samtliga 

levde i samma relation och hade försökt bli gravida i 1 1/2-5 år. Manlig faktor var 

bakomliggande orsak till infertiliteten hos tre utav männen, en man gjorde IVF-behandling på 

grund av kvinnlig faktor och tre män var oförklarligt barnlösa.   

 

Datainsamling 
Insamling av data skedde via livsvärldsintervjuer (Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Enligt Kvale et, 

al, (2009) är denna datainsamlingsmetod lämplig då studien ämnar belysa andra människors 

upplevelser utifrån deras synvinkel. De män som var aktuella för intervju kontaktades via 

telefon och de fick själva bestämma tid för intervjun. Eftersom informanterna varit spridda 

geografiskt samt då ett flertal av dem visade sig ha önskemål om att intervjun skulle 

genomföras via telefon blev så fallet. De män som var intresserade utav att delta i studien fick 

information om studien samt samtyckesinformation (Bilaga 1, bilaga 2) mailat till sig innan 

intervjun vilka de skulle returnera åter. Männen som intervjuades fick innan intervjun började 

information om studiens syfte, bevarandet av konfidentialitet samt frivilligheten att delta i 

studien. Vidare gavs männen informationen att de när som helst, har full rätt att avsluta sitt 

deltagande utan skyldighet att motivera detta beslut. Efter godkännande utav informanterna 

spelades intervjuerna in via ljudupptagning från en mobiltelefon. Innan intervjun började 

ombads männen att berätta lite om sig själva och deras bakgrund till infertiliteten. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 14 och 40 minuter. Samtliga sju intervjuer inleddes med samma 

öppna fråga: ”Vill du berätta om din upplevelse kring infertilitet?”  Därefter ställdes 

följdfrågor som exempelvis: ”Vad menar du med det?”, ”Går det att utveckla mera?” och 

”Vad innebär det för dig?”. Således en öppen och följsam intervju där männens berättelse 

varit i fokus. Frågor har varierat något mellan de olika intervjuerna. De efterföljande 

följdfrågorna ställdes med syfte att öka förståelsen för det valda fenomenet (Dahlberg, 2014, 

ss, 53-74). De intervjuer som genomförts har i olika utsträckning och i varierande grad 

resulterat i samtal där svåra och känsliga ämnen och erfarenheter har berörts. Författarna har 

hela tiden strävat efter att möta informanterna med respekt och stor hänsyn har tagits till deras 

vilja att berätta om specifika delar eller ej. Vidare har en öppenhet eftersträvats inför såväl 

forskningsfrågan som informanterna men även inför författarna själva. Författarna 
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genomförde tre respektive fyra intervjuer vardera och direkt efter samtalet avlyssnades och 

transkriberades materialet. Även ljud och tankepauser såsom skratt eller pustningar noterades. 

För att säkerställa informanternas integritet avidentifierades det transkriberade datamaterialet 

(Kvale, et, al, 2009) och endast de två författarna samt handledaren bakom studien har haft 

tillgång till materialet.  

 
Dataanalys 
För att svara an mot syftet att belysa innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv 

har en fenomenologisk hermeneutisk metod använts (Lindseth & Norberg, 2004, ss, 145-153). 

En önskan om och strävan efter att nå en tolkad helhet av männens upplevelser har legat till 

grund för analysförfarandet. Med utgångspunkt i Lindseth och Norbergs metodbeskrivning 

har vi tagit oss an datamaterialet enligt följande tre steg eller faser: Naiv läsning, Tematisk 

strukturanalys samt Tolkad helhet. Då målet varit att skapa en förståelse av materialets helhet 

har den noggrant transkriberade texten till en början lästs av studiens båda författare 

upprepade gånger. Enligt Lindseth och Norberg (2004, ss, 145-153) har författarna här 

förhållit sig så öppet som möjligt för textens innehåll. Genom ett fenomenologiskt 

förhållningssätt där den egna förförståelsen har satts åt sidan växte en bild av männens 

livsvärld fram. Texten är en tolkning av vad innebörden i det studerade fenomenet, ur de 

intervjuade männens perspektiv, är (Lindseth & Norberg, 2004, ss, 145-153). Den första 

förståelsen, den naiva läsningen, blev till en sammanfattning vilken har legat till grund för 

den fortsatta analysen av datamaterialet.  

 

Det första steget i analysarbetet resulterade således i en känsla av vad det hela handlar om. I 

nästa steg, i strukturanalysen, plockades de meningsbärande enheterna i texten fram. Dessa 

kondenserades sedan vilket innebär att de kortas ned men den centrala kärnan behölls varefter 

de lästes upprepade gånger. De meningsbärande enheterna kan här sägas bli fattiga på ord 

men allt rikare på innebörd (Lindseth & Norberg, 2004, ss, 145-153). De olika innebördsrika 

enheterna beskrev på olika vis männens upplevelser och känslor och efter att ha granskat dem 

ett flertal gånger kunde likheter och skillnader allt tydligare anas. De kondenserade enheterna 

gavs efter detta en kod, en slags etikett vilken underlättade det vidare arbetet med fortsatt 

reflektion kring subteman och teman. De koder som hade något gemensamt bildade sedan 

subteman. Analysen fortsatte och teman framkom allt tydligare för författarna. I enlighet med 

Lindseth och Norberg (2004, ss, 145-153) har författarna medvetet försökt att här bearbeta 

datamaterialet så objektivt som möjligt.  
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I den tredje fasen, den tolkade helheten, fördes en dialog och diskussion mellan de båda 

författarna kring de framväxta subteman och teman. Här genomfördes en jämförelse mellan 

den första naiva förståelsen och de olika teman vilka vuxit fram. Genom att kritiskt granska 

och föra en kontinuerlig reflektion kring materialet och förförståelsen bearbetades texten 

ytterligare och en fördjupning, en tolkad helhet, möjliggjordes. Männens berättelser kan sägas 

behandlas från helhet till delar och sedan åter till helheten ännu en gång. Analysen kan i 

enlighet med idén om en hermeneutisk spiral beskrivas likt en pågående och aktiv process 

som inte har något egentligt slut. För att förstå en text menar Lindseth och Norberg (2004, ss, 

145-153) att vi inte enbart kan se till vad en text säger utan vi bör även se till vad texten talar 

om. Ett påstående vilket blir allt tydligare efter arbetet med dataanalysen. Då materialet i sin 

helhet upplevdes som färdig tolkat, påbörjades åter igen reflektion kring dess olika delars 

möjliga innebörder. 

