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Útdráttur 

Ófrjósemi er vaxandi vandi á heimsvísu og er talið að 8 - 12 % para í heiminum eigi við 

ófrjósemisvanda að stríða.  Að lenda í því að eiga í erfiðleikum með að eignast barn tekur 

verulega á bæði andlega og líkamlega en segja má að ófrjósemi sé vandamál sem sprottið 

er af líkamlegum orsökum en með andlegum afleiðingum. Ófrjósemi getur legið annars 

vegar hjá konunni og hins vegar hjá karlinum en í sumum tilvikum er ekki vitað hvar 

orsökin liggur. Algengara er að rætt sé um konur og ófrjósemi frekar en karla og ófrjósemi 

en engu að síður hefur ófrjósemi mjög mikil áhrif á líf og heilsu karlmanna, ekki síður en 

konunnar en nokkur munur er á hvernig birtingarmynd þeirra áhrifa eru og tengist það 

ekki síst þeim gildum sem felast í karlmennskuhugtakinu.  

Viðfangsefni verkefnisins er að skoða ófrjósemi frá sjónarhóli karlmannsins og 

varpa ljósi á þeirra hlið málsins. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

upplifun karla af ófrjósemi og hvernig getur hún haft áhrif á líðan þeirra? Helstu 

niðurstöður sýna að karlar upplifa ófrjósemi sem mikið áfall sem breytir lífi þeirra og 

væntingum til framtíðar. Þeir upplifa togstreitu milli sinna eigin tilfinninga gagnvart þeim 

væntingum sem þeim finnst vera gerðar til þeirra sem karlmenn. Um leið og þeir upplifa 

sterkar tilfinningar innra með sér sem þeir hafa þörf fyrir að tjá, viðurkenni samfélagið 

ekki að þeir megi láta þær i ljós. Kemur það niður á samskiptum þeirra bæði gagnvart 

makanum og hins vegar gagnvart umhverfinu. 

Hagnýtingargildi verkefnisins felst í því að sýna fram á mikilvægi umræðunnar um 

ófrjósemi karla með opnari hætti en nú ert gert og hvatningu til endurmats á þeim gildum 

sem samfélagið hefur sett sér varðandi það hvaða eiginleikum karlmenn skuli gæddir.  
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Formáli   

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-prófs við félagsráðgjafardeild Félagsvísindasviðs Háskóla 

Íslands. Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Þakkir vil ég færa leiðabeinanda mínum Dr. Sigrúnu Harðardóttur fyrir 

ómetanlegan stuðning, tíma og hvatningu og ekki síst þann skilning sem hún hefur sýnt 

mér við skrifin og námið. Þakkir vil ég einnig færa unnustu minni Öldu Magnúsdóttur 

Jacobsen, stuðningur hennar og hvatning hefur verið mér mikils virði. Síðast en ekki síst 

þá þakka ég móður minni Auði Fr. Halldórsdóttur sem hefur gefið mikið af tíma sínum til 

að láta þessa ritgerð verða af veruleika, hún er frábær. Ég vona að þessi ritgerð muni 

varpa ljósi á og opna umræðu um ófrjósemi á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Ég vil 

tileinka þessa ritgerð öllum þeim einstaklingum og pörum sem glíma við ófrjósemi, þið 

eruð ekki ein.  
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1  Inngangur  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um  ófrjósemi karla og hvaða áhrif ófrjósemi hefur 

á líðan þeirra. Kveikjan að þessu vali er eigin reynsla af ófrjósemi og þeim hindrunum sem 

á vegi mínum hafa verið. Kem ég úr stórum systkinahópi og gerði ávallt ráð fyrir að þetta 

ferli yrði sjálfsprottið og hindrunalaust en þegar reyndin varð önnur hef ég þurft að takast 

á við ýmsar áskoranir, bæði þær sem sprottnar eru innra með mér en einnig þær sem 

felast í umhverfinu og þeim samfélagslegu gildum sem ríkja.   

Ófrjósemi er vaxandi vandi á heimsvísu og er talið að 8 - 12 % para í heiminum glími 

við ófrjósemi eða um 186 milljónir manna (Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel 

og Stevens, 2012). Ófrjósemi er vandamál víðast hvar í heiminum og því er haldið fram að 

eitt af hverjum fjórum pörum í hinum svokölluðu þróaðri löndum glími við ófrjósemi 

(Hanna og Gough, 2020; Mayo Clinic, 2020). Svipað á við hér á landi þar sem eitt af 

hverjum sex pörum glíma við ófrjósemi (Livio Reykjavík, e.d.; Tilvera, e.d.). Sú reynsla og 

upplifun að eiga í erfiðleikum með eða jafnvel að eiga ekki möguleika á að geta eignast 

barn getur tekið á bæði andlega og líkamlega (Becker, 2000). Það getur verið áfall fyrir 

þann sem áttar sig á að hann glími við ófrjósemi, sama af hvaða kyni einstaklingurinn er. 

Þær tilfinningar sem koma upp geta meðal annars verið reiði, sorg, öfund, skömm og 

þunglyndi (Becker, 2000).  

Það eru margir þættir sem geta orsakað ófrjósemi. Í gagnkynhneigðu sambandi þar 

sem ófrjósemi er til staðar eru þriðjungslíkur á að ófrjósemin liggi hjá karlmanninum, 

þriðjungur hjá konunni og síðasti þriðjungurinn að vandamálið liggi hjá báðum aðilum eða 

að ástæða ófrjósemis sé óljós (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006; Livio Reykjavík, e.d.). Þrátt fyrir 

það hefur meiri áhersla verið lögð á upplifun kvenna af ófrjósemi (de Kok, 2013; Martins, 

Peterson, Almeida og Costa, 2011). Jafnframt hafa rannsóknir leitt í ljós að karlmenn 

upplifi sig frekar sem áhorfendur þegar kemur að ófrjósemi og meðferðum þeim tengdum 

(Hanna og Gough, 2020).  

 

1.1 Spurningar, aðferð og uppbygging ritgerðar 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi; Hver er upplifun karla á 

ófrjósemi og hvernig getur hún haft áhrif á líðan þeirra? Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunni með því að styðjast við kenningar, hugmyndir um 
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karlmennskuímyndina og niðurstöður rannsókna á ófrjósemi sem gerðar hafa verið bæði 

hér á landi og erlendis. 

 Ritgerðin skiptist í fimm kafla.  Í kafla tvö er fjallað um  fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar, lífskeiðakenningu Erikson, kreppukenningu Cullberg og vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner. Eru þessar kenningar hafðar til hliðsjónar þar sem þær byggja á 

þroskafræðilegri nálgun á æviskeiði manna í samspili við umhverfið og hvernig  þeir takast 

á við áföll eða mótlæti í lífinu. Í þriðja kafla er  umfjöllun um ófrjósemi karla, helstu orsakir, 

birtingarmyndir og afleiðingar og einnig er fjallað um hugtakið karlmennsku. Í því hugtaki 

felst nokkurs konar sameiginlegur skilningur samfélags á hverjum tíma,  hvaða 

eiginleikum karlmaður ætti að búa yfir og hvaða eiginleika eða hegðun hann ætti ekki að 

tileinka sér eða sýna.   Í fjórða kafla er greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á  

upplifun og reynslu karla af ófrjósemi og í  fimmta kafla eru niðurstöður settar fram, þær 

ræddar í ljósi fræðanna og ályktanir af þeim dregnar. 
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 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla er fjallað um  fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar, lífskeiðakenningu 

Erikson, kreppukenningu Cullberg og vistfræðikenningu Bronfenbrenner. Þessar 

kenningar eru hafðar til grundvallar í verkefninu því lífskeiðakenningin tekur yfir ákveðin 

viðfangsefni og færniþætti sem einstaklingar ættu að tileinka sér á ákveðnum tímabilum 

í lífi sínu og getur orðið þeim til styrkingar þegar erfiðleikar steðja að. Kreppukenningin 

tekur á því hvernig einstaklingar takast á við áföll og erfiðleika í lífi sínu og hvernig þurfi 

helst að fara í gegnum öll stig kreppunnar til að geta unnið úr erfiðleikunum. Í 

vistfræðikenningunni er horft út frá stöðu einstaklingsins og hvernig hann mótast og 

þroskast í samspili við umhverfið. 

