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Sammanfattning 

Infertilitet är en diagnos som kan drabba både män och kvinnor men mannens 

upplevelser är betydligt mindre utforskat än kvinnans upplevelser. En litteraturstudie 

genomfördes där syftet med studien var att belysa mäns upplevelser av att leva med 

infertilitet. Resultatet bygger på 11 vetenskapliga artiklar och består av fyra 

kategorier; Känslomässiga aspekter, Upplevelser av livspåverkan, Sociala aspekter 

och Upplevelser av stöd och information utanför relation och familj. Resultatet 

påvisar att infertilitet kan innebära många olika blandade känslor, exempelvis 

frustration, skuld, hjälplöshet, besvikelse och utanförskap. Ett alternativ för att uppnå 

graviditet var att genomgå fertilitetsbehandling, vilket kunde upplevas vara mycket 

påfrestande. Under behandlingsprocessen kände många män att deras största roll var 

att vara där för att stödja sin partner. Infertilitet upplevdes även som svårt att samtala 

om utanför relationen med partnern. För en del av männen blev internetforum för 

infertila en mötesplats, där de kunde utbyta information samt erfarenheter angående 

deras livssituation. Männens upplevelser angående hälso- och sjukvårdspersonal 

varierade. En del tyckte att de fick mycket stöd medan andra upplevde att information 

från hälso- och sjukvårdspersonalen var knapphändig och det hade kunnat 

uppmärksammas mer. Männen hanterade sin situation olika, majoriteten sökte stöd 

hos partnern medan andra män istället sökte sig till familjen. Isolering blev en vanlig 

konsekvens av infertiliteten då männen inte ville belasta sin familj och vänner.              
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Abstract 

Infertility is a diagnosis that can effect both men and women but the man’s 

experiences are far less explored than the woman’s experiences. A literature study 

was done, where the aim of the study was to highlight men's experiences of living 

with infertility. The result is based on 11 scientific articles and shows four categories; 

Emotional aspects, Experiences of life impact, Social aspects and Experiences of 

support and information outside the relationship and family. The result shows that 

infertility can mean many different mixed emotions, such as frustration, guilt, 

helplessness, disappointment and isolation. One option for achieving pregnancy was 

to undergo fertility treatment, which could be perceived as very trying. During the 

treatment process many men felt that their main role was to be there to support their 

partner. Infertility was also perceived as difficult to talk about outside the relationship 

with the partner. For some of the men internet forums for infertile became a meeting 

place, where they could exchange information and experiences regarding their life 

situation. The men’s experiences regarding health professionals varied. Some of the 

men thought they were given a lot of support while others experienced that 

information from the health professionals was insufficient and this could have been 

given more attention to. The men dealt with their situation differently, the majority 

sought support from their partner while other men instead went to their family. 

Isolation was a common consequence of infertility because the men did not want to 

burden their family and friends.
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Inledning  

Infertilitet är ett vanligt problem och det drabbar ungefär ett av sex par i Sverige 

(Bratt, 2014). Globalt sett beräknas antalet infertila par vara 48,5 miljoner varav 19,2 

miljoner inte kan få ett första barn (Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel & 

Stevens, 2012). Orsakerna till infertilitet ligger ungefär lika ofta hos mannen som hos 

kvinnan, cirka en tredjedel var av fallen. Hos ytterligare en tredjedel av de drabbade 

paren beror det på bägge parter medan det hos en tiondel av fallen inte finns någon 

förklaring till varför de inte kan få barn (Bratt, 2014). Orsaker till infertilitet hos 

mannen kan vara biologiska, men också könssjukdomar som klamydia och 

livsstilsrelaterade faktorer som alkohol, droger och övervikt kan påverka 

spermiekvalitén. Hos kvinnan kan problemen vara exempelvis ålder, fetma, 

hormonrubbningar eller könssjukdomar (Bratt, 2014; Socialstyrelsen, 2005). 

För par som kämpar med att bli gravida finns det inom hälso- och sjukvården flera 

möjligheter att få hjälp som exempelvis mikroinjektion av en spermie, 

hormonbehandling och provrörsbefruktning med antingen egna spermier eller från 

donator (Bratt, 2014; Westlander & Levkov, 2005). Sjuksköterskan kan möta mannen 

och hans partner på exempelvis fertilitetskliniker där dessa behandlingar genomförs 

(Möller & Bjuresten, 2005). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor belyses 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. Genom att vara närvarande, samtala 

och ge emotionellt stöd till de berörda kan sjuksköterskan visa respekt, medkänsla och 

lyhördhet (International Council of Nurses, 2012). Infertilitet kan ha minst lika stora 

psykologisk påverkan hos mannen som hos kvinnan och att drabbas av infertilitet kan 

innebära många olika känslor som depression och förtvivlan. Då är det 

sjuksköterskans uppgift att stödja och lindra lidandet hos den infertila mannen (Möller 

& Bjuresten, 2005). Både mannen och kvinnan i förhållandet drabbas av infertiliteten, 

men män ses ofta som andrahandsfigurer inom forskning kring reproduktiv hälsa. 

Deras upplevelser av infertilitet är ett område som inte är lika beforskat i jämförelse 

med kvinnornas upplevelser (Culley, Hudson & Lohan, 2013). 

 

Bakgrund 

Infertilitet 

Åtskillnad görs mellan infertilitet, sekundär infertilitet, subfertilitet och sterilitet. 

Infertilitet definieras som att kvinnan inte blivit gravid efter att ha haft oskyddade 

samlag regelbundet under ett års tid. Med sekundär infertilitet menas att mannen eller 

kvinnan lyckats få ett biologiskt barn tidigare men att de sedan inte kan få ett andra 

barn. I Sverige är det relativt vanligt att par lever med sekundär infertilitet, bland 

kvinnor drabbas ungefär var tionde. Subfertilitet innebär att fertiliteten är reducerad. 

Sterilitet är permanent och innebär att det är omöjligt att få ett biologiskt barn. Dock 

kan paret få barn genom donation av ägg eller spermier och även adoption är ett 

alternativ (Bratt, 2014).  

Till skillnad från kvinnor kan män få barn genom hela livet då spermieproduktionen 
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hos männen fortsätter även i högre ålder. För få spermier är den vanligaste 

anledningen till infertilitet (ibid.). Det finns flera orsaker till manlig infertilitet och 

den kan vara pre-testikulär, testikulär eller post-testikulär, och den sistnämnda kan i 

sin tur vara antingen dysfunktionell eller på grund av obstruktion (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 2015a; Westlander & Levkov, 2005). Med pre-testikulär 

azoospermi menas att orsaken beror på hypofysen och att hormonstimuleringen av 

mannens testiklar är antingen försämrad eller obefintlig. Testikulär azoospermi 

innebär att testiklarna producerar få spermier, eller inga alls, vilket kan bero på 

cellgiftsbehandling eller tidigare infektioner i testiklarna. Post-testikulär azoospermi 

kan som tidigare nämnt ha två orsaker. Om orsaken är dysfunktionell kan detta bero 

på centrala nervsystemet och en skada där. Är orsaken istället obstruktion kan denna 

ha uppkommit genom exempelvis tidigare skador eller infektion i underlivet. Det kan 

även bero på missbildningar som är medfödda, vid exempelvis cystisk fibros finns 

sådana missbildningar (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015a; Westlander & 

Levkov, 2005). Även autoimmun inflammation inne i prostatan kan enligt en ny 

studie kopplas till infertilitet hos män (Karolinska Institutet, 2015). 

En tredjedel av infertilitetsdiagnoser ligger hos mannen och kan bero på olika faktorer. 

Som tidigare nämnt kan det exempelvis bero på ett för lågt eller högt antal spermier, 

dålig rörlighet i spermierna eller en kombination av dessa faktorer. Beroende på vilken 

faktor som är problemet till infertiliteten, bestäms en lämplig behandling. 1992 blev det 

möjligt att utföra provrörsbefruktning, IVF, genom att mikroinjicera spermier i 

kvinnans ägg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015b). Denna behandling görs 

utanför kvinnans kropp efter hormonstimulering och uttag av äggen, som sedan 

hanteras i laboratoriet där spermier injiceras. Då embryona har delat på sig återförs ett 

av dessa till livmodern. Denna metod kallas för mikroinjektionsteknik, ICSI. 

Resterande embryon kan frysas ner, om det skulle behövas för framtida behandlingar 

(Johansson, 2010; Lundin & Mikkelsen, 2005). I dagens samhälle kan även män med 

avsaknad av spermier och/eller sädesvätska behandlas genom kirurgi, då spermierna 

möjligtvis kan hittas i testiklarna om dessa har en viss spermieproduktion kvar 

(Johansson, 2010; Westlander & Levkov, 2005). 

För att en infertilitetsutredning ska kunna ske i Sverige krävs det att det 

heterosexuella paret uppnår ett antal kriterier. Paret ska aktivt ha försökt uppnå 

graviditet i minst ett år och ha haft en stabil relation i över två års tid samt vara 

sammanboende. De ska sedan tidigare inte ha haft gemensamma barn, vilket även 

gäller gemensamma adoptivbarn. Behandlingarna ska anses vara medicinskt 

meningsfulla, därför krävs det att kvinnan är under 40 år och att mannen är under 56 

år. Kvinnan ska även ha en hälsosam vikt, det vill säga ha ett BMI mellan 18-35, för 

att senare komplikationer ska kunna undvikas. I relationer där psykiska eller sociala 

problem, svåra sjukdomar, missbruk eller kriminalitet förekommer nekas 

infertilitetsutredning, eftersom detta anses vara ett hot för det framtida barnets hälsa 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2015; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015c). 
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Maskulinitet 

Maskulinitet innebär upplevelser och förväntningar av hur mannen ska vara för att 

räknas till att vara en man (Connell, 2005; Eriksson, 2013). Maskulinitet utformas i 

bland annat sociala sammanhang och kan likna en norm för vad som är manligt eller 

inte att göra. Vid sociala sammanhang kan personen bland annat antingen känna sig 

motiverad eller känna att han blir ifrågasatt av andra människors värderingar, 

reaktioner och samtal med eller bakom ryggen. Människors självbild påverkas och 

ändras i samband med andra människors tankar och värderingar. Männen bör undvika 

typiskt feminina beteenden för att klassas som en maskulin man (Eriksson, 2013).  

