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Sammanfattning 

Introduktion: Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, är ett vanligt problem som uppträder i alla 

kulturer. I Sverige är ungefär 10-15 % av alla par drabbade och det samma gäller i övriga 

Västeuropa och Nordamerika. Det är ungefär lika vanligt med manlig som kvinnlig infertilitet 

och relativt ofta i kombination. Hos 10-15 % av alla infertila återfinns ingen orsak till 

infertiliteten. Idag är in vitro fertilisering, IVF, den vanligaste behandlingsmetoden vid alla typer 

av infertilitet. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnor och mäns upplevelse av att genomgå IVF-

behandling. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie som analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Deltagarna upplevde att IVF-behandlingen förändrade 

och tog över livet. Behandlingen inverkade på parrelationen på olika sätt. IVF medförde också en 

påtaglig psykisk och känslomässig påfrestning. Hur deltagarna valde att förhålla sig till 

behandlingen påverkade upplevelsen. Barn och gravida skapade reaktioner som gav blandade 

känslor som följd. En bristande information inom vården och betydelsen av stöd var 

framträdande. Slutsats: IVF-upplevelsen påverkar livets alla delar och är en påfrestande 

upplevelse. Tydligt är behovet av information och stöd under behandlingen samt en 

individualiserad vård. 

Nyckelord: IVF, in vitro fertilisering, upplevelse, kvalitativ, behandling. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Historik 

Förmågan till fortplantning, fertiliteten, var hög i mitten av 1800-talets Sverige och varje kvinna 

födde i genomsnitt fyra till fem barn under sin livstid. Därefter sjönk barnafödandet och ligger 

därefter konstant runt två barn per kvinna (Danielsson & Sundström, 2006).  

In vitro Fertilisering (IVF), även kallad provrörsbefruktning eller assisterad befruktning, tillkom 

under 1970-talet som en metod att behandla kvinnlig infertilitet (Danielsson & Sundström, 2006). 

Det första barnet som kom till via provrörsbefruktning var Louise Brown och hon föddes 1978 i 

Storbritannien (Coughlan & Ledger, 2008). I Sverige föddes det första barnet via 

provrörsbefruktning 1982. Resultaten av IVF-behandling har förbättrats men fortfarande leder 

inte mer än 25 % av alla behandlingar till fullgångna graviditeter (Danielsson & Sundström, 

2006). 

1.2 Ofrivillig barnlöshet 

Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, definieras som det tillstånd då ett par som har regelbundet 

samliv inte lyckas uppnå graviditet inom ett år. Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt problem som 

uppträder i alla kulturer (Socialstyrelsen, 2004). I Sverige är ungefär 10-15 % av alla par 

drabbade och det samma gäller i övriga Västeuropa och Nordamerika. En markant sänkning av 

kvinnors fertilitet sker vid omkring 35 års ålder (Socialstyrelsen, 2009a). Av alla förstföderskor 

är 12 % 35 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2009b). Det är ungefär lika vanligt med andra orsaker 

till infertilitet än just ålder (Socialstyrelsen, 2009a). Den ofrivilliga barnlösheten kan vara primär 

eller sekundär. Vid primär barnlöshet har paret inte något barn alls. Vid sekundär barnlöshet har 

paret barn sedan tidigare men har svårt att få fler barn (Socialstyrelsen, 2004). 

1.3 Orsaker till barnlöshet 

Ofrivillig barnlöshet är ungefär lika vanligt hos män och kvinnor och ofta i kombination 

(Socialstyrelsen, 2004). Hos 10-15 % av alla infertila återfinns ingen orsak till infertiliteten 

(Danielsson & Sundström, 2006). Hos kvinnan är de vanligaste orsakerna till barnlösheten en 

skada på äggledarna efter en tidigare äggledarinflammation eller en hormonrubbning som stör 

ägglossningen. Hos mannen påträffas oftast någon form av påverkan på spermiernas antal, 

rörlighet eller befruktande funktion. Bakom detta kan ligga medfödda, förvärvade eller möjligen 

miljömässiga orsaker (Socialstyrelsen, 2004). Den vanligaste orsaken till infertilitet är hos båda 

könen sexuellt överförda sjukdomar. Psykologiska faktorer, det allmänna hälsotillståndet, livsstil 

och ålder är andra orsaker till infertilitet. Rökning både av kvinnan och av mannen försämrar 

fertiliteten. Däremot finns ingen skillnad i fertilitet hos dem som slutat röka och de som aldrig 

rökt (Danielsson & Sundström, 2006). 
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1.4 In vitro fertilisering, IVF 

Idag är IVF den vanligaste behandlingsmetoden vid alla typer av infertilitet. Indikationerna har 

vidgats och IVF används inte endast vid skadade äggledare utan också vid hormonrubbningar och 

vid infertilitet utan någon påvisad orsak. Även manlig infertilitet kan behandlas med IVF 

(Socialstyrelsen, 2005). I Sverige har antalet fullständiga IVF-behandlingar ökat från cirka 2000 

år 1991 till över 12 000 behandlingar år 2007. Dessa IVF-behandlingar medförde att 3167 

levande barn föddes (Socialstyrelsen, 2009b). Behandlingsresultaten har förbättrats. Andelen 

IVF-behandlingar som har lett till graviditet och barn har ökat från 17 till cirka 25 % mellan år 

1991 och år 2004 (Socialstyrelsen, 2009a). IVF-behandlingar utförs något oftare på privata än på 

offentliga kliniker (Socialstyrelsen, 2009b). Inom den offentliga vården varierar åldergränsen för 

kvinnor mellan 37-41 år och för män mellan 54-55 år beroende på vilket landsting de tillhör. Ett 

landsting har ingen åldergräns för män. Antal erbjudna IVF-försök varierar mellan ett till tre 

försök beroende på landsting. Kostnaden inom landstinget varierar mellan 250-300 kr per besök 

(RFSU, u.å.). Därefter kan IVF-behandling endast utföras hos privat vårdgivare vilket medför en 

stor kostnad för varje försök (IVF Sverige, u.å.).  