2.1 Lífsskeiðakenning Erik H. Erikson 

Þýski kennismiðurinn Erik H. Erikson sálgreinir og háskólakennari (1902-1994) er þekktur 

fyrir fræðistörf sín tengd þroska og sjálfsmynd einstaklinga. Hann fæddist í Danmörku en 

fluttist ungur með móður sinni til Þýskalands. Hann átti erfitt með bóklegt nám og var 

draumur hans að verða myndalistamaður. Þrátt fyrir það lauk hann stúdentsprófi og 

ferðaðist eftir það víða um Evrópu. Í einni af þeim ferðum fór hann til Vínarborgar í 

Austurríki og kynntist þar  Önnu Freud, dóttur Sigmund Freud. Hún rak barnaskóla fyrir 

erlend börn og Erikson tók að sér kennslu þar í nokkur ár. Þar fékk hann mikinn áhuga á 

sálgreiningu meðal annars vegna þess að hann hafði alltaf átt erfitt með sína eigin 

sjálfsmynd og vildi finna leiðir til að skilja sjálfan sig. Hann fór að rannsaka æviferil  manna 

með sálkönnun að leiðarljósi og lagði eigin reynslu til grundvallar. Vöktu  þroskastig (e. 

psychosexual stages of development) Sigmund Freud áhuga Erikson á sjálfsmynd 

einstaklinga. Það leiddi til þess að hann setti fram lífsskeiðakenningu (e. psychosocial 

development theory) sem spannar alla ævi einstaklinga og lýsir því hvernig sjálfsmyndin 

þróast í samspili umhverfis og uppeldis.  

Með lífsskeiðakenningu sinni skiptir hann ævinni niður í ákveðin lífsskeið og segir að 

á hverju lífsskeiði þurfi einstaklingur að takast á við ákveðin þroskaverkefni, allt frá 

bernsku og fram á elliár (Ciccarelli og White, 2018). Samkvæmt kenningunni þurfa 

einstaklingar að kljást við ákveðin verkefni á hverju skeiði og tileinka sér ákveðna 

styrkleika og því betur sem þeim gengur að leysa verkefnin, því betur eru þeir búnir undir 
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verkefnin á næsta skeiði. Engu að síður geta einstaklingar þó náð upp styrkleikum fyrri 

skeiða þó svo að þeir séu komnir á næsta skeið á eftir. Lífsskeiðin eru eftirfarandi: 

1. stig: Frá fæðingu til eins árs snýr þroskaverkefnið að því að öðlast traust en ef það 

næst ekki upplifir einstaklingur vantraust. Börn á þessu stigi eru mjög ósjálfbjarga 

og þurfa að læra að treysta öðrum fyrir því að sjá þeim fyrir grunnþörfum eins og 

mat og öryggi. Ef þörfum þeirra er ekki mætt eða ef barn upplifir að það sé ekki 

elskað á þessu stigi upplifir það vantraust.  

2. stig: Frá eins árs aldri til þriggja ára aldurs. Þroskaverkefni þessa stigs er að öðlast 

sjálfstæði en ef það tekst ekki þá upplifir einstaklingur efa um eigin getu. 

Styrkleikinn sem barn öðlast á þessu stigi er viljastyrkur. Ef barn fær frelsi og 

stuðning frá foreldrum til að rækta sjálfstæði sitt, leggur það grunninn að vilja 

barnsins til að taka sjálfstæðar ákvarðanir síðar á lífsleiðinni.  

3. stig: Á við um aldurinn þriggja til fimm ára og þroskaverkefnið felst í því að tileinka 

sér frumkvæði eða sektarkennd og styrkleiki stigsins er markmiðssókn. Eftir að 

barnið hefur öðlast stjórn á eigin gjörðum byrjar það að sjá sig sem persónu með 

eigin markmið í lífinu en þarf hins vegar enn að spegla sjálft sig við foreldri.  

4. stig: Varir frá sex ára aldri til  11 ára aldurs (að kynþroska) og snýr að því að tileinka 

sér dugnað eða minnimáttarkennd. Á þessu stigi er félagslegur þroski mjög 

áberandi. Barnið lærir ýmsa hæfni sem koma sér vel í daglegu lífi og félagslegum 

samskiptum. Styrkleikinn sem barnið öðlast þegar það leysir úr þeim átökum sem 

fylgja þroskaverkefni þessa stigs kallast hæfni. Í þessu samhengi er hæfni 

skilgreind sem sjálfsöryggi einstaklings til að takast á við nýjar áskoranir, læra nýja 

hæfni  og að fullkomna hana.  

5. stig: Á við aldurinn 12 til 18 ára og felur í sér að öðlast sjálfsmynd eða 

sjálfsmyndarugling og styrkleiki stigsins er tryggð. Á þessu stigi nær leit unglinga 

að sjálfsmynd sinni hámarki þar sem þeir eru að komast að því hverjir þeir eru. 

Þegar unglingur hefur náð að átta sig á hver hann er, bæði félagslega og 

persónulega getur hann náð að takast á við þær áskoranir sem fylgja því að vera 

fullorðinn. Unglingar verða fyrir miklum áhrifum umhverfis á þessu stigi og algengt 

að þeir lendi á krossgötum við að fylgja væntingum foreldra eða annarra 

félagslegra afla eins og hópþrýstings eða hugmyndum samfélagsins um hvernig 

manneskjur þeir ætla að verða.  



12 

6. stig: Varir frá 18 ára aldri til 35 ára aldurs og er verið að tileinka sér nánd eða 

einangrun og styrkleiki stigsins er kærleikur eða ást. Á þessu þroskastigi ættu 

einstaklingar að vera komnir með skýra sjálfsmynd og sterkan persónuleika. Þeir 

ættu líka að vera tilbúnir til að geta skuldbundið sig annarri manneskju án þess að 

eiga á hættu að tapa sjálfsöryggi. Styrkleikinn sem einstaklingur getur öðlast á 

þessu stigi er að geta sýnt ást og kærleika en Erikson skilgreinir ást sem þroskaða 

tryggð og nánd gagnvart ákveðnum einstaklingum.  

7. stig: Er frá35 – 55 ára er verið að tileinka sér sköpun eða stöðnun og styrkleiki 

stigsins er umönnun. Verkefni stigsins er að vera skapandi og geta miðlað visku 

sinni áfram til þeirra sem yngri eru, geta sýnt viðtæka skuldbindingu. Þroskaðir 

einstaklingar þurfi að finna að það sé þörf fyrir þá og ef þeir hafa náð að klára fyrri 

stig á árangursríkan hátt, munu þeir  hugsa til næstu kynslóðar. Þeir þurfa auk þess 

að vera skapandi og miðla visku sinni áfram til þeirra sem munu taka við því 

hlutverki að viðhalda samfélaginu. Í flestum tilfellum er það i gegnum afkvæmi 

viðkomandi þó það sé ekki algilt. 

8. stig: Lokastigið varir 55 ára og eldri er verið að tileinka sér heilsteypt sjálf eða 

örvæntingu og styrkleiki stigsins er viska. Á þessu stigi fer einstaklingur að upplifa 

það að líkaminn er ekki lengur eins hraustur og hann var og þegar lengra líður 

verður sífellt erfiðara að horfa fram hjá þeirri staðreynd að lífið taki  brátt enda. Á 

þessu stigi ræðst hvernig einstaklingur upplifir ævi sína, hvort þeir nái að öðlast 

þá visku sem sóst er eftir eða að festast í eftirsjá.  

Samkvæmt ofangreindri kenningu  standa einstaklingar frammi fyrir ákveðnum 

þroskaverkefnum á hverju stigi sem mikilvægt er að gangi vel svo betur gangi að leysa 

verkefni á næsta stigi á eftir. Þar sem viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr að fullorðnum 

verður fjallað frekar um þau stig lífsskeiðakenningarinnar sem snúa að þeim árum, en það 

eru sjötta, sjöunda  og áttunda stigið. 

Á sjötta stigi kenningarinnar er verið að lýsa þroskaskeiði fullorðinna (Ciccarelli og 

White, 2018). Á því stigi eru einstaklingar að þroska með sér færni í að geta átt í nánum 

samskiptum við aðra og ef það tekst ekki þá upplifir einstaklingurinn sig einangraðan. Ef 

einstaklingi hefur gengið vel á fyrri stigum og náð að tileinka sér þá styrkleika sem felast í 

verkefnum þeirra stiga, þá ætti hann að vera betur í stakk búinn til að skuldbinda sig 

öðrum  einstaklingi með það í huga að halda í eigið sjálfsöryggi. 
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Að sjötta stigi loknu  tekur sjöunda stigið við en það spannar miðbik fullorðinsáranna. 