Beroende på kultur och hur samhället ser ut, kan maskuliniteten utspela sig på olika 

sätt (Connell, 2005; Eriksson, 2013). Även biologiska skillnader mellan man och 

kvinna påverkar hur personen borde vara. Endast en minoritet av männen når upp till 

"normen" av att vara en maskulin man enligt Connell (2005). Detta beror på att media 

ofta visar idealbilder på hur mannen bör se ut samt hur han ska vara. Maskulina män 

ska enligt normen vara tuffa och starka och de ska inte visa sig varken svaga eller 

sårbara (ibid.). 
 

Connell (2005) belyser att tidigare forskning inte fokuserat tillräckligt mycket på 

maskulinitetens olika delar och beskriver hur viktigt dessa är att förstå sig på. Connell 

(2005) tar även upp kopplingen mellan maskulinitet och begreppet hegemoni, vilket 

har sitt ursprung från en analys av samhällets klassrelationer utförd av Antonio 

Gramsci. Hegemoni innebär att en grupp, i detta fall männen, har en ledande roll i 

samhället. Connell (2005) kom fram till att vid olika situationer och tider ökar en typ 

av maskulinitet, medan andra typer av maskulinitet läggs åt sidan en stund. 

Hegemonisk maskulinitet formar en idealbild av hur och vad män ska efterlikna. 

Oftast upplever männen att detta är svårt att förhålla sig till och upplever då att deras 

maskulinitet ifrågasätts. Detta kan spridas genom samhällets struktur samt genom 

kultur och media (ibid.). Eriksson (2013) förklarar hur han förhåller sig i olika 

situationer med olika typer av människor. Han tar upp två exempel, där ena exemplet 

handlar om hur han uppför sig vid ett möte med feministiska forskare och gör ett gott 

intryck, medan han i det andra exemplet är i badhusets bastu med andra män som drar 

misogyna skämt utan att han gör några invändningar. Eriksson (2013) nämner även att 

genom att inte sticka ut och istället följa normen för hur mannen ska bete sig i sociala 

sammanhang, skyddas hans riktiga identitet och han undgår ifrån att bli 

ifrågasatt. Många män undviker att sätta sig i obekväma situationer och bestämmer 

sig oftast för att följa normen där idealbilden av maskuliniteten kan speglas. Män har 

svårare än kvinnor att bryta normer, som de bland annat har lärt sig under sin uppväxt. 

För att kunna vara den person han egentligen är krävs det att han bryter normen samt 

att han genomgår obekväma situationer där andra människor kan ifrågasätta hans 

handlingar (ibid.). 

 

Psykologiska och sociala aspekter av infertilitet 

Infertilitet upplevs som ett psykologiskt och socialt problem för de drabbade, men är 
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egentligen ett medicinskt problem och behandlas också som sådant (Möller & 

Bjuresten, 2005). Infertilitet ses av de infertila männen som ett hot mot identiteten och 

självbilden, vilket kan göra att mannen oftast väljer att inte prata om det med partnern 

eller omgivningen. Upplevelser av att förlora sin maskulinitet och känslorna av 

misslyckande och underlägsenhet uppstår i samband med diagnosen infertilitet, vilket 

kan vara problematiskt hos mannen men också hos partnern. Möller och Bjuresten 

(2005) tar upp att mannen i flera fall anser att samtal med partnern angående 

infertilitetsproblem inte kommer hjälpa honom att kunna få barn och att det endast 

kommer att göra partnern ledsen. Därför undviker han att samtala om detta med 

henne, vilket hos kvinnan kan upplevas som att mannen inte bryr sig om eller är 

intresserad av deras infertilitet eller hur hon känner och mår angående problemet. 

Risken för missförstånd hos paret blir stor och förhållandet riskerar negativa 

konsekvenser. Relationen mellan mannen och kvinnan i förhållandet har stor 

betydelse för hur starka reaktioner och känslor paret upplever. För mannen kan det 

vara en trygghet att kunna ge partnern stöd och det kan lätta på eventuella 

skuldkänslor hos den infertila mannen (ibid.). Throsby och Gill (2004) beskriver i sin 

studie att män som är drabbade av infertilitet ofta blir skämtade om bland vänner och 

kollegor och får sin manlighet ifrågasatt, för att deras partner inte blir gravid. De 

drabbade kvinnorna får istället sympati. Männen kan bli tillfrågade vad de gör för fel 

eftersom de inte lyckas att få barn. Detta frågas på ett skämtsamt sätt men majoriteten 

av männen upplever det som något negativt. Endast en av deltagarna i studien 

upplever det som positivt, som en form av stöd och att han fortfarande är sedd på 

samma sätt som innan fertilitetsproblemen (ibid.).  

Studier från olika länder som belyser psykologiska aspekter kring infertila pars 

välmående påvisar att depression och ångest är vanligt bland männen, men det är 

ännu vanligare hos kvinnor (El Kissi, Romdhane, Hidar, Bannour, Ayoubi Idrissi, 

Khairi & Ben Hadj Ali, 2013; Fisher & Hammarberg, 2012). Stressrelaterade problem 

ökar vid infertilitetsdiagnos hos både män och kvinnor när kommunikationen brister i 

deras förhållande (Schmidt, Holstein, Christensen & Boivin, 2005). Genom att 

använda sig av olika coping-strategier, såsom att kunna prata om sina känslor och 

söka socialt samt emotionellt stöd, kan stressfaktorerna hos männen sänkas. För att 

minska stress under behandlingen är det av stor vikt att hälso-och sjukvårdspersonal 

informerar och samtalar med individen angående deras tankar och behov. Detta är 

fördelaktigt för välbefinnandet och kan eventuellt förbättra chansen att uppnå 

graviditet vid behandling, eftersom forskning visar att infertilitetsrelaterad stress kan 

leda till ett sämre behandlingsresultat (ibid.). 

  

Omvårdnadsaspekter kring infertilitet    

För att optimera omvårdnaden för det infertila paret kan personcentrerad vård 

tillämpas. Personcentrerad vård fokuserar på människan som helhet, vilket innebär att 

sjuksköterskan bemöter denna med respekt, lyhördhet samt utifrån individens 

individuella behov ge jämställd vård. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 
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tar hänsyn till individens värdighet, autonomi, självbestämmande och eget inflytande 

för hur deras vård ska se ut. Mannen som drabbats av infertilitet är en människa med 

eget förnuft, egna känslor och egna behov, därav skall de inte reduceras till deras 

sjukdomstillstånd (Ekman et al., 2011; Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Ett sätt att se människan är det humanistiska perspektivet, vilket innebär att hälsa ses 

som en process. Människan ses som en helhet, där både kropp, själv och ande ingår 

som en gemensam enhet. Människans egna upplevelser och välmående är i fokus 

(Willman, 2014). Enligt det humanistiska perspektivet är hälsa inte enbart frånvaro av 

sjukdom, utan hälsa kan även upplevas av människor som blivit diagnostiserade med 

en sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Infertilitet upplevs som ett hot 

mot individens självbild och mannen blir beroende av andra för att få hjälp (Möller & 

Bjuresten, 2005). Personcentrerad vård innebär att individen ska få bästa 

genomförbara förutsättningar till att få göra sina egna val utifrån vad individen själv 

vill i relation med sitt hälsotillstånd. Personcentrerad vård från hälso- och 

sjukvårdspersonal kräver kompetens och goda handlingar och därmed ska individens 

styrkor och rättigheter vara grunden till den personcentrerade vården (Ekman et al., 

2011; SSF, 2010). Genom att ta sig tid och lyssna på individens egen berättelse ger 

detta möjligheten att lära känna dennes identitet och tillsammans därmed kunna 

optimera en vårdplan (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014).  
 

Emotionellt stöd skapar känslan av lyhördhet för den infertila (van Empel, Nelen, 

Tepe, van Laarhoven, Verhaak & Kremer, 2010). För att optimera omvårdnaden kan 

partnern involveras samt att hälso- och sjukvårdpersonal visar respekt och bevarar 

mannens autonomi. En styrka vid emotionellt stöd innefattar bland annat adekvat 

information gällande olika stödmöjligheter, som exempelvis psykolog, stödgrupper 

samt föreningar. Både män och kvinnor önskar att ha obegränsad tillgång till sin 

journal, eftersom det anses lättare för dem att förstå behandlingsprocessen och hur 

den går till väga (ibid.).   
 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att infertilitet är ett komplext problem som påverkar 

mannens liv, inte bara fysiskt utan även psykiskt och socialt. För att kunna stödja 

mannens behov behövs kunskap hos sjuksköterskan för att kunna ge emotionellt stöd, 

lindra lidande samt bevara autonomi och integritet hos den infertila mannen samt hans 

partner. Mannens upplevelser är dock betydligt mindre utforskat än kvinnans, vilket 

gör att det är intressant att fördjupa sig i mannens perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa mäns upplevelser av att leva med infertilitet. 
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Metod 

Metoden som använts var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Det innebär att 

aktuell forskning inom området eftersöktes och sedan genomfördes en 

kvalitetsbedömning samt sammanställning av den del av det insamlade materialet, 

som svarade mot syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 

Artikelsökningar genomfördes på databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo. De två 

förstnämnda innehöll omvårdnadsforskning medan PsycInfo innehöll forskning kring 

psykologiska aspekter av omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån syftet 

bestämdes sedan sökorden. Till att börja med gjordes fritextsökningar på alla tre 

databaser och ord som användes var infertility, men eller male samt experience. Alla 

sökord presenteras i bilaga A. För att begränsa sökningen kombinerades dessa sökord 

med booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2013). Fritextsökningar 

gjordes även i de tre databaserna på involuntary childlessness kombinerat med både 

men och male för att se om artiklar som svarade mot syftet hittades. Sökningarna på 

involuntary childlessness gav dock inga relevanta artiklar. För att få med varianter på 

sökningarna användes även trunkering (Forsberg & Wengström, 2013) på orden 

infertility (infertil*) och experience (experienc*) i alla tre databaser. Totalt gav 

fritextsökningarna tio resultatartiklar. Efter fritextsökningarna genomfördes en 

sökning i databaserna med hjälp av ämnesord. Mellan databaserna skiljde sig de olika 

ämnesorden. På Cinahl användes infertility och psychosocial factors, på PubMed 

kombinerades infertility med male och psychology. På PsycInfo hittades inga 

relevanta ämnesord förutom infertility, därför kombinerades det ordet med fritextordet 

men för att begränsa sökningen. Ämnesordsökningarna gav liknande sökresultat som 

tidigare och ytterligare två resultatartiklar tillkom.  

Sökavgränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna i vetenskapliga tidskrifter eller 

vara peer reviewed, skrivna på engelska samt att de skulle vara publicerade mellan 

2005-2015. Då sökningar på PubMed gav många träffar användes även 

avgränsningarna abstract samt människor vilket medförde att en del artiklar föll bort.  

Sökhistoriken presenteras i bilaga B. Inklusionskriterier i samtliga sökningar var att 

artiklarna skulle belysa mäns upplevelser av infertilitet, antingen att de själva var 

drabbade av infertiliteten eller att deras partner var det. Till att börja med var det 

endast relevant med artiklar om männens infertilitet, men då det fanns så få artiklar 

kring enbart detta inkluderades även deras upplevelser kring partnerns infertilitet. Det 

fanns också artiklar med män där infertiliteten var oförklarlig. Exklusionskriterier var 

artiklar som handlade om när männen inte hade barn men hade möjlighet att få det, 

det vill säga när de inte levde med infertilitet. 

Efter att ha läst igenom alla artikeltitlar lästes de abstract som verkade svara mot 

syftet. Sedan delades artiklarna upp och lästes igenom i sin helhet för ytterligare 

granskning om de kunde användas i resultatet. Då föll ett antal artiklar bort och 
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resterande bedömdes sedan. För att bedöma den vetenskapliga kvaliteten gjordes 

artikelgranskning utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för både 

kvalitativa samt kvantitativa studier. Först gjordes granskningen enskilt och sedan 

tillsammans. 

Totalt gav sökningarna i de tre databaserna 1483 artiklar, varav 133 abstract lästes (25 

dubbletter) och 21 artiklar delades upp och lästes vidare i sin helhet då de ansågs 

svara mot syftet utifrån abstract. Av dessa granskades sedan 12 av artiklarna efter 

bedömningsmallarna. Bortfallet på 9 artiklar grundades på att dessa till största del 

belyste kvinnornas upplevelser och där männens upplevelser endast nämndes i 

enstaka meningar eller ord. Efter den vetenskapliga granskningen inkluderades 11 

artiklar som hamnade i grad I eller II. En artikel hamnade i grad III och valdes därför 

bort då kvaliteten var för låg, dessutom var etiska aspekter inte beskrivna i denna. 

Totalt inkluderades 11 artiklar varav 8 av dem var kvalitativa och 3 var kvantitativa. 

Resultatartiklarna går att finna i bilaga C.  

 

Databearbetning 

De kvarvarande artiklarna lästes igenom enskilt ytterligare en gång och 

sammanfattades, för att sedan diskuteras gemensamt för att se om de tolkats på 

samma sätt. Efter att konsensus uppnåtts om artiklarnas innehåll i relation till syftet 

sammanställdes artiklarna i artikelöversikter (se bilaga C). Under läsningens gång 

underströks relevanta meningar samt nyckelord som olika känslor och erfarenheter, 

exempelvis frustation, skuld och isolering. Dessa ord skrevs även i artikelkanten för 

att lättare finna likheter och skillnader mellan artiklarna. Den understrukna texten 

kodades (Forsberg & Wengström, 2013) och efter att ha diskuterat och tolkat koderna 

kunde olika kategorier urskiljas och dessa sammanställdes sedan för att underlätta 

resultatskrivningen. Resultatet bygger på 11 artiklar och följande fyra kategorier 

framkom; Känslomässiga aspekter, Påverkan på livet och av behandling, Sociala 

aspekter samt Upplevelser av stöd och information utanför parrelationen och 

familjen.  

Forskningsetiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier samt vetenskaplig forskning bör etiska riktlinjer och 

överväganden tillämpas. För att kunna optimera en god etik får inte fusk och 

förvrängningar förekomma inom processen. Innan ett nytt forskningsprojekt påbörjas 

ska forskaren söka tillstånd hos en lokal eller regional etisk kommitté, som därefter 

antingen godkänner eller nekar till att forskningen får påbörjas beroende på hur 

forskaren påvisar sitt intresse för det etiska värdet. Forskaren bör visa omsorg och 

empati och därmed inte utsätta deltagarna för skada eller oetiska förhållanden 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Vid vetenskapliga arbeten samt forskningsarbete används människor för att få fram ny 

kunskap, därför ska människans integritet, värde, självbestämmande och rättigheter 
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värnas och respekteras. Forskningsetik innebär att de etiska överväganden, 

tillsammans med bland annat värderingar och principer, ska vara grunden till påbörjat 

arbete. Deltagarna ska få information samt ge samtycke och själv bestämma om de 

vill delta i studien. Det ska vara rättvist, vilket menar på att ingen ska utsättas för 

risker eller skador på grund av deras medverkande i studien (Kjellström, 

2012). Samtliga studier som förekommer i resultatet har erhållit etiska godkännanden 

av en etisk kommitté.   

Resultat 

Känslomässiga aspekter 

Flera studier visade att många av männen upplevde frustration över infertiliteten 

(Dooley, Nolan & Sarma, 2011; Fahami, Quchani, Ehsanpour & Boroujeni, 2010; 

Herrera, 2013; Johansson, Hellström & Berg, 2011; Malik & Coulson, 2008). Männen 

kände sig otillräckliga och maktlösa över situationen och de upplevde att de var 

avvikande från normen att kunna få barn på naturlig väg. Beskedet om infertilitet 

ansågs vara bland det värsta som hade hänt dem i deras liv (Dooley et al., 2011; 

Johansson et al., 2011). En del av männen kände skuld gentemot sin partner, då 

infertiliteten berodde på dem (Dooley et al., 2011; Fahami et al., 2010). En del män 

upplevde även stress över hela situationen (Fahami et al., 2010;  Holter, Anderheim, 

Bergh & Möller, 2007). Trots detta försökte männen hålla huvudet högt och inte visa 

sig vara sårbara inför sin partner. Genom att dölja sina egna känslor undvek de att 

påverka att partnern mådde sämre än vad hon redan gjorde över situationen. Männen 

visade sig vara positiva inför sin partner, men de kände ändå hjälplöshet då de inte 

kunde påverka situationen mer än att stödja henne (Malik & Coulson, 2008). Männen 

upplevde sin situation som en besvikelse och att det var orättvist, eftersom de inte 

kunde få barn medan det fanns andra män som inte ville ha barn men som hade den 

möjligheten (Dooley et al., 2011; Glover, McLellan & Weaver, 2009). Vissa män 

kände inte skuld utan istället var de besvikna över framtiden och det faktum att deras 

föräldrar aldrig skulle få uppleva barnbarn och att de själva heller inte skulle uppleva 

det (Volgsten, Svanberg & Olsson, 2010). Trots att det inte alltid gick som de ville, 

försökte männen hålla hoppet uppe och vara optimistiska inför framtiden (Dooley et 

al., 2011; Malik & Coulson, 2008). 
 

I flera studier framkom det att flera av männen upplevde känslan av att vara 

andrahandsfigurer och att de blev sedda som åskådare jämfört med deras partner i 

hela behandlingsprocessen. De kände att den främsta, och nästan enda, rollen de hade 

var att stödja sin partner (Herrera, 2013; Johansson et al., 2011; Malik & Coulson, 

2008; Volgsten et al., 2010). Detta medförde att männen upplevde känslor av 

utanförskap då de kände att deras egna frågor angående sin infertilitet inte besvarades 

samt att deras problem inte var lika viktiga som partnerns, vilket ledde till frustration 

och psykologisk påverkan. De uppfattade att det bara var partnern som behandlades 

och ville istället att det skulle behandlas som ett problem för paret, inte bara för 

mannens partner. Trots den negativa påverkan valde männen att se framåt, eftersom 
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de ansåg att de hade ett stort ansvar i hela behandlingsprocessen (Johansson et al., 

2011). Dooley et al. (2011) och Johansson et al. (2011) belyste stereotyper där 

maskulinitet och manligheten blev utsatta. I samband med dessa stereotyper upplevde 

männen att deras självbild och identitet blev ifrågasatta samt att de inte kunde påverka 

konsekvenserna av detta (ibid.). Drygt en tredjedel av männen i studien av Mikkelsen, 

Madsen och Humaidan (2013) upplevde att deras maskulinitet och generella hälsa 

påverkades negativt. Det var inga större skillnader på upplevelser och känslor av 

deras generella välmående i jämförelsen mellan män med manlig eller kvinnlig orsak 

till infertiliteten i parrelationen (Holter et al., 2007). Tankar kring maskulinet kan 

belysas i följande citat: 

Nobody just blamed me or told me anything, but I don’t think I’m even a guy, 

or others may think I’m not a man. I feel I am a miserable person. I feel I’m so 

inept and unworthy, people would think I can’t be on my own… (Fahami et 

al., 2010, s.267) 

Påverkan på livet och av behandling  

Männen ansåg att infertiliteten hade påverkat flera aspekter i deras liv. Utöver den 

negativa påverkan på maskuliniteten hade de även upplevt fysiska, psykiska och 

sociala problem, såsom sömnsvårigheter, ångest samt problem inom parrelationen 

(Dooley et al., 2011). Beroende på hur männens livssituation såg ut innan 

infertilitetsdiagnosen kunde känslorna kring situationen variera. För många av 

männen var biologiska barn att föredra och de ville därför inte ge upp hoppet om ett 

lyckat behandlingsresultat (Glover et al., 2009). Många av männen kände att det var 

en självklar del av livet att få barn och därmed få uppleva föräldraskap (Glover et al., 

2009; Holter et al., 2007; Mikkelsen et al., 2013; Volgsten et al., 2010). En del av 

männen blev däremot mindre påverkade av infertilitetsdiagnosen, eftersom 

föräldraskap inte var något de tidigare fäst stor vikt vid (Glover et al., 2009; Herrera, 

2013). Beslutet att genomgå någon form av behandling för infertiliteten kunde 

upplevas som ett sätt att återfå kontroll över livssituationen (Glover et al., 2009). 