 
 
Forskningsetiska överväganden 
Studien är en magisteruppsats vilken faller inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Studier på denna nivå behöver enligt fastställd lag inte genomgå etisk granskning av den 

regionala etikprövningsnämden (Codex, 2011), därav har det inte varit aktuellt inför denna 

magisteruppsats att söka godkännande. Vid forskning där människor involveras är etiska 

frågor alltid viktiga att ta i beaktande. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

Helsingsforsdeklarationen ligger till grund för de etiska riktlinjer som finns framarbetade för 

forskning som involverar människor inom Norden (Förenta Nationerna, 1948-2008, Codex, 

2011, Helsingsforsdeklarationen. 2015). Forskning är både viktig och nödvändig för både 

samhällets samt individers utveckling och måste ta hänsyn till olika regler. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer utgår ifrån fyra utformade krav vilka måste ta hänsyn till. Dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 

2011). Informationskravet vilket innebär att deltagarna ges information om studiens syfte 

samt om eventuella risker och fördelar deras deltagande kan leda till är uppfyllt i föreliggande 

studie. Ett informationsbrev har skickats till informanterna i studien, se bilaga 1. I detta brev 

framgår det tydligt att deltagandet är frivilligt och att detta när som helst kan avbrytas. Genom 

detta har även samtyckeskravet tagits hänsyn till och uppfyllts. Vid forskning vilken 

involverar människor skall dessa informeras om forskningen och sin medverkan och fritt 

kunna välja om de vill medverka eller inte. Kravet på konfidentialitet innebär att allt 
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datamaterial ska avidentifieras och behandlas varsamt med sekretess vilket har skett. Det 

fjärde kravet gällande nyttjandekravet är tillgodosett då all insamlad data endast används för 

studiens angivna ändamål.  

 

Deltagandet i studien torde inte leda till något obehag för informanterna. Det är dock av 

största vikt att medvetenheten kring ämnets känslighet står tydlig. Det kan tänkas att svåra 

minnen och funderingar kan komma att väckas till liv hos informanterna. Då studien syftar till 

att nå en ökad kunskap samt väcka tankar kring ämnets komplexitet anses nyttan med studien 

dock överväga ett eventuellt obehag. Förhoppningen med studien är att den ska leda till en 

ökad förståelse för män med infertilitetsproblematik och därigenom förbättra vården för det 

ofrivilligt barnlösa paret. 

 

RESULTAT 

Naiv förståelse 
Den naiva förståelsen av texten innebär den första läsningen vilken kan beskrivas som en 

slags gissning om vad fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv innebär. Den första 

förståelsen, den naiva läsningen, handlar om en känsla hos männen av att vara mitt i en 

pågående process fylld av olika delvis motstridiga starka känslor.  Männen pendlar mellan att 

känna starkt hopp till att se mer mörkt på den egna situationen. En naiv gissning av textens 

innebörd var att männen kämpar med sina känslor och sin längtan och de tycks känna ett 

ansvar mot kvinnan. 

 
Strukturerad analys 
Utifrån den naiva förståelsen har en tematisk analys genomförts. Under den strukturerade 

läsningen har strukturer och mönster sökts vilka tagit form i subteman och teman. Genom 

denna del av analysen har en djupare förståelse vuxit fram och tolv subteman har mynnat ut i 

fyra teman. Figuren nedan visar dessa subteman och teman vilka ger en beskrivning av 

innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv. Cirkeln avser illustrera männens 

känsla av att vara mitt i en pågående process fylld av olika delvis motstridiga starka känslor. 

Övergripande de fyra teman sågs en tolkad helhet vilken följer efter den strukturerade 

analysen. 
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Figur 1. 

 
 
  

Följande text beskriver innebörden av de olika subteman och teman vilka den strukturerade 

analysen utmynnat i. Informanterna i studien beskrivs i texten nedan som männen. Utvalda 

citat vilka visat sig mycket innebördsrika eller på något sätt extra talande för männens 

upplevelser återges. 

 

Framtidstro 
De tre olika subteman; Hoppfullhet, Se det meningsfulla samt Förståelse bildar tillsammans 

temat Framtidstro. Subtemat Hoppfullhet växte fram då flera män vittnade om starka känslor 

kring att, trots upprepad besvikelse, våga tro på ett plus på nästa graviditetstest även för deras 

del. Det handlade om att aldrig sluta tro utan istället blicka framåt. Männen tvivlade emellanåt 

på sin reproduktiva förmåga men genom att välja eller ibland tvinga sig att tänka positivt 

tycks de uppleva ett hopp om ett stundande föräldraskap. En man uttryckte att någon gång 

borde det väl rimligtvis bli han och hans frus tur att få se ett plus och uppnå en graviditet. 

 

“Ja tanken var väl så. Hade väl tänkt, vi fick ju reda på det i januari, fick vi plus. Vi hade väl 

tänkt på våren där. Att fortsätta. Vi hade ju fler i frysen.”  (2) 
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Flera av männen menade att hela processen, trots dess svårigheter, hade inneburit något 

positivt. Innebörden av infertilitet för dem var aldrig det samma utan något högst föränderligt 

i vilket många positiva känslor ändå rymdes. Detta innebar att de ändå såg sin upplevelse som 

meningsfull. De tycktes uppleva vördnad inför hur sårbart livet kan vara och de förundrades 

över hur många bitar som ska falla på plats då ett barn blir till. En man beskrev det hela som 

en vacker process medan en annan man ansåg att han genomgått en process vilken för honom 

inneburit ett alternativt sätt att bli rik. Männen hade tidigare inte ägnat sin fertilitet så mycket 

tanke och ej heller förundrats över hur liv blir till. Svårigheterna att uppnå en graviditet ledde 

nu till känslor av respekt inför såväl det egna livet samt över det liv vilket de längtat så länge 

efter. 

 

Det tredje subtemat Förståelse innefattar männens behov av att förstå och därmed lättare 

kunna ta sig an sin tillvaro. De önskade förklaringar och de ville veta vad som skedde. Genom 

ökad förståelse kring bland annat processen vid eventuell IVF-behandling kan männen se mer 

klart och hoppfullt på framtiden. De upplevde behov av saklig information och de vill ses som 

delaktiga. Behovet av förståelse handlar inte enbart om att ökad kunskap kring exempelvis 

behandlingsprocesser utan står även för männens önskan om att verkligen förstå sin kvinna. 

Männen vill hjälpa kvinnan och de vill förstå det hon genomgår. En man uttryckte att han 

verkligen ville kunna hjälpa sin kvinna då hon fick viss medicinsk behandling. Han kände sig 

uppgiven då han inte fullt kunde relatera till eller förstå det hon just då genomgick vilket 

ledde till känslor av frustation. 

 

Intimitet 
Intimitet vilket innefattar subteman som; En ny roll, Fördjupad relation samt Att fungera 

stödjande och stöttande står för många positiva saker. Männen känner sig stärkta och 

framförallt relationen till kvinnan tycks ha påverkats i positiv riktning. För männen innebar 

infertiliteten att de tagit sig an nya uppgifter och göromål vilket kan liknas vid att inta en ny 

roll. Några män pekade på att de tog sig an nya uppgifter vilka kvinnan vanligtvis var den 

som skötte. Då kvinnan, enligt männens upplevelser, var mer involverad i behandlingar fick 

de själva nu istället inta en slags roll som spindeln i nätet. Genom att ta stor del av diverse 

sysslor exempelvis i hemmet kände männen att de kunde avlasta. 