Til þess að geta tekist á við verkefni þess stigs  með jákvæðum hætti er mikilvægt að 

einstaklingurinn hafi náð að byggja upp færni í því að geta öðlast nánd (Ciccarelli og 

White, 2018). Styrkleiki stigsins er að geta annast aðra og byggir á því hvort 

einstaklingurinn geti gefið af sér eða hvort hann finni til stöðnunar. Með öðrum orðum 

að hann finni að hann skipti máli fyrir þá sem yngri eru, meðal annars með því að geta 

miðlað reynslu sinni til yngri kynslóða og leiðbeint þeim í gegnum lífið. Ef einstaklingur 

nær því ekki að geta gefið af sér þá er hætta á því að hann finni fyrir stöðnun en 

birtingarmynd þess er sú að viðkomandi einstaklingur getur ekki hugað að öðrum en 

sjálfum sér því honum finnst hann ekki skipta máli. 

Áttunda og síðasta stigið er viskustigið og stendur yfir þegar einstaklingur er kominn 

á efri árin eða um og yfir sextugt (Feist, Feist og Roberts, 2018). Á þessu stigi fer 

einstaklingurinn að upplifa ákveðna hnignun og sífellt verður erfiðara að horfa fram hjá 

þeirri staðreynd að lífið fari brátt að enda (Ciccarelli og White, 2012). Á þessu stigi fer fólk 

að rifja upp líf sitt og getur sú upprifjun endað á tvo vegu. Annað hvort horfir fólk til baka 

og upplifir það að hafa lifað lífinu á fullnægjandi hátt og öðlast visku, sætta sig við missi 

og eftirsjá og öðlast það fólk þar með heilsteypt sjálf. Hins vegar ef fólk á eftir óútkláð 

mál, burðast með eftirsjá og hefur ekki unnið úr áföllum, hefur það í för með sér ákveðna 

örvæntingu og nær því ekki að tileinka sér þá visku sem æskilegt er (Ciccarelli og White, 

2012). Samkvæmt Erikson er örvænting þó að vissu marki nauðsynleg fyrir sálfræðilegan 

þroska einstaklinga því togstreitan milli heilsteypts sjálfs og örvæntingar skapar visku. 

Samkvæmt Erikson er viska skilgreind sem upplýst meðvitund um lífið og sátt viðkomandi 

einstaklinga við endalok  lífsins (Feist o.fl., 2018). 

2.2 Kreppukenning Johan Cullberg 

Tímabil og áföll á lífsleiðinni geta valdið streitu í lífi einstaklinga. Þegar einstaklingur 

upplifir slíkt getur það leitt til þess sem kallast lífskreppa (e. crisis) samkvæmt Johan 

Cullberg, sem er sænskur prófessor í sálfræði (Sonja Levander, e.d.). Hann hóf feril sinn í 

genarannsóknum við fæðingardeild Karólinska sjúkrahússins í Svíþjóð. Eftir að hafa lagt 

stund á rannsóknir á áhrifum áfalla á andlega heilsu í tengslum við félagslegar aðstæður 

setti hann fram kreppukenningu til að útskýra á myndrænan hátt þau flóknu innri ferli 

sem einstaklingar verða fyrir þegar þeir hafa orðið fyrir áfalli. Kenningunni skiptir hann í 
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fjögur stig en þau eru eftirfarandi: Lostsstig, viðbragðsstig, úrvinnslustig og 

endurskipunarstig (Andrés Ragnarsson, 1997; Cullberg, 1974, 2006). 

Á fyrsta stiginu lostsstigi hefur einstaklingur orðið fyrir áfalli og lýsir stigið fyrst og 

fremst fyrstu viðbrögðum hans við áfallinu. Á þessu stigi hættir einstaklingnum til að loka 

sig frá umheiminum og getur átt í erfiðleikum með að muna hvað átti sér stað. Þetta stig 

varir mislengi, getur varað í stutta stund eða jafnvel í einhverja sólarhringa. Viðbrögðin 

geta verið mismunandi, sumir eru rólegir á yfirborðinu þó svo að innra með þeim ólgi mikil 

reiði, aðrir lamast og verða máttlausir og enn aðrir bregðast við með ofsa, reiði og 

skapofsaköstum (Andrés Ragnarsson, 1997).  

Annað stigið er viðbragðs- eða varnarstigið sem á sér stað þegar einstaklingurinn er 

farinn að átta sig á því áfalli sem hann hefur orðið fyrir. Þetta ástand getur varað í 

einhverjar vikur og jafnvel  mánuði. Þarna áttar einstaklingurinn sig á að hann þarf að bera 

ábyrgð og vinna með vandann og þarna koma einnig fram varnarhættir. Þessir 

varnarhættir hjálpa til við að takast á við áföll með því að draga úr áhrifum erfiðra og 

sterkra tilfinninga. Varnarhættirnir eru mikilvægir á þessu stigi til að verja andlega heilsu 

hvers og eins til að fólk geti haldið áfram og komist af (Andrés Ragnarsson, 1997).  

Þriðja stigið er úrvinnslustig. Það er mismunandi hve lengi viðkomandi gengur í 

gegnum það stig, getur tekið frá nokkrum mánuðum upp í tvö ár. Varnarhættir 

einstaklings hverfa smám saman og hann fer að átta sig á að áfallið er yfirstíganlegt og 

hann þurfi að halda lífinu áfram. Viðkomandi finnur fyrir mikilvægi þess að byggja á fyrri 

reynslu. Einnig er mikilvægt á þessu stigi að hlusta á aðra sem hafa gengið í gegnum eða 

hafa innsýn í svipaða reynslu. Það að fá tækifæri til að spegla sig við aðra  sem búa yfir 

sambærilegri reynslu getur hjálpað einstaklingnum við að bæta við sína reynslu og 

þekkingu og einnig til að takast á við sorgina sem hann hefur þurft að glíma við (Andrés 

Ragnarsson, 1997).  

Fjórða stigið er endurskipunarstigið og jafnframt það síðasta samkvæmt kenningu 

Cullberg. Þá hefur einstaklingurinn farið í gegnum öll stig kreppunnar og getur litið yfir 

farinn veg og fundið fyrir sorginni og þeim tilfinningum sem komu upp án þess að láta það 

brjóta sig niður og verða yfirþyrmandi. Segja má að hann sé búinn að læra að lifa með því 

sem gerðist og getur hugsað til framtíðar (Andrés Ragnarsson, 1997). 
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Lífskreppa getur átt sér stað við mismunandi aðstæður. Sem dæmi getur einstaklingur 

upplifað lífskreppu við það að flytja úr foreldrahúsum og stofna eigið heimili, glímt við 

ófrjósemi, misst ástvin, eignast  langveikt barn eða jafnvel við að lenda í sóttkví. Lífskreppa 

setur mark sitt á einstakling og hefur áhrif á hvernig hann þroskast og er í stakk búinn að 

takast á við atburði í lífinu sem hafa áhrif á heilsu hans.  Mikið álag er á andlega heilsu 

þegar einstaklingur lendir í lífskreppu og þá skiptir máli hvort hann búi yfir nægilegri seiglu 

til að yfirstíga mótlætið (Andrés Ragnarsson, 1997).  

Að lenda í mótlæti eða kreppum er eðlilegur þáttur í lífi fólks. Eins og fram hefur 

komið geta kreppur verið mismunandi að alvarleika og það að vera þátttakandi í samfélagi 

hefur í för með sér að þurfa að standa reglulega frammi fyrir mótlæti eða erfiðum 

aðstæðum sem takast þarf á við. Afar einstaklingsbundið er hvernig fólk tekst á við slíkt 

því einstaklingar eru ólíkir og viðbrögð þeirra markast af því lífi og þeim samböndum sem 

þeir lifa og hrærast í (Andrés Ragnarsson, 1997). Erfitt er að flokka lífskreppur niður í 

erfiðleikastig því það sem kemur einum úr jafnvægi hefur lítil áhrif á þann næsta og öfugt 

þannig að kannski má segja að erfiðleikastig fari eftir þroska, hæfileikum og seiglu hvers 

og eins.   

 Andrés Ragnarsson (1997) nefnir í bók sinni  Setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður að 

það sé nauðsynlegt að bregðast við áföllum með eðlilegum hætti og án þess að skammast 

sín fyrir þær tilfinningar. Því er mikilvægt að leita eftir stuðningi og finna fyrir stuðningi 

frá öðrum þegar áföll dynja á. Skilgreining á andlegri heilsu er að komast í gegnum hlutina 

í staðinn fyrir að skauta fram hjá þeim, ásamt því að vera tilbúin til að takast á við næstu 

áskoranir (Andrés Ragnarsson, 1997).  