Upplevelsen av infertilitet kunde ses som en metafor för att bestiga ett berg där målet 

var att nå toppen av berget, det vill säga att lyckas med fertilitetsbehandlingen och i 

slutändan få ett barn. För att kunna bestiga berget krävdes att flera olika steg 

avklarades där det första var att finna spermier, vilket gav möjligheten att få ett 

biologiskt barn. När första steget av behandlingen lyckades och spermier hittades 

kände männen att de fick tillbaka hoppet om att kunna bli en biologisk förälder 

(Johansson et al., 2011). IVF-behandling sågs av männen som en lösning på 

infertilitetsproblemen (Dooley et al., 2011). Männen upplevde att för att kunna gå 

igenom fertilitetsbehandlingarna krävdes det att de var starka mentalt, då det kunde 

vara väldigt påfrestande att genomgå flera misslyckade försök efter varandra (Dooley 

et al., 2011; Volgsten et al., 2010). Detta uttrycks i följande citat: 
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during these five years, after each try it was just …new attempt …we never 

allowed ourselves to grieve ( …) we ignored it and went on to the next attempt 

… and that was also the same with those around us … (Volgsten et al., 2010, 

s. 1292) 

Männen upplevde att de, för att kunna ta beslut, hade behövt mer kunskap om de olika 

behandlingsalternativen som fanns tillgängliga. Förutom adoption var även 

spermadonation ett av alternativen. Det upplevdes som svårt att behöva ta dessa beslut 

då detta var något som krävde mycket övervägning (Johansson et al., 2011). Männen 

upplevde också frustration över att det oftast var partnern i förhållandet som beslutade 

när de inte skulle fortsätta med IVF-försöken, då de inte alltid höll med henne 

(Volgsten et al., 2010). Flera av männen i studien av Glover et al. (2009) upplevde att 

behandlingsmöjligheterna blev begränsade på grund av den biologiska klockan. En av 

männen nämnde vikten av att få ett biologiskt barn, som var skapad av paret själva 

och som skulle ha växt upp med likartat utseende och beteende (ibid.). Många av 

männen upplevde adoption som komplicerat, eftersom de helst ville ha biologiska 

barn. Att få ett barn som inte var deras egna upplevdes som en utmaning, eftersom de 

tänkte på möjliga framtida konsekvenser som att barnet inte liknade dem själva 

(Fahami et al., 2010; Glover et al., 2009; Johansson et al., 2011; Mikkelsen et al., 

2013). 

Sociala aspekter 

En minoritet av männen upplevde att infertiliteten hade negativ påverkan på deras 

förhållande (Dooley et al., 2011; Hammarberg, Baker & Fisher, 2010). Till skillnad 

från män som upplevde att relationen påverkades antingen positivt eller att den var 

oförändrad, upplevde de män som tyckte att förhållandet påverkades negativt att deras 

partner var mindre stöttande och mer kritisk gentemot dem själva. Dessa män 

upplevde sämre livskvalitet (Hammarberg et al., 2010). En del män upplevde att 

infertiliteten innebar att förhållandet ifrågasattes och tillsammans föreställde sig paret 

hur ett barnlöst liv skulle se ut för deras framtid. De flesta av paren var dock 

övertygade om att de skulle klara av barnlösheten tack vare att de hade ett starkt 

förhållande (Glover et al., 2009). Majoriteten av männen upplevde att deras infertilitet 

stärkte deras relation med sin partner (Hammarberg et al., 2010; Holter et al., 2007; 

Johansson et al., 2011). För männen medförde infertiliteten att han och partnern 

kunde stödja varandra kring problemet. Männen upplevde då att stödet från partnern 

var tillräckligt och att de därför inte behövde stöd från någon utanför relationen 

(Dooley et al., 2011; Johansson et al., 2011). Medan en del av männen upplevde att 

stödet från deras partner var det viktigaste sökte en minoritet sig istället till sin familj 

eller sina vänner för att få stöd (Hammarberg et al., 2010). Andra män sökte stöd hos 

föräldrar och syskon när det var svårt att bilda egen familj med partnern, för att få 

tillbaka känslan av att vara del av en familj (Johansson et al., 2011). Majoriteten av 

männen upplevde känslor av isolering från sin familj och sina vänner (Dooley et al., 

2011; Volgsten et al., 2010). Dels på grund av att ämnet infertilitet i sig inte var något 
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som vanligtvis diskuterades socialt, men också på grund av en upplevd brist på empati 

från familj och vänner (Dooley et al., 2011). Männen upplevde att familj och vänner 

inte kunde förstå och sätta sig in i deras situation, då de inte varit i samma situation 

själva (Hinton, Kurinczuk, & Ziebland, 2010; Malik & Coulson, 2008). Den sociala 

isoleringen kan påvisas i följande citat: 

With the best will in the world, unless your friends and family have been 

through it they just won’t get it. … They won’t understand the raw pain of not 

being able to have your own children. The only people who will understand 

that are other people who are in your place. (Hinton et al., 2010, s.439) 

Männen beskrev att de begränsade informationen som de själva gav kring 

infertiliteten till personer utanför relationen (Dooley et al., 2011; Glover et al., 2009; 

Volgsten et al., 2010). Flera av männen tog beslutet att inte berätta för sina vänner, då 

de inte ville bli påverkade av vad vännerna skulle uttrycka, eller inte uttrycka, under 

samtalets gång. Dessutom ville männen inte riskera att vännerna skulle skratta bakom 

ryggen på dem. Bland de män som öppnade sig och berättade för sin familj eller sina 

vänner om infertilitetsproblemen berättade de aldrig vem infertiliteten berodde på och 

de fick heller aldrig frågan om vad anledningen till infertiliteten var (Dooley et al., 

2011). Anledningen till att männen höll tillbaka information berodde på att de kände 

att deras självbild och maskulinitet skulle bli ifrågasatta. Männen beskrev att de inte 

hade några invändningar mot att andra personer hade kännedom om att de genomgick 

fertilitetsbehandling, däremot ville de inte att andra skulle veta vem problemet låg hos 

(Glover et al., 2009).  
 

Det framkom att männen upplevde att de satte sig själva i andra hand. Partnerns 

upplevelser var viktigare för dem eftersom det var hon som genomgick större delen av 

fertilitetsbehandlingen (Herrera, 2013; Johansson et al., 2011; Malik & Coulson, 

2008). Flertalet män i studien av Herrera (2013) upplevde att det var deras partner 

som hade störst önskningar om att få barn, därför fick männen den stödjande rollen 

och gjorde därför det partnern önskade (ibid.). En av männen berättade att så länge 

hans partner inte blev upprörd över situationen blev inte han heller upprörd. Andra 

män beskrev att de hade känt sig upprörda under behandlingsprocessens gång, men att 

de och deras partner då kunde ge varandra stöd och därmed underlätta situationen 

(Johansson et al., 2011). En del av männen upplevde att de ständigt behövde vara 

starka inför sin partner och ville inte visa för partnern att även de blev upprörda. 

Männen dolde sina känslor för partnern och för att få utlopp för dessa valde de att 

skriva av sig på infertilitetsforum på internet (Malik & Coulson, 2008).   

 

Upplevelser av stöd och information utanför parrelationen och familjen 

Hinton et al. (2010) beskriver att genom att kunna ta del av andras upplevelser av 

infertilitet blev det lättare att förstå de egna upplevelserna kring infertiliteten samt de 

känslor som detta kunde medföra. Männen som använde internet som en stödkälla 
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upplevde att anonymiteten underlättade för dem och dessutom var internet tillgängligt 

dygnet runt. De kunde läsa andras erfarenheter utan att själva göra ett inlägg och bli 

involverade om de inte ville. Däremot framkom det att en del av männen upplevde att 

de inte kunde hitta andra mäns erfarenheter som liknade deras egna i forumen. Detta 

medförde att de kände att det inte fanns lika mycket stöd att tillgå som det fanns för 

deras partner (ibid.). Männen upplevde att det var mycket viktigt för dem att ha 

möjlighet till att ta del av varandras erfarenheter. Männen på infertilitetsforumet gav 

bland annat varandra råd om hur de bäst skulle kunna stödja sin partner under 

behandlingsprocessen. När männen var oroliga eller behövde information angående 

infertilitet och behandlingsmöjligheter skrev de på forumet, för att be om andras 

tankar och erfarenheter. Dessutom gav männen varandra stöd, uppmuntran samt 

motivation kring behandlingsprocessen, både vid framgångar och vid motgångar 

(Malik & Coulson, 2008).  
 

Männen upplevde att personer i deras närhet inte riktigt förstod hur det var för dem att 

genomgå fertilitetsbehandling och att de därför saknade någon att prata med. De 

upplevde att de på forumet kunde ta upp sina känslor av sorg och frustration utan att 

göra personer i deras omgivning upprörda (Malik & Coulson, 2008), vilket kan 

påvisas i följande citat: ”I threw my efforts into posting on here to make up for my 

neglect elsewhere and the members both male and female made me feel included, 

important to the process and that my opinion mattered.” (ibid., s.24). 
 

Männen var överlag nöjda med fertilitetsbehandlingen och tyckte att det fanns en bra 

dialog med hälso- och sjukvårdspersonal vid varje behandlingstillfälle oavsett resultat 

(Hammerberg et al., 2010). Männen uppskattade det stöd de fick av hälso- och 

sjukvårdspersonalen på fertilitetskliniken och de upplevde att det emotionella stödet 

var ovärderligt (Dooley et al., 2011). Medan hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes 

som stödjande var det dock inte många av männen som använde sig av ytterligare 

supportgrupper (Hammarberg et al., 2010). I andra studier framkom det å andra sidan 

att en majoritet av männen ansåg att de under behandlingens gång varken fick sina 

behov identifierade eller tillgodosedda. De upplevde istället att de inte gavs möjlighet 

att få diskutera sina upplevelser av infertilitet. Männen kände sig mindre delaktiga i 

behandlingsprocessen än partnern, då de kände att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte frågade dem om deras tankar och upplevelser. Männen upplevde att bristen på 

information från hälso- och sjukvårdspersonal var ett problem (Fahami et al., 2010; 

Mikkelsen et al., 2013; Volgsten et al., 2010). Flera av männen upplevde att 

informationen kring behandlingarna var otillräcklig och de hade önskat mer 

engagemang från behandlingskliniken, eftersom det hade underlättat vid olika beslut. 

