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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare studier har visat att kvinnor och män har bristande kunskaper om 

fertilitet samtidigt som sexuellt riskbeteende ökar och barnafödande sker i allt senare åldrar. 

Syfte: Denna studies övergripande syfte var att undersöka mäns förväntningar på 

familjebildning samt om ett samtal gällande reproduktiv livsplanering med barnmorska kunde 

påverka mäns kunskaper om fertilitet och utvärdera deras upplevelse av samtalet. 

Metod: En randomiserad kontrollerad studie med kontrollgrupp och interventionsgrupp. Män 

i åldrarna 18-50 år som besökte RFSU-kliniken i Stockholm under oktober-december 2014 

blev erbjudna att delta i studien. Samtliga deltagare fick fylla i en enkät i väntrummet. 

Interventionsgruppen fick sedan information om reproduktiv livsplanering av en barnmorska. 

Två månader senare kontaktades deltagarna över telefon för en uppföljningsintervju.  

Resultat: Vid uppföljningstillfället hade båda gruppernas kunskaper förbättrats statistiskt 

signifikant (IG: p=0,003) (KG: p=0,002). Dock var ej interventionsgruppens resultat mer 

signifikant än kontrollgruppens vid uppföljning. De flesta av studiens deltagare skattade sina 

egna fertilitetskunskaper som ganska otillräckliga och majoriteten av interventionsgruppen 

upplevde samtalet om reproduktiv livsplanering som positivt.  

Slutsats: Interventionen upplevdes som positiv av deltagarna och införandet av reproduktiv 

livsplan kan förhoppningsvis förbättra den reproduktiva hälsan för män. Mer framtida 

forskning behövs för att kunna dra några slutsatser om detta. 
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ABSTRACT 

Background: According to previous studies women and men do have insufficient knowledge 

about fertility at the same time sexually risk-taking behaviour is increasing and childbearing is 

postponed . 

Aim: The overall aim of this study was to examine men’s expectations on family planning 

and if a conversation with a midwife about reproductive life plan had an impact on their 

awareness of fertility and to evaluate their experience of this conversation. 

Method: A randomized controlled study with control group and intervention group. Men 

between 18-50 years who visited the RFSU-clinic in Stockholm during october- december of 

2014 was offered to participate in the study. All of the participants completed a questionnaire 

in the waiting room. The intervention group then got information about reproductive life 

planning. Two months later the participants were contacted by phone for a follow-up 

interview.  

Results: The intervention showed no visible effect on the knowledge score. However did the 

participant’s knowledge about fertility increase in both groups at follow-up. Many of the 

participants ranked their knowledge about fertility as quite deficient. The majority of the 

participants in the intervention group had a positive experience of the reproductive 

conversation. 

Conclusion: The experience of the intervention was by the participants seen as overall 

positive. An introduction of reproductive life plan can be a method to increase the 

reproductive health of men. More research is needed to draw any general conclusions  
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INTRODUKTION  
 

En rapport från folkhälsoinstitutet slog fast att mäns sexualitet ofta antogs vara välfungerande 

vilket kunde innebära att mäns reproduktiva hälsa negligerades inom hälso- och sjukvården 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ökad kunskap och förändrade maktstrukturer gav 

möjligheter att ifrågasätta och problematisera normer och synsätt som upprätthöll manliga och 

kvinnliga sexuella beteenden om hur män och kvinnor förväntades agera (Regeringen, 2006). 

Mäns roll och ansvar kunde ses som underutnyttjad vid familjeplanering och fler insatser 

borde fokusera på ett delat och gemensamt ansvar för en mer jämställd sexuell och 

reproduktiv hälsa (Hawkes & Hart, 2000). Reproduktiv hälsa var i enlighet med WHO:s 

definition möjligheten till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv för alla människor genom 

livet. Människor skulle ha förmåga till fortplantning, frihet att planera sitt barnafödande, få 

tillgång till information om och tillgång till effektiva och säkra metoder för familjeplanering 

samt tillgång till god hälso- och sjukvård under graviditet och förlossning (WHO, 2015). 

 

Reproduktiv livsplan  

Reproduktiv livsplanering syftade till att ge individen verktyg för att bevara sin reproduktiva 

hälsa genom hela livet och borde för optimal effekt upprättas tidigt (Malnory & Jonsson, 

2011). Genom att införa detta i vården kunde människors kunskap öka om den egna 

reproduktiva förmågan och därmed ge individen ökad möjlighet att få önskat antal barn. En 

reproduktiv livsplan skulle anpassas efter individens barnönskan, hennes och hennes partners 

ålder, den egna hälsan med riskfaktorer, den självupplevda risktoleransen, familjehistoria och 

kvinnans livskontext; anställning, utbildning, socialt stöd samt förhållandestatus (Files, Frey, 

David, Hunt, Noble & Mayer, 2011). När 299 kvinnliga universitetsstudenter i Uppsala fick 

information om reproduktiv livsplan, ökades deras kunskaper i reproduktiv hälsa och de 

uppskattade att få denna information (Stern, Larsson, Kristiansson & Tydén, 2013). 

 

Mäns reproduktiva hälsa  

Män kunde ha problem relaterade till reproduktion som t.ex. impotens, infertilitet, 

fertilitetsreglering, sexuellt överförbara infektioner och prostatacancer (Giddens, 1992). 

Problemen kunde även lyftas fram av partnern, som sekundärt drabbades av mannens problem 
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och ohälsa (Cook, Cusack, & Dickens, 2010). 

Till skillnad från kvinnor var mäns valmöjligheter till effektiva och reversibla 

preventivmetoder begränsade. Män kunde använda sig av relativt osäkra metoder som säkra 

perioder, kondom och avbrutna samlag. Den enda säkra metoden tillgänglig för män bestod av 

sterilisering vilket var irreversibelt (Rolf, Zitzman & Nieschlaug, 2010). Inför den presumtiva 

möjligheten till ett manligt p-piller visade sig många män och kvinnor av 188 deltagare i 

Storbritannien vara positivt inställda och drygt hälften av deltagarna kunde tänka sig att 

använda denna preventivmedelsmetod. Dock var deltagarna bekymrade över eventuella 

effekter på framtida fertilitet och hälsorisker p-pillret kunde medföra (Walker, 2011). Bland 

192 svenska manliga studenter kunde ses att dessa önskade fler sätt till kontakt med hälso- 

och sjukvården i form av fler mansmottagningar och mer manlig personal. Även provtagning 

över internet för exempelvis klamydia kunde öka antalet hjälpsökande män (Makenzius, 

Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Pirincci och Oguzoncul (2008) föreslog att män 

borde bli informerade om fertilitet och familjeplanering av sin husläkare.  

 

Faktorer som påverkar manlig fertilitet  

Hos män skedde ingen påtaglig nedgång i fertiliteten liknande klimakteriet hos kvinnor men 

hos den åldrande mannen kunde faktorer som ökat antal urogenitala infektioner, cirkulatoriska 

förändringar och kärlförändringar, ansamling av toxiska substanser samt ökad risk för 

mutationer och genetiska förändringar hos spermier medverka till minskad fertilitet. Vid 

graviditeter där fadern var över 50 år fanns nästan en fördubblad risk att graviditeten skulle 

avslutas i missfall. Barn till äldre fäder löpte även en något större risk att utveckla en genetisk 

sjukdom även om denna var mycket liten. Miljörelaterade faktorer som kunde påverka 

mannens reproduktiva förmåga negativt var till exempel rökning, droger, kemikalier och för 

hög temperatur mot testiklarna. Orsaker till infertilitet var lika vanliga hos män som hos 

kvinnor och gav upphov till samma lidande och stress. Män likställde ofta nedsatt fertilitet 

med nedsatt potens och hade därför en tendens till att vilja hålla sin infertilitet hemlig. (Rolf, 

Zitzman & Nieschlaug, 2010). 