Graviditetschansen ökar om fler embryon återförs, men är förenat med den risk som flerbörd 

innebär under graviditet och förlossning. Stimuleringen med hormoner kan leda till en 

överstimulering som innebär en fysisk risk för kvinnan. Enligt Socialstyrelsen (2009b) måste en 

mycket noggrann övervakning göras med bland annat hormonbestämningar och ultraljud för att 

undvika denna risk. I Sverige ändrades rutinen att återföra tre ägg till två ägg år 1993 och därefter 

påbörjades en övergång från två ägg till ett ägg år 2000. Nya föreskrifter kom år 2003 från 

Socialstyrelsen att endast ett befruktat ägg som regel ska återföras. Detta påskyndade processen 

till bibehållna resultat med ett befruktat ägg samt en klar sänkning av flerbördsfrekvensen 

(Socialstyrelsen, 2009b).  

IVF-behandlingen består i grova drag av följande faser: 

 Stimulering av äggstockarna: 

Äggstockarna stimuleras genom att kvinnan tar mediciner i injektionsform för att 

flera ägg ska mogna. Under behandlingen kommer kvinnan att genomgå 

regelbundna kontroller på klinik. Vaginalt ultraljud används för att följa 

äggstockarnas reaktion på medicineringen. 

 Uppsugning av ägg (punktion): 

När äggen nästan är mogna framkallas ägglossningen artificiellt med en injektion 

som kvinnan tar på en exakt tidpunkt ca 35 timmar innan äggen tas ut ur kroppen. 

Uppsugningen sker i regel med en punktion via slidan med bedövning 

(Fertilitetsguiden, u.å.). 

 Befruktning:  

För att chansen att bli gravid ska bli så stor som möjligt krävs flera ägg. Vanligtvis 

tas 5–15 ägg ut för befruktning och ca 50–70 % lyckas bli befruktade. Resterande 

befruktade ägg av god kvalitet kan frysas ner och senare tinas upp för eventuell 

framtida återföring (IVF Sverige, u.å.). När äggen tagits ut ur äggstockarna, förs de 

samman med spermierna i IVF-laboratoriet för att befrukta ägget. 
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 Återföring av befruktat ägg i livmodern (embryotransfer): 

Efter två till fem dagar efter punktionen återförs det bästa, eller högst de två bästa 

befruktade embryona, tillbaka till livmodern. Detta görs med hjälp av en liten slang 

som förs in via livmoderhalsen.  

 Efter två till tre veckor vet man om behandlingen har lyckats eller inte 

(Fertilitetsguiden, u.å.).  

1.5 Teoretisk referensram 

World Health Organization (WHO) definierar reproduktiv hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i allt som rör reproduktionssystemet genom hela livet. 

Reproduktiv hälsa förutsätter att människor förmår ha ett ansvarsfullt, tillfredsställande och 

säkert sexualliv samt förmåga till fortplantning och frihet att själva besluta om, när och hur ofta 

de gör det. Vidare menar WHO att underförstått i detta är att män och kvinnor har rätten att bli 

informerade om och att ha tillgång till adekvata metoder för den fertilitetsreglering de själva 

väljer. De har rätten till lämpliga sjukvårdstjänster som gör att kvinnor på ett säkert sätt kan 

genomgå graviditet och förlossning och ge paret den största möjligheten till att få ett friskt barn 

(WHO, u.å.).  

Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska” (Socialstyrelsen, 2006) ska 

barnmorskans arbete präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt som ska byggas på 

vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Barnmorskan ska ha en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt som utgår från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. Hon ska 

visa omsorg om och ha respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Barnmorskan 

ska också ta tillvara patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter. Det ingår också 

att visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar.  

Travelbee (1971) fokuserar i sin omvårdnadsteori på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. 

En förutsättning för en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient är att 

sjuksköterskan kan känna empati och har en förmåga att dela en annan persons upplevelser. 

Kommunikation är en av sjuksköterskans viktigaste redskap och är en förutsättning för att nå 

målet med omvårdnaden. Syftet med kommunikationen är att interagera med och lära känna 

patienten som individ och därmed skapa en relation (Travelbee, 1971). 

1.6 Problemformulering 

Litteratur har visat att det kan vara både fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt påfrestande för 

kvinnan och hennes partner att genomgå IVF-behandling (Danielsson & Sundström, 2006; 

Hammarberg, Astbury & Baker, 2001). Eugster och Vingerhoets (1999) visade att oron var större 

under graviditeten hos kvinnor som genomgått IVF-behandling jämfört med kvinnor som blivit 

gravida på naturligt sätt. Större oro fanns för barnet under graviditeten samt att barnet skulle bli 

skadat under förlossningen. Denna skillnad förekom om kvinnan hade genomgått två eller flera 

IVF-behandlingar.  
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Barnmorskan kan i sitt arbete möta kvinnor och män som genomgår IVF-behandling eller efter 

behandlingens slut under graviditet, förlossning och föräldraskap. Genom att barnmorskan får en 

ökad kunskap om vilka upplevelser dessa kvinnor och män kan ha ökar möjligheten till en god 

omvårdnad med ett individuellt bemötande, vilket kommer till gagn för dessa människor under 

hela vårdkedjan.  

2 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnor och mäns upplevelser av att genomgå 

IVF-behandling. 

3 METOD 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design som utgick från 

en tydligt formulerad fråga och besvarades systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och 

analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

3.1 Sökstrategi 

Sökningen efter artiklar genomfördes i databaserna Psycinfo, PubMed och Cinahl. Sökningen 

avgränsades till artiklar på engelska samt att de i Psycinfo och Cinahl var vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). I Psycinfo avgränsades sökning även till kvalitativa studier.  

Sökorden som användes i Psycinfo var fritextorden infertility, ivf, in vitro fertilization, 

experience*, treatment och nursing. I PubMed användes både sökord med MeSH termer och 

fritextord. Sökorden som användes var infertility, fertilization in vitro, IVF, life change events, 

experience*, qualitative research och nursing methodology research, treatment och qualitative. 

Sökorden som användes i Cinahl var fritextorden infertility, fertilization in vitro, ivf, experience*, 

qualitative, nursing och treatment. Sökorden kombinerades med varandra (Bilaga 1).  

3.2 Urval 

Inklusionskriterier för studien var kvalitativa studier samt upplevelse av att genomgå IVF-

behandling. Exklusionskriterier var kvantitativa studier, sjukvårdspersonalens upplevelse av IVF-

behandling, studier där fokus låg på upplevelsen av infertilitet samt reviewartiklar. I urval 1 

valdes artiklar ut efter relevans på titlarna för att sedan i urval 2 väljas ut utifrån artiklarnas 

abstrakt. I urval 3 valdes artiklar ut efter att ha lästs igenom i sin helhet (Polit & Beck, 2008). 