Männen upplevde också att de inte fick råd kring huruvida de skulle fortsätta IVF-

försöken eller inte och de kände sig därför utelämnade när det inte lyckades och 

efteråt inte hade någon att prata med (Volgsten et al., 2010). Männen beskrev att de 

ville ha mer information i form av andra mäns erfarenheter kring infertilitet samt 

kring de psykologiska aspekter detta kan medföra. En tredjedel av männen ville 

dessutom att möten för att få information om infertilitet skulle anordnas (Mikkelsen et 
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al., 2013). Andra män upplevde att de saknade information om behandlingsprocessen 

och att det förekom tillfällen där paret inte fick veta vilket läkemedel de fick eller 

vilken verkan den hade (Fahami et al., 2010). De medicinska 

behandlingsmöjligheterna som fanns tillgängliga gav en del av männen och deras 

partner hopp om att de enkelt skulle kunna uppnå graviditet. När detta inte gick som 

de hoppats och försöken inte lyckades började de inse hur stort problemet egentligen 

var (Glover et al., 2009). 
 

Drygt en tredjedel av de män som varit med om misslyckade behandlingsförsök och 

tidigare inte hade haft kontakt med verksamheter för att få professionellt stöd, uppgav 

att det hade varit värdefullt (Holter et al., 2007). Männen och deras partner upplevde 

en avsaknad av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal efter att behandlingsförsöken 

inte lyckats. Professionellt stöd hade inte efterfrågats av männen och deras partner 

under behandlingsprocessen och det var inte förrän efter avslutad behandling som de 

insåg detta hade varit av stor vikt (Volgsten et al., 2010). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa mäns upplevelser av att leva med infertilitet 

och för att hitta artiklar som svarade mot syftet genomfördes sökningar i tre olika 

databaser. Dessa var Cinahl, PsycInfo och PubMed och alla innehåller 

omvårdnadsrelaterad forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Att använda 

databaser inriktade mot omvårdnadsforskning i sökandet efter relevanta artiklar är en 

styrka och ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

I sökandet efter artiklar som svarade mot syftet var en av sökavgränsningarna att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005 och 2015 vilket är både en styrka och 

svaghet. Det är en styrka för att den inkluderar den mest aktuella forskningen, vilket 

är att föredra då forskning utvecklas kontinuerligt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Det kan även ses som en svaghet då det innebär att relevanta artiklar som svarat mot 

syftet kan ha exkluderats på grund av att de publicerats före år 2005. Vidare kunde  

avgränsningen ha gjorts mellan år 2010-2015 för att på så sätt få den allra senaste 

forskningen. Dock misstänktes att detta inte skulle ge tillräckligt med artiklar, vilket i 

efterhand visade sig inte riktigt stämma då endast tre av de elva resultatartiklarna 

publicerades innan år 2010.  

Sökord som användes i databaserna går att diskuteras och huruvida andra ord hade 

kunnat ha använts för att hitta relevanta artiklar. Sökorden infertility, men, male, 

experience söktes i alla databaser. Både men (man) och male (manlig) inkluderades, 

eftersom den första sökningen i PsycInfo visade att resultatet skiljde sig mellan orden. 

Orden infertility, men och male ansågs svara mot syftet. Ordet experience däremot 

kan vara en svaghet i sökningen då ordet i engelskan kan ha olika innebörd. Istället 

för experience hade perception (uppfattning) varit ett möjligt ord att använda. Dock 

valdes till att börja med ordet experience och efter den inledande litteratursökningen 
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som gav bra träffar i PsycInfo fortsattes detta ord att användas. För att få mer bredd i 

sökningarna och fånga in artiklar som inte tidigare genererats inkluderades olika 

ämnesord i två av databaserna vilket kan ses som en styrka och en svaghet. En styrka 

då det breddar sökningen och en svaghet då sökningarna i databaserna inte är 

likadana. Även trunkering av orden infertility (infertil*) och experience (experienc*) 

genomfördes för att hitta varianter på orden (Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

kan sägas vara en styrka för att tömma ämnesområdet. En svaghet med detta kan dock 

vara att trunkering endast gjorts med men och inte med male, vilket kan ha medfört att 

artiklar kan ha missats. 

Antalet sökningar som genomförts är totalt 18 stycken. Många av sökningarna gav 

flertalet dubbletter, vilket kan ses som en styrka då det kan tolkas som att området 

tömts. Diskussion fördes om alla sökningar som inte gav resultat skulle redovisas men 

det påvisar att sökningar har skett men ej genererat nya resultat. Totalt gav 

sökningarna 1483 träffar, av dessa lästes 133 abstract. Det kan ses som en svaghet att 

exkludera artiklar på grund av artikelnamnet, då relevanta artiklar med innehåll som 

svarar mot syftet inte nödvändigtvis speglats i titeln.  

Att använda bedömningsmallarna (Carlsson & Eiman, 2003) för att granska artiklarna 

stärker studiens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). Dock kan användningen 

av mallen även vara en svaghet då tolkningen av kriterierna kan variera beroende på 

vem som utför den. En svaghet kan även vara att översättning från engelska till 

svenska skett under databearbetningen och att betydelse samt innehåll fallit bort i 

översättningen. Databearbetningen har genomförts av två författare vilket är en 

styrka. Att granskningen av artiklarna först skett enskilt och sedan diskuterats 

gemensamt ökar bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Under 

databearbetningen utfördes kodning av texten, vilket styrker bekräftelsebarheten 

(ibid.). Två av resultatartiklarna var från Irland, två från Storbritannien, tre från 

Sverige samt en vardera från Iran, Australien, Chile, Danmark. Det är en geografisk 

spridning, vilket kan ses som styrka i vår studie då det påvisar att resultatet är likartat, 

trots den geografiska bredden. Detta är i enlighet med en tidigare studie, en jämförelse 

mellan västvärlden och Iran som påvisar att barnlösa par från olika kulturer upplever 

liknande konsekvenser av sin infertilitet, som exempelvis psykisk stress och social 

isolering (Nasseri, 2000). Fyra av artiklarna är från Norden, varav tre från Sverige, 

vilket också är en styrka och ökar överförbarheten nationellt. Samtliga resultatartiklar 

är godkända av en etisk kommitté, vilket är en styrka och ökar trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna var även publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter samt peer reviewed, vilket också stärker trovärdigheten i studien (ibid.). 

En annan styrka är blandningen av kvantitativa och kvalitativa artiklar då forskning 

innehåller båda delar (Forsberg & Wengström, 2013). Av de elva resultatartiklarna var 

tre kvantitativa och åtta kvalitativa. Majoriteten av artiklarna är kvalitativa, detta 

eftersom litteraturstudien syftar till männens enskilda upplevelser. De kvantitativa 

artiklarna kompletterade med en större populations erfarenheter och gav insikt i hur 

många av männen som upplevde vissa känslor eller händelser. En styrka är också 
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artiklarnas vetenskapliga kvalitet, sju av dem bedömdes som grad I, vilket stärker 

trovärdigheten.  

 

Resultatdiskussion  

Tidigare forskning visar att mäns psykologiska påverkan relaterat till infertilitet är 

stor. Diagnosen infertilitet kan bland annat innebära känslor som depression och 

förtvivlan (Möller & Bjuresten, 2005). I resultatet beskrivs känslor som frustration 

över infertilitetsdiagnosen (Dooley et al., 2011; Fahami et al., 2010; Herrera, 

2013; Johansson et al., 2011; Malik & Coulson, 2008). Även ångest beskrivs som en 

konsekvens av infertiliteten för männen (Dooley et al., 2011). Männen upplever att 

diagnosen är en av de värsta händelserna i deras liv (Dooley et al., 2011; Johansson et 

al., 2011). Resultatet stärker alltså att infertilitet kan innebära många olika känslor och 

att det är en psykiskt krävande process för den drabbade mannen. 
 

I dagens samhälle finns det en norm där mannen måste leva upp till vissa kriterier, för 

att bli betraktad som en maskulin man. För att vara "en riktig man" ska mannen inte 

visa sig vara svag eller sårbar (Connell, 2005). Detta kan bli ett problem för män som 

inte uppfyller de kriterierna, exempelvis män som är drabbade av infertilitetsproblem.  

I resultatet framkommer det att männen försöker hålla huvudet högt och visa sig vara 

mentalt starka inför partnern. De döljer sina känslor och undviker att visa andra att de 

upplever sig vara hjälplösa över situationen (Malik & Coulson, 2008). Männen känner 

sig utsatta och upplever att deras identitet samt självbild skulle bli ifrågasatta som en 

konsekvens av de manliga och maskulina stereotyperna (Dooley et 

al., 2011; Johansson et al., 2011). I studien av Mikkelsen et al. (2013) upplever endast 

en tredjedel att deras maskulinitet påverkas negativt efter att de fått 

infertilitetsdiagnosen (ibid.). Tidigare forskning benämner att andra människors 

beteenden och värderingar har en stor inverkan på hur de utsatta männen känner sig i 

sociala sammanhang (Eriksson, 2013). Schmidt et al. (2005) beskriver hur 

stressrelaterade problem ökar hos männen då deras kommunikation med partnern 

brister och menar på att stöd och samtal av hälso- och sjukvårdspersonal hade varit till 

stor vikt för att minska männens stressproblem. I resultatet framkommer att flertalet 

män upplever stress i samband med infertiliteten (Fahami et al., 2010; Holter et al., 

2007).     
 

I resultatet framkommer att en majoritet av männen upplever att deras relation med 

partnern har förstärkts (Hammarberg et al., 2010; Holter et al., 2007; Johansson et al., 

2011). Infertilitetdiagnosen medför att båda partners kan stödja varandra kring 

problemet (Dooley et al., 2011; Johansson et al., 2011). Dock tycker en minoritet av 

männen att deras förhållande påverkas negativt (Dooley et al., 2011; Hammarberg et 

al., 2010). Tidigare forskning visar att männen ofta väljer att inte samtala om detta 

med partnern, då de anser att det bland annat hotar deras identitet och självbild samt 

att samtal med varandra inte kommer att hjälpa dem att lösa deras infertilitetsproblem. 