2.3 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner 

Bandaríski þroskasálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1917-2005) fæddist í Rússlandi 

en fluttist ungur til Bandaríkjanna. Bronfenbrenner var góður námsmaður hvort sem það 

var í tónlist eða bóklegu námi. Hann hlaut mastersgráðu frá Havard skólanum í sálfræði 

og eftir skóla starfaði hann sem sálfræðingur í hernum (College of Human ecology, e.d.). 

Bronfenbrenner er þekktur fyrir að hafa kannað þroskaferil mannsins út frá umhverfislegu 

sjónarhorni, fremur en sálfræðilegu og kom þannig fram með nýtt sjónarhorn (Beckett og 

Taylor, 2019). Hann setti  fram vistfræðikenninguna (e. ecological system theory) en hún 

snýst um það hvernig einstaklingur þroskast í samspili við þau kerfi sem samfélagið 
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samanstendur af og heildrænu samhengi þeirra kerfa (Bronfenbrenner, 1979).  

 í kenningu sinni setur Bronfenbrenner fram fimm mismunandi vistfræðileg kerfi 

sem umlykja einstaklinginn hvert utan um annað eftir mikilvægi þeirra þar sem 

mikilvægasta kerfið er næst einstaklingnum og svo koll af kolli (Beckett og Taylor, 2019; 

Bronfenbrenner, 1979). Hann skoðaði hvert kerfi fyrir sig, áhrif þess á einstaklinginn og 

þroska hans en einnig hvernig samspil milli kerfanna hefur áhrif á einstaklinginn og hve 

mikilvægt það samspil er. Kerfin eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), 

stofnanakerfi (e. exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. chronosystem) 

sem hann setti fram nokkru síðar ( Bergen, 2008; Bronfenbrenner, 1979; Koller, Paludo 

og Morais, 2019).  

1. Nærkerfi (e. microsystem)  er það kerfi sem stendur einstaklingnum næst og 

umlykur hann. Telur Bronfenbrenner að það kerfi hafi mest áhrif og því skipti gæði 

samskipta þar miklu máli. Í þessu kerfi eru meðal annars heimili, foreldrar og 

nánustu vinir (Bronfenbrenner, 1979).  

2. Millikerfi (e. mesosystem) inniheldur tengsl milli nærkerfa eins og tengsl við 

jafningja og samstarf heimila og skóla.  

3. Stofnanakerfi (e. exosystem) er kerfi sem styður við samfélagið, félagslegar 

aðstæður og umhverfi og hefur áhrif á einstaklinginn þó svo að einstaklingurinn 

hafi ekki beint áhrif á það.  Í þessu kerfi eru m.a. heilbrigðiskerfi, menntastofnanir 

og sveitarfélög.  

4. Þar næst kemur heildarkerfi (e. macrosystem) en það felur í sér þau lög og þær 

reglur sem stjórnvöld setja en einnig þau viðmið og gildi sem samfélagið hefur 

sammælst um. 

5. Lífkerfi (e.chronosystem) er það síðasta í röðinni en það er kerfi sem umlykur hin 

kerfin, gengur þvert á þau og nær yfir þær aðstæður sem ríkja í lífi einstaklings. 

Því lengur sem einstaklingur er í erfiðum aðstæðum, því meiri áhrif hafa þær á 

hann. Dæmi um lífkerfi er umheimurinn, ýmsir umhverfisþættir, að stofna 

fjölskyldu og slíkt (Bergen, 2008).  

Þessi kerfi taka breytingum í eðli sínu í takt við þær breytingar sem verða í þjóðfélaginu 

og munu ávallt hafa áhrif á einstaklinga. Þó svo að breytingar verði innan kerfanna mun 
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þó alltaf vera sterkt samspil þeirra á milli sem hefur áhrif á þroska einstaklinga 

(Bronfenbrenner, 1979). 

  



18 

 Ófrjósemi 
Í þessum kafla er fjallað um ófrjósemi, ófrjósemi karla, helstu orsakir, birtingarmyndir og 

afleiðingar og einnig er umfjöllun um hugtakið karlmennsku. En í því hugtaki felst 

sameiginlegur skilningur samfélags á hverjum tíma um þá eiginleika sem karlmaður ætti 

að búa yfir og hvaða eiginleika eða hegðun hann ætti ekki að tileinka sér eða sýna.    

3.1 Ófrjósemi 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO, 2020) hefur ófrjósemi verið skilgreind 

sem ástand þar sem gagnkynhneigð pör og einstaklingar hafa stundað óvarðar samfarir í 

12 mánuði án þess að barn komi undir, óháð því hvort viðkomandi eigi barn fyrir eða ekki 

(World Health Organization, 2012). Ófrjósemi er skilgreind annars vegar sem fyrsta stigs 

ófrjósemi (e. primary infertility) og hins vegar sem annars stigs ófrjósemi (e. secondary 

infertility) (World Health Organization, 2012). Samkvæmt skilgreiningunni þá er það 

fyrsta stigs ófrjósemi þegar pör eiga ekkert barn fyrir og hafa stundað óvarið kynlíf í eitt 

ár án þess að getnaður eigi sér stað eða þar sem konan missir fóstur ítrekað án skýringar. 

Annars stigs ófrjósemi er þegar aðilar hafa áður eignast barn en eru ófær um að eignast 

barn í annað sinn.  

Einnig hefur komið fram sú skilgreining á ófrjósemi að um sé að ræða líkamlegt 

vandamál með andlegum afleiðingum (Greil, Slauson-Blevins og McQuillan, 2010). Sú 

skilgreining er talin vera lýsandi fyrir vandamálið þar sem andlegar afleiðingar ófrjósemi 

eru oftast nær af neikvæðum toga. Þrátt fyrir að það taki á andlega að glíma við ófrjósemi 

virðast þeir sem upplifa hana tilbúnir til að leggja mikið á sig líkamlega, andlega og 

fjárhagslega til þess að láta draum sinn um að eignast barn rætast (Helga Sól Ólafsdóttir, 

2013). 

Líkt og áður hefur verið nefnt getur ófrjósemin legið hvort sem er hjá konum eða 

körlum þó svo að tölur segi að ófrjósemin sé karlsins megin í 1/3 tilvika (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2006; Livio Reykjavík, e.d.). Þar sem þessi ritgerð snýr að upplifun karla af 

ófrjósemi verður farið nánar í orsakir að baki ófrjósemi karla. 

3.2 Ófrjósemi karla 

Umræða um ófrjósemi karla kom fyrst fram á sjónarsviðið um aldamótin 1900 (Pfeffer, 

1993). Þá var talið að ef karlmaður gæfi af sér sæði væri hann í öllum tilvikum talinn frjór. 

Gengið var út frá því að sæðið væri alltaf heilbrigt og gerði sitt gagn. Karlmaður væri 
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einungis talinn ófrjór ef hann væri getulaus eða hreinlega stundaði ekki samfarir. Ef par á 

þessum tíma gat ekki eignast barn var orsökin að baki ófrjóseminni talin sú að konan gæfi 

manni sínum ekki nægilega vinalegar móttökur (Pfeffer, 1993). Þó svo að almennri 

þekkingu hafi fleygt fram á þessu sviði eru taldar líkur á að þetta viðhorf geti í sumum 

tilvikum verið lífseigt og gæti því hugsanlega enn haft áhrif í tengslum við upplifun 

karlmanna á ófrjósemi. 

Ýmsar ástæður eru taldar geta legið að baki ófrjósemi karla. Má þar í fyrsta lagi nefna  

lágan styrk sáðfrumna (e. sperm concentration), lítinn hreyfanleika á sáðfrumum (e. 

motility), óeðlilegt form sæðis (e. abnormarl morphology) og að sumir karlar geti ekki 

framleitt sáðfrumur (e. azoospermia) (Kumar og Singh, 2015; World Health Organization, 

2010). Jafnframt geta ýmsir umhverfisþættir sem og óheilbrigður lífstíll haft áhrif á hvort 

einstaklingur glími við ófrjósemi eða ekki (Skakkebaek o.fl., 2016). Talið er að í um 15-30% 

tilvika sé ástæða ófrjósemis karla genatískur (O’Flynn O’Brien, Varghese og Agarwal, 

2010). Í sumum tilfellum er þó ófrjósemin óskilgreind og án nokkurra haldbærra skýringa 

(Inhorn, 2003).  