 



21 
 

“Hemma försöker ju jag hålla koll på det praktiska och jag är naturligtvis med på alla 

läkarbesök. Sen försöker jag laga mat och tvätt och så (paus) för att underlätta hemma. Göra 

det jag kan.” (4)                                   

                                                                                                  

Männen tycktes ta på sig ett mer övergripande ansvar och såg på infertiliteten som en uppgift 

att lösa.  De ville hitta problemet och lösa detta vilket delvis resulterade i att de tog sig an en 

ny roll än deras vanliga. 

                                                                            

Alla män uttryckte, på olika vis, att parets relation påverkats positivt av infertiliteten. Den 

strukturerade analysen ledde fram till att männen upplevde en närmare och varmare relation 

där känslorna de nu delat med sin kvinna lett till en allt djupare relation. Som om den delade 

upplevelsen stärkt dem och fört dem tillsammans. Subtemat Fördjupad relation växte således 

fram. Genomgående för männen i studien var att de alla vittnade om känslor av att, 

tillsammans med sin kvinna, vara ett starkt team mot ett gemensamt mål.  

 

Att fungera stödjande och stöttande ses genomgripande för hela materialet och männen tar 

genom, den nya rollen, på sig en roll som stödjande person. Mer än en man hyste en oro för 

kvinnans psykiska och fysiska hälsa, vilken upplevdes som mer eller mindre svår. En vilja att 

finnas där ses hos männen och att trösta sin kvinna tycks vara av stor vikt för alla män i 

studien. 

 

“Det är så otroligt krävande och man blir totalt urlakad. Problemet ligger så att säga på mig 

så det är så otroligt orättvist att min fru måste gå igenom det här. Visst kan man säga att man 

är två om det men jag tar ju inga sprutor, får inga biverkningar eller så. Mitt problem är att 

jag oroar mig för min fru. Man kan ju alltid lyssna men det hjälper ju bara till en viss grad. 

Jag försöker verkligen personligen att hålla mig neutral och inte låta negativa känslor ta 

över, inte alltför mycket.” (4) 

                                                                                                                                   

“Nej, det var ju skit jobbigt.. Att se hon må så dåligt. Hon klarade ju inte sprutorna, hon grät 

första gångerna. (paus)... men sen gick det bättre, man liksom måste…” (2) 

 

Citaten ovan belyser männens genomgripande önskan kring att stötta och trösta kvinnan. En 

oro för hennes välmående men även en stark frustration och en känsla av att det hela är 

orättvist kan ses. Männen önskar göra mer, de vill underlätta för kvinnan och tycks ha svårt 
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att se henne må såväl fysiskt som psykiskt dåligt. Dessa känslor leder in i nästa tema, 

Maktlöshet, vilket bland annat innefattar känslor av att vara otillräcklig. 

 

Maktlöshet 

Subteman såsom; Leva i ovisshet, Känna sorg samt Ständig kamp bygger tillsammans upp 

temat Maktlöshet.  Att leva i ovisshet och inte veta varken bakomliggande orsak till 

infertiliteten eller om en graviditet ska uppnås upplevs av männen som tärande. En man 

berättar att han och hans fru först fått vänta på besked från diverse utredningar kring varför de 

ej lyckades bli gravida vilket skapat mycket oro. Han upplevde det väldigt tufft att inte veta 

var det felade då han och hans fru försökte bli gravida och menar att först då problemet 

klargörs kan en lösning på detta uppnås. Ovissheten tycks svår då han, och även andra män i 

studien, varit vana att ta sig an de problem de stöter på och helt enkelt hantera dem. Här tycks 

de stå nästintill handfallna och utan praktisk lösning på det hela. Denna känsla följer sedan 

männen då de varje månad lever i ovisshet innan det är dags för nästa graviditetstest. 

 

Männen uttryckte även en känsla av sorg vilken innefattar en längtan efter att få bli föräldrar. 

Det finns hos männen en önskan om att uppnå en graviditet och få ett barn men emellanåt 

känns detta som något högst ouppnåeligt. En stark känsla av saknad finns, männen saknar och 

längtar efter det som de upplever att alla andra uppnår. En man uttryckte en känsla av att alla 

andra lyckas ju att bli gravida, men inte vi. Han upplevde att han inte nådde riktigt ända fram 

och han sörjde därmed det han inte fick men längtat efter under så lång tid. 

 

“Vi trodde ju vi hade lyckats.. (paus)...hade inte tänkt.. ja nu hade vi ju fått hjälp. Men det var 

inte så.. (paus) Vi blev jättebesvikna, allt som xxxxxx gått igenom och så.. ..(paus). Det tar ju 

tid med; alla besök och så..” (3) 

                                                                                                                                    

Att pendla mellan att hoppas och att bli besviken varje månad anses tufft. Männen menade att 

det blir många tvära kast mellan starka känslor. Subtemat En ständig kamp får illustrera detta, 

det pågående pendlandet mellan att känna stor förväntan och återkommande besvikelse. Att 

ständigt behöva bli besviken då graviditetstest efter graviditetstest visar negativt resultat gör 

att männen känner sig mer eller mindre misslyckade. En känsla av att misslyckas leder till 

känslor av otillräcklighet. Männen tvivlar på den egna förmågan till att reproducera sig vilket 

leder till funderingar av existentiell art hos dem. Vidare tycks känslor av utanförskap ligga till 
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grund för männens upplevelse av fenomenet då de flesta i deras närhet har något vilket de 

själva ännu saknar. Männen liknar sin situation vid att pendla mellan att mestadels känna 

tilltro men emellanåt falla och fastna vid negativa tankar kring framtiden. De strävar hela 

tiden framåt och efter att uppnå en graviditet men ett steg framåt tycks ibland följas av två 

steg bakåt vilket gör att kampen fortsätter. 
   

Uthärdande 
Subteman såsom Att förlika sig och Att hemlighålla ryms i temat Uthärdande. Vidare 

innefattar det En önskan att inte oroa. Männen försöker acceptera sin vardag såsom den nu ter 

sig och de ser ingen annan utväg än att förlika sig vid sin situation. De anser att det medför ej 

något positivt att fastna i alltför negativa tankar och de menade på att nu är det som det är. 