Detta kommer även göra partnern mer ledsen än vad hon redan är (Möller & 
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Bjuresten, 2005). Detta kan jämföras med att det i resultatet framkommer att männen 

väljer att dölja sina känslor och framställa sig som mer positiva än vad de egentligen 

är för sin partner, för att inte göra henne mer upprörd (Malik & Coulson, 2008). En av 

anledningarna till varför männen inte väljer att berätta om infertiliteten för sina 

vänner är för att de inte vill bli förlöjligade bakom ryggen (Dooley et al., 2011). 

Jämförelsevis skriver Throsby och Gill (2004) att mannen ofta utsätts för skämt bland 

vänner och kollegor om varför de inte lyckas med att få barn. Resultatet påvisar även 

att männen sätter sin partner och hennes välmående i första hand och att de själva 

spelar den stödjande andrahandsrollen (Herrera, 2013; Johansson et al., 2011; Malik 

& Coulson, 2008). Detta speglas även i tidigare forskning där mannen inte har en lika 

framträdande roll som kvinnan (Culley et al., 2013). Mannen och hans upplevelser är 

alltså sekundära i jämförelse med partnern, både i verkligheten och i forskningen. Det 

kan diskuteras vad detta beror på. Möjligen kan det ha att göra med att det är partnern 

som fysiskt genomgår behandlingarna och, i fall de lyckas, sedan kommer bära 

barnet. Detta kan innebära att fokus hos hälso- och sjukvårdspersonal ligger på 

partnern, vilket medför att mannen lätt glöms bort. Att tillämpa personcentrerad vård 

hade därför varit av vikt för att även inkludera mannen och få honom att känna sig 

sedd och hörd samt att han är lika viktig som partnern.   

 

I resultatet framkommer att männen upplever att även om de känner sig generellt 

nöjda med behandlingen de har fått (Hammerberg et al., 2010), har den sina brister. 

De upplever att de saknade information som de efterfrågade från hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Fahami et al., 2010; Mikkelsen et al., 2013; Volgsten et al., 

2010). Männen upplever att de behöver mer kunskap om de olika 

behandlingsmöjligheterna (Johansson et al., 2011). En del av männen inser inte förrän 

efteråt att de hade behövt få någon form av professionellt stöd (Volgsten et al., 2010). 

Detta tyder på en brist gällande emotionellt stöd där just information om de 

stödmöjligheter som finns ingår (van Empel et al., 2010). Istället för stödgrupper eller 

psykologkontakt som en källa för emotionellt stöd (ibid.), blir istället internet en 

viktig plats för männen där de kan bearbeta sina känslor samt få stöd från andra 

människor i liknande situation (Hinton et al., 2010; Malik & Coulson, 2008). Detta 

kan tolkas som att anonymiteten underlättar för männen vilket gör att de kan dela med 

sig av sina känslor och erfarenheter på ett helt annat sätt. På internet kanske de heller 

inte får sin identitet hotad, som Möller och Bjuresten (2005) nämner är en vanlig 

känsla. 
 

Att undergå infertilitetsbehandling kan vara både tidskrävande och det finns vissa 

krav som paret behöver uppfylla för att kunna få hjälp med att få ett biologiskt barn. 

Ett av dessa krav är att kvinnan är under 40 år samt att mannen är under 56 år 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2015; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015c). I 

resultatet framkommer att männen upplever att möjligheten till behandling är 

begränsad på grund av den biologiska klockan (Glover et al., 2009). Att genomgå 

behandling och sedan utstå misslyckade försök efter varandra upplevs som mentalt 

påfrestande (Dooley et al., 2011; Volgsten et al., 2010). Ett annat alternativ är att 
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adoptera ett barn (Bratt, 2014). Dock framkommer i resultatet att många av männen 

helst vill ha biologiska barn. Adoption upplevs som komplicerat och ett beslut som 

kräver mycket eftertanke (Fahami et al., 2010; Glover et al., 2009; Johansson et al., 

2011; Mikkelsen et al., 2013). Behandlingarna ökar möjligheten för männen att bli 

biologiska pappor men de kan också leda till sänkt självförtroende och hopp vid 

återkommande misslyckanden. Sjuksköterskans roll i dessa fall blir att inta en 

stödjande roll och med hjälp av lyhördhet och medkänsla försöka lindra det lidande 

som mannen och hans partner upplever, vilket tillhör sjuksköterskans ansvarsområden 

enligt International Council of Nurses (2012).   
 

Resultatet vittnar även om att männen känner att de spelar en mindre och osynligare 

roll under behandlingsprocessen. De känner sig också mindre delaktiga i jämförelse 

med sin partner och att de hamnar utanför (Herrera, 2013; Johansson et al., 2011; 

Malik & Coulson, 2008). Detta är inte i enlighet med tidigare forskning kring 

personcentrerad vård, att lyssna på och ta hänsyn till individens egna berättelser och 

upplevelser (Ekman et al., 2014) och är därför något som kan bli betydligt bättre för 

att underlätta behandlingsprocessen för både mannen och hans partner. Att endast 

fokusera på en part gör upplevelsen sämre för mannen än vad den kunde varit om 

även han fått möjlighet att uttrycka sina tankar samt upplevelser och inte stå i skuggan 

av sin partner.  

 

Konklusion och implikation 

Infertiliteten påverkade många aspekter av männens liv. Det påverkade hur de mådde 

och hur de såg på sig själva, deras framtid, deras relation med sin partner och 

relationen med både familj och vänner. Infertiliteten kunde innebära en mängd olika 

känslor som sorg, skuld, frustration, ångest och isolering. Hur männen hanterade 

infertiliteten var väldigt olika, en del tog stöd från partnern och andra från familjen. 

Många isolerade sig från familj och vänner då de inte ville belasta dem eller bli 

skrattade bakom ryggen. Internet visade sig vara en mötesplats där männen ohämmat 

kunde diskutera tankar och erfarenheter med andra människor i liknande situation, 

utan rädsla för att såra någon närstående. Där kunde de även få det stöd de ibland 

saknade. Männen upplevde att information från hälso- och sjukvårdspersonal var 

bristfällig. Nyttan med att erbjudas och få professionellt stöd framkom inte förrän 

efter behandlingarna var över. Männen upplevde även att de inte blev sedda utan fick 

stå i skuggan av sin partner och hennes upplevelser.  
 

Infertilitet kan ses som ett komplext problem, då det inte bara handlar om svårigheter 

att få barn utan det influerar hela den drabbades liv. Ur ett omvårdnadsperspektiv går 

det att dra slutsatsen att bemötandet av den infertila mannen kan förbättras avsevärt. 

Därför är det av vikt att se den infertila mannen som en egen individ med egna 

upplevelser och tankar och inte bara lägga fokus på kvinnan, som genomgår 

majoriteten av den fysiska behandlingen. Infertilitet är ett parproblem och bör 

behandlas som sådant, dock kan upplevelserna skilja sig mellan parterna. Möjligheter 

att få professionellt stöd är något som kliniker kan vara väldigt tydliga med för att 
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underlätta bearbetningen av de tankar och känslor som uppkommer under 

behandlingsprocessen.  
 

Forskning om mäns upplevelser av infertilitet är fortfarande knapphändig. Vidare 

forskning inom mäns upplevelser av infertilitet är till stor nytta för både hälso- och 

sjukvårdspersonal samt för den drabbade mannen och hans partner. Detta eftersom 

mannens upplevelser inte helt överensstämmer med partnerns upplevelser, som är 

betydligt mer utforskat. 
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*Artiklar som ingår i resultatet 

 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PsycInfo PubMed 

Infertilitet 

Infertility (fritext) 

 

Infertility/Psychosocial 

Factors [Headings] 

 

Infertil* (fritext) 

 

Infertility (fritext) 

 

Infertility (Thesaurus) 

 

Infertil* (fritext) 

Infertility (fritext) 

 

Infertility/male/psychology 

[MeSH] 

 

Infertil* (fritext) 

Man Men (fritext) Men (fritext) Men (fritext) 

Manlig Male (fritext) Male (fritext) Male (fritext) 

Upplevelse 
Experience (fritext) 

Experienc* (fritext) 

Experience (fritext) 

Experienc* (fritext) 

Experience (fritext) 

Experienc* (fritext) 

Ofrivillig barnlöshet 
Involuntary childlessness 

(fritext) 

Involuntary childlessness 

(fritext) 

Involuntary childlessness 

(fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-10-14 PsycInfo 

Infertility AND men AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

reviewed 49 20 6 3 

 PsycInfo 

Infertility AND male AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, Peer 

reviewed 90 7 3 1 

 PsycInfo 

Involuntary childlessness AND 

men [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, Peer 

reviewed 5 2 0 0 

 PsycInfo 

Involuntary childlessness AND 

male [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, Peer 

reviewed 13 1 0 0 

2015-10-28 PsycInfo 

Infertil* AND men AND 

experienc* [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, Peer 

reviewed 82 10(3) 0 0 

 PsycInfo 

SU.EXACT (“Infertility”) 

[Thesaurus] AND men [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, Peer 

reviewed 112 7(3) 0 0 

       

2015-10-14 PubMed 

Infertility AND men AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Human, Abstract 128 22 5 3 

2015-10-28 PubMed 

Infertility AND male AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Human, Abstract 322 9(3) 1 0 

 PubMed 

Infertil* AND men AND 

experienc* [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Human, Abstract 209 10(3) 1 1 

 PubMed 

Infertility, male/pscychology 

[MeSH] 

Limits: 2005-2015, English, 

Human, Abstract 111 13(2) 2 2 

2015-11-04 PubMed 

Involuntary childlessness AND 

men [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Humans, Abstract 17 2 0 0 



BILAGA B  

 

Dubbletter visas inom parantes 

 

 

 

 

 

 

 

 PubMed 

Involuntary childlessness AND 

male [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Humans, Abstract 41 3 0 0 

       

2015-10-27 Cinahl 

Infertility AND men AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 31 4(3) 1 1 

2015-10-28 Cinahl 

Infertility AND male AND 

experience [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 67 6(3) 1 0 

 Cinahl 

Infertil* AND men AND 

experienc* [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 41 6(2) 0 0 

 Cinahl 

MM Infertility/Psychosocial 

Factors [Headings] 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 155 9(3) 1 0 

2015-11-04 Cinahl 

Involuntary childlessness AND 

men [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 4 1 0 0 

 Cinahl 

Involuntary childlessness AND 

male [fritext]. 