Þrátt fyrir að ófrjósemi sé ekki heilsufarslegt ástand þá getur hún samt sem áður haft 

áhrif á félagslega-, menningarlega- og sálræna þætti (Ozkan o.fl., 2015). Vert er þó að taka 

fram að þrátt fyrir að óheilbrigður lífsstíll geti haft neikvæð áhrif á ófrjósemi þá þýðir það 

ekki að heilbrigður lífstíll lækni ófrjósemi. Einnig upplifa karlar sem glíma við ófrjósemi, 

þunglyndi í meira mæli en aðrir karlmenn (Hanna og Gough, 2020; Ozkan, Orhan, Aktas 

og Coskuner, 2015). Einnig sýna rannsóknir að ófrjóir karlar  einblína oft á skömmina sem 

fylgir því  að konur þeirra þurfi að leggja ákveðið álag á líkama sinn og andlega heilsu, 

þrátt fyrir að það sé karlinn sem sé ófrjór (Inhorn, 2003). Aðrar rannsóknir benda til þess 

að þetta sé jafn sársaukafull lífsreynsla fyrir bæði kynin en þó felist ákveðið álag í því að 

þurfa að standa undir þeim gildum sem karlmennskan felur í sér (Sylvest o.fl., 2018; Webb 

og Daniluk, 1999).  

3.3  Karlmennska 

Hægt er að rekja ákveðna meðvitund um hugtakið karlmennsku aftur til miðbiks 17. aldar. 

Þá ríkti sá skilningur að karlmennska fæli í sér góða og sterka karlmenn sem gátu haft 

stjórn á kynhvöt sinni (Harvey, 2005). Karlmennska tekur þó breytingum og getur falið í 

sér mismunandi gildi, allt eftir því hvaða umhverfi og menningarheimi við tilheyrum. Gildi 
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karlmennsku í vestrænum samfélögum er að þeir sýni hugrekki, séu sjálfstæðir, búi yfir 

líkamlegum og andlegum styrk og sýni ekki merki um veikleika. Þessir eiginleikar og 

hlutverk karlmennskunnar eru talin vera dæmigerð og viðeigandi hegðun hjá bæði 

fullorðnum karlmönnum sem og yngri drengjum (Connell, 2005). 

Sálfræðingurinn Sigmund Freud var með þeim fyrstu til að skoða og fjalla um 

karlmennskuna (Connell, 2005). Kom það í kjölfar rannsókna hans á menningu og listum 

en hann uppgötvaði mismunandi hlutverk milli kynja sem birtust í bókmenntum, myndlist 

og tónlist. Vegna rannsókna hans er talið að upphaf nútímaskilgreiningar á hugtakinu 

karlmennsku sé frá honum komið. Hann hóf rannsóknir sínar á karlmennsku um 

aldamótin 1900 og lagði þá fram kenninguna um Ödipusarduld. Samkvæmt henni er 

Ödipusarduld sú hneigð barna að laðast meira að öðru foreldrinu kynferðislega og finnur 

þá fyrir baráttu við hitt foreldrið, sérstaklega þegar kemur að sambandi móður og drengs 

en þá líti drengurinn á föður sinn sem ógn. Þar tengdi Freud karlmennskuna við þá 

valdabaráttu sem á sér stað á heimilum (Freud, Haute, Westerink, Freud og Freud, 2016). 

Ingólfur Á. Jóhannesson prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands skrifaði 

bókina Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Þar skilgreinir hann karlmennsku í nokkrum 

myndum. Einfaldasta skýringin sé sú  að karlar og konur séu andstæður og karlmennskan 

sé því gildishlaðið hugtak. Til að átta sig á  hvað felst í karlmennsku þurfi einnig að þekkja  

hvað felst í andstæðunni sem er kvenleikinn. Ef í karlmennsku felst manndómur, hreysti, 

dugnaður og hugrekki þá feli kvenleiki  í sér að vera líkamlega veikburða, tilfinningasamur 

og framtakslaus. Þar með liggur fyrir hvaða eiginleikar þykja eftirsóknarverðir fyrir drengi 

að tileinka sér og hvaða eiginleikar það eru sem ekki þykja þeim samboðnir, en það væru 

þá þeir kvenlegu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Félagsfræðingurinn og transkonan Connell (2005), er einn þekktasti fræðimaður á 

sviði ríkjandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) segir að ríkjandi karlmennska sé 

þegar karlmenn hafa yfirburði á menningarlegum forsendum, þeir séu æðstir í 

samfélaginu og gangi út frá völdum sínum og áhrifum sem sjálfgefnum. Einnig geri þeir 

hvað þeir geta til að réttmæta vald sitt og sækja til þess samþykki til annarra í samfélaginu 

m.a. í gegnum menningu og fjölmiðla (Connell, 2005; Gramsci og Hoare, 1985). Þar megi 

sjá ákveðna tengingu við kynjakerfið en gildismat þess yfirfærist yfir á þær hugmyndir sem 
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fólk hefur um karlmennsku og segja má að það sé félagsleg afurð (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). 

3.4 Afleiðingar og úrræði 

Þrátt fyrir að karlinn sé ófrjór þá þarf konan  í gagnkynhneigðu sambandi engu að síður 

að vera tilbúin til að leggja líkama sinn undir (Barnes, 2014) þar sem hún er miðpunkturinn 

í öllu þegar það kemur að meðferðum við ófrjósemi (Hanna og Gough, 2020). Sú 

staðreynd getur reynst körlum erfið og hefur oft neikvæð áhrif á þeirra andlegu líðan. 

Auðveldara getur reynst að aðstoða einstaklinga þegar annar aðilinn glímir við 

ófrjósemi en það getur reynst mun meiri streituvaldur þegar báðir aðilar í sambandi glíma 

við ófrjósemi (Peronace, Boivin og Schmidt, 2007). Þegar ófrjósemin er karlsins megin í 

gagnkynhneigðu sambandi  þá eru í dag til úrræði til þess að aðstoða pör við að eignast 

barn. Til að mynda þegar karl er með það sem kallast latar eða fáar sæðisfrumur, þá er 

hægt að fara í tæknifrjóvgun sem kallast smásjárfrjóvgun (e. intracytoplasmic sperm 

injection) (Foresta, Garolla, Ferlin, Galeazzi og Rossato, 1996). Í stuttu máli gengur sú 

aðferð út á það að egg eru sótt frá konunni og svo er sæði karlmannsins stungið inn í egg 

konunnar og því leyft að frjóvgast. Eftir nokkra daga, ef frjóvgun tekst, er fósturvísinum 

komið fyrir í legi konunnar. Ferli  smásjárfrjóvgunar  tekur líkamlega á konuna þar sem 

hún þarf að örva sig með lyfjum fyrir eggheimtuna, sem oftast eru í sprautuformi,  ásamt 

því að fara í eggheimtuna sjálfa. Í næsta kafla verður fjallað nánar um það  hvernig karlar 

upplifa ófrjósemi. 
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 Upplifun karla af ófrjósemi  
Í þessum kafla er greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á  upplifun og reynslu karla 

af því að greinast með ófrjósemi.  

4.1 Að greinast með ófrjósemi 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var af  Hanna og Gogh (2020) og hafði það að markmiði 

að kanna upplifun karla af því að greinast með ófrjósemi sýndu að að karlar sem greindir 

eru með ófrjósemi upplifðu að karlmennskuímynd þeirra væri sködduð og að það hefði 

verið mikið áfall fyrir þá að greinast. Auk þess kom fram að í kjölfar greiningarinnar hefðu 

þeir farið að einangra sig (e. isolating) og að nær allir þátttakendur upplifðu að þeir væru 

,,minni menn” heldur en þeir sem væru frjóir. Sumir orðuðu það meira að segja á þann 

hátt að þeir upplifðu sig bara sem „hálfan mann“. Samhliða því fannst þeim viðhorf 

annarra vera á þá leið að ætlast væri til þess af þeim að þeirra hlutverk væri að vera 

stuðningur fyrir makann en ekki væri tekið tillit til aðstæðna þeirra sjálfra.   

Að mati viðmælenda mættu þeir einnig þessu viðhorfi frá fagfólki en þegar þeir 

leituðu til heilbrigðisstofnana vegna ófrjóseminnar þá upplifðu þeir að  komið væri fram 

við þá eins og þeir væru í aukahlutverki í ferlinu en konan í aðalhlutverki, jafnvel þó að 

vandamálið lægi hjá þeim (Hanna og Gough, 2020). Þeir hafi upplifað skömm, áhyggjur, 

kvíða og jafnvel einmanaleika og þeim fannst þeir hafa engan til að samsama sig við. Þeir 

sögðust jafnframt glíma við  heilsufarsvandamál  í tengslum við ófrjósemisgreininguna s.s. 