Alla artiklar äldre än 15 år eller med låg kvalitet exkluderades i urval 4.  
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3.3 Värdering 

Efter urval 3 granskades och värderades 11 artiklar utifrån en checklista för kvalitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). Denna kompletterades med en kvalitetsgradering med 

inspiration av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Vid kvalitetsgraderingen tilldelades varje 

svar poäng, där ett (1) poäng tilldelades en fråga med ett positivt svar medan noll (0) poäng 

tilldelades varje fråga med ett inadekvat eller negativt svar. Poängsumman räknades ned och 

sedan om i procent av den totala möjliga poängsumman och graderades (Tabell 1). Efter 

granskning och värdering exkluderades en artikel med låg kvalitet varför således totalt 10 artiklar 

inkluderades i studien (Bilaga 2). 

Tabell 1: Kvalitetsgradering i procentindelning 

Kvalitet % 

Bra 80-100 

Medel 70-79 

Låg 60-69 

Underkänt 0-59 

 

3.4 Etiska överväganden 

Sex av artiklarna var prövade och godkända av en etisk kommitté och två av artiklarna förde ett 

etiskt resonemang samt hade inhämtat informerat samtycke. I två artiklar framgick det inte om de 

var etiskt granskade men de var dock vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har allt resultat som svarat mot syftet 

från samtliga artiklar inkluderats, oavsett om det stöder författarnas egna meningar eller åsikter. 

3.5 Bearbetning och analys 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats för att utforska och få en förståelse för 

deltagarnas upplevelser (Polit & Beck, 2008). Metoden som användes för dataanalys var 

kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och Lundman (2004).  

De utvalda artiklarna lästes igenom många gånger för att få en känsla av helheten. 

Meningsenheter som svarade mot syftet plockades ut och kunde bestå av ord, meningar och 

stycken som hörde ihop genom sitt innehåll och sin kontext. Texten kondenserades i nästa steg, 

vilket innebar att texten kortades ned till det väsentliga. Den kondenserade texten delades sedan 

in i områden med gemensamt innehåll och benämndes med en kod. De kondenserade, kodade 

meningsenheterna bildade 11 underkategorier. Dessa sammanfördes tills de inte gick att 

sammanföra mera och fyra huvudkategorier bildades. Författarna i denna studie arbetade 

gemensamt med varje del i bearbetnings- och analysprocessen.  
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Resultatet presenteras i de fyra huvudkategorierna: ”Upplevelse av hur livssituationen påverkas”, 

”Upplevelse av personlig påverkan”, ”Upplevelse av hur interaktionen med andra påverkas”, 

och ”Upplevelse av vården”.  

I resultattexten används citat för att stärka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

4 RESULTAT 

4.1 Upplevelse av hur livssituationen påverkas 

Deltagarna upplevde att IVF behandlingen förändrade och tog över livet. Allt inriktades på en 

graviditet och medförde att perspektivet förlorades på andra viktiga aspekter. De upplevde en 

känsla av oförmåga att planera för framtiden samt att den medicinska teknologin styrde tillvaron 

(Bergart, 2000; Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; Redshaw, Hockley & Davidson, 2007). 

Behandlingen upplevdes gå före alla andra planer och livet sattes på sparlåga (Bergart, 2000; 

Imeson & McMurray, 1996). Flera av deltagarna beskrev upplevelser av att bli avskärmad och 

uppslukad och att inte kunna tänka på annat än möjligheten att vara eller bli gravid, med känslor 

av stress och ångest som följd. Livet kom att centreras runt behandlingen med en desperat längtan 

efter barn (Glover, McLellan & Weaver, 2009; Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; 

Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). En känsla av att livet lades på is och att vara i limbo under 

behandlingen upplevdes (Bergart, 2000; Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996). Andra 

deltagare beskrev att de försökte ändra sin dag och att de försökte ha ett normalt liv trots 

behandling (Redshaw et al., 2007). 

”The whole process of IVF…is extremely invasive and takes over your life” (Redshaw et al., 

2007, s. 299). 

Kostnaderna för IVF upplevdes för många av deltagarna som orimliga och det skapade en känsla 

av upprördhet (Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). Finansieringen av behandlingen kunde vara 

ett hinder som försenade behandlingen och som kunde vara förödande för ekonomin. Lyckades 

behandlingen upplevdes dock priset vara värt att betala (Imeson & McMurray, 1996; Redshaw et 

al., 2007; Widge, 2005). Flera av deltagarna upplevde en kamp mot tiden av att börja bli äldre 

och valde därför att fortsätta behandling efter behandling (Glover et al., 2009; Redshaw et al., 

2007; Toscano & Montgomery, 2009). Beslutet att genomgå IVF var för att känna att de gjort sitt 

bästa och för att inte ångra att de inte försökt. Deltagarna upplevde att det var viktigt att göra rätt 

saker vid rätt tillfälle för att lyckas samt att fortsätta försöka tills det kändes att de försökt allt 

(Bergart, 2000; Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 2009). Deltagarna 

beskrev upplevelsen av att IVF var värd mödan att genomgå för att kunna uppnå det man önskade 

mest. Känslan av att barn skulle ge en ökad livskvalitet gav en vilja till att kompromissa med 

livsstilen (Imeson & McMurray, 1996; Redshaw et al., 2007).  

“We'd have to get a loan to do it (infertility treatment) and it all has to be paid back whether you 

have a baby or not, so you have to be realistic” (Imeson & McMurray, 1996, s. 1016). 

”My experience was well worth going through as on the second treatment I got pregnant and we 

have a wonderful daughter who is the life and soul of our lives” (Redshaw et al., 2007, s. 297). 
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IVF påverkade deltagarnas arbetsliv på flera sätt och det skapade en känsla av konflikt mellan 

arbete och behandling (Redshaw et al., 2007). För att kunna genomföra behandlingen krävdes det 

extra ledighet från arbetet och det gjorde det svårt att planera sitt arbete (Peters, 2003; Redshaw 

et al., 2007). Behandlingen medförde också förlorad ledighet och en jonglering med tider för att 

försöka minska de negativa effekterna på arbetet. Vissa av deltagarna upplevde att arbetsgivaren 

var förstående medan andra upplevde oförståelse på arbetsplatsen (Redshaw et al., 2007). 