Limits: 2005-2015, English, 

Academic Journals 6 1 0 0 

 Summa  1483 133(25) 21 11 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Dooley, M., Nolan, A., & Sarma, K. M. (2011). The psychological impact of male factor 

infertility and fertility treatment on men: A qualitative study. The Irish Journal of Psychology, 

32(1-2), 14-24. doi:10.1080/03033910.2011.611253 

Land  

Databas 

Irland 

PsycInfo 

Syfte Att utforska hur infertila män upplever sin infertilitet och hur detta påverkar deras psykologiska 

välmående. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval Teoretiskt urval användes för att välja ut nio irländska mellan 30-46 år. Kravet för deltagande var 

att de hade diagnosen MFI (male factor infertility) samt att de genomgick behandling med sin 

partner och att de inte hade några barn sedan tidigare.  Det var första IVF försöket för sex av 

männen och det andra försöket för resterande tre.   

Datainsamling Digitalt inspelade intervjuer som varade mellan 35-90 minuter. Intervjuerna skedde på dagen för 

överföring av embryo. Frågor kring infertilitet, behandling, relationer, självbild och stöd ställdes 

av en kvinnlig forskare. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant, datan kodades, analyserades och delades in i tre 

underkategorier.   

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det finns flera samspelande faktorer som påverkar ens psykologiska välmående, bland annat 

relationen till partnern, självkänsla, att söka stöd och attityder kring maskulinitet. Informanterna 

tyckte att psykologisk behandling både individuellt och/eller i par skulle varit väldigt fördelaktigt. 

Informanterna kände att de inte kunde prata med vänner/familj och ville samtidigt inte belasta sin 

partner. Intervention var viktigt för deras mentala hälsa, men också för partnern samt för deras 

förhållande. Kunskap om MFI var viktigt för att de utmana föreställningar som fanns kring 

hegemonisk maskulinitet samt för att reducera stigma kring ämnet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Fahami. F., Quchani. S-H., Ehsanpour. S., & Boroujeni A-Z. (2010). Lived experience of infertile 

men with male infertility cause. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 15(1), 265-

271. 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed 

Syfte Att undersöka och identifiera mäns erfarenheter och därmed deras behov och uppfattningar av sin 

infertilitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Beskrivande, fenomenologisk metod 

Urval 10 män med infertilitetsdiagnos. Inklusionskriterier: Att ha varit gift i minst ett år, samt inga 

tidigare giftermål eller skilsmässor. Inga barn eller adoptivbarn. Mannen skulle även ha lätt att 

uttrycka sina känslor och upplevelser.  

Datainsamling Uppgifter samlades in under 6 månader och stoppades då mättningspunkten nåddes. Intervjuerna 

bandinspelades och blev sedan noggrant transkriberade. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter. 

Forskarna försökte ha en neutral roll utan fördomar för ämnet. 

Dataanalys Analysen genomfördes med hjälp av Colaizzi-metoden. Forskaren återläste transkriptionerna flera 

gånger för att förstå situationen. Därefter studerades orden och meningarna och tills de uppnådde 

en mening och koncept. Olika teman framkom och delades in i kategorier. För att verifiera 

innehållets validitet användes citat. För att verifiera att allting överensstämde med intervjuerna, 

fick deltagarna godkänna att det stämde.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Olika livsaspekter som stress, självkänsla, kommunikation, emotionella och psykologiska problem 

och välmående med mera påverkas av infertilitet. Därför har det en betydande roll att kunna ge 

stöd och erbjuda stödjande program, för att kunna ge en bättre vård till infertila män. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Glover, L., McLellan, A., & Weaver, S. (2009). What does having a fertility problem mean to 

couples? Journal of Reproductive and Infant Psychology, 27(4), 401-418. 

doi:10.1080/02646830903190896 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Att öka förståelsen för betydelsen av infertilitet hos par samt hur mannen och kvinnan hanterar 

sina fertilitetsproblem olika. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semi-strukturerade intervjuer med induktiv tematisk analys 

Urval 10 par som under 2-6 år försökt få barn, alla hade besökt lokala IVF kliniker i Storbritannien 

under de senaste 18 månaderna. Orsaken till infertiliteten samt i vilket skede av behandlingen som 

de befann sig i varierade.  

Datainsamling Paren blev tillsammans intervjuade antingen i sina hem eller på en IVF klinik av den första 

forskaren. De semi-strukturerade intervjuerna blev ljudinspelade, varade i ungefär 1,5 timmar och 

transkriberades sedan. De fick svara på frågor om bland annat vad infertiliteten betydde för dem 

både individuellt och tillsammans, om det fanns skillnader mellan hur de hanterade problemen 

samt hur eventuella skillnader påverkat förhållandet.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med en induktiv tematisk analys. Det var en process som genomfördes 

av den förste forskaren och gick ut på att identifiera, definiera samt omdefiniera teman. Två 

huvudteman med fyra underteman var framkom. Transkripten lästes av annan forskare så att inte 

något viktigt missades.  

Bortfall 120 par fick förfrågan om att delta, 10 par blev utvalda.  

Slutsats Infertiliteten påverkade paren mycket, det var svårt att gå tillbaka till hur livet var innan och det 

fick dem att ifrågasätta förhållandet. Det fick dem att tänka på ett liv utan barn men för många av 

paren var det viktigt att få ett barn som var biologiskt deras. Studien visade att en väldigt viktig 

men även komplex aspekt av infertilitetsupplevelsen var kommunikationen mellan paret. Vissa par 

diskuterade problemet och hur de skulle gå tillväga, medan andra inte pratade alls om det och 

undvek samtalsämnet. Flera av männen hade attityden att det som händer det händer, de var 

optimistiska när det gällde behandling men ville helst inte prata om framtiden. Några män var 

mindre påverkade av infertilitetsdiagnosen, då de ansåg att de tidigare inte hade tänkt på det så 

mycket. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

G rad II, 77 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hammarberg, K., Baker, H-W., & Fisher, JR. (2010). Men's experiences of infertility and 

infertility treatment 5 years after diagnosis of male factor infertility: a retrospective cohort study. 

Human Reproduction, 25(11), 2815-2820. doi: 10.1093/humrep/deq259 

Land  

Databas 

Australien  

PubMed 

Syfte Beskriva infertila mäns uppfattningar när det gäller effekter av intima relationer, erfarenheter av 

behandling och informationskällor samt stöd i samband med deras infertilitet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Inte beskrivet 

Urval Män diagnostiserade med infertilitet i 5 års tid. 357 nådde upp till denna inklusionskriterie, men 

slutligen deltog 276 män.  

Datainsamling Forskarna skickade brev hem till männen, där syftet förklarades och männen kunde underteckna 

samtycke att vara med i studien. I dessa brev innehöll även enkäter med frågor rörande syftet. 

Enkäterna skulle sedan skickas tillbaka till forskarna då frågorna var besvarade. 

  Dataanalys Data analyserades genom ett datorprogram, med hjälp av beskrivande statistik. Jämförelser 

gjordes genom bland annat chi-två-test. Då antalet tillgängliga svar var lägre än antalet deltagare, 

angavs detta i resultatet. 

Bortfall 81/357 deltog ej,  >20%. 

Slutsats Studien visade att den manliga infertiliteten inte hade negativa effekter på relationen med 

partnern. Dock hade infertiliteten bidragit till lägre livstillfredställelse och sämre kvalitet på 

parrelationen. Med hjälp av emotionellt stöd, kunde dessa negativa konsekvenser minskas. Det var 

viktigt att vårdpersonal väl kände till och var medvetna om dessa upplevelser, för att kunna möta 

männens behov av information och stöd. På grund av skam och stigmatisering, sökte sig män inte 

till vänner och familj för stöd och de förlitade sig hellre på professionellt stöd och såg istället 

sjukvården som en informationskälla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Herrera, F. (2013). “Men always adopt”: Infertility and reproduction from a male perspective. 

Journal of Family Issues, 34(8), 1059-1080. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0192513X13484278 

Land  

Databas 

Chile 

PsycInfo 

Syfte Att undersöka hur män som genomgått svårigheter att få barn och som blivit förälder med hjälp av 

assisterad befruktning ser på sig själv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inte beskrivet 

Urval Deltagarna rekryterades på två sätt, det första var genom forskarens nätverk och det andra var 

genom en fertilitetsklinik. Det var svårare att rekrytera män än kvinnor. Om infertiliteten berodde 

på mannen eller kvinnan spelade inte roll. Totalt intervjuades 16 män mellan 32 - 60 år.  

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer genomfördes. 12 av männen intervjuades enskilt och 4 av dem 

tillsammans med partnern. De flesta av intervjuerna genomfördes i hemmen varierade mellan 50-

90 minuter. 

Dataanalys Narrativ analys användes.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Männen såg sig själva som andrahandsfigurer i reproduktionsprocessen, och upplevelsen för dem 

var annorlunda än för kvinnan. Vad de gick igenom var inte lika jobbigt som för kvinnan. En 

skillnad i intervjuerna var att männen pratade i vi-form och kvinnorna i jag-form. Männens 

berättelser ändrades när kvinnorna kom in i intervjurummet, då började de prata om hennes 

upplevelser istället och hennes lidande istället för sina egna upplevelser.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Hinton, L., Kurinczuk, J-J., & Ziebland S. (2010). Infertility; isolation and the Internet: a 

qualitative interview study. Patient Education and Counseling, 81(3), 436-

441. doi:10.1016/j.pec.2010.09.023 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka roller och betydelser av internet som en källa till stöd för infertila 

personer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 38 personer deltog (27 kvinnor och 11 män). Åldrarna varierade mellan 28-63 år. 29 av dessa 

rekryterades genom stödgrupper på e-mail. Resterande 9 personer genomgick behandling då 

internet inte användes lika mycket. Deltagare var aktiva internetanvändare. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, som genomfördes 2007-2009 i England och Skottland i deltagarnas 

hem. Intervjuerna spelades in. De skulle berätta sin egen historia med egna ord, för att fånga upp 

erfarenheter och få fram viktiga aspekter. Deltagarna blev även tillfrågade om hur och varför de 

sökte stöd genom internet. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. Efter att första författaren kontrollerat transkripten, 

skickades dessa till deltagarna för godkännande att det stämde. Intervjuerna lästes, jämfördes och 

kodades systematiskt. Nämnda teman från tidigare litteratur fick en djupare betydelse.  