Bland 132 amerikanska män var nio av tio medvetna om vikten av att optimera sin 

reproduktiva hälsa inför en graviditet men visade brist på kunskap gällande riskfaktorer (Frey, 

Engle & Noble, 2012). Männen tyckte att var bäst att få sådan information innan eventuell 

graviditet. Sjuttiofem procent önskade i första hand få sådan information av sin husläkare. 
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Slutsatsen drogs att information om reproduktiv hälsa till män var viktigt för att undvika 

oplanerade och oönskade graviditeter och för att stärka mäns biologiska och genetiska 

förutsättningar inför graviditet (Frey et al., 2012).  I Storbritannien studerades 2112 gravida 

kvinnor som tillfrågades om sin egen och deras partners levnadsvanor (Hassan & Killick, 

2004). Fertiliteten påverkades negativt hos de par där någon rökte mer än 15 cigaretter per 

dag, om partnern drack mer än 20 enheter alkohol per vecka, om kvinnans Body Mass Index 

(BMI) var över 25 kg/m² eller drack mer än sex koppar kaffe per dag. Det visade sig att det 

kunde ta upp till sju gånger så lång tid till att lyckas bli gravida för de par som hade fyra eller 

fler riskfaktorer jämfört med paren utan dessa riskfaktorer (Hassan & Killick, 2004). Vidare 

undersöktes hur mäns ålder påverkade fertiliteten. De fann att när övriga riskfaktorer 

kompenserats bort och mannens ålder var över 45 år, var risken fem gånger högre att vara 

barnlös i över ett år jämfört med män i 25-årsåldern. Om kvinnan var 35 år eller äldre var 

risken till subfertilitet fördubblad (Hassan & Killick, 2003)  

	  

Kunskap och attityder till fertilitet 

Bunting, Tsibulsky och Boivin (2013) undersökte i en internationell studie fertilitetskunskaper 

och tilltro till fertilitetsbehandling hos över 8355 kvinnor och 1690 män från flera länder som 

försökt få barn i minst sex månader utan att lyckas. Deltagarna hade måttliga kunskaper om 

fertilitet. De fann att större fertilitetskunskap var korrelerat med mer negativa förväntningar 

på fertilitetsbehandling. Kvinnor med universitetsutbildning hade mer kunskaper än övriga 

deltagare. Författarna menade att mäns sämre fertilitetskunskaper och det låga antalet 

deltagande män pekade på att fertilitet och reproduktion fortfarande sågs som kvinnans 

territorium. Det var därmed av stor vikt att finna sätt att sprida kunskap om detta ämne till 

människor oavsett kön och utbildningsnivå för att ge alla människor möjligheten till 

informerade val. I Kanada undersöktes 599 barnlösa mäns kunskaper om fertilitet och 

assisterad befruktning. Femtio procent av männen svarade korrekt på endast fyra av 20 frågor. 

Författarna menade att detta kunde få negativa konsekvenser för heterosexuella pars 

familjebildning då mäns attityder ofta hade en avgörande betydelse för den valda tidpunkten 

att skaffa barn (Daniluk & Koert, 2013). 

Bland 5086 finska universitetsstudenter visade det sig att kvinnliga studenter var mer 

medvetna om betydelsen av ålder för kvinnans fertilitet än de manliga studenterna. Mer än 

hälften av männen och cirka en tredjedel av kvinnorna trodde att en markant minskning i den 
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kvinnliga fertiliteten började efter 45 års ålder. Många önskade få sitt första barn vid 35 års 

ålder eller senare (Virtala, Vilska, Huttunen & Kunttu, 2011). En stor majoritet av deltagarna 

ville ha barn i framtiden och såg det som en mycket viktig del av sitt liv (Virtala et. al., 2011) 

Bland 246 amerikanska universitetsstudenter sågs liknande föreställningar om fertilitet. Att 

hinna göra karriär utgjorde den största anledningen till att vänta med att skaffa barn (Peterson, 

Pirritano, Tucker, Lampic, 2012). Dessa föreställningar fanns även hos 400 svenska 

färdigutbildade akademiker (Skoog Svanberg, Lampic, Karlström & Tydén, 2006). Hos 40 

svenska högutbildade män och kvinnor framkom att föräldraskap i unga år sågs som ett 

tecken på låga ambitioner. Det var önskvärt att man innan familjebildning hade rest, utbildat 

sig och etablerat sig på arbetsmarknaden (Eriksson, Larsson, Skoog Svanberg och Tydén 

(2013). Av denna anledning var det viktigt att informera både kvinnor och män om fertilitet 

och reproduktiv hälsa. De kunde då fatta informerade beslut gällande familjeplanering och 

den egna reproduktiva hälsan (Peterson et al., 2012). 

 

Sexuellt riskbeteende hos män 

Mäns infertilitet kunde bero på störningar i spermabildning eller spermaproduktion vilket 

kunde orsakas av könssjukdomar. Klamydia har ökat i Sverige och denna ökning tydde på att 

oskyddat sex har blivit allt vanligare bland unga personer (Socialstyrelsen, 2005).  

I Danmark kartlades sexualvanor bland 20 000 danskar i åldrarna 15-29 år. Anledningen till 

studien var att förstå beteendet bakom de stigande talen av sexuellt överförbara sjukdomar 

och höga aborttal i landet. En tredjedel hade inte använt kondom vid sexualdebuten och 

endast hälften hade använt kondom vid senaste samlagstillfället. En tillfällig sexualpartner 

minskade sannolikheten för att kondom skulle användas och ökade risken för att inget 

preventivmedel alls skulle användas (Jǿrgensson, Maindal, Christensen, Olesen & Andersen, 

2015). Dessa tendenser kunde styrkas även i Sverige hos kvinnliga universitetsstudenter som 

intervjuats med enkäter vart femte år under 25 års tid (Stenhammar, Tiblom Ehrsson, Åkerud, 

Larsson & Tydén, 2015). Sedan studiens början 1989 hade antalet sexuella partners ökat och 

det hade blivit mer ovanligt att skydda sig med kondom vid första samlaget med en ny 

partner. 2009 hade så många som en tredjedel uppgivit att de vid något tillfälle hade haft en 

könssjukdom. Stenhammar et al. (2015) kom till slutsatsen att större sexuellt risktagande 

bland kvinnor samt senarelagt barnafödande motiverade till samhällsåtgärder för att ge 

kvinnor information om kvinnlig fertilitet och om hur sexuella risker kan medföra 

konsekvenser för denna. Även i Tyskland kunde liknande resultat påvisas bland 498 tyska 
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kvinnor och män i åldrarna 18-30 år. De hade överlag låga fertilitetskunskaper (Fügener, 

Matthes & Strauss, 2013) och visste att sexuellt riskbeteende kunde inverka negativt på den 

framtida fertiliteten men agerade i många fall ändå riskfyllt. Riskbeteende var korrelerat med 

nedstämdhet, låga fertilitetskunskaper samt en känsla av att barn skulle begränsa dem. 

Författarna kom till slutsatsen att tidig prevention och hälsofrämjande insatser behövdes för 

att minska antalet ofrivilligt barnlösa i framtiden (Fügener, Matthes & Strauss, 2013). 

Svenska manliga gymnasiestudenter tillfrågades om sina beteenden, kunskaper, attityder och 

behov gällande sexuell och reproduktiv hälsa (Makenzius et al., 2009). De studenter som läste 

yrkesinriktade ämnen var mer benägna till sexuella risktaganden och hade sämre kunskaper 

om hur könssjukdomar spreds. Studenterna som läste mer teoretiska ämnen uttryckte ett större 

behov av någon professionell för att diskutera frågor av sexuell karaktär (Makenzius et al., 

2009). Låg självkänsla och socioekonomisk position kunde ses som bidragande orsaker till 

sexuell aggressivitet, låg respekt för kvinnors kroppar och ökat antal sexuella partners vilket 

kunde ses som en maskulinitetsform som uppmuntrade ett sexuellt riskbeteende (Pulerwitz & 

Barker, 2008). Alkohol och droger har också visat sig påverka finska mäns riskbeteende 

(Nikula, Gissler, Jormanainen, Sevon & Hemminki, 2009). Tjugotvå svenska tonårspojkar i 

åldrarna 16-20 år intervjuades om sina attityder till sexuell hälsa i samband med att de vänt 

sig till en ungdomsmottagning för att få göra ett klamydiatest (Ekstrand, Tyden & Larsson, 

2011). En oönskad graviditet antog de skulle resultera i abort. Anledningar till att inte 

använda kondom var att det var obekvämt, ledde till minskad spontanitet och även kunde 

skapa pinsamma situationer.  Författarna fann att ovan givna argument försvårade det för 

deltagarna att finna motivation för gemensam prevention. Författarna ansåg att män behövde 

bli mer delaktiga till att använda preventivmedel och även få mer kunskaper om 

konsekvenserna av oskyddat sex (Ekstrand et al., 2011).  