Eventuell karriär fick sättas åt sidan eller ges upp (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; 

Redshaw et al., 2007). 

“You put your career to one side Everything's been on hold 'I won't take this job, I'm going to fall 

pregnant, and then I'll have to leave” (Imeson & McMurray, 1996, s.1016). 

IVF hade stor inverkan på deltagarnas parrelationer på olika sätt (Toscano & Montgomery, 

2009). Vissa av deltagarna upplevde att behandlingen skapade en äktenskaplig stress och att det 

testade förhållandet till dess gräns (Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 2009). Andra 

upplevde att det stärkte bandet till ens partner och att det förde dem närmare varandra som par 

(Schmidt, 1998; Toscano & Montgomery, 2009). Deltagare beskrev en ovilja hos partnern att 

prata om IVF processen och diskutera framtiden vilket gav en känsla av frustration (Glover et al., 

2009; Throsby & Gill, 2004). Andra beskrev en känsla av att de borde ha lyssnat mer på sin 

partner (Throsby & Gill, 2004). För vissa av deltagarna blev behandlingen ett gemensamt projekt 

där båda var involverade i processen. Det kändes då viktigt att delta och vara med den andra vid 

varje besök (Imeson & McMurray, 2009; Schmidt, 1998).  

Behandlingen upplevdes påverka det sexuella livet. Många upplevde att det skapade en 

påfrestning på sexlivet och det påverkades av stress i behandlingen (Schmidt, 1998; Widge, 

2005). Sex kunde bli mer sällsynt och mekaniskt och kravet på behandlingen gjorde det svårt att 

hantera sitt sexuella liv (Widge, 2005). Dock fanns det de som upplevde att behandlingen 

medförde en lättnad för sexlivet och att det gjorde att de kunde njuta av sex igen såsom innan 

infertilitetsupplevelsen (Schmidt, 1998). Några deltagare tog rollen som den rationella bromsen 

och att vara den som satte gränser för att inte fortsätta försöka för evigt (Throsby & Gill, 2004). 

”It tests people‟s relationships to the limit” (Redshaw et al., 2007, s. 299). 

4.2 Upplevelse av personlig påverkan 

En känslomässig smärta som nästan var outhärdlig och förödande beskrevs av deltagarna i deras 

upplevelse av att genomgå IVF behandling (Glover et al., 2009; Redshaw et al., 2007; Toscano & 

Montgomery, 2009). En känsla av sårbarhet upplevdes av vissa av deltagarna (Bergart, 2000). 

Under behandlingen dolde de sina känslor för att inte visa att de mådde dåligt och vårdpersonalen 

frågade sällan efter de känslomässiga, psykiska och sexuella påfrestningarna (Schmidt, 1998). 

IVF upplevdes vara en lång och känslomässigt skadande erfarenhet hos några av deltagarna som 

de inte hämtat sig ifrån (Redshaw et al., 2007). Männen beskrev en känsla av att känna sig mer 

som en ”ful gubbe” än som en potentiell blivande far vid anskaffande av spermaprov samt en 

känsla av bisarrhet då tidningarna på toaletten var så välanvända (Throsby & Gill, 2004). 

Deltagarna upplevde en plågsam rädsla för att de jagade en dröm som kanske aldrig skulle bli 

sann och för att misslyckas (Imeson & McMurray, 1996).  
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En misslyckad IVF hade föregåtts av hopp med en besvikelse som kändes förkrossande för 

deltagarna (Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 2009). Ibland upplevdes 

en känsla av att vårdpersonalen gett skenet av att behandlingen skulle lyckas, vilket gjorde att 

botten nåddes vid misslyckande (Peters, 2003).  

”You do think you‟re invincible though, going from one cycle straight into another one, without 

having a breather in between, because emotionally, it‟s just the worse thing I have ever done”  

(Glover et al., 2009, s. 409). 

Behandlingstiden upplevdes av deltagarna vara en allvarlig psykisk påfrestning som var mer 

mentalt ansträngande än fysiskt (Redshaw et al., 2007; Schmidt, 1998). De beskrev känslor av 

stress, ilska och ångest som genomsyrade livet (Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). IVF 

processen upplevdes ibland vara ett hot för hälsan (Glover et al., 2009; Su & Chen, 2006; Widge, 

2005). Manliga deltagare beskrev en känsla av hotad maskulinitet om andra än partnern visste att 

felet låg hos honom (Glover et al., 2009). Flera av deltagarna beskrev en känsla av ilska, 

förbittring och av att vara defekt för att inte kunna göra det naturliga och normala (Glover et al., 

2009; Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 2009). Flera beskrev också 

känslor av att vara misslyckad när kroppen sviker (Bergart, 2000; Peters, 2003).  

Skuldkänslor upplevdes genom att de på något sätt trodde att de orsakat sin infertilitet och 

straffades för det genom att behöva genomgå IVF (Peters, 2003). En sorg av att inte lyckas på 

naturlig väg samt vid misslyckande upplevdes av vissa av deltagarna. Denna sorg följde med 

under behandlingen och genom hela livet. Även en sorg över vad partnern behövde genomgå med 

all medicinering och alla besök till kliniken framkom (Glover et al., 2009; Redshaw et al., 2007; 

Toscano & Montgomery, 2009). Upplevelser av frustration och orättvisa över sin situation 

beskrevs av deltagarna (Glover et al., 2009; Redshaw et al., 2007; Throsby & Gill, 2004). 

Deltagarna upplevde känslor av orättvisa och av att vara olyckligt lottad av att inte kunna få barn 

på naturligt sätt (Glover et al., 2009; Redshaw et al., 2007).  

”You do feel like a bit of a failure doing it (IVF) because you think everyone else can do it (have 

children) without having to resort to this” (Peters, 2003, s. 261). 