þunglyndi og streitu. Karlarnir sögðu að þeirra tilfinningalega upplifun hefði verið  sú að 

þeir hafi kvalist í  hljóði því það væri svo mikið tabú að ræða ófrjósemina. Það væri atriði 

sem  þyrfti að færa til betra horfs því  til að mynda töluðu konur oftar opinberlega um 

ófrjósemi en sjaldan sæju þeir karla ræða þetta tiltekna málefni (Hanna og Gough, 2020). 

Flestir sögðu að greiningin hefði lífstíðaráhrif á bæði þá og maka þeirra, ákveðin sorg felist 

í því að missa þá framtíð sem þeir hefðu vænst og voru í vafa um hvort þeir gætu öðlast 

hamingju í lífinu án þess að geta eignast barn (Hanna og Gough, 2020). 

4.2 Frá ákvörðun til barneigna 

Norræn rannsókn sem gerð var af Helgu Sól Ólafsdóttur félagsráðgjafa (2013) gekk út á 

að skoða ákvörðunartöku para á barneignum. Stóð rannsóknarferlið yfir frá því að pörin 

ákváðu að stefna á barneignir og var þeim fylgt eftir í þrjú ár til að fá betri innsýn í ferlið. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvenær gagnkynhneigð pör fara að huga að 
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barneignum og hvað það er sem rekur þau af stað. Pörin í rannsókninni sem komu frá 

samtals fimm Norðurlöndum, áttu það sameiginlegt að vera í barnseignarhugleiðingum 

en þurftu frekari hjálp til þess. Pörin komu öll í gegnum fyrirtæki sem aðstoða við 

tæknifrjóvgun og skilyrðin voru þau að pörin hefðu ekki farið í gegnum 

tæknifrjóvgunarferli áður. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að það voru nokkrir 

þættir sem höfðu áhrif á þá ákvörðun þeirra varðandi það að eignast barn. Annars vegar 

það að pörin töldu sig tilbúin fyrir foreldrahlutverkið, voru í góðri félagslegri stöðu, voru í 

góðu sambandi, á vænlegum aldri til barneigna og vilji beggja aðila var fyrir hendi. Hins 

vegar voru hafðir til hliðsjónar ytri þættir eins og mikilvægi þess að viðhalda félagslegri 

stöðu með því að eignast barn, sinna ákveðinni skyldu við fjölskylduna og svo ótti við 

ófrjósemi sem ýtti þeim út í að hraða ákvörðun til barneigna (Helga Sól, 2013). 

Karlarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru tregari til að viðurkenna að parið ætti við 

ófrjósemisvandamál að stríða og töldu að parið sjálft þyrfti að reyna meira í stað þess að 

leita sér hjálpar. Konur í rannsókninni voru almennt meðvitaðri en karlarnir um hvað 

ófrjósemi væri sem birtist meðal annars í því að þær höfðu meiri áhyggjur af auknum 

líkum á ófrjósemi með hækkandi aldri. Einnig voru þær frekar búnar að kanna aðra 

möguleika til barneigna. Karlar voru síður tilbúnir til að leita til einkafyrirtækja varðandi 

aðstoð við ófrjóseminni og vildu gefa ferlinu meiri tíma áður en leitað væri annarra 

úrræða. Þeir vildu líka síður taka ákvarðanir um framhaldið því það væri líkami konunnar 

sem væri í aðalhlutverki í ferlinu. Þeir karlmenn sem sjálfir áttu við ófrjósemisvandamál 

að stríða fannst ósanngjarnt að konan þyrfti að ganga í gegnum ferlið þar sem vandamálið 

lægi ekki hjá þeim. Hins vegar kom fram nokkur hræðsla hjá konunum um að maki þeirra 

myndi finna aðra konu til að bera barn sitt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að samskipti fagaðila og 

heilbrigðisstarfsfólk við par í gagnkynhneigðu sambandi fóru aðallega fram við konuna. 

Þrátt fyrir að karlinn væri á leið í rannsóknir þá væri sá tími bókaður á konuna (Helga Sól 

Ólafsdóttir, 2013). Slíkt hefur einnig áhrif á karlmennskuímyndina en rannsókn Barnes 

(2014) leiddi í ljós að læknar eigi það til að hlífa karlinum þegar kemur að ófrjósemi, hvort 

sem það er í læknaviðtali eða í meðferðinni sjálfri. Ástæða þess er talin vera sú að  litið 

hefur verið á frjósemi sem tákn konunnar en ekki karlsins og þar með beinist augu lækna 

oftar að konum heldur en körlum í læknaviðtali, þar sem það er þeim eðlislægara út frá 

samfélagslegum gildum og reglum (Barnes, 2014). Hjá þeim Dolan og Coe (2011) kemur 
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einnig fram að karlmenn eigi að vera sterkir, standa undir karlmannshlutverki sínu og sýna 

þar af leiðandi minni tilfinningar til ferlisins (Dolan og Coe, 2011).  

4.3 Vilji til að leita sér aðstoðar 

Rannsókn þeirra Dolan, Lomas, Ghobara og Hartshorne (2017) hafði það að markmiði að 

kanna vilja breskra karla til að leita sér læknishjálpar vegna ófrjósemi. Þátttakendur voru 

22 karlmenn á aldinum 25 – 50 ára sem allir áttu við ófrjósemisvandamál að stríða. Skoðað 

var hvernig upplifun karla væri af ófrjósemi, tilhneigingu þeirra til að fresta því að leita sér 

aðstoðar og hvernig þetta ferli hefði áhrif á ímynd karlmennskunnar. Niðurstöðurnar voru 

þær að körlunum fannst erfitt að tjá sig um ófrjósemina og þeim fannst líka erfitt að sýna 

merki um veikleika eða viðkvæmni á þeim stundum þegar maki þeirra átti erfitt. Þeir vildu 

vera sterkir og geta veitt maka sínum stuðning í ferlinu. Einnig kom fram að þeir vildu lítið 

tjá sig um vandamálið því þeir töldu að enginn myndi skilja þá og því væri engin ástæða 

til að tala um hlutina þótt þeir gjarnan vildu. Jafnframt kom fram  að karlar vildu hafa 

meiri stjórn á aðstæðum og voru í stöðugri væntingastjórnun til að leitast við að draga úr 

áfalli og vanlíðan makans sem oft á tíðum gerði sér of miklar væntingar (Dolan o.fl., 2017). 

Einnig kom fram að mennirnir upplifðu það að tilgangur þeirra sem karlmenn væri 

ekki til staðar því þeir gátu ekki gert konur sínar barnshafandi og staðið undir þeim 

væntingum sem samfélagið ætlast til af þeim. Þeir höfðu gengið út frá því að líkami þeirra 

virkaði eðlilega en eftir að vera greindir ófrjóir þá hafi það haft mikil áhrif á sjálfstraust 

þeirra og þeim fundist jafnvel að það væri verið að sópa karlmennsku þeirra í burtu (Dolan 

o.fl., 2017).  

Viljinn til að leita sér læknishjálpar er einnig minni hjá körlum heldur en konum 

samkvæmt niðurstöðum Banks (2001) sem sýna að þó karlar hafi ekki endilega minni 

áhyggjur af heilsunni en konur, þá eiga þeir erfiðara með að tala um tilfinningar sínar og 

leita sér hjálpar þegar þeir þurfa á því að halda (Banks, 2001). Karlar leita frekar til vina 

sinna eða leita eftir upplýsingum á internetinu. Þegar karlmenn ræða ófrjósemi sína við 

vini og fjölskyldu upplifa þeir oft eins og aðstandendur séu að hnýsast í þeirra einkamál. 

En það er algjörlega öfugt við upplifun kvenna sem upplifa stuðning við sömu aðstæður 

(Helga Sól Ólafsdóttir, 2013). 
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4.4 Árangurslausar meðferðir 

Rannsókn gerð af Thorsby og Gill (2004) hafði það að markmiði að kanna  hver upplifun 

karla væri af ófrjósemi, misheppnuðum ófjósemismeðferðum og hvernig þeir tókust á við 

það. Tekin voru viðtöl við 13 gagnkynhneigð pör og 15 konur þar sem makar þeirra tóku 

ekki þátt í viðtölunum (Throsby og Gill, 2004). Það sem viðmælendur áttu sameiginlegt 

var að þeir höfðu farið í það minnsta í eina tæknifrjóvgun síðastliðin fimm ár sem gekk 

ekki upp og í kjölfarið höfðu allir hætt meðferðum. Lögð var áhersla á upplifun karla, 

skoðun þeirra og upplifun á tæknifrjóvgunarferlinu sem og þátttaka þeirra í ferlinu sjálfu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að menn voru almennt jákvæðir gagnvart 

tæknifrjóvguninni sem læknisfræðilegri íhlutun og höfðu mikinn áhuga á að kynna sér þá 

nálgun (Throsby og Gill, 2004).   