 

Riksförbundet för sexuell upplysning 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en ideell organisation för sexualupplysning 

och sexualpolitik (RFSU, 2014). Deras klinik i Stockholm har länge bedrivit 

pionjärverksamhet genom att identifiera nya problemområden och utvecklat nya metoder för 

bemötande, omhändertagande och behandling. Under 1990-talet öppnade de Sveriges första 

sexologiska mottagning för unga män (RFSU, 2013). 
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Problemformulering 	  

 Flera studier pekar på att barnafödande sker i allt senare åldrar samtidigt som allt fler drabbas 

av könssjukdomar, trots tillgång till gratis preventivmedelsrådgivning i Sverige. Även antalet 

ofrivilligt barnlösa stiger. För att komma till bukt med dessa hot mot den reproduktiva hälsan 

har tidigare forskning (Stern et al., 2013) försökt att utvärdera ett nytt sätt att införa 

rådgivning i samband med besök hos barnmorska och enbart inkluderat kvinnor. Det ingår i 

barnmorskans ansvarsområde att försöka förbättra hälsan för alla barnalstrande familjer och 

att bidra med forskning som kan leda till förbättringar inom vården (Barnmorskeförbundet, 

2015). Det är därför av vikt för barnmorskans arbete att utvärdera nya metoder för rådgivning 

såsom reproduktiv livsplanering. Denna studie ämnar undersöka mäns förväntningar på 

familjebildning och kunskaper om fertilitet. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka mäns förväntningar på familjebildning och om ett 

samtal gällande reproduktiv livsplanering med barnmorska kunde påverka mäns kunskaper 

om fertilitet. 

 

Frågeställningar  

1. Vilka förväntningar hade deltagarna på sin familjebildning i form av antal barn och önskad 

ålder för första och sista barn och förändrades dessa efter interventionen?  

2. På vilken nivå ligger mäns kunskap om fertilitet och kan den förbättras genom ett samtal 

om reproduktiv livsplanering med en barnmorska?  

3. Hur skattade deltagarna i interventionen informationen om reproduktiv livsplanering vid 

uppföljningen? 
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METOD  

 

	  

Design  

En randomiserad kontrollerad studie. 

 

Urval	  
Studiens urval bestod av män i åldrarna 18-50 år som under tiden oktober till december 2014 

besökte RFSU- kliniken i Stockholm. Kriterier för att delta var att deltagaren befann sig inom 

åldersramarna satta för studien samt att denne behärskade det svenska språket. Projektet som 

genomfördes var en randomiserad kontrollerad studie vilket innebar att personer på ett 

slumpmässigt sätt fördelades till en interventionsgrupp (IG) och en kontrollgrupp (KG) 

(Jadad, 2000). Under perioden oktober-december valde totalt 70 personer att delta i studien 

som var och en fyllt i en enkät i väntrummet på RFSU-kliniken. Studien bedrevs på 

mottagningens drop-in- tider vid oplanerade besök och orsaken till besöken var oftast 

provtagning för könssjukdom. Av inkluderade 66 deltagare var det 11 som inte kunde 

kontaktas för uppföljning då de inte skrivit ned sina kontaktuppgifter eller inte gick att nå 

eftersom de inte svarade i telefon. Deltagarna var mellan 20-50 år och medelåldern var 30 år 

(IG) respektive 28 år (KG). 
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Intervention 

De som ingick i interventionsgruppen fick inne hos barnmorska ett kort samtal med 

information om fruktsamhet baserat på en reproduktiv livsplan enligt en samtalsmall. En 

checklista användes för att försäkra att alla deltagare i interventionsgruppen fick samma 

information oavsett vilken barnmorska de pratade med. Interventionsgruppen fick även en 

informationsbroschyr om fruktsamhet att ta med sig hem. Deltagarna i kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård och rådgivning vilket oftast innebar provtagning för könssjukdomar.  

 

Datainsamlingsmetod  

Den valda metoden för datainsamling var enkäter och var utformad som en baslinjeenkät och 

en uppföljningsenkät (se bilaga 1). Enkäten var utformad efter den som använts av Stern et al 

(2013) och hade anpassats av studiens ansvariga för att lämpa sig för män. Den första enkäten 

som både deltagarna i interventionsgruppen och kontrollgruppen fyllde i vid besöket på 

RFSU-kliniken bestod av 31 frågor. De första 23 frågorna behandlade bakgrundsvariabler 

som högst avslutade utbildning, födelseland, sexualpartner, senast använda preventivmetod 

och tidigare eventuella könssjukdomar. De tillfrågades om de tidigare gjort någon gravid och 

hur i så fall den graviditeten hade avslutats. Frågor som behandlades vidare var om deltagarna 

önskade barn och önskat antal samt önskad ålder vid första och sista barn. De fick också 
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möjligheten att beskriva i fri text anledningar till att de ville ha barn eller inte. Efterföljande 

frågor berörde om deltagarna pratat med närstående och vårdpersonal om fertilitet och vem de 

helst skulle kunna tänka sig att prata med om fertilitet. De fick skatta om de kände sig 

bekväma med att prata med en barnmorska om fertilitet. De fick också skatta sina egna 

kunskaper om manlig fertilitet och sannolikheten att de skulle göra förändringar i sina 

levnadsvanor inför en graviditet. Vid båda mätningstillfällena ombads deltagarna värdera 

graden av tillräcklighet av sina reproduktiva kunskaper. De resterande sista åtta frågorna, 

fråga 24-31 i baslinjeenkäten var utformade som ett kunskapstest gällande deltagarnas 

kunskap om reproduktiv hälsa (se bilaga 1). Dessa frågor gav poäng efter en färdig mall.  

Uppföljningsenkäten innehöll 34 frågor för interventionsgruppen och 25 frågor för 

kontrollgruppen.  För interventionsgruppen tillkom således nio avslutande frågor som 

utvärderade deltagarnas upplevelse av interventionen. Även i denna enkät fick samtliga svara 

på kunskapsfrågor om reproduktion. 

	  
Tillvägagångssätt  

De män som mötte inklusionskriterierna tillfrågades i RFSU-klinikens reception om de var 

intresserade av att delta i studien, och erbjöds att läsa ett informationsbrev om studien (se 

bilaga 2). De som valde att delta fick innan besök hos barnmorska slumpvis ta ett kuvert ur en 

låda som var märkt med antingen blå prick och kodnummer (IG) eller svart prick och 

kodnummer (CG). I kuvertet fanns enkäten som deltagarna fick besvara i väntrummet. Efteråt 

lade de ner enkäten i kuvertet och tog med kuvertet in till barnmorskan som utifrån 

färgkodningen kunde se om deltagaren skulle få interventionen eller ej. Deltagarna ombads 

ange sina kontaktuppgifter så att de kunde nås för ett uppföljningssamtal över telefon cirka 

två månader senare.  

Vid uppföljningsintervjun som skedde via telefonsamtal ringdes deltagarna från 

interventionsgruppen och kontrollgruppen upp. De fick information om att intervjun 

beräknades ta 10-15 minuter och att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun om de 

ville. De deltagare som inte hade tid att svara vid första uppringningstillfället, ringdes upp på 

nytt efter några dagar. Om deltagarna inte svarade i telefon skickades ett sms med en 

förfrågan om lämplig tid för deltagaren att bli uppringd. Om detta inte genererade något svar 

skickades även ett e-mail. Under uppföljningssamtalet läste uppringaren uppföljningsfrågorna 

samt eventuella svarsalternativ för deltagaren, och antecknade deltagarens svar på en 
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utskriven enkät. Sex stycken uppföljningsintervjuer gjordes av en författare till denna uppsats 

medan resterande gjordes av doktorand Maja Bodin.  

 

Bearbetning och analys  

Insamlade data analyserades för att undersöka eventuella skillnader mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp samt interventionens eventuella effekt. Analys genomfördes med 

programmet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS (VERSION IBM 22). För att få 

tillräckligt många deltagare i varje grupp och kunna genomföra mellangruppsanalys gällande 

utbildningsnivå, slogs de deltagare som hade grundskole- och gymnasieutbildning ihop till 

samma grupp.  

Variabler som önskat antal barn och önskad ålder för första och sista barn var kvotskalor, men 

då antalet deltagare var under 30 deltagare i respektive grupp, togs beslutet att använda icke-

parametrisk analysmetod. Detta eftersom t-test inte är tillämpligt på små populationer och 

normalfördelning ej gick att säkerställa på ett så litet urval. För att jämföra kontroll-och 

interventionsgrupp vid baslinje och vid uppföljning användes därför Mann-Whitneys U-test 

och för att jämföra respektive grupp över tid Wilcoxons tecken-rangtest (Ejlertsson, 2003). I 

samtliga analyser användes p-värde mindre än 0,05 som mått på statistisk signifikans. 