Genom acceptans tycks de allt lättare ta sig an situationen och också försöka finna sätt att lösa 

problemet vilket någon man liknar infertiliteten vid. En man ansåg att det var så han var van 

att arbeta och se sin vardag, han såg sig som en problemlösare. Att förlika sig tycks således 

stå för såväl känslor av att acceptera och invänta hjälp genom exempelvis IVF-behandling 

men kan även liknas vid att förlika sig för att först då kunna kavla upp ärmarna och se sig om 

efter alternativ. En man berättar att han såg till att göra sig införstådd i vad en eventuell 

adoptionsprocess skulle kunna innebära. För honom var att förlika sig något av en 

förutsättning. Först då kunde han se sig om och se en eventuell lösning som han uttryckte sig. 

Genom att förlika sig vid infertiliteten och helt enkelt hålla ut ser männen en möjlighet att gå 

vidare. De tycks känna att nu är livet så här och det finns inget att göra, samtidigt ser de 

möjligheter med framtiden och de tänker inte sjunka för djupt i de negativa tankebanorna.   

 

Det finns hos männen även en önskan om att egentligen vara mer öppna och dela sin 

upplevelse med andra. Trots detta menar flera av männen att det är bättre att avvakta och inte 

prata så mycket kring det. Det är svårt att dölja men tycks samtidigt inte helt lätt att delge 

andra. Det ter sig som att infertilitet innebär något som endast angår paret själva. Kontakten 

med andra människor ter sig inte längre lika viktig. Hand i hand med detta går en önskan om 

att inte störa andra och männen vill ej oroa vare sig den egna kvinnan eller andra närstående. 

Det tycks som att det helt enkelt blir lättast att hemlighålla det som männen genomgår.  

 

“Vi har inte berättat för alla vänner och bekanta men våra familjer vet naturligtvis. (paus)... 

De vänner vi har berättat för stöttar. Alla mina manliga kompisar har varit väldigt 

hjälpsamma. Min fru tycker däremot att några utav hennes väninnor varit lite okänsliga.” (4) 
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Genom att inte berätta för anhöriga och vänner undviker männen att oroa dem. Männen finner 

ingen anledning att dela med sig i ett alltför tidigt skede och de vill inte göra någon annan 

ledsen. De har en önskan om att inte oroa. Männen saknar inte tilltro på stödet de skulle få om 

de valde att berätta, det tycks snarare som ett uttryck för en önskan om att värna om deras 

nära.  

 

Tolkad helhet 
Det tycks för männen finnas en djup vilja att hantera sin livsvärld och de ser, trots det de 

genomgår, positivt på livet vilket kan ses som en röd tråd genom materialet. De försöker, med 

hjälp av olika strategier, klara sig genom infertiliteten vilken utgör en stor del av livet för 

samtliga män i studien. Hanterbarhet, får därmed utgöra mittpunkt i figur 1, och ses som en 

central del i studien.  Den tolkade helheten vilken utgörs av de olika delarna blir att männen 

strävar efter att uppnå det som så många runt dem i deras närhet får uppleva. Denna strävan 

efter ett barn innebär såväl känslor av sorg och stark längtan men även hoppfullhet och tilltro 

till framtiden som förälder finns och hjälper männen att hantera sin situation. Genom att vara 

delaktig och därmed nå ökad förståelse för det de genomgår kan männen se en meningsfullhet 

vilken underlättar vardagen. De uppskattar det de har och tycks inte längre ta något för givet i 

livet. Olika strategier att bemästra sin livssituation och en strävan efter en positiv inställning 

föreligger trots berättelser om ovisshet, jobbiga behandlingar och sorg. Männen i studien tar 

sig an infertiliteten och möter de känslor fenomenet leder till på delvis olika vis men det 

gemensamma för dem är en ständig strävan efter att hantera dessa känslor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tolkade helheten ledde fram till en känsla av stark 

hoppfullhet och genom att i så hög utsträckning som möjligt se det som tycks meningsfullt i 

tillvaron klarade männen av att tro på framtiden. Det handlar i stort sett om att finna sätt att 

hantera sin livsvärld på och uthärda livet med eller utan barn. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien är genomförd med kvalitativ metod vilket setts som ett lämpligt val då det handlar om 

innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv. Reflektioner kring olika möjligheter 

för datainsamling har förts. För att undersöka ur ett livsvärldsperspektiv krävs en öppenhet 

och följsamhet vilket gör att livsvärldsintervjuer där möjlighet att ställa följdfrågor finns har 
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ansetts som en aktuell metod (Dahlberg, 2014, ss, 53-74). Denna metod torde kunna leda till 

ett nyansrikt datamaterial. En öppen intervju kan dock medföra en svårighet att hålla sig till 

ämnet vilket författarna reflekterat kring. Detsamma gäller de båda författarnas egen 

förförståelse; under arbetet med studien har fortlöpande reflektioner av de båda författarna 

gjorts för att skapa medvetenhet kring egna erfarenheter samt kunskaper i ämnet. Vidare kan 

författarnas egna begränsande kunskaper samt avsaknad av erfarenheter gällande 

intervjuteknik över lag självfallet diskuteras. En stark önskan att belysa ämnet och en hög 

motivation bakom arbetet med studien medförde att försök ändå har gjorts att nå männens 

livsvärld. Förhoppningen har varit att denna bakomliggande vilja och intresset för fenomenet 

skulle bidra till genomförandet. 

 

Inledningsvis fanns vissa svårigheter att nå informanter varefter författarna slutligen använde 

sig i stor utsträckning av så kallat “snöbollsurval” (Trost, 2010, ss, 137-145 & Eriksson-

Zetterquist, Ahrne, 2011, ss, 36-57). I ett tidigt planeringsskede av studien kontaktades flera 

fertilitetskliniker i södra Sverige för förfrågan om eventuellt samarbete. En klinik var mycket 

positiv till studien och kontakt etablerades. Då kliniken inte hade möjlighet att förmedla 

kontakt med lämpliga informanter beslutade författarna sig för att istället söka dessa via 

sociala medier samt genom en förening för ofrivilligt barnlösa. Fler män än de som slutligen 

inkluderades i studien hörde från början av sig och visade intresse. Dessa män hade alla fyra 

genomgått behandlingar för infertilitet, dock hade nu över fem år förflutit sedan dess. På 

grund utav valda inklusionskriterier fick författarna därmed tacka nej till dessa män. Kanske 

hade de dock egentligen kunnat inkluderas? Intressanta skillnader hade kanske då kunnat 

påvisas gällande huruvida en sådan distans i tid eller ej till upplevelserna kan påverka 

resultatet. Kanske är det så att närheten till upplevelsen inte är avgörande? Infertilitet tycks 

påverka männen i mycket stor utsträckning och deras upplevelse av fenomenet infertilitet 

hade troligen inte bleknat även om åren gått. 

 

Författarna reflekterar även kring hur många deltagande informanter som kan tänkas rimligt 

för studien. Totalt deltog sju män i studien, vilket har resulterat i ett innebördsrikt material. 