Behandlingen upplevdes vara en berg-och dalbana varje månad med stort hopp om en graviditet i 

början och med stor besvikelse vid misslyckande (Bergart, 2000; Imeson & McMurray, 1996; 

Schmidt, 1998; Toscano & Montgomery, 2009). Vissa av deltagarna upplevde att IVF processen 

var utan värdighet och att den därför var svår att ta sig igenom med känslor av stort lidande 

(Imeson & McMurray, 1996; Redshaw et al., 2007; Su & Chen, 2006). En osäkerhet av hur lång 

tid som skulle krävas innan de lyckades försvårade processen (Redshaw et al., 2007). Många 

beskrev en oro för vilken påverkan olika faktorer hade på behandlingsresultatet och att inte våga 

göra saker av rädsla för misslyckande (Peters, 2003; Toscano & Montgomery, 2009). Det fanns 

även en oro för ens eget välbefinnande och för sin prestation hos deltagarna samt för hur 

relationen kunde ta skada (Bergart, 2000; Throsby & Gill, 2004). Vissa av deltagarna beskrev en 

svårighet med att hjälpa sin partner med att ge injektioner. De upplevde en känslighet mot nålar 

samt att det skapade en oro över att åsamka smärta och skada på sin partner (Throsby & Gill, 

2004).  
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”You know trying to do everything perfect and you do everything perfect and then you´re not 

pregnant. Like trying to have your needles at the same time. Sometimes I´d be half an hour late 

with my spray or needles or whatever and I´d just panic and think shit I wonder if that´s going to 

put everything off” (Peters, 2003, s.262). 

Flera av deltagarna beskrev en hoppfullhet inför att lyckas uppnå en graviditet och trots 

misslyckande gav de inte upp (Toscano & Montgomery, 2009, Widge, 2005). När äggen hade 

befruktats fanns känslan av att kunna fortsätta för evigt för vissa av deltagarna (Bergart, 2000). 

Flera av deltagarna upplevde en stark känsla och en tro på att lyckas när IVF behandlingen 

påbörjats (Bergart, 2000; Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996, Redshaw et al., 2007). 

Deltagarna upplevde att behandlingen skulle lyckas just för dem trots vetskapen om att chansen 

var liten (Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 2009). Känslor av framgång upplevdes 

i olika stadier av behandlingen och att se ägget och folliklarna vid ultraljudet upplevdes positivt 

(Imeson & McMurray, 1996).  

”I was so confident when we first started treatment I thought it would be a 'piece of cake' I went 

off to work thinking I'll be a daddy in a month” (Imeson & McMurray, 1996, s. 1018). 

Negativa känslor kunde undvikas genom att de accepterade sitt problem (Glover et al., 2009). 

Deltagare beskrev en känsla av att IVF var naturligt, det var bara ett annat sätt att göra det 

naturen annars gör. IVF upplevdes också vara det bästa teknologin hade att erbjuda, med en 

känsla av att om det inte fungerade skulle inget annat göra det heller. För vissa av männen kändes 

det lättare att distansera sig från behandlingen då de var mer passivt involverade och inte utsattes 

kroppsligen på samma sätt som kvinnorna gjorde (Throsby & Gill, 2004). En avslappnad 

inställning gav en upplevelse av att inte bli så känslomässigt uppstressad utan händer det så 

händer det (Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996).  

“It was natural… it was just the mechanisms of it that were assisted. It wasn‟t like cloning sheep 

or growing ears on the back of mice or things like that” (Throsby & Gill, 2004, s. 339). 

En känsla av glädje men även en nervositet för att inte lyckas uppnå en graviditet och 

föräldraskap upplevdes. Andra deltagare beskrev känslor av glädje av att ha tillgång till kliniken 

på ett enkelt sätt och att ha ett flexibelt arbete (Redshaw et al., 2007; Toscano & Montgomery, 

2009). Även en känsla av lättnad över att få veta resultatet oavsett utgång beskrevs (Toscano & 

Montgomery, 2009). 

Den hormonella behandlingen under IVF upplevdes ibland ge besvärliga sidoeffekter i form av 

migrän, viktökning, vallningar, illamående, ögonflimmer och dimsyn. Även klåda och håravfall 

beskrevs (Bergart, 2000; Peters, 2003). Hormonerna upplevdes också ge humörsvängningar med 

en känslosamhet som följd. Andra kände sig trötta och sjuka av behandlingen (Imeson & 

McMurray, 1996; Redshaw et al., 2007). Vid behandlingen upplevdes fysisk smärta vid 

administrering av injektionerna och när livmoderhalsen vidgades (Imeson & McMurray, 1996). 

En del av deltagarna upplevde att behandlingen var fysiskt mycket hård och en känsla av att vara 

eländig (Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). Den smärtsamma upplevelsen följde med genom 

livet oavsett resultat (Glover et al., 2009). 

”Hot flashes, weight gain, it was like PMS from hell” (Bergart, 2000, s.53). 
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Deltagarna beskrev en känsla av att ha förlorat kontrollen gällande sin fortplantning (Bergart, 

2000; Imeson & McMurray, 1996). Förändringarna under behandlingen framkallade känslor av 

maktlöshet inför sin situation (Imeson & McMurray, 1996). Känslor av att vara beroende av 

andra och en brist på självbestämmande upplevdes och behandlingen associerades med bristen på 

kontroll (Redshaw et al., 2007).  

“I felt we had lost control over what is supposed to be a natural event” (Imeson & Mcmurray, 

1996, s.1017).  

Beslutet att genomgå IVF-behandlingen var ett försök att få kontroll över situationen (Glover et 

al., 2009). Vissa av deltagarna kände gradvis en ökad kontroll vid mer kunskap om behandlingen 

(Imeson & McMurray, 1996). Några upplevde en osäkerhet om resultatet med känslor av att inte 

ha kontroll utan att vara i händerna på Gud (Glover et al., 2009; Peters, 2003). Andra deltagare 

upplevde att tilltron till Gud hjälpte dem att ta sig igenom IVF upplevelsen. De upplevde att de 

kunde förändra resultatet med sin tro, sin personliga makt och sina handlingar. En känsla av att 

ha lagt allt i händerna på Gud och att föra ett samtal med Gud om behandlingen framkom. Vissa 

tolkade tecken runt omkring sig och hade ett kosmiskt fokus på IVF behandlingen (Toscano & 

Montgomery, 2009). 

“I had always been a Christian, but this was the first time I had ever just turned everything over 

to God. I asked him to just close one door for me if he didn‟t want me to pursue IVF. If he closed 

 just one door I would stop, but he didn‟t. . . . It was the most glorious thing in the world. 

Everything we went through, every tear I cried, was all worth it because we were blessed with a 

 miracle from God!! Our boy is truly a precious gift!” (Toscano & Montgomery, 2009, s. 1025). 