En deskriptiv analys gjordes med t-test där medelvärde, spridning och standardavvikelse för 

deltagarnas ålder i respektive grupp räknades ut. Vidare gjordes analys mellan grupperna av 

deltagarnas utbildningsnivå, födelseland samt eventuell tidigare genomgången STI eller abort, 

om de hade egna barn och om de önskade (fler) barn i framtiden. Analysen som användes var 

chitvåtest. Då materialet var uppdelat i två grupper och det totala antalet deltagare var fler än 

30, ansågs chitvåtest vara tillämpbart (Ejlertsson, 2003). För skillnader mellan KG och IG 

användes Mann-Whitneys U-test. För att mäta skillnader över tid inom grupperna användes 

Wilcoxon’s teckenrang-test. Medelvärde, spridning, median och standardavvikelse räknades 

ut vid båda analyserna. Slutligen analyserades eventuella samband mellan kunskapspoäng och 

självskattad kunskap i de båda grupperna med Spearman’s korrelationskoefficient. Denna 

analysmetod anses användbar vid urval med få deltagare (Ejlertsson, 2003). Alla p-värden 

mindre än 0,005 såg som statistiskt signifikanta. 
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Forskningsetiska överväganden  

Forskning som involverar människor ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet. Forskning får bara utföras om forskningspersonen har fått information om 

forskningen innan och gett sitt samtycke. Samtycket ska vara frivilligt, finnas dokumenterat 

och när som helst kunna tas tillbaka. Informationen ska vara tydlig och som regel både 

muntlig och skriftlig. Vid randomiserade kliniska studier ska forskningspersonerna informeras 

om metoden och varför den används (Codex, 2013). Samtliga deltagare som kontaktades för 

uppföljning hade lämnat sitt godkännande och frivilligt fyllt i kontaktuppgifter på ett papper i 

ett igenklistrat kuvert. Detta gjorde att ingen som inte ville delta blev kontaktad. Deltagande i 

studien var frivilligt och personuppgifter behandlades konfidentiellt då allt material hölls 

inlåst och utom räckhåll för obehöriga. Samtyckesblanketten med personuppgifterna och 

enkäterna försågs med kodnummer, och kodnyckeln är endast känd av studiens ansvariga.  

Vid forskning behöver hänsyn tas även till yrkesetik. Den internationella yrkesetiska koden 

för barnmorskor slår fast att barnmorskor bör delta i hälsofrämjande program som främjar 

hälsan för alla barnalstrande familjer och även vikten av att inom sitt område utföra 

förbättrande forskning (Barnmorskeförbundet, 2015). Etiskt godkännande hade sedan tidigare 

inhämtats av forskningsansvarig Tanja Tydén. Diarienummer 2010/101 (se bilaga 3). Även 

verksamhetschef för RFSU-kliniken, Eva Marie Sundberg, hade samtyckt till att studien 

genomfördes.  

 

 

RESULTAT 
 

 

Deltagarna i studien var mellan 20 och 46 år med ett medelvärde på 29,2 år. Majoriteten 

angav grundskola eller gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning. De allra flesta 

var födda i Sverige. De som uppgav att de tidigare haft en könssjukdom eller gått igenom en 

abort var överrepresenterade i interventionsgruppen.  
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Tabell 1. Deltagarnas bakgrundsvariabler 
	   Interventionsgrupp	   	   Kontrollgrupp	   	   P-‐

värde	  

	   N=35	   	   N=31	   	   	  

	   Medelvärde	  
(spridning)	  

standardavvikelse	  

	   Medelvärde	  
(spridning)	  

standardavvikelse	  

	   	  

Ålder	   30	  (22-‐50)	  7,2	   	   28(20-‐46)	  6,1	   	   Ns*	  

	   N	  (%)	   	   N	  (%)	   	   	  

Utbildningsnivå	  

Grundskola/gymnasium	  

Högskola/universitet	  	  

	  

19	  (54,3)	  

16	  (45,7)	  

	   	  

20	  (64,5)	  

11	  (35,5)	  

	   	  

Ns	  

Ns	  

Ursprungsland	  

Sverige	  

Annat	  land	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  (74,3)	  

9	  (25,7)	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  26	  (83,9)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  26	  (83,9)	  

	   	  

Ns	  

Ns	  

Tidigare	  STI	   19	  (54,3)	   	   8	  (25,8)	   	   0,019	  

Tidigare	  abort	   12	  (35,3)	   	   3	  (9,7)	   	   0,014	  

Har	  barn	   3	  (8,6)	   	   2	  (6,5)	   	   Ns	  

Vill	  ha	  (fler)	  barn	   25	  (71,4)	   	   25	  (80,6)	   	   Ns	  

Vill	  inte	  ha	  (fler)	  barn	   25	  (80,6)	   	   2	  (6,5)	   	   Ns	  

Vet	  inte	  om	  vill	  ha	  barn	   7	  (20)	   	   4	  (12,9)	   	   Ns	  

*Non significant 

 

Förväntningar på familjebildning 

Den allra största majoriteten uppgav att de i framtiden ville ha barn. Medelvärdet för det 

önskade antalet barn var i kontrollgruppen 2,1 och i interventionsgruppen 2,6 barn. Detta 

förändrades inte signifikant vid uppföljningstillfället. Den önskade åldern för att få sitt första 

barn varierade mellan 25 och 50 år vilket gav medelvärdet 33,5 år i interventionsgruppen och 
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32,7 år i kontrollgruppen. Vid uppföljningen önskades det första barnet vid en något lägre 

ålder, men skillnaden var inte signifikant. Det sista barnet önskades i åldrarna 27-60 år. 

Medelvärdet var i interventionsgruppen 39,9 år och kontrollgruppen 38,6 år. Även denna 

siffra blev något lägre vid uppföljningen men utan statistisk signifikans. 

 

Kunskaper om fertilitet 

Både kontrollgrupp och interventionsgrupp hade förbättrat sin totalpoäng på 

kunskapsfrågorna vid uppföljning. Detta samband var statistiskt signifikant. 

Interventionsgruppens förbättring var dock inte signifikant större än kontrollgruppens. 

 

Tabell 2. Totalpoäng kunskapsfrågor 
KUNSKAPSPOÄNG	   Baslinje	   	   Uppföljning	   	   p-‐värde	  

	   Antal	  
deltagare	  

Kunskapspoäng	  

Medelvärde	  
(spridning)	  
Median,	  
(Standard-‐
avvikelse)	  

Antal	  
deltagare	  

Kunskapspoäng	  

Medelvärde	  
(spridning)	  
Median,	  
(Standard-‐
avvikelse)	  

	  

Intervention	   35	   6,2	  (1-‐12)	  6,0	  
(2,5)	  

29	   9,0	  (4-‐16)	  9,0	  
(2,9)	  

0,003	  

Kontrollgrupp	   29	   5,4	  (0-‐12)	  6,0	  
(2,9)	  

26	   8,0	  (1-‐13)	  8,0	  
(2,8)	  

	   	  0,002	  

 

 

Vid första tillfället värderade de i kontrollgruppen sin kunskapsnivå något lägre, dock utan 

statistisk signifikans. Vid uppföljningen värderade båda grupperna sina kunskaper som något 

högre men inte heller denna gång med statistiskt säkerställd skillnad. Det fanns inget samband 

mellan den egenskattade och den uppmätta kunskapsnivån. Det gick heller inte att uppmäta 

någon skillnad i kunskapsnivå utifrån utbildningsnivå, tidigare könssjukdomar eller 

genomgångna aborter 
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Deltagarnas utvärdering av interventionen  

Vid uppföljningen angav elva män i interventionsgruppen att de tidigare haft ganska lite 

funderingar kring fertilitet och sju att de inte alls hade tänkt på detta ämne. Informationen som 

barnmorskan och broschyren gav innehöll ganska mycket nytt för sjutton och mycket nytt för 

sex män. För fyra tillförde interventionen varken mycket eller litet nytt. Den övervägande 

majoriteten, nitton män, tyckte det var mycket positivt att barnmorskan frågat dem om deras 

reproduktiva livsplan, fyra tyckte det var ganska positivt. Endast en deltagare ansåg att det var 

en mycket negativ upplevelse. 

 

Internt bortfall 

Deltagarna hade svarat på de flesta frågorna i basenkäten och alla frågor vid 

uppföljningsenkäten. Det interna bortfall som dock förekom får ses som litet och 

slumpmässigt. Se metoddiskussion för utförligare redovisning. 

 

 

DISKUSSION 
	  

	  

Resultatet visar att det inte gick att påvisa någon märkbar effekt av interventionen mellan 

grupperna i denna studie. Båda gruppernas fertilitetskunskaper hade dock ökat statistiskt 

signifikant vid uppföljningen. Det gick ej att påvisa något samband mellan uppfattad 

kunskapsnivå och kunskapspoäng. Inte heller gick det att se någon skillnad i 

fertilitetskunskaper i relation till utbildningsnivå, tidigare genomgången könssjukdom eller 

abort. De flesta av studiens deltagare skattade sina egna fertilitetskunskaper som ganska 

otillräckliga. Majoriteten av interventionsgruppen upplevde samtalet om reproduktiv 

livsplanering som positivt. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att en stor del av de deltagande männen i de båda grupperna 

önskade barn i framtiden och hade förväntningar på familjebildning. Medelvärdet för det 

totalt önskade antalet barn låg mellan 2,0 och 2,6 barn i båda grupperna vid bastillfälle och 

uppföljning. 