Därav antas av författarna att antalet informanter torde vara tillräckligt. I livsvärldsintervjuer 

studeras de valda informanternas livsvärld utifrån hur de erfar den (Bengtsson, 2005, ss, 9-

58). Innebörden av fenomenet infertilitet ämnas belysas ur mäns perspektiv och den som 

genomför livsvärldsintervjuer bör ställa korta frågor och inte vara ledande (Kvale et al., 
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2009). Författarna har därför varit följsamma och öppna under samtalen samt strävat efter att 

beakta männens livsvärld i sitt sammanhang. 

 

De män som deltagit i studien fick själva förfrågan kring var och när de ville genomföra 

intervjun vilket kan ses på ur flera aspekter. Alla män föredrog, oberoende av varandra, att 

intervjun skedde via telefon och då detta tedde sig som ett enkelt val för dem får detta kanske 

mest ses som fördel. Informanterna är alla män i arbetsför ålder med familj och mycket på den 

dagliga agendan. Detta i kombination med ämnets känslighet tror vi kan ha lett till att de flesta 

av dem spontant svarade att de gärna talades vid över telefon. Det faktum att intervjuerna på 

detta vis skedde i männens egna hem kan även tänkas vara en nackdel. I det egna hemmet kan 

olika störningsmoment uppstå såsom annan telefon som kan ringa eller anhörig som påkallar 

uppmärksamhet. Ingen utav författarna upplevde dock detta som något problem under 

samtalen. Vidare reflekterar författarna kring det faktum att i det egna hemmet kan 

informanten sannolikt känna en relativt stor trygghet vilket kan bidra till att det upplevs lättare 

att samtala kring ämnen som kan vara av känslig karaktär. Då intervjuerna genomfördes per 

telefon fanns ingen möjlighet att läsa av männens kroppsspråk eller eventuella ansiktsuttryck 

vilket kan ha påverkat det senare tolkningsarbetet av datamaterialet negativt. Dock kan detta 

likväl ses som en fördel då eventuella tonlägen och nyanser i informantens röst kan komma att 

bli allt tydligare då inget annat, såsom rörelser eller gester, funnits att ta hänsyn till under 

samtalets gång. Detsamma gäller för författarnas del; inga uppmuntrande gester såsom 

exempelvis nickningar eller ansiktsuttryck har förmedlats vilket kan styra informanten i dess 

svar (Einarsson, 2004, ss. 287-288). 

 

För att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet tas bland annat hänsyn till begreppet 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 197). För att denna ska kunna 

bedömas krävs en tydlig och utförlig beskrivning av såväl sammanhang som metod. Val av 

urval, eventuella inklusionskriterier samt datainsamling och analysförfarande bör finnas klart 

beskrivna. Genom att analysprocessen samt förfarandet vid urval har beskrivits anser 

författarna att överförbarheten kan ses utan vidare anmärkning. Angående studiens 

tillförlitlighet menar vi att denna kan anses hög. Då vi varit två personer som läst och tolkat 

datamaterialet bör en högre tillförlitlighet råda. Reflektion och kontinuerlig diskussion har 

förts och ett nära samarbete har legat till grund för ett noggrant analysarbete. Det faktum att 

studien har två författare har även medfört en trygghet då dessa båda stod inför nya uppgifter. 



27 
 

Intervjuerna har genomförts enskilt och en första läsning, den naiva, gjordes av författarna på 

egen hand. Efter detta tog det vidare analysarbetet vid i vilket författarna arbetat nära varandra 

och som ett team. Genom ett samarbete minimeras sannolikt risken att innebördsrikt material 

missas och går förlorat. Författarna fortsatte sedan med en tolkning på var sitt håll men då 

denna genomfördes under ständig och kontinuerlig dialog torde ej heller olika nyanser missas. 

Ett välfungerande samarbete möjliggör en utveckling av de egna tankarna och torde därmed 

bidra till ökade chanser att nå en hög abstraktionsnivå och ett djup i analysen.  

 

Handledaren bakom studien är väl insatt inom det valda forskningsområdet vilket kan 

innebära att trovärdigheten ytterligare kan tänkas vara stärkt. Då denna är väl införstådd med 

problematiken kring infertilitet kan de subteman och teman vilka växt fram anses rimliga och 

lämpliga. Beslutet att ej återge allt för många citat kan tänkas påverka möjligheten för läsaren 

att förstå resultatet. Ett medvetet val gjordes dock för att skydda de män som deltagit i studien 

och inte äventyra sekretessen. Avsikten för författarna har varit att ta sig an materialet med ett 

öppet sinne och med såväl flexibilitet som engagemang. Genom ett öppet intresse och en 

nyfikenhet för fenomenet är förhoppningen att männen anser sig väl bemötta med såväl 

respekt såsom nyfikenhet. Det är av stor vikt att forskaren förmår göra sig tillgänglig och 

öppen för det fenomen som avses studeras. Målet är att livsvärldsperspektivet vilket legat till 

grund för studien skall synliggöras. Detta kändes från början som något svårt och kanske en 

aningen luddig uppmaning. Under forskningsprocessen visade detta sig dock vara mer 

självklart än författarna från början trodde eller kunde ana. Kanske att det faktum att 

intervjuerna genomfördes över telefon bidrog till detta? Det fanns ingen annan distraktion 

under samtalet utan det var förvånansvärt lätt att lyssna och vara närvarande. Dock kan en 

svårighet kopplad till ämnets känslighet ändå nämnas. En önskan om att få männen att känna 

tillit men likväl en balansgång för att ej bli för privat under samtalet.  

 

Resultatdiskussion 

Infertilitet är ett hälsoproblem med medicinska och psykosociala konsekvenser för de 

drabbade (Gottlieb, 2009, ss, 553-564). Vidare innebär infertiliteten ett socialt handikapp för 

många par då de upplever att de står utanför den gemenskap vilken jämnåriga 

småbarnsföräldrar tycks dela (Gottlieb, 2009, ss, 553-564). Förhållandet sätts på prov och om 

bakomliggande orsaker till infertiliteten visar sig bero på faktorer hos den ena personen kan 
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den känna såväl skam som skuldkänslor. Utifrån detta påstående kan det tyckas intressant att 

se ytterligare på de olika bakomliggande orsakerna till infertiliteten i männens fall. Oavsett 

den bakomliggande orsaken tycks de aktuella männen i studien dock se en positiv påverkan 

på parrelationen snarare än att förhållandet förändrats i negativ riktning. Studien publicerad 

2007 av Holter, Anderheim, Bergh och Möller (ss, 1-7) undersökte mäns upplevelse av 

infertilitet i olika avseenden. Männen indelades i två grupper där män i den ena gruppen hade 

en bakomliggande manlig infertilitet och den andra gruppen bestod av män vars 

infertilitetsproblematik kom från en kvinnlig faktor alternativt var oförklarlig. Inte heller 

denna studies resultat påvisade någon skillnad i dessa grupper av mäns upplevelse gällande 

exempelvis den egna självbilden eller det psykiska välbefinnandet En annan studie från 2010 

visar att män och kvinnor hanterar bearbetningen efter avslutad IVF-behandling på olika sätt 

(Volgsten, Skoog Svanberg & Olsson, 2010, ss, 1290-1297). Flera utav männen intog en 

stödjande och beskyddande roll gentemot sin partner, medan kvinnorna beskrev en stor sorg 

som det mest centrala. Vare sig männen eller kvinnorna hade dock bearbetat sin sorg, trots att 

det gått tre år sedan de avslutat sin behandling för infertilitet.  