4.3 Upplevelse av hur interaktionen med andra påverkas 

Barn och gravida skapade svåra reaktioner och gav blandade känslor hos deltagarna (Toscano & 

Montgomery, 2009). Känslor som avundsjuka mot andra människor som hade barn och ångest av 

att vara omgiven av gravida uttrycktes (Peters, 2003; Glover et al., 2009; Redshaw et al., 2007). 

Fientlighet, smärta och upprördhet var andra känslor hos deltagarna som beskrevs i samband med 

att se en bebis (Toscano & Montgomery, 2009). Vissa deltagare upplevde det för smärtsamt att se 

andra gravida och barn och undvek därför att utsätta sig för det (Glover et al., 2009; Toscano & 

Montgomery, 2009). Även en känsla av isolering från släkt och vänner med barn för varje 

misslyckat försök upplevdes (Peters, 2003). Gravida och andra med barn skapade också en känsla 

av utanförskap. Gravida vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar undvek att avslöja sin 

graviditet vilket gjorde att deltagarna kände sig utanför gruppen (Imeson & McMurray, 1996; 

Redshaw et al., 2007).  

“I haven‟t seen her since [I found out she was pregnant], and I don‟t think I can. I will one day ... 

it‟s affected me quite deeply” (Glover et al., 2009, s. 410). 

IVF-behandlingen och infertilitet som ämne kändes tabubelagt för deltagarna. Vissa valde att 

hålla behandlingen hemlig av flera olika anledningar. Somliga höll behandlingen hemlig för att 

slippa diskutera orsaken till infertiliteten eller om anskaffandet av spermaprov. Andra deltagare 

hemlighöll behandlingen eftersom de inte ville att andra skulle tycka synd om dem.  
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Att bli mer hemlig om sin behandling efter negativ upplevelse av utlämnande var också något 

som beskrevs. Detta hemlighetsmakeri gav känslor av ensamhet och ångest och deltagarna 

uttryckte brist på stöd och oförståelse som en följd av att de höll det hemligt (Peters, 2003; 

Throsby & Gill, 2004).  

“I didn´t want to talk about it to everybody, so nobody, even my mother in law didn´t know about 

it most of the time. So there was nobody to understand” (Peters, 2003, s. 260). 

Att känna sig granskad av omgivningen på olika sätt var en annan upplevelse deltagarna 

uttryckte. Det kunde vara att de kände sig granskade av släkt och vänner för hur de reagerar runt 

barn och hur de skulle vara som föräldrar om de skulle lyckas med att få barn (Peters, 2003). En 

känsla av oförståelse av att andra inte kan förstå vad de upplever och går igenom beskrevs av 

deltagarna (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003). Samhällets medlemmar upplevdes ofta 

dömande och okänsliga och det gjorde att deltagarna kände sig missförstådda och sårade (Peters, 

2003). Vissa av deltagarna upplevde ett socialt tryck att skaffa barn och att det intensifierades 

under behandlingen (Imeson & McMurray, 1996; Su & Chen, 2006; Throsby & Gill, 2004; 

Widge, 2005). Det upplevdes också plågsamt att behöva hantera andras besvikelse efter 

misslyckat försök och en känsla av att få trösta andra (Imeson & McMurray, 1996).  

“People don't really understand, they just don't understand what you're going through and they 

say stupid things like 'you're trying too hard', 'you're not doing it right', 'take a holiday' or 'just 

relax it will happen It's just not true They just don't understand” (Imeson & McMurray, 1996, 

s. 1019). 

Deltagare uttryckte en önskan om stöd under behandlingen, dels av sin partner men även ett 

psykosocialt stöd när behandlingen inte fungerade (Imeson & McMurray, 1996; Redshaw et al., 

2007). Vissa upplevde att de fick stöd av sin partner och då genom att han var realistisk och 

positiv och kunde ge ett känslomässigt stöd (Throsby & Gill, 2004). Andra upplevde att den 

maskulina rollen hindrade från att kunna erbjuda stöd. En av deltagarna upplevde att han inte 

visste hur han skulle trösta och sökte därför professionell hjälp. Att få prata om behandlingarna 

med andra par i samma situation upplevdes vara till stor hjälp. Olika strategier sattes också upp 

för att stödja varandra som par under och emellan behandlingarna (Imeson & McMurray, 1996).  

“You [Simon] were great. . . . Because he was very realistic. Every time, . . . after every cycle, 

when something has gone wrong and I was distraught, he would say “this is great because 

 we‟re getting closer each time to finding out what the problem is. And here we are, . . . we 

should look upon this as a positive thing.” (Throsby & Gill, 2004, s. 340). 
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4.4 Upplevelse av vården 

I kontakten med vården upplevde många av deltagarna en brist på information (Peters, 2003; 

Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). De upplevde att personalen inte ville dela med sig av sin 

kunskap och att den information de fick var inadekvat. De olika delarna av behandlingen 

förklarades inte tydligt och personalen tvekade att svara på många frågor eller glömde att berätta 

vissa saker (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; Widge, 2005). Deltagarna hade en önskan 

om en bättre kommunikation under behandlingens gång och mer information om 

behandlingsprocessens olika delar och om väntetider till undersökningar och behandlingar 

(Redshaw et al., 2007; Schmidt, 1998). Det fanns dock deltagare som upplevde att de blivit väl 

informerade om processen, kostnader och chansen att bli gravid (Toscano & Montgomery, 2009). 

“No doctor will explain to you, or say „Don‟t worry‟ or tell you what is wrong, only very rarely” 

(Widge, 2005, s. 229). 

Vissa av deltagarna beskrev en känsla av opersonlig vård där allt skulle gå snabbt och där 

behandlingen blev mekanisk och rutinmässig (Redshaw et al., 2007). Känslor av att bli 

förminskad till kroppsdelar för reproduktion beskrevs i termer såsom att var en maskin istället för 

en kropp och känna sig som två äggstockar. En återkommande beskrivning var känslan av att bli 

behandlad som ett nummer istället för en individ (Bergart, 2000; Peters, 2003; Redshaw et al., 

2007). Andra upplevde sig nöjd med vården och beskrev behandlingen som förstklassig och att 

de hade fått vara delaktig i hela processen (Redshaw et al., 2007).  

“I couldn't believe the way they [clinic doctors] talked They basically treated you like a slab of 

meat Some of the comments were not what you'd expect from a doctor, like 'nice and sloppy' 

[during a vaginal examination]” (Imeson & McMurray, 1996, s. 1018).  