I denna studie ville de flesta ha barn någon gång i framtiden. Detta stämmer väl överens med 

vad tidigare studier kunnat påvisa (Peterson et al., 2012, Virtala et. al., 2011, Skoog Svanberg 

et al., 2006). De flesta önskade få två till tre barn, vilket är i linje med en studie av Skoog 

Svanberg et al. (2006). Dock fann de att den genomsnittliga önskade åldern för första barnet 

något lägre, skattad till 31 år och tredje barnet efter 35 års ålder. Virtala et al. (2011) fann till 

och med att en stor del av deltagarna önskade få sitt första barn vid 35 års ålder eller senare 

(Virtala et al., 2011). Detta stämmer överens med det faktum att barnafödandet idag sker i allt 

senare åldrar (Stern et al., 2013, Peterson et al., 2012).  

Majoriteten av deltagarna i den här studien angav grundskola eller gymnasial utbildning som 

högsta avslutade utbildning. Resultatet visade att en betydande del kände att de hade ganska 

otillräckliga kunskaper om fertilitet. Bunting et al. (2013) fann i sin studie att kvinnor med 

universitetsutbildning besatt mer kunskaper om reproduktiv hälsa än övriga deltagare. 

Författarna drog slutsatsen att personer utan akademisk utbildning därför kan behöva tillgång 

till kunskap om reproduktiv hälsa i större utsträckning (Bunting et al., 2013). Dock gick det ej 

att se någon skillnad i fertilitetskunskaper avseende utbildningsnivå bland männen i denna 

studie. 

Resultatet visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen signifikant hade 

förbättrat sina fertilitetskunskaper vid uppföljningstillfället och interventionens effekt blev då 

svår att utvärdera. Det kan diskuteras om detta berodde på att deltagarna i kontrollgruppen 

efter att ha fått fylla i enkäten frågat sin barnmorska vid besöket angående kunskapsfrågorna 

och därmed inhämtat kunskap alternativt sökt denna information på internet eller i andra 

källor efteråt. Medelvärdet på poängen på kunskapstestet hade stigit från 6,2 till 9,0 (IG) och 

från 5,4 till 8, 0 (CG) vid uppföljning. Av en totalpoäng på 24 poäng kan det diskuteras om 

detta kan antas som en tillräckligt stor utveckling för att anse att interventionen haft effekt. 

Resultatet kan dock lyftas fram som en positiv ökning.  

Stern et al. (2013) visade att en liknande intervention gav unga kvinnor mer kunskap om 

reproduktiv hälsa vilket med denna uppföljande studie även kan appliceras på män. Deras 
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studie visade att kvinnornas kunskap om fertilitet ökade efter information om reproduktiv 

livsplan samt att interventionen påverkade kvinnorna att planera för sitt sista barn tidigare i 

livet (Stern et al., 2013). Det kunde även noteras en ökning både i interventionsgrupp och 

kontrollgrupp vid uppföljningstillfället gällande deltagarnas självförtroende att de skulle få 

önskat antal barn samt egen kapacitet att göra livsstilsförändringar inför en graviditet. Då 

antalet deltagare i denna studie var lägre än i ovanstående studie kan detta dock ses som en 

svaghet i resultatets generaliserbarhet.  

Kunskapspoängen i förhållande till utbildningsnivå, tidigare könssjukdomar och 

genomgångna aborter visade ingen signifikant skillnad i resultatet. Resultatet belyser dock att 

lite mindre än hälften av alla deltagarna i studien tidigare hade haft en könssjukdom och 15 

män hade genomgått en abort. Detta kan relateras till tidigare forskning som har visat på ett 

ökat sexuellt riskbeteende bland unga vuxna med minskat kondomanvändande vid sexuella 

kontakter (Jǿrgensson et al., 2015, Stenhammar et al., 2015). Det kan diskuteras om ett större 

sexuellt risktagande samt senarelagt barnafödande motiverar till samhällsåtgärder för att ge 

information om hur sexuella risker kan medföra konsekvenser för fertiliteten (Stenhammar et. 

al., 2013).  

Vid uppföljningen i interventionsgruppen angav en majoritet av deltagarna att de tänkt ganska 

lite eller inte alls på fertilitet tidigare. Informationen som barnmorskan och broschyren gav 

innehöll också ganska mycket nytt för en majoritet av deltagarna. Detta kan tyda på som 

Bunting et al. (2013) framhöll, att fertilitet och reproduktion fortfarande ses som kvinnans 

territorium (Bunting et. al., 2013). Den övervägande majoriteten (65,5% ) som fick 

interventionen tyckte dock att det var mycket positivt att barnmorskan pratat om reproduktiv 

livsplanering med dem. Stern et al. (2013) visade i sin studie att 45 % av kvinnorna i 

interventionsgruppen uppgav att de tidigare reflekterat över fertilitet. Majoriteten av 

kvinnorna menade också att de uppskattade att information om reproduktiv livsplanering 

delgivits dem (Stern et al., 2013). 

Det kan diskuteras om hälsofrämjande insatser i samhället främst fokuserar på kvinnors 

situation och behov. I Sverige besöks barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar 

vanligtvis av kvinnor och deras insatser är riktade mot kvinnors behov vid reproduktiv hälsa 

och att hjälpa till att förebygga oönskad graviditet och sexuellt överförbara infektioner 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Forskning har dock visat att män önskar fler möjligheter att 
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ta kontakt med hälso- och sjukvården samt fler killmottagningar och fler män i personalen 

(Makenzius et al., 2009).  

Ökad kunskap ger möjligheter att ifrågasätta normer och synsätt som upprätthåller 

föreställningar om manligt och kvinnligt sexuellt beteende samt hur män och kvinnor 

förväntas agera (Regeringen, 2006) och fler insatser borde därför fokusera på ett gemensamt 

ansvar för sexualitet och reproduktiva hälsa där mäns roll och ansvar kan ses som 

underutnyttjat när det gäller familjeplanering (Hawkes & Hart, 2000). Ett sätt att nå en 

bredare publik av unga män och kvinnor är under sexualundervisningen i skolan. Ekstrand et 

al. (2011) fann att de flesta av deras deltagare önskade mer fertilitetskunskaper redan i skolan 

och Makenzius et al. (2009) fann i sin studie att många manliga gymnasiestudenter visade på 

attityder som försämrade den reproduktiva hälsan (Makenzius et al., 2009). 

Daniluk och Koert (2013) menade att det krävs samhällsinsatser som ökar kvinnor och mäns 

kunskaper om fertilitet för att kunna undvika ofrivillig barnlöshet (Daniluk & Koert (2013) 

eller att det önskade antalet barn inte ska uppnås (Skoog Svanberg et al. 2006). Både kvinnor 

och män har rätt att kunna fatta informerade beslut angående sin familjeplanering (Peterson et 

al., 2012). Fügener et al. (2013) fann att många kände till konsekvenserna av ett riskfyllt 

sexuellt beteende men att det i sig inte behövde skapa motivation till livsstilsförändringar. För 

att kunna dra några slutsatser om huruvida reproduktiv livsplanering är tillämpbart för män 

behövs större studier. Det kan också diskuteras om reproduktiv livsplanering på sikt kan 

förbättra den reproduktiv hälsan och i framtiden minska antalet ofrivilligt barnlösa. 

 

Metoddiskussion 

Frågeformulären som användes vid baslinjetillfället samt vid uppföljning gav data som gick 

att analysera och jämföra men kunde ej ge någon djupare förståelse för hur män resonerade 

kring sin familjebildning och vilka föreställningar som fanns om reproduktiv hälsa för män.  

För dataanalys hade t-test varit att föredra vid kvotskale-variabler, men då studien bestod av 

färre än 30 deltagare i varje grupp, togs beslutet att istället använda sig av icke-parametrisk 

analysmetod. Detta gjorde det statistiska värdet av studien mindre, men sågs som nödvändigt 

för att kunna dra slutsatser av det insamlade materialet. Om materialet hade varit större hade 

det varit intressant att göra regressionsanalys för att se samband mellan olika variabler men 

detta var inte möjligt med så litet deltagande. Gällande etiska överväganden ansågs detta vara 
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tillgodosett då etiskt godkännande av etikprövningsnämnden sedan tidigare var inhämtat och 

författarna hade handledare att vända sig till som också de såg till att materialet hanterades på 

ett etiskt korrekt sätt. 