I studien av Holter, Anderheim, Bergh och Möller (2007, ss, 1-7) belystes även aspekter 

såsom relationen till partnern och exempelvis upplevelser kring stöd från andra undersöktes. 

Ansvariga för studien ovan diskuterar dock att undersökningar såsom denna bör senareläggas 

och att männen skulle kunna tillfrågas i ett senare skede i processen. Vidare menar de att 

fortsatta studier på många upprepade behandlingar kopplade till infertilitet vilka ej resulterat i 

någon graviditet vore att önska och kanske att dessa skulle vara allt mer värdefulla.   

Återgår vi till föreliggande studie så förekommer dock skillnader då det gäller var i processen, 

vilken infertilitet kan liknas vid, männen befunnit sig. Någon har haft en fortsatt ofrivillig 

barnlöshet medan någon annan vid tidpunkten för intervjun numer är tvåbarnsfar. De har 

genom detta sannolikt haft olika distans till ämnet vilket vi tror kan sägas vara fördelaktigt för 

materialet i sin helhet. Förutsättningarna för dem har skiljts åt relativt mycket men den stora 

likheten, längtan efter föräldraskap har de alla delat.   

Samtliga män i studien tycks ha en positiv framtidstro oavsett behandlingsutfall. Olika 

strategier att hantera sin livssituation och en strävan efter en positiv inställning föreligger trots 

berättelser om ovisshet, jobbiga behandlingar och sorg. Kan det dock verkligen antas vara så 

för alla män som påverkats av infertilitet? Här förs reflektion kring om det kan vara så att de 
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män som deltagit i studien är de som mestadels varit positiva. Kanske har de andra strategier 

vilket gör att de har lättare att prata om fenomenet infertilitet.    

Genom att inta en roll som “spindeln i nätet” kände männen i studien att de återfick kontroll 

över situationen. Detta kan liknas vid vikten av att känna delaktighet vilket enligt 

Antonovskys teorier är en faktor vilken bidrar till en ökad känsla av sammanhang 

(Antonovsky, et al, 1991). Vidare kan paralleller här dras till dennes resonemang kring 

copingstrategier vilka även kan kopplas till föreliggande studie. Männen i studien tycks finna 

andra strategier än vad kvinnorna gör. Genom att ta ett övergripande ansvar och leda försöken 

att lösa problemet tycks de nå en känsla av att åstadkomma något. En annan studie som 

beskriver olika copingstrategier vilka män och kvinnor använder sig utav tidigt under 

behandlingsprocessen i samband med infertilitet (Phillips, Elander, Montague, 2014. ss, 366-

376) pekar även den på detta. Männen i Phillips et al, studie såg mer den egna situationen som 

ett problem vilket måste gå att lösa.  De tycks ha en strategi vilken delvis går ut på att ej bli 

för känslosam. De liknade det vid ett slags jobb, där de hela tiden vet vad som förväntas, vad 

som skall göras och vad som skall göras framöver. Kvinnorna använde sig i större 

utsträckning av strategin att “fokusera på annat; livet går vidare”. Genom att koncentrera sig 

på jobbet, kurser eller fritidsintressen så skulle tankarna kring infertiliteten och IVF-

behandlingen ta mindre plats vilket resulterade i att de blev mindre stressade (Phillips, 

Elander, Montague, 2014, ss, 366-376).    

Antonovsky är en central person när det kommer till det salutogena perspektivet (Antonovsky, 

et al, 1991). Han beskriver begriplighet, vilket kan liknas vid hur männen förstår och därmed 

kan ta sig an sin situation. Männen i föreliggande studie pekar på att ovissheten är tung att 

bära och att de därmed känner sig maktlösa. Genom ökad information och inblick i vad 

eventuella behandlingar kan tänkas innebära kan de kanske allt lättare begripa innebörden av 

det de genomgår. Andra komponenten vilken Antonovsky beskriver är hanterbarhet. I vilken 

utsträckning upplever sig människan ha resurser för att bemöta och klara av de yttre 

påfrestningar hon/han möter? På vilket sätt hanterar männen infertiliteten? Hur ser de på livet 

och på vilket sätt har de resurser att hantera sin situation. Männen i föreliggande studie tycks 

försöka uthärda och de försöker på olika vis finna möjliga strategier för att lättare kunna 

hantera sin vardag, den egna livsvärlden. Vidare beskriver Antonovskys teorier begreppet 

meningsfullhet vilket kan sättas i relation till männens upplevelse i föreliggande studie av att 

faktiskt vara delaktiga och känslomässigt engagerade. Genom en känsla av att tillvaron ändå 
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tycks meningsfull och genom att de kan greppa sin situation hanterar männen på olika vis 

infertiliteten och det som denna kommit att innebära för dem.    

Många män berättar inte om sin situation för någon annan vilket kan förstärka känslan utav 

utanförskap (Möller & Bjuresten, 2005, ss, 169-180). Föreliggande studie pekar på att 

infertiliteten enligt männen ej tycks röra någon utomstående. Männen samtalar inte heller i 

någon högre grad med någon, förutom kvinnan, kring sina upplevelser av fenomenet. 

Samtidigt menar männen i studien att de upplevde ett gott stöd då de väl berättat för andra. 

Kan det vara så att männen inte öppnar sig då de tror att det är detta kvinnan önskar eller mår 

bäst av? Männen intar en roll där de själva sätts åt sidan och de tycks göra allt för att ej göra 

kvinnan mer upprörd. Det ter sig som att de tassar på tå i den egna relationen genom att 

anpassa sig. Genom att inte låta de egna känslorna ta alltför stort utrymme kan de vara ett gott 

stöd åt sin kvinna. Dock borde det vara så att för att i längden klara av att utgöra ett stöd för 

sin partner behöver männen själva stöd. Detta styrks av litteraturen och enligt Gottlieb (2009, 

ss, 553-564) har många behov utav att träffa kurator eller psykolog i samband med infertilitet. 