En förlust av privatlivet genom att vara patient med känslor av att alla vet allt om ens liv beskrevs 

av deltagarna (Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Schmidt, 1998). De upplevde känslor av 

exponering, sårbarhet och ovärdighet samt att hela processen var onödigt smutsig och offentlig 

(Bergart, 2000; Throsby & Gill, 2004).  

Både negativa och positiva upplevelser av personalen framkom i studierna. De negativa 

kommentarerna berörde det sätt de behandlades på, att inte alltid behandlas med respekt och 

känsla (Imeson & McMurray, 1996; Redshaw et al., 2007). De upplevde en brist på 

individualiserad vård och beskrev det som att det för läkarna bara var ett jobb och att de glömde 

att det kunde vara första gången för den enskilde (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003). 

Olika vårdpersonal vid behandlingstillfällena spädde på känslan av att de bara gjorde sitt jobb 

(Peters, 2003). Personalen kunde ha en tuff attityd och vara hårdhänta vilket gav stort obehag 

(Peters, 2003; Redshaw et al., 2007). Deltagare beskrev också en känsla av maktlöshet inför 

personalen där de egentligen hade velat säga ifrån (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003). De 

tillfrågades inte av läkaren om de ville avsluta behandlingen eller om de behövde en paus innan 

behandlingen fortsatte (Schmidt, 1998). Personalen upplevdes också otillgängliga när deltagarna 

behövde få komma i kontakt med dem (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003). Det fanns en 

önskan om en personligare vård där man blir behandlad som en intelligent människa (Bergart, 

2000; Redshaw et al., 2007). Andra deltagare beskrev en upplevelse av en fantastisk personal 

som var tillgänglig, medkännande och personlig (Redshaw et al., 2007).   
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“They were always rushed and I even had to sign the consent for egg collection in the corridor 

on the way in to theatre” (Redshaw et al., 2007, s.301). 

“I had a great experience and the staff were able to give individual attention at all times – even 

by telephone if needed” (Redshaw et al., 2007, s.301). 

Väntetid var något som kännetecknade vården (Schmidt, 1998). Förseningar och väntan i de olika 

delarna av behandlingen upplevdes av deltagarna som frustrerande och stressande (Redshaw et 

al., 2007). IVF sågs som en möjlighet för infertila att få barn och att det var bra att den 

möjligheten fanns (Widge, 2005). Vissa av deltagarna beskrev en känsla av att inte ha någon 

valmöjlighet (Glover et al., 2009). Det var dels en känsla av att behöva genomgå behandlingen på 

grund av den starka önskan av att få ett barn men också på grund av att den biologiska klockan 

gjorde att tiden rann ut och att de därför inte hade något val till annat (Glover et al., 2009; 

Redshaw et al., 2007). 

“It‟s like I mean we‟re going to have to have it now, I mean we‟re young. We didn‟t really have a 

choice did we?” (Glover et al., 2009, s. 409.) 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes för att utforska upplevelsen av att genomgå IVF-

behandling. Denna metod användes för att sammanfatta data från tidigare genomförda empiriska 

studier (Forsberg & Wengström, 2008). Initialt valdes databaserna Cinahl och PubMed för att 

hitta studier inom omvårdnad. Sökningen kompletterades med databasen Psychinfo, som har 

inriktning mot psykologi. Detta medförde att ytterligare två artiklar kunde inkluderas i studien. 

Inledningsvis genomfördes en testsökning för att finna relevanta sökord, som svarade mot 

studiens syfte. Sökorden narrative*, self-concept och quality of life visade sig inte tillföra något 

ytterligare i sökningen varför dessa uteslöts. I alla tre databaser användes samma sökord med 

undantag av att i PubMed och Cinahl lades sökordet qualitative till för att avgränsa till kvalitativa 

studier, vilket gick att välja som avgränsning i Psychinfo. I PubMed användes även MeSH termer 

qualitative research och nursing methodology research, som motsvarade sökorden qualitative 

och nursing. Sökordet treatment användes för att i kombination hitta upplevelse av IVF-

behandling och sökordet experience trunkerades för att vidga sökningen. 

Initialt gjordes en avgränsning till de tio senaste åren för att få fram ett så aktuellt material som 

möjligt. Materialet visade sig dock bli för litet och sökningen gjordes då om utan 

tidsbegränsning. Efter denna sökning visade sig antalet meningsenheter dock bli alldeles för stort 

med tanke på arbetets omfattning och tid, varför en begränsning till studier som var 15 år eller 

yngre gjordes.  
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Möjligtvis hade fler artiklar kunnat genereras med bibehållen avgränsning på tio år om sökningar 

hade genomförts där sökorden kvinnor och män lagts till i kombination med de använda sökorden 

eller om sökningen hade vidgats till ytterligare databaser. Detta hade då kunnat medföra samma 

mättnad men med ett mer aktuellt forskningsresultat. 

För att få en förståelse för både kvinnors och mäns upplevelse av att genomgå IVF-behandling 

gjordes ingen begränsning med avseende på kön. I enlighet med Polit och Beck (2008) 

exkluderades reviewartiklar eftersom de inte uppfyllde kravet på primärkälla. 

Trovärdigheten av resultatet stärktes genom att komplettera kvalitetsgraderingen av artiklarna 

med ett poängsättningssystem för att på ett objektivt sätt kunna beräkna varje artikels kvalitet 

(Polit & Beck, 2008). Endast en artikel av 11 behövde exkluderas på grund av låg kvalitet i urval 

4 och de övriga artiklarna höll samtliga en bra kvalitet. De två artiklarna som inte hade någon 

uppgift om etisk granskning var båda vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, som visade sig ha etisk granskning som krav för publicering. Efter värdering och 

kvalitetsgranskning, samt beaktande av tidskrifternas krav inkluderades även dessa två artiklar.   

Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt kunna 

organisera större mängder text. Detta gjordes för att få ny kunskap och förståelse för upplevelsen 

av att genomgå IVF-behandlingen. Under bearbetning och analys diskuterades kontinuerligt 

kondensering, kodning och kategorisering av meningsenheter mellan författarna.  

Hänsyn togs till kontext under hela processen för i största möjliga mån inte låta den personliga 

förförståelsen påverka resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).   

5.2 Resultatdiskussion 

Att genomgå en IVF-behandling innebär ett vågspel med en stor insats där utgången är oviss. 