 

Validitet 

Det fanns signifikant skillnad mellan grupperna avseende två bakgrundsvariabler. Dessa var 

tidigare genomgången könssjukdom (p<0,019) och tidigare genomgången abort (p<0,014). I 

interventionsgruppen hade 19 jämfört med åtta (CG) haft en könssjukdom och 12 (IG) jämfört 

med tre (CG) genomgått en abort. Dock gav dessa bakgrundsvariabler ingen signifikant 

skillnad relaterat till den totala kunskapspoängen och borde därmed inte ha påverkat 

resultatet. Denna ojämna fördelning fick därmed ses som en slumpmässig ojämn fördelning 

som ej givit upphov till bias. 

Frey et al. (2012) fann att män visade brist på kunskap gällande riskfaktorer som kunde 

inverka negativt på fertiliteten. I den här studien hade en stor del av deltagarna kunskap om att 

livsstilsfaktorer såsom stort alkoholintag, tobaksanvändning och droger kunde påverka 

fertiliteten negativt. Detta kunde även Stern et.al., (2013) se i sin studie. En del angav en för 

hög temperatur för testiklarna som en faktor som kan försämra mäns fertilitet vilket också 

Rolf et al. (2010) angav. En del av deltagarna angav också brist på motion och stress som 

tänkbara faktorer. Just dessa och eventuellt andra möjliga faktorer stod inte med i den 

poängmall som kunskapsdelen rättades utifrån och har av författarna till detta arbete inte 

hittats i vetenskapliga källor. Detta kan ha påverkat deltagarnas resultat i kunskapsdelen.  

Det insamlade materialet bestod av fler variabler än de som inkluderades i detta arbete. För att 

begränsa denna studie till passande nivå och för att besvara frågeställningarna ansågs endast 

en del av dessa vara relevanta.  

 

Reliabilitet 

Det fanns ingen möjlighet att kontrollera hur väl barnmorskorna genomförde interventionen 

förutom en samtalsmall som studiens ansvariga utformat. Hur sanningsenligt den är ifylld är 

svårvärderat. Eftersom båda grupperna hade förbättrat sina resultat vid uppföljningen går det 

inte att utesluta att de i kontrollgruppen också mottagit information under sina besök hos 

barnmorska. Det fanns vid uppföljning dock ingen signifikant skillnad i kunskapsnivå mellan 
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grupperna vilket väcker frågan huruvida interventionsgruppen fått den information de skulle 

ha. En annan förklaring kunde vara att när de i kontrollgruppen ställdes inför dessa frågor, 

väcktes intresset för ämnet och de tog själva reda på mer information efteråt. För att 

säkerställa att båda författarna rättade kunskapspoängen lika användes en rättningsmall som 

strikt följdes beträffande vad som gav poäng eller ej.  

 

Externt bortfall 

Såsom tidigare nämnts, önskades 200 män rekryteras till denna studie. När studien pågått i två 

månader hade endast 70 män tackat ja till deltagande. Totalt fyra stycken deltagare 

exkluderades från studien då dessa inte lämnat skriftligt samtycke till att delta. Detta kunde 

ses som en brist i barnmorskans agerande då denna förmodligen glömt att kontrollera detta. 

Av resterande 66 deltagare gick elva stycken inte att nå för uppföljning trots upprepade 

uppringningsförsök och därefter kontakt via mail. Det kunde möjligen bero på att dessa 

deltagare önskat avsluta sitt deltagande och därmed undvikit att svara. Bortfallet under 

studiens gång blev därmed 16,7 %. Svarsfrekvensen för uppföljning blev 83,3 % eller 55 

personer. Diskussion kan föras angående om uppföljning via enkäter istället för telefon hade 

gett större svarsfrekvens.  

Tänkbara orsaker till ett så lågt deltagande kan vara att personalen på RFSU-kliniken inte 

tillfrågade alla män som kom dit eller att männen själva var föga intresserade av att delta. 

Möjligen kan detta bero på att en stor del av männen som besökte RFSU-kliniken var unga 

och kanske inte funderade på att skaffa en familj inom den närmsta framtiden. De kan på så 

sätt ha varit omotiverade inför studieupplägget. En annan tänkbar orsak som fått personer att 

avstå deltagande kan ha varit ont om tid vid besöket. 

 

Internt bortfall 

Det interna bortfallet var litet och förmodligen slumpartat. Enkäten som användes vid 

baslinjetillfället fylldes i korrekt av de flesta männen även om vissa frågor hoppades över. En 

del av männen var osäkra på om de ville ha barn och andra ville inte ha barn alls. Därför 

uppmanades dessa i enkäten att hoppa över vissa frågor som inte angick dem. Det upptäcktes 

vid analysen att en del av deltagarna inte hade svarat på fråga 11 (se bilaga) i baslinjeenkäten. 
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Detta på grund av ett konstruktionsfel i enkäten då föregående fråga uppmanade respondenten 

att gå vidare från fråga 10 a till fråga 12. 

 

Resultatets generaliserbarhet 

Bland deltagarna var det relativt många som tidigare haft en könssjukdom eller gjort någon 

gravid vilket resulterat i en abort. Då det inte förekommer några screeningar för män i fertil 

ålder motsvarande cellprovtagning eller preventivmedelsrådgivning, är det svårt att nå en 

bredare massa än de som söker för bekymmer med den reproduktiva hälsan. Detta kan ha 

gjort att urvalet hade en sämre reproduktiv hälsa än populationen i övrigt, detta kan också ha 

påverkat den totala kunskapspoängen i studien. Det är dock svårt att finna arenor där det 

överhuvudtaget går att nå män i fertil ålder. Därtill kommer det låga deltagandet som gör att 

det inte går att dra några större slutsatser av studiens resultat. 

 

Framtida forskning 

Denna studie visade att interventionen upplevdes som positiv av deltagarna och att både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen förbättrat sina fertilitetskunskaper vid uppföljning. 

Det är önskvärt med fortsatt framtida forskning kring män och reproduktiv hälsa då den 

forskning som finns i nuläget är relativt liten. En ökad klinisk tillämpning av reproduktiv 

livsplan för både kvinnor och män kan möjligen öka den reproduktiva hälsan och ge större 

inflytande över den egna familjebildningen. Om detta är fallet kan reproduktiv livsplanering 

bli ett viktigt redskap i barnmorskans hälsofrämjande arbete för både kvinnor och män.  

 

 

 

 
	  



22	  
	  

REFERENSER  
	  

Barnmorskeförbundet (2015). Etiska koden för barnmorskor. Hämtad 9 april 2015, från 
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-
barnmorskor-svensk-oversattning.pdf.  

Bunting, L., Tsibulsky, I., Boivin, J. (2013). Fertility knowledge and beliefs about fertility 
treatment: Findings from the international Fertility Decision-Making Study. Human 
Reproduction. Feb; 28(2). 385-97.  

Codex (2013). Samlingen av regler och riktlinjer för forskning: forskning som involverar 
människan: Informerat samtycke. Hämtad 19 maj 2014, från 
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

Cook, R., Cusack, S., & Dickens, B. (2010). Unethical female stereotyping in reproductive 
health. Int J Gynaecol Obstet, 109(3), 255-258.  

Daniluk, J.C., Koert, E. (2013). The other side of the fertility coin: a comparison of childless 
men´s and women´s knowledge of fertility and assisted reproductive technology. Fertility and 
Sterility. 99(3). 839-46  

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för folkhälsovetenskaperna. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur  

Ekelin, M., Åkesson, C., Ångerud, M., Kvist, L.J. (2012). Swedish highschool student´s 
knowledge and attitudes regarding fertility and family building. Reproductive Health. Doi: 
10.1186/1742-4755-9-6  

Ekstrand, M., Engblom, C., Larsson, M., Tydén, T. (2011). Sex education in Swedish schools 
as described by young women. The European Journal of Contraception & Reproductive 
Health: The Official Journal of the European Society of Contraception. Jun; 16(3): 210-24.  

Ekstrand, M., Tydén, T., Larsson, M. (2011). Exposing oneself and one´s partner to sexual 
risk-taking as perceived by young Swedish men who requested a Chlamydia test. The 
European Journal of Contraception & Reproductive Health: The Official Journal of the 
European Society of Contraception. Apr; 16(2): 100-7.  

Eriksson, C., Larsson, M., Skoog Svanberg, A., Tydén, T. (2013). Reflections on fertility and 
postponed parenthood: interviews with highly educated women and med without children in 
Sweden. Uppsala Journal of Medical Sciences. 118(2): 122-9.  