Här reflekterar författarna kring huruvida ett behov utav ett alternativt stöd kan finnas? Kan 

olika forum på internet agera som stöd och informationskälla för männen? Genom olika 

forum på internet kan männen förbli anonyma och därav kunna bekänna sina innersta tankar 

och känslor. Följande studie visar att män med infertilitetsproblematik söker stöd via internet 

(Malik et al, 2008, ss, 18-30). Här upplevde de sig få känslomässigt stöd via något som är 

tillgängligt dygnet runt med en garanterad anonymitet. Genom forum på internet diskuteras 

frågor som annars kan vara svårt att prata om. Många män upplever att de inte får chans att 

prata om hur de känner kring behandlingen eller specifika frågor om manlig infertilitet (Malik 

et al, 2008, ss, 18-30 & Toft Mikkelsen, et al. 2012, ss, 1977-1986). Via grupper och 

ämnesspecifika trådar kunde männen finna andra män i liknande situation att dela sina 

erfarenheter med (Malik et al, 2008, ss, 18-30). Männen diskuterade här sina känslor av 

utanförskap vilka de annars höll inom sig. I verkliga livet handlade det mestadels om att 

finnas där för kvinnan och stödja henne (Malik et al, 2008, ss, 18-30). Några män uttryckte en 

tacksamhet i att de hittat andra män vilka befinner sig i liknande situation som de själva. Detta 

möjliggjorde för dem att diskutera frågor som de upplevde att de inte kunde dela med någon 

annan. Männen menade att endast någon som själv genomgår samma process kan förstå hur 

det är.   
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Enligt Möller & Bjuresten (2005, ss, 169-180) kan den psykiska påfrestning som infertilitet 

kan medföra leda till en känsla av förlorad kontroll och livssorg vilken kan upplevas som ett 

hot mot identiteten, såväl den individuella som parets. Detta hot kan enligt Möller et al, 

beskrivas med hjälp av tre motsatspar; meningsfullhet/meningslöshet, 

samhörighet/övergivenhet samt positiv självbild/självförkastelse. Dessa motsatspar för åter 

igen tankarna till Antonovskys teori om människans förmåga att hantera sin livssituation och 

finna strategier (Antonovsky, et al, 1991). Genom att känna kontroll över sin situation kan den 

skapa meningsfullhet. Fenomenet infertilitet kan ses med en meningsfullhet vilken bland 

annat kan leda till en fördjupad relation. En motsats är att se det meningslösa i fenomenet; en 

känsla utav att det inte står för någonting, inte har någon betydelse eller innebörd. Männen i 

föreliggande studie beskriver fenomenet ur den positiva komponenten; att se bortom var de är 

just nu, utan snarare se vad det senare leder till och innebär. Motsatsparet 

samhörighet/övergivenhet kan även beskrivas som en tillhörighet med andra par som har 

svårigheter med familjeplaneringen och därigenom känna styrka och få kraft. En möjlighet att 

känna samhörighet där man inte är ensam. En motsats är känslan av övergivenhet vilken kan 

beskrivas som att stå utanför där andra par inte tycks ha några problem. Att inte få förståelse 

från omgivning eller familj när en sårbarhet är som störst. Självbilden kan också få en törn där 

såväl den egna manligheten som relationen kan bli ifrågasatt. Genom att hantera den egna 

livssituationen kan en positiv självbild uppnås; männen tycks delvis hantera situationen 

genom att gå vidare och bemästra sina problem.   

Att kunna bilda familj och föda barn vid önskad tidpunkt ses av många som en självklarhet 

och svårigheter med det kan innebära en existentiell kris (Möller, Bjuresten, 2005, ss, 169-180 

& Bryman, 2010, ss, 117-126). De egna och omgivningens förväntningar uppfylls kanske 

inte. Känslor som ilska, skuld och skam kan uppstå vilka kan leda till isolering och/eller 

depression. Fruktsamhet är starkt förknippat med såväl manlighet som kvinnlighet och när 

fertiliteten är nedsatt kan påverkan på sexualitet och samliv uppstå. Detta torde kunna leda till 

en misstro till relationen där det finns ett val att antingen bryta upp eller att fortsätta mot en 

slags djupare relation. I föreliggande studie beskrev samtliga män att den konstaterade 

infertiliteten lett till en fördjupad relation till partnern. Männen stod många gånger tillbaka för 

sin partner och intog en stödjande och stöttande roll. Genom att fokusera på nya uppgifter och 

försöka dela på ansvaret fanns en slags djupare bekräftelse i relationen. Relationen sattes på 

prov vilket innebar att männen reflekterade över hela sin livssituation. Liknande resultat finns 

i tidigare forskning där infertilitet tyckts föra paret närmare varandra (Hjelmstedt el al., 1999, 
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ss, 42-48 & Malik et al., 2008, ss, 18-30). Infertilitet kan liknas vid en kris och tycks i många 

fall ses som ett hinder för en god relation. För ett par vilka lider av infertilitet kan de 

smärtsamma och svåra upplevelserna säkerligen vara en bidragande faktor bakom ett 

eventuellt uppbrott. Men om paret i fråga istället förmår att stödja och stötta varandra kan 

infertiliteten och den erfarenhet denna för med sig istället föra dem allt närmare varandra. 

Studier visar att ett pars förmåga att samtala kring problemen och deras planer för framtiden 

kan leda till ökat engagemang och starkare känslor av lojalitet (Drosdzol & Skrzypulec, 

2009). Detta i sin tur torde leda till en närmare relation med en allt större förståelse för 

varandra vilket i sig möjliggör en fördjupad relation vilket beskrivs av männen i föreliggande 

studies resultat. Kanske är det så att den kris vilken infertiliteten kan liknas vid innebär att 

paren mer eller mindre tvingats samtala med varandra vilket lett till att dessa står närmare 

varandra? Det finns kanske en mer strukturerad och gemensam plan inför framtiden och 

känslan av att vara tillsammans mot ett gemensamt mål tycks stärka dem.    

Att inte kunna få barn innebär dels att avvika från samhällets norm kring en förväntad 

familjelycka. Utöver detta innebär infertiliteten även att det egna målet, föräldraskapet, inte 

uppnås. Det är en personlig sorg för individen men sannolikt dessutom en annan sorg vilken 

personen hyser för partnern som även den står utan barn. Den reproduktiva förmågan tycks 

starkt kopplad till existentiella frågor och känslor av att inte räcka till ses i föreliggande 

studie. Vår tids samhälle tycks delvis koppla förmågan till att reproducera sig till en individs 

förmåga att nå känslor av lycka och därmed meningsfullhet i livet. Hos männen i studien 

föreligger en mycket stark längtan efter barn och samtidigt tycks en stark längtan efter att nå 

en plats i samhället finnas. Föräldraskapet och faderskapet tycks stå för en gemenskap dit 

männen ej ännu fått tillträde. I samhället idag tycks en rådande norm vara att människor 

skaffar barn utan problem och utan att ifrågasätta den egna fertiliteten. Författarna reflekterar 

här kring det faktum att svenska kvinnor blir allt äldre då de föder sitt första barn. Något som 

till viss del beror på att många vill ha klarat av utbildning och karriär innan familjebildningen. 