 Þegar kom að örvunarferlinu í tæknifrjóvgunarferlinu þar sem konan er sprautuð 

í kviðinn kom fram að það ferli þótti körlunum oft á tíðum óþægilegt. Þeir upplifðu sig oft 

mjög óvirka og jafnvel sem ónauðsynlega, bæði í meðferðarferlinu sem og varðandi það 

hvaða ákvarðanir yrðu teknar næst  (Throsby og Gill, 2004). Niðurstöður sýndu jafnframt 

að þeim fannst þeir vera nokkurs konar skuggi konunnar í ferlinu, hún tæki ákvörðun út 

frá sínum vilja og þeir fylgdu hennar ákvörðunum. Karlarnir upplifðu ákveðna 

niðurlægingu og vanmátt gagnvart ófrjóseminni og glasafrjóvgunarferlinu en vildu vera 

sterkir fyrir konur sínar og ræddu því lítið um tilfinningar sínar og þá sorg sem fylgir því 

að glíma við ófrjósemi (Throsby og Gill, 2004). Þá kom einnig fram vilji meðal kvennanna 

um að þeir myndu opna sig frekar um tilfinningar sínar og deila þeirri sorg sem þeir 

sannarlega upplifa, með maka sínum. Þessi skortur á tilfinningalegri tjáningu karlanna 

gerði það að verkum að konurnar gátu upplifað mikla einangrun og einmanaleika í 

tæknifrjóvgunarferlinu (Throsby og Gill, 2004). 

4.5 Karlmenn og tilfinningar 

Í rannsókn Dolan og félaga (2017) sem hafði það að markmiði að kanna  upplifun 22 karla 

af ófrjósemi kom í ljós að þeir upplifðu margvíslegar tilfinningar í tengslum við það eitt að 

vera karlmaður. Til að mynda fannst þeim að það væri erfiðara að tjá sig um efnið því þeir 

væru karlmenn. Jafnframt að löngun þeirra til að eignast barn væri öðruvísi en hjá konum, 

þar sem þær hefðu móðureðli og því væru þeir ekki eins tilfinningalega tengdir 

barneignarferlinu sem slíku. Allir þátttakendur rannsóknarinnar sögðust hafa byrgt 
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tilfinningar sínar inni þegar ófrjósemi þeirra var greind og þá aðallega til að hlífa makanum 

frá frekari áfalli því þeim fannst þeir hafa þurft að styðja makann sinn og vera til staðar 

fyrir hann, það er að vera sterkari aðilinn. Margir þeirra sögðu að erfiðast við að fá 

ófrjósemisgreininguna hefði verið að takast á við viðbrögð og tilfinningar makans. Þó svo 

að það hefði verið mikið „högg“ að fá greininguna þá hafi þeir vísvitandi ýtt tilfinningum 

sínum og kvíða til hliðar sem væri  þó ekki merki um að  þeir væru tilfinningalausir (Dolan, 

Lomas, Ghobara og Hartshorne, 2017). 

Þeir sem eru ófrjóir eru líklegri til að glíma við þunglyndi en þeir sem eru frjóir en eiga 

ófrjóar konur og þeim er einnig hættara við að glíma við ýmis konar annað andlegt álag 

sem aftur getur valdið streitu milli aðila í sambandinu (Babore, Stuppia, Trumello, 

Candelori og Antonucci, 2017; Dolan o.fl., 2017).  

Í rannsókn þeirra Nachtigall, Becker og Wozny (1992) bentu niðurstöður til þess að 

ekki væri hægt að greina mun á tilfinningalegum viðbrögðum milli kynja varðandi það að 

glíma við ófrjósemi. Náði sú rannsókn til 36 gagnkynhneigðra para sem öll glímdu við 

ófrjósemi. Hins vegar kom fram í rannsókninni að þeir karlar sem voru ófrjói aðilinn í 

sambandinu tóku ófrjóseminni verr tilfinningalega heldur en karlinn í þeim samböndum 

þar sem ófrjósemisvandinn lá hjá konunni. Þær niðurstöður koma einnig fram hjá þeim 

Jamil, Shoaib, Aziz og Ather (2020) en þeir gerðu samanburðarrannsókn á sjálfsáliti hjá 

körlum sem annars vegar glíma við ófrjósemi að einhverju tagi og hinsvegar körlum sem 

sjálfir eiga ekki við ófrjósemisvandamál að etja en sækja heilbrigðisþjónustu vegna 

annarra orsaka eða fylgja öðrum einstaklingum sem eiga við ófrjósemisvandamál að 

stríða. Þátttakendur í þeirri rannsókn voru samtals 90 eða 45 í hvorum hóp. Báðir  hópar 

svöruðu samskonar spurningalistum og sýndu niðurstöður að marktækur munur væri á 

sjálfsáliti á milli hópanna. Hópurinn sem glímdi við ófrjósemi hafði minna sjálfsálit en þeir 

sem ekki eiga við ófrjósemisvandamál að stríða.   

 Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður  rannsóknar (Sylvest, Fürbringer, 

Schmidt og Pinborg, 2016) þar sem fram kom að  að karlmenn vilja taka þátt í  

tæknifrjóvgunarferlinu með maka sínum og finna að þeir séu virkir þátttakendur í því ferli 

en ekki eingöngu sem maki þeirra. Fram kom vilji þeirra til að fá tækifæri til þess að geta 

talað við sérfræðinga og fá að tjá sig í ferlinu. Þrátt fyrir það upplifi þeir oft að þeir séu á 

hliðarlínunni (Sylvest o.fl., 2016). Engu að síður kom fram nokkur munur á kynjum þegar 

kom að umræðum um ófrjósemisvandann. Konur áttu mun auðveldara með að ræða við 
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aðra um vandamálið og sækja sér stuðning. Karlarnir leituðu frekar eftir upplýsingum á 

veraldarvefnum eða ræddu við vini sína og félaga í stað þess að ræða við vini og ættingja. 

Hins vegar upplifðu konurnar stuðning frá vinum og ættingjum.   

 Í rannsókn Helgu Sólar Ólafsdóttur félagsráðgjafa (2013) kom í ljós að það tók 

lengri tíma fyrir karla en konur að viðurkenna ófrjósemisvanda og ófrjóu karlarnir fengu 

mikla sektarkennd og gengu í gegnum sorgarferli. Sektarkenndin fólst aðallega í því að þó 

svo að ófrjósemin liggi hjá karlinum þá þurfi konan, þrátt fyrir heilbrigði hennar, að leggja 

líkama sinn og andlega heilsu undir til að takast á við meðferðina (Helga Sól Ólafsdóttir, 

2013). 

4.6 Að opna umræðuna 

Í rannsókn þeirra Arya og Dibb (2016) var sjónum beint að reynslu karlmanna af 

ófrjósemismeðferðum með það fyrir augum að opna umræðu og skilning almennings á 

upplifun þeirra. Niðurstöðurnar sýndu fram á að karlar sem glíma við ófrjósemi upplifðu 

neikvæða lífsreynslu og fundu fyrir vanlíðan. Þeim fannst að það væri litið framhjá þeim 

og upplifðu einangrun frá samfélaginu. Annars vegar væri litið svo á að þeirra hlutverk 

væri að vera stuðningsaðili fyrir konu sína í ferlinu og hins vegar leið þeim eins og þeir 

væru ekki hluti af meðferðinni. Einn þátttakandinn var sakaður um það af lækni að hafa 

sjálfur valdið ófrjóseminni með slæmum lifnaðarháttum frekar en að læknisfræðileg 

skýring lægi til grundvallar. Annar þátttakandi sagði að allir tímar sem bókaðir voru á 

stofunni væru á nafni konunnar og allir reikningar væru einnig stílaðir á hana sem honum 

þótti miður. Þeir karlmenn sem voru í ferli með konu sinni upplifðu sig útundan, líkt og 

þeir væru einungis nafnlausir skuggar en ekki þátttakendur (Arya og Dibb, 2016).  

Í ofangreindri  rannsókn kom einnig fram að viðmælendur  vildu fá að tjá sig um 

ófrjósemina en áttu erfitt með það vegna þeirrar stöðluðu karlmennskuímyndar um að 

karlar eigi ekki bágt og eigi ekki að vera að tjá sig um vandamál sín. Þegar þátttakendur 

voru spurðir út í líðan sína var algengt að þeir svöruðu því að þetta hefði áhrif á 

karlmennsku þeirra (e. masculinity). Þeir sögðu að sú staðreynd að geta ekki gert konu 

sína barnshafandi gerði það að verkum að þeim finndist þeir vera minni karlmenn en þeir 

sem geta það með „náttúrulegum“ hætti og fundu þeir fyrir mikilli skömm þess vegna. 