Etikprövningsnämnden, (2007). Angående ändringar i etikprövninglagen. Hämtad 9 april 
2015, från 
http://www.epn.se/media/35895/cepn.doc__ang_ende__ndringar_i_etikpr_vningslagen_m.m.
pdf  

Files, J.A., Frey, K.A., David, P.S., Hunt, K.S., Noble, P.N., Mayer, A.P. (2011). Developing 
a reproductive life plan. Journal of midwifery &women´s health. Sep-Oct; 56(5): 468-74.  



23	  
	  

Frey, K.A., Engle, R., Noble, B. (2012). Preconception healthcare: what do men know and 
believe? Journal of Men´s Health. 9 (1), 25-35. Doi:10.1016/j.jomh.2011.11.001 

Fügener, J., Matthes, A., Strauss, B. (2013). Knowledge and behaviour of young people 
concerning fertility risks: results of a Questionnaire. Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Aug: 
73(8). 800-807.  

Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy: sexuality, love and eroticism in modern 
societies. Cambridge: Polity  

Hassan, M.A., Killick, S.R. (2004). Negative lifestyle is associated with a significant 
reduction in fecundity. Fertility and Sterility. 81(2):384-92  

Hassan, M.A., Killick, S.R.(2003). Effect of male age on fertility: evidence for the decline in 
male fertility with increasing age. Fertility and Sterility. 79(3):1520-7  

Hawkes, S., & Hart, G. (2000). Men’s sexual health matters: promoting reproductive health in 
an international context. Tropical Medicine and international health 5(7), 37-44.  

Holmberg, L., & Wahlberg, V. (1999). The Staffs’ Views Regarding Young Men Involved in 
Decisions on Abortion: Preliminary Information from a Study of Outpatient Clinics for 
Adolescents in Sweden. Gynecologic and Obstetric Investigation, 47, 177-181.  

Izugbara, C. O. (2005). The Socio-Cultural Context of Adolescents’ Notions of Sex and 
Sexuality in Rural South-Eastern Nigeria. Sexualities, 8, 600-617.  

Jadad, A. (2000). Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar: en handledning för den 
som tar del av prövningsresultat. Lund: Studentlitteratur.  

Jǿrgensson, M.J., Maindal, H.T., Christensen, K.S., Olesen, F., Andersen, B. (2015). Sexual 
behaviour among young Danes aged 15-29 years: a cross-sectional study of core indicators. 
Sexually Transmitted Infections. Jan 21. doi: 10.1136/sextrans-2014-051814.  

Liu, F., Parmerter, J., Straughn,M. (2015). Reproductive Life Planning: A Concept Analysis. 
Nursing Forum. Jan 21. Doi: 10.1111/nuf.12122.  

Makenzius, M., Gådin, K.G., Tydén,T., Romild, U., Larsson, M. (2009). Male student´s 
behaviour, knowledge, attitudes and needs in sexual and reproductive matters. The European 
Journal of Contraception & Reproductive Health: The Official Journal of the European 
Society of Contraception. Aug 14(4):268-76.  

Malnory, M.E., Johnson, T.S. (2011). The reproductive life plan as a strategy to decrease poor 
birth outcomes. Journal of Midwifery & Womens health. 56(5):468-74. doi: 10.1111/j.1542-
2011.2011.00048.x  

Nikula, M., Gissler, M., Jormanainen, V., Sevon, T., & Hemminki, E. (2009). Sexual 
behaviour and lifestyles of young men in Finland, 1998-2005. Cross-sectional survey of 



24	  
	  

military conscripts. European Journal of Contraceptive Reproductive Health Care, 14(1), 17-
26.  

Peterson, B.D., Pirritano, M., Tucker, L., Lampic, C. (2012). Fertility awareness and 
parenting attitudes among American male and female undergraduate university students. 
Human Reproduction. 5:1375-82. doi: 10.1093/humrep/des011.  

Pirincci, A. F., & Oguzoncul, E. (2008). Knowledge and attitude of married Turkish men 
regarding family planning. Eur J Contracept Reprod Health Care, 13(1), 97-102.  

Pulerwitz, J., & Barker, G. (2008). Measuring Attitudes toward Gender Norms among Young 
Men in Brazil: Development and Psychometric Evaluation of the GEM Scale. Men and 
Masculinities, 10, 322-338.  

Regeringen. (2006). Sveriges internationella politik för Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Stockholm: Regeringen. Från 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/49/89/6cd21f93.pdf 

RFSU (2014). Vår Organisation. Hämtad 27 april 2015, från http://www.rfsu.se/sv/Om-
RFSU/Organisation/  

RFSU (2013). Om RFSU kliniken. Hämtad 27 april 2015, från http://www.rfsu.se/sv/RFSU-
kliniken/Om-rfsu-kliniken/  

Rolf, C., Zitzman, M., Nieschlaug, E. (2010). The aging male and late-onset hypogonadism. 
In Nieschlag,E., Behre, H.M., Nieschlag, S. (Eds.). Andrology: male reproductive health and 
dysfunction (3rd ed.). Berlin Heidelberg: Springer Verlag  

Skoog Svanberg, A., Lampic, C., Karlström, P.O., Tydén, T. (2006). Attitudes toward 
parenthood and awareness of fertility among postgraduate students in Sweden. Gender 
Medicine. Sep; 3(3) 187-95.  

Socialstyrelsen. (2005). Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Socialstyrelsen. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9974/2005-112-
5_20051125.pdf 

Statens folkhälsoinstitut (2011). Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa: en kunskapsöversikt. 
Östersund: Folkhälsomyndigheten. Hämtad 27 April, 2014, från 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12633/R2011-04-Mans-sexualitet.pdf 

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner)och 
oönskad graviditet. Förebyggande insatser och behov. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 
Från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12413/R2010-06-Samtal-sexualitet.pdf 

Stenhammar, C., Ehrsson, Y.T., Åkerud, H., Larsson, M., Tydén, T. (2015). Sexual and 
contraceptive behaviour among female university students in Sweden: Repeated surveys over 
a 25-year period. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavia. Mar 94(3):253-9.  



25	  
	  

Stern, J., Larsson, M., Kristiansson, P., & Tydén, T.(2013). Introducing reproductive life 
plan-based information in contraceptive counselling: and RCT. Human Reproduction, 28(9) 
2450-2461. doi:10.1093/humrep/det279  

Sternberg, P., White, A., & Hubley, J. (2008). Damned if they do damned if they don’t: 
Tensions in nicaraguan masculinities as barriers to sexual and reproductive health promotion. 
Men and Masculinities, 10, 538-556.  

Virtala, A., Vilska, S., Huttunen, T., Kunttu, K. (2011). Childbearing, the desire to have 
children and awareness about the impact of age on female fertility among the Finnish 
university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 
16 (2), 108–115.  doi:10.3109/13625187.2011.553295 

Walker, S. (2011). Attitudes to a male contraceptive pill in a group of contraceptive users in 
the UK. Journal of Men´s Health. 8 (4), 267-273. Doi: 10.1016/j.jomh.2011.04.003 

WHO (2009). Sexual and Reproductive Health – SRH. Hämtad 28 april 2015, från 
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



26	  
	  

BILAGA 1 
Uppföljande telefonintervju med män som deltar i en studie om RLP  

 

BLÅ: Interventionsgrupp 
 

Jag heter NN och är doktorand/forskningsassistent. Jag jobbar med den studie som du deltog i när du besökte 
RFSU-kliniken för två månader sedan och ringer angående en uppföljningsintervju. Frågorna tar ungefär 10-15 

minuter. Passar det nu eller ska jag återkomma? 
 

Det kommer gå till så att jag kommer att ställa ett antal frågor till dig. Intervjun spelas inte in utan jag noterar 
dina svar i ett formulär. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dina personuppgifter och alla resultat i 

studien presenteras på gruppnivå, så att ingen enskild individ kan identifieras.  
 

Frågorna jag kommer att ställa motsvarar dem du besvarade i den enkät du fyllde i på RFSU-kliniken, och 
handlar alltså om din syn på att få barn och om fertilitet i allmänhet. Jag lägger ingen värdering i hur du svarar. 

Det kan hända att jag upprepar ditt svar och då är det inte för att ifrågasätta det utan för att kontrollera att jag 
hört rätt. Allt deltagande är frivilligt och är det någon fråga du inte vill svara på är det bara att du säger till så 

hoppar vi till nästa fråga. Känns det ok? 
 