Kan det vara så att vi litar till stor del på att hälso- och sjukvården ska lösa våra problem? Har 

ett par svårt att bli gravida så genomför de “bara” en behandling. Samtliga av de sju männen i 

föreliggande studie hade aldrig tidigare funderat på att det skulle kunna vara ett problem att 

bli gravida. Här går författarnas tankar till professionen och till barnmorskor i synnerhet. Vad 

har barnmorskan för ansvar gällande upplysning om fertilitet och familjebildning?  
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SLUTSATS  

Barnmorskan utgör en central del i arbetet med infertilitet och då hon möter ett par med 

infertilitetsproblematik bör hon utgå från ett livsvärldsperspektiv och se till såväl mannen som 

kvinnans behov. Genom att arbeta mer aktivt med frågor kring fertilitet kan barnmorskan 

belysas ämnet och allt fler kan nå kunskaper kring den egna fertiliteten och vad svårigheter 

kring denna kan komma att innebära. Männen i föreliggande studie hade tidigare sett på den 

egna fertiliteten som något självklart. Deras upplevelser har nu dock medfört en annan syn på 

fenomenet infertilitet. Detta kan tolkas som att männens hälsa eller välbefinnande är i ständig 

rörelse och en kris i livet kan innebära eller leda till att människan når en allt mer djupare 

insikt kring det egna livet och den egna livssituationen. Trots känslan av maktlöshet och en 

upplevelse av att bara härda ut speglas studiens resultat även av en positiv känsla. Genom att 

se det meningsfulla i livet tycks männen ändå lyckas med att våga tro och sträva framåt. Den 

kris vilken infertiliteten, om än i olika utsträckning, lett till ter sig ändå ha medfört en inre 

utveckling hos männen. I ett kontext där det tycks lätt att såväl kvinnan som den medicinska 

behandlingen hamnar i fokus är det av stor vikt att även mäns upplevelser och känslor inte 

faller i glömska utan istället belyses.   

Förslag till vidare forskning 
Initialt fanns alltså en förhoppning om att komma i kontakt med de män vilka befann sig mitt i 

processen och där upprepade IVF-behandlingar genomförts utan att en graviditet uppnåtts. 

Det visade sig dock inte helt enkelt att nå dessa män. En vidareutveckling av studien skulle 

här kunna vara möjlig och önskvärd. Vad är innebörden av fenomenet infertilitet för de män 

vilka är mitt i behandlingsprocessen? En annan vidareutveckling mot att nå målet, en 

fördjupad förståelse för män med infertilitetsproblematik, skulle kunna vara att belysa hur 

dessa upplevt stöd och bemötande i samband med utredning och eventuell behandling. 

Samtidigt skulle olika fortsatta studier ur mäns perspektiv vara av värde och exempelvis hur 

männen påverkas på lång sikt är intressant. De män, vilka är äldre och aldrig uppnått ett 

faderskap, hur ser de på sina erfarenheter? Vad är innebörden av fenomenet infertilitet för 

dem och hur har deras upplevelse av hälsa i stort påverkats? Vidare vore barnmorskans roll i 

sammanhanget värdefull att ytterligare rikta ljuset mot. Slutligen kan en studie likt den 

genomförda påvisa olika resultat då materialet i enlighet med den hermeneutiska spiralen 

alltid kan fördjupas ytterligare.  
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Information om en studie kring innebörden av fenomenet infertilitet ur 
mäns perspektiv  
                         
  
Vi är två sjuksköterskor som nu studerar på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås. 
Som en del i utbildningen arbetar vi nu med vårt examensarbete. Vår studie syftar till att 
beskriva innebörden av infertilitet ur mäns perspektiv. Genom studien har vi en 
förhoppning att nå ökad kunskap kring och djupare förståelse för män med 
infertilitetsproblematik och därigenom kunna förbättra vården kring dem och deras partner.  

  
Vi frågar nu Dig om Du frivilligt vill medverka i studien genom att delta i en intervju som 
rör Din upplevelse av infertilitet. Du bestämmer själv när det passar för Dig att genomföra 
intervjun och plats för denna. Allt material som samlas in hanteras konfidentiellt och 
förvaras på så vis att ingen, utöver vi två samt vår handledare kan få tillgång till det. I 
resultatet avidentifieras dina personuppgifter och du förblir på så vis helt anonym. Vi vill 
betona att din medverkan är helt frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan att motivera varför.  

  
Om Du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via email, telefon eller SMS före 
XXXXX Vi kommer därefter kontakta Dig via telefon för att ge ytterligare information 
samt svara på eventuella frågor. Samtyckesformulär för Dig att skriva under erhåller du på 
kliniken och detta skickas åter till oss i ett frankerat kuvert. Vid andra eventuella 
funderingar kring studiens syfte som uppstår får du gärna kontakta oss, vi nås på telefon 
eller email på nedanstående uppgifter. Vårt examensarbete utförs under handledning av 
XXXXX, Universitetslektor vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid 
eventuella frågor är ni välkomna att kontakta även henne på telefon:  

XXXXXXXXXX eller email: XXXXX@student.hb.se  

 Med vänliga hälsningar;  

  
Namn: Karin Skoglundh      Namn:Ida Kjellson  

Tel: XXXXXXXXXX                          Tel: XXXXXXXXXX  

Mail: XXXXX@student.hb.se                Mail: XXXXX@student.hb.se  
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                                    Skriftligt informerat samtycke  
  
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien kring innebörden av fenomenet  

infertilitet ur mäns perspektiv. Jag har fått möjlighet att ställa frågor. Informationen jag fått 
har innehållit det som jag upplever att behöver veta.   

Det har tydliggjorts för mig att mitt deltagande är högst frivilligt och att jag själv kan 
avbryta när helst jag önskar utan att ge några skäl till detta.    
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Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien.   

  
……………………….. …………………..  

Namn (intervjuperson) Datum  

  
 
Jag intygar härmed att intervjupersonen fått fullgod information om studien och jag 
bekräftar att det är denna som har undertecknat och angivit datum.   

  
……………………………... ………………………..  

  
Namn (ansvarig för studien) Datum  

  
……………………………...  
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Bilaga 3; Intervjufrågor  
    

INTERVJUFRÅGOR   
  

  
Den här studien syftar till att belysa innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns 
perspektiv.   

 

Öppningsfråga: 

  
 � Kan du beskriva dina upplevelser av infertilitet?  

  

Utvecklingsfrågor:  

Är det möjligt för dig att beskriva mer? 

Går det att utveckla vad du menar? 

Hur menar du?  

Hur tänkte du då?  

Hur kände du då?  

Vad betyder det för dig? 

  
  

  
 