Niðurstöður sýndu þannig fram á að karlar eigi það til að fela tilfinningar sínar og vilji lítið 

ræða þær þrátt fyrir að vilja stuðning, en eigi erfitt með að tjá sig um vandamálið því þeir 
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finni fyrir mikilli skömm og það særir karlmennsku þeirra. Þarna liggur þó ákveðin 

togstreita því þeir sem eiga við ófrjósemi að stríða og fara í meðferð eru að leitast eftir 

lækningu eða aðstoð til að  geta eignast barn (Arya og Dibb, 2016). 
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 Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð  hefur verið fjallað um ófrjósemi karla, rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á sviðinu ásamt því að fjalla um kenningar sem hægt er að styðjast við til að auka skilning 

á viðfangsefninu. Í þessum kafla eru niðurstöður ritgerðarinnar settar fram, þær ræddar 

og ályktanir af þeim dregnar. Umfjöllun er skipt niður í ákveðna þætti sem ræddir verða í 

því augnamiði að svara  rannsóknarspurningunni. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: 

Hver er upplifun karla á ófrjósemi og hvernig getur hún haft áhrif á líðan þeirra? 

5.1 Að greinast og lifa með ófrjósemi 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að það að greinast með ófrjósemi getur verið mikið 

áfall og haft mikil áhrif á líf einstaklinga yfir bæði lengri og skemmri tíma. Það að greinast 

með ófrjósemi hefur lífstíðaráhrif, sú framtíðarsýn sem einstaklingar áttu er ekki lengur 

fyrir hendi og þurfa að halda áfram með líf sitt þrátt fyrir sorgina og vonleysið. Auk þess 

sýna niðurstöður að karlar eru tregari til að viðurkenna að um ófrjósemisvanda geti verið 

að ræða, draga sig í hlé og þurfa oft meiri tíma til að átta sig á stöðunni og þurfa ákveðið 

svigrúm áður en þeir vilja leita sérfræðiaðstoðar. Ófrjósemisgreiningunni fylgir einnig 

skömm, áhyggjur og streita en einnig sterk upplifun einmanaleika. Ef karlar fá ákveðið 

svigrúm til að átta sig á stöðunni þá gera þeir sér grein fyrir  að þrátt fyrir ófrjósemina þá 

heldur lífið áfram og að þeir geti tekið næstu skref til að leita sér aðstoðar (Helga Sól, 

2013; Hanna og Goch, 2020).  

Karlar eiga erfiðara með að ræða ófrjósemisvandann við vini og ættingja og halda 

sig einnig til hlés gagnvart heilbrigðisstarfsfólki. Þeir upplifa sig nokkuð óvirka í 

tæknifrjóvgunarferlinu sjálfu, upplifa að litið sé á þá sem stuðningsaðila konunnar og oft 

á tíðum virðist þeir vilja að það sé konan sem taki ákvarðanir um framhaldið, þó svo að 

þeir vilji hafa hönd í bagga með hraða ferlisins (Throsby og Gill, 2004). Í raun er það konan 

sem leggur líkama sinn undir í meðferðinni og því getur oft fylgt mikið álag á hana en um 

leið geta karlarnir þjáðst af sektarkennd, sérstaklega þegar ófrjósemin liggur hjá þeim.  

5.2 Karlmennskan 

Karlar upplifa ákveðna togstreitu milli þeirra væntinga sem gerðar eru til þeirra og svo 

aftur upplifunar þeirra af því að greinast með og að takast á við ófrjósemi. Þeim fannst 

karlmennskuímynd þeirra sködduð og í raun upplifðu þeir sig sem minni menn en þeir 
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sem væru frjóir. Sú upplifun þeirra virðist meðal annars vera afleiðing af því viðhorfi sem 

ríkjandi er í samfélaginu um hvað felist í því að vera karlmaður (Ingólfur Ásgeir 

jóhannesson, 2004).  Með því að sýna tilfinningar sínar á opinberum vettvangi eða í 

samskiptum við aðra, séu þeir í raun ekki að standa undir þeim kröfum sem samfélagið 

setur þeim varðandi það að vera sterkir og að bera ekki tilfinningar sínar á torg. Ekki þykir 

æskilegt að þeir sýni veikleika eða viðkvæmni því það eru þeir eiginleikar sem þeim eru 

ekki ætlaðir, en engu að síður upplifa karlmenn sig bjargarlausa og hafa þörf fyrir að fá 

útrás fyrir þær tilfinningar sem þeir bera innra með sér. Þrátt fyrir að hafa þessa þörf fyrir 

að tjá tilfinningar sínar og sýna viðkvæmni þá vildu þeir sjálfir standa sig og vera sterkir 

andlega fyrir konu sína.  

Það að greinast með ófrjósemi hefur neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra og að mati 

karla er karlmennsku þeirra sópað í burtu með tilkomu greiningarinnar. Þrátt fyrir að 

þessar niðurstöður rannsókna komi ekki á óvart þá er augljóst hve mikilvægt er að opna 

þessa umræðu. Með þeim hætti yrði samfélagið  opnara og meðvitaðara til að auðvelda 

pörum í  glímu sinni við ófrjósemi og að vinna úr þeim áhrifum sem það hefur á 

viðkomandi hvort sem það eru andlegar eða líkamlegar afleiðingar. Enda má segja að 

ófrjósemi sé af líkamlegum toga með andlegum afleiðingum.   

5.3 Rannsóknarspurningunni svarað 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er eftirfarandi: Hver er upplifun karla á 

ófrjósemi og hvernig getur hún haft áhrif á líðan þeirra? 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á að karlar upplifa ófrjósemi sem mikið áfall 

sem breytir lífi þeirra og væntingum til framtíðar. Þeir upplifa sig í togstreitu milli þess 

sem þeir upplifa annars vegar og hins vegar gagnvart þeim væntingum sem gerðar eru til 

þeirra sem karlmanna hins vegar. Á meðan þessari togstreitu stendur upplifa þeir sterkar 

tilfinningar innra með sér sem umhverfið viðurkennir ekki að þeir megi láta í ljós. Ef þeir 

fá ekki stuðning í ferlinu getur það haft afdrifaríkar afleiðingar bæði hvað varðar andlega 

heilsu en einnig á samskipti parsins. Á það við bæði um samskipti parsins sín á milli en 

eins á samskipti parsins gagnvart sínum nánustu sem og umhverfinu.  
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5.4 Að lokum 

Í dag lifum við á tímum þar sem lítil þolinmæði er fyrir því að bíða eftir hlutunum, við 

erum í sífelldum samanburði við aðra og gerum okkur oft óraunhæfar hugmyndir um eftir 

hverju eigi að sækjast. Í dag er ófrjósemi sífellt stærra vandamál en samt sem áður eru til 

takmarkaðar rannsóknir á sviðinu, sérstaklega hvað varðar upplifun einstaklinganna 

sjálfra. Með ofangreindar upplýsingar í huga er vert að ítreka mikilvægi þess að fagaðilar 

mæti pörum og einstaklingum þar sem þeir eru staddir og leiðbeini þeim með framhaldið. 

Einnig má ætla að mikilvægt sé að við sem samfélag  veltum fyrir okkur hvort og þá 

hvernig  við ætlum að halda í karlmennskuímyndina. Með breyttri samfélagsgerð og meiri 

upplýsingu um mannlega tilveru ætti okkur að vera í lófa lagið að hafa áhrif á þau gildi 

sem liggja að baki.  

Nú við lok þessa verkefnis og litið er til baka verður að segja að þetta hefur verið 

áhugavert ferðalag og oft á tíðum nokkuð erfitt. Leiðin að þeirri hamingju að eignast barn 

er því miður lengri fyrir suma en aðra og getur sú leið litast af miklu tilfinningaróti. Það að 

geta tjáð tilfinningar sínar og finna fyrir skilningi getur hjálpað fólki í gegnum erfiða tíma, 

því öll viljum við vera hluti af góðu samfélagi.  

 Þess er vænst að niðurstöður ritgerðarinnar veki upp frekari umræður um 

ófrjósemi og geti nýst til frekari stefnumótunar á sviðinu þar sem áhersla verði lögð á að 

koma enn frekar til móts við fólk sem glímir við ófrjósemi.  

 

 

 

____Rúnar Smári Jensson____ 
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