Om du har kvar broschyren du fick vid besöket så ber vi dig att inte titta i den nu.  
Vi börjar med några bakgrundsfrågor som kan ha ändrats sedan sist: 

 
 

1.  Dagens datum: År:……………  Månad:…………… Dag:…………… 

2.  a. Har du någon sexualpartner idag? 
(flera alternativ är möjliga) 

□ Ja, fast partner 
(kärleksrelation) 

□ Ja, regelbunden sexpartner  
(ej kärleksrelation) 

  □ Tillfällig känd sexkontakt □ Tillfällig okänd 
sexkontakt 

□ Nej  
(gå till fråga 6) 

 b. Om fast partner, sedan hur länge? ……………… år och ……………… månader 

3.  Har du och din/en partner försökt bli med 
barn under de senaste två månaderna? 

□ Ja □ Nej 

4.  a. Har du och din/en partner blivit gravida 
under de senaste två månaderna? 

□ Ja □ Nej (Gå till fråga 6) 

5.  b. Om ja, vad hände? (Välj ett eller flera alternativ) 

 □ Partnern fick missfall  

 □ Partnern gjorde abort  

 □ Partnern är gravid just nu  
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Nu kommer några frågor om hur du tänker kring din sexuella och reproduktiva hälsa.  

(Till uppringaren: Läs inte upp svarsalternativen utan låt delatagaren fundera själv) 

6.  Vill du ha (fler) barn i ditt liv?  

 □ Ja   □ Nej (Gå till fråga 10) □ Vet inte 

7.  Hur många barn vill du ha totalt? ................... barn              □ Vet inte 

8.  Hur gammal vill du vara när du får ditt första/nästa barn? ................... år                  □ Vet inte 

  □ Har redan fått mitt första barn 

9.  Hur gammal vill du vara då du får ditt sista barn?  ................... år                  □ Vet inte 

10.  Har du haft någon/några sexuellt överförbara infektioner sedan ditt besök på RFSU-kliniken för två månader sen? 

 □ Ja, nämligen …..................................................................................................................................... 

 □ Nej 

11.  Vilken/vilka preventivmetoder använde du/ni senast du hade sex med någon? 

 □ Ingen  □ Kondom/femidom □ P-piller/minipiller 

 □ Avbrutet samlag □ P-ring □ Koppar- eller hormonspiral 

      □ Litade på säker period □ Vet inte □ Annat, nämligen……………................................. 

12.  Har du de senaste två månaderna pratat med någon närstående, till exempel din partner eller en vän, om fertilitet 
(fruktsamhet/förmåga att bli med barn)? 

 □ Ja □ Nej □ Vet ej 

13.  Har du de senaste två månaderna pratat med vårdpersonal om fertilitet? 

 □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Nu kommer ett antal frågor med fasta svarsalternativ 

14.  Skulle du känna dig bekväm med att prata med en barnmorska om frågor kring fertilitet (fruktsamhet/förmåga att 
bli gravid)? 

 □ Mycket bekväm   

 □ Ganska bekväm  

 □ Ganska obekväm 

 □ Mycket obekväm 

15.  
 
Vem eller vilka skulle du helst prata med om fertilitet (fruktsamhet/förmåga att få barn)? 

 □ Partner □ Syskon eller släkting i nära ålder  

 □ Vän eller bekant □ Förälder eller annan äldre släkting  

 □ Kurator □ Specialistläkare  

 □ Barnmorska □ Husläkare eller sjuksköterska på vårdcentralen  

 □ Sjukvårdsupplysningen 1177 □ Annan…………………………………………………...  

16.  Enligt din egen åsikt, hur är dina kunskaper om fertilitet idag? 

 □ Helt tillräckliga   

 □ Ganska tillräckliga   

 □ Ganska otillräckliga   

 □ Helt otillräckliga   

17.  Föreställ dig att du och en partner eller vän planerar att bli gravida inom ett halvår. Hur sannolikt är det att du 
skulle göra förändringar i dina levnadsvanor inför graviditeten? 

 □ Mycket sannolikt   

 □ Ganska sannolikt   

 □ Varken sannolikt eller osannolikt   

 □ Ganska osannolikt   

 □ Mycket osannolikt   
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Nu kommer några frågor om fertilitet i allmänhet. Kom ihåg att detta inte är ett kunskapstest – vi är 
intresserade av vad du TROR och tänker 

18.  Vad kan försämra mäns fertilitet (fruktsamhet/förmåga att bli med barn)? Nämn så många orsaker du kan 

  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19.  Vilka förändringar i levnadsvanor kan en man göra inför en graviditet för att öka chanserna till 
befruktning och ett friskt barn (utöver att sluta med eventuella preventivmedel och ha samlag)? Nämn så 
många förändringar som möjligt.  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20.  Hur länge är en kvinnas ägg befruktningsdugligt efter ägglossning? .................. dygn 

21.  Hur länge överlever vanligtvis en spermie i en kvinnas livmoder/äggledare? .................. dygn 

22.  Hur stor är chansen/risken i procent att en 25-årig kvinna och man blir gravida om de 
har oskyddat vaginalt samlag precis vid ägglossning? 

.................. % 

23.  Vid vilken ålder börjar en påtaglig nedgång i kvinnans förmåga att bli gravid? .................. år 

24.  Hur ofta ligger nedsatt manlig fertilitet bakom ofrivillig barnlöshet bland heterosexuella 
par? Uppskatta i procent. 

.................. % 

25.  Hur stor är chansen att få barn med provrörsbefruktning per försök? Ange i procent .................. % 
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Nu kommer några avslutande frågor om hur du upplevde ditt besök hos barnmorskan 
 
26. Hade du tidigare funderat på de frågor kring fertilitet som diskuterades vid ditt besök på RFSU-kliniken 

och i den broschyr som du fick med dig hem?  

□ Mycket      
□ Ganska mycket      
□ Varken mycket eller lite  

□ Ganska lite       
□ Inte alls 

 
 
27. Var det något i den information du mottog av barnmorskan eller i broschyren som var nytt för dig?  

□ Mycket       
□ Ganska mycket       
□ Varken mycket eller lite 
□ Ganska lite     
□ Inget 

 
 
28. Vad tyckte du om att barnmorskan frågade dig om din Reproduktiva Livsplan?  

□ Mycket positivt 
□ Ganska positivt 
□ Varken positivt eller negativt 
□ Ganska negativt 
□ Mycket negativt 

 
 

29. Tycker du att barnmorskor eller andra kategorier av vårdpersonal, t.ex. läkare, borde ha som rutin att 
diskutera Reproduktiv Livsplan med sina patienter?  
□ Ja, både barnmorskor och annan vårdpersonal (Ev förslag på annan 

personal…………………………………………....)  
□ Ja, men bara barnmorskor  

□ Ja, men bara andra kategorier av vårdpersonal (Ev förslag på annan 
personal……………………………………………)  

□ Nej     
□ Vet inte 

 
 
30. Har diskussionen med barnmorskan och broschyren väckt nya tankar kring fertilitet hos dig?  

□ I mycket stor utsträckning   

□ I ganska stor utsträckning  

□ Varken i stor eller liten utsträckning  

□ I ganska liten utsträckning     

□ I mycket liten utsräckning 
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31. Har diskussionen med barnmorskan och broschyren gjort att du sökt mer information om fertilitet?  

□ Mycket mer     
□ Ganska mycket mer     
□ Varken mycket eller lite 
□ Mindre     
□ Inte alls  

 
 
32. Om du har fler frågor angående fertilitet, hur troligt är det att du skulle vända dig till en barnmorska?  

□ Mycket sannolikt   
□ Ganska sannolikt  

□ Varken sannolikt eller osannolikt  
□ Ganska osannolikt   
□ Mycket osannolikt  

 
33. Hur viktigt tycker du att det är att samhället informerar/utbildar unga män om fruktsamhet och vad 

som påverkar en hälsosam graviditet? 
 

□ Mycket viktigt   
□ Ganska viktigt  

□ Varken viktigt eller oviktigt  
□ Ganska oviktigt   
□ Helt oviktigt  
 
Då var enkätfrågorna klara. En sista undran, 

 
34. Får vi kontakta dig igen under nästa år och fråga om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju 

där vi fördjupar oss i det här ämnet? 
 

□ Ja  □ Nej 

 
 
 
 
 

  
 
 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 

Om du har några frågor om studien är kan du kontakta Maja Bodin eller Margareta Larsson. Deras 

kontaktuppgifter finns i det informationsbrev du fick på RFSU-kliniken (och i mailet du fått). Om du vill 

diskutera din Reproduktiva Livsplan eller fertilitet i allmänhet är du välkommen tillbaka till barnmorskorna på 

RFSU-kliniken. Tack för din tid.  

 
 



32	  
	  

BILAGA 2 
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BILAGA 3 

 