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats Internet hjälpte och förändrade informanternas upplevelser av infertilitet. De fick både enklare 

tillgång till information om bland annat kliniker och behandlingar. De fick även tillgång till andra 

människors upplevelser och erfarenheter av infertilitet genom olika forum. Internet hjälpte dessa 

människor att hantera deras känslomässiga påfrestningar och känslor av isolering då de genomgick 

behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 % 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Holter, H., Anderheim, L., Bergh, C., & Möller, A. (2007). The psychological influence of gender 

infertility diagnoses among men about to start IVF or ICSI treatment using their own sperm. 

Human Reproduction, 22(9), 2559-2565. doi:10.1093/humrep/dem189 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka hur män med infertilitetsdiagnos som ska påbörja IVF/ICSI behandling påverkas 

psykologiskt.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Inte beskrivet 

Urval 166 män deltog. 65 män med manlig infertilitet (grupp 1) samt 101 män vars infertilitet berodde 

antingen på kvinnan, på bägge parter eller på att det var oförklarat (grupp 2) Alla deltagare skulle 

påbörja IVF/ICSI behandling. Inga av dem hade barn i sina nuvarande förhållanden. 

Exklusionskriterier var otillräckliga kunskaper i svenska eller deltagande i andra studier.  

Datainsamling Enkäter om sociala och psykologiska faktorer kring infertilitet skickades ut vid tre olika tillfällen. 

Den första fick dem vid informationsmötet för behandlingarna. Den andra fick paren en timme 

före äggen togs ut. Den tredje skickades hem till paren två veckor efter graviditetstestet togs. 

Endast männen svar redovisades.  

Dataanalys Datan analyserades med Mann-Whitney U-test för gruppjämförelser. Multipel linjär 

regressionsanalys genomfördes på variabeln ”Effekter av infertilitet”.  

Bortfall 200 bjöds in, 166 deltog, 83 % 

Slutsats Gällande upplevelsen av infertilitet fanns inga större skillnader mellan männen beroende på om 

infertiliteten berodde på dem själva eller på kvinnan, båda två eller infertiliteten hade oförklarade 

faktorer. Ingen av grupperna påverkades mer negativt än den andra, männen reagerade på likartade 

sätt. Generellt sett hanterade de IVF/ICSI behandlingen utan större psykologisk påverkan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Johansson. M., Hellström. A-L., & Berg. M. (2011). Severe male infertility after failed ICSI 

treatment - a phenomenological study of men's experiences. Reproductive health, 

8(1):4. doi:10.1186/1742-4755-8-4 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att beskriva svenska mäns upplevelser av obstruktiv azoospermi efter misslyckad ICSI-

behandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk metod 

Urval 14 svenska män från patientdatabasen kontaktades via email angående studien. 8 av dessa män 

tackade ja till att vara med i undersökningen. Åldrarna varierade mellan 36-53 år. Då studien 

pågick hade två av männen inga barn, en hade barn genom donator insemination och resterande 

hade adoptivbarn. 

Datainsamling Digitalt inspelade intervjuer som varade 60-70 minuter under 2006 och 2007. Sju av intervjuerna 

skedde i en avskild plats på sjukhuset och en intervju var genom telefon. Intervjuerna hade öppna 

frågor som "Kan du beskriva dina erfarenheter?" följt av "Vad menar du? Kan du beskriva mer i 

detalj?". 

Dataanalys Bandinspelningarna transkriberades till text inom kort tid. Analysen följde Giorgis 

fenomenologiska metod i fyra steg. 1) Läsa igenom texten och få en helhetsbild. 2) Läsa det ur ett 

fenomenologiskt perspektiv och därefter dela upp de i mindre kategorier. 3) Analysera innebörden 

och få fram meningsfulla delar. 4) Dessa delar omvandlades till beståndsdelar och kärnan till 

fenomenet. 

Bortfall 6 av männen deltog inte i undersökningen på grund av olika anledningar. 

Slutsats För att kunna optimera vården för infertila män krävdes goda kunskaper om deras upplevelser, 

vilket underlättade behandlingsriktlinjerna med ett jämställdhetsperspektiv. I studien 

sammanfattades infertilitetsfenomenet och upplevelsen av obstruktiv azoospermi efter misslyckad 

behandling med ICSI med en metafor; att stegvis bestiga ett berg där målet var att nå toppen. Att 

bestiga toppen av berget innebar att ha ett barn tillsammans med sin partner. Studien kom fram till 

fyra faktorer; otillräcklighet, marginalisering, ridderlighet och förlängning av livet (att starta en 

familj och ha den som drivkraft). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Malik, S. H., & Coulson, N. (2008). The male experience of infertility: A thematic analysis of an 

online infertility support group bulletin board. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 

26(1), 18-30. doi:http://dx.doi.org/10.1080/02646830701759777 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Att undersöka kommunikationen mellan män på en online supportgrupp för infertila samt att få en 

större förståelse för mäns upplevelser och behov kring infertilitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv tematisk analys 

Urval Inlägg som valdes ut var skrivna av män. Kvinnors trådstarter exkluderades men männens svar på 

dessa analyserades. Inlägg från 166 unika användarnamn granskades. Majoriteten undergick 

utredning eller fertilitetsbehandling antingen för manlig eller för kvinnlig infertilitet 

Datainsamling Inläggen som analyserades var postade i stödgruppen från januari 2005 till juni 2006. Totalt var 

det 53 trådar och 728 inlägg.  

Dataanalys Data analyserades med induktiv tematisk analys. Datan identifierades, kodades och 5 tema 

identifierades. Citat från 28 unika användarnamn användes vilka blev anonymiserade.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Stödgrupper online visades vara ett användbart forum för män att öppna upp om 

infertilitetsproblemen och det var lättare jämfört med diskussioner ansikte mot ansikte. Det var 

positivt att diskutera med personer som genomgick samma sak som dem själva. Flera av 

användarna upplevde att de inte fick råd och stöd från sjukvården och då blev forumet ett sätt att 

få emotionell support. Männen upplevde många olika känslor kring infertiliteten som smärta, 

frustration, ängslan och rädsla för att hoppas på för mycket. Männens viktigaste roll var att stödja 

kvinnan och de ville inte visa sig svaga inför henne.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 % 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Mikkelsen, A. T., Madsen, S. A., & Humaidan, P. (2013). Psychological aspects of male fertility 

treatment. Journal of Advanced Nursing, 69(9), 1977-1986. doi:10.1111/jan.12058 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Att utforska och identifiera ett möjligt behov av psykologiskt stöd hos män som undergår 

fertilitetsbehandling. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Beskrivande undersökning 

Urval 210 danska män som genomgick fertilitetsbehandling rekryterades från tre olika tre IVF kliniker i 

Danmark. Inklusionskriterier  var ICSI på grund av sämre kvalité på sperman samt inga barn i 

förhållandet. Par med både manlig och kvinnlig infertilitet inkluderades. Exklusionskriterier var 

att männen genomförde ICSI behandling på grund av tidigare vasektomi, testikelcancer samt om 

de genomgått tidigare misslyckade fertilitetsförsök.   

Datainsamling Enkät med 120 strukturerade, öppna frågor. Frågeformuläret behandlade tre ämnen; den egna 

uppfattningen av manlig infertilitet, jämlikhet mellan könen samt kommunikation med personal på 

klinik. Data insamlades under 2008.  

Dataanalys Data analyserades med programmet SPSS v.18. Chi-två-test användes för jämförelser. Statistisk 

analys genomfördes.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Nästan alla av männen tyckte att faderskap var viktigt men det var inte lika viktigt att det var 

biologiska barn. Cirka en tredjedel av männen upplevde att deras maskulinitet var påverkade av 

den minskade kvaliteten på sperman. Kommunikation paren emellan och med vårdpersonal var en 

viktig del av upplevelsen. Många av männen tyckte dock att personalen inte gav dem möjlighet att 

prata om sina upplevelser och de kände sig heller inte väl informerade om manliga upplevelser av 

infertilitet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87 % 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Volgsten, H., Svanberg, A. S., Olsson, P. (2010). Unresolved grief in women and men in Sweden 

three years after undergoing unsuccessful in vitro fertilization treatment. Acta Obstetricia Et 

Gynecologica Scandinavica, 89(10), 1290-1297. doi:10.3109/00016349.2010.512063 

Land  

Databas 

Sverige  

PubMed 

Syfte Upplevelsen hos både kvinnor och män av att genomgå misslyckande IVF-behandling och inte få 

barn på 3 års tid efter behandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Strategisk metod. Semi-strukturerade individuella intervjuer. 

Urval 10 kvinnor och 9 män som besökt en fertilitetsklinik i Sverige. Tidigare genomgått misslyckade 

behandlingar av IVF och varit barnlös i minst 3 år. Exklusionskriterier: svårigheter med svenska 

språket, har biologiska barn från tidigare förhållande eller adopterat barn. 

Datainsamling Bandinspelade intervjuer i enskilda rum av förstaförfattaren (20-60 minuter). Första författaren 

transkriberade bandinspelningarna verbatim. Skriftligt samtycke innan datainsamling. Frågor 

angående livssituationen relaterat till ofrivillig barnlöshet, den mentala hälsan under och efter 3 år 

efter IVF-behandling. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys av förstaförfattaren och kontrollerades 

sedan av de andra författarna. efter transkripten delades texten till olika kategorier. Datan 

sammanfattades för att förkorta texten och hitta kärnan i innehållet, som sedan kodades till 

likheter och skillnader. 

Bortfall 49 kvinnor kontaktades. Män ej angivet. 

Slutsats Deltagarna kände stor olöst sorg efter misslyckad IVF. Deltagarna ansåg att de hade haft mycket 

nytta av ytterligare individuellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Tidig information samt 

rådgivning rekommenderas för hälso- och sjukvårdspersonal, för att optimera det emotionella 

stödet. Att diskutera resultatet av behandlingen samt andra behandlingsalternativ kan underlätta 

sorgeprocessen för de som genomgått misslyckad IVF-behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % 
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