Den reproduktiva hälsan innebär enligt WHO (u.å.) bland annat att människan har förmågan att 

fortplanta sig och själv får bestämma om, när och hur ofta detta ska ske. Kvinnor och män som 

genomgår IVF-behandling har tappat förmågan att fortplanta sig på naturlig väg och påverkas 

djupt av detta. I litteraturstudiens resultat framkommer både likheter och skillnader i upplevelsen 

av att genomgå IVF-behandling. Studien visar att det är många olika faktorer som påverkar hur 

behandlingen upplevs. Det kan vara så att upplevelserna skiljer sig åt beroende på var studierna 

är gjorda. Resultatet grundar sig på studier gjorda i fyra olika världsdelar i sex olika länder. 

Hälften av studierna har endast kvinnliga deltagare och den andra hälften har inkluderat både 

kvinnor och män där vissa deltar tillsammans som par. Det framkommer dock inte om det endast 

är heterosexuella par som ingår i studierna. Det kan också spela en roll om deltagarna hämtat sin 

erfarenhet från privat eller offentlig vård. När vissa av studierna genomfördes hade behandlingen 

redan avslutats och facit om utgången av behandlingen fanns då redan.  
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Resultatet visar hur livet påverkas av IVF-behandlingen och hur den upptar all tid och kraft. 

Framträdande är en känsla av att inte kunna planera kortsiktigt eller för framtiden som en följd av 

osäkerheten om behandlingen ska lyckas och i så fall hur lång tid det kommer att ta att nå målet. 

Detta stärks av Bergart (2000), Imeson och McMurray (1996), Peters (2003) och Redshaw med 

flera (2007). Särskilt kvinnorna beskriver känslor av att vara helt absorberad av tanken på en 

möjlig graviditet och att därför inte kunna engagera sig i något annat under behandlingstiden 

(Bergart, 2000; Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; Redshaw et al., 

2007; Widge, 2005). Männen är mer passivt involverade och påverkas inte i samma utsträckning 

som kvinnorna vilket stärks av Throsby och Gill (2004).  

Återkommande tema hos deltagarna är beslutet att genomgå IVF för att känna att de försökt allt i 

strävan efter att få barn (Bergart, 2000; Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Toscano & 

Montgomery, 2009). Förutsättningarna och kostnaden för IVF kan se väldigt olika ut i olika 

länder, vilket kan ha påverkat resultatet. Även inom Sverige skiljer sig kostnaderna åt. Faktorer 

som åldergräns, antal erbjudna försök och landstings- eller privatfinansierad vård är sådant som 

kan påverka kostnaderna för IVF. Av resultatet framgår att extra ledighet behövs från arbetet 

vilket borde medföra ytterligare påfrestning på ekonomin. Hammarberg med flera (2001) belyser 

i sin studie att IVF är ekonomiskt påfrestande att genomgå och att det ökar den påfrestning som 

behandlingen redan innebär. Parrelationen påverkas av IVF-behandlingen. Den ekonomiska och 

känslomässiga påfrestningen förstärker de negativa effekterna på relationen (Redshaw et al., 

2007; Toscano & Montgomery, 2009). Dock framkommer också upplevelsen av att allt de 

behöver genomgå tillsammans för dem närmare varandra som par (Schmidt, 1998; Toscano & 

Montgomery, 2009).  

IVF-behandlingen är känslomässigt väldigt påfrestande att genomgå. Den berör människans mest 

privata sfär, fortplantning och sexualitet med en extra utsatthet som följd. En känsla av att vara 

annorlunda och defekt av att inte få barn på naturlig väg är vanligt förekommande hos både män 

och kvinnor (Bergart, 2000; Glover et al., 2009; Peters, 2003; Redshaw et al., 2007; Toscano & 

Montgomery, 2009). Resultatet visar vidare att kvinnor upplever en mer känslomässig stress än 

männen. Flera faktorer kan vara orsak till detta. Det kan bero på den hormonella behandlingen 

kvinnan genomgår. Danielsson och Sundström (2006) visar i sin studie att hormonstimuleringen 

är mycket påfrestande för kvinnan och att den även kan innebära en fysisk risk. Resultatet visar 

att män oftare har en mer avslappnad inställning till behandlingen vilket kan medföra att de klarar 

sig bättre känslomässigt (Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996). Jobbiga känslor 

frambringas också av att andra i omgivningen lyckas och kan få barn. Kvinnorna påminns om att 

de inte kan göra det naturliga, det de är skapta till att göra (Glover et al., 2009; Peters, 2003; 

Toscano & Montgomery, 2009). Ofta är de i den perioden i livet då omgivningen runt omkring 

dem är i en barnafödande ålder och det finns barn bland både vänner, arbetskamrater och den 

närmsta släkten som späder på känslorna.  
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Framträdande i resultatet är den osäkerhet som ligger i behandlingens natur som medför en 

känslomässig berg- och dalbana mellan hopp och förtvivlan i behandlingens olika faser. 

Hammarberg med flera (2001) beskriver att den mest känslomässigt påfrestande fasen är väntan 

på resultatet efter embryoåterföringen. Oavsett om behandlingen lyckas eller inte så följer den 

påfrestande upplevelsen med genom livet med en sorg av att inte ha lyckats på naturlig väg vilket 

Glover med flera (2009) beskriver. IVF är ett försök för kvinnan och mannen att styra över sin 

fortplantning men det paradoxala i detta är dock att behandlingen visar sig vara utom deras 

kontroll (Bergart, 2000; Glover et al., 2009; Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; Redshaw 

et al., 2007).  

Många IVF-behandlingar sker fortfarande i hemlighet. Resultatet visar att det finns något 

skamfyllt över att behöva genomgå IVF och att inte vara duglig till att göra ett barn på naturlig 

väg (Peters, 2003; Throsby & Gill, 2004). Throsby och Gill (2004) och Glover med flera (2009) 

beskriver i sina studier att männen inte vill att omgivningen ska få veta om det är de som är 

orsaken till infertiliteten. Hemlighetsmakeriet ökar påfrestningen som behandlingen innebär och 

medför en känsla av ensamhet (Peters, 2003). Resultatet visar också på att kvinnor upplever en 

påtryckning från omgivningen att få barn vilket även Imeson och McMurray (1996), Su och Chen 

(2006), Throsby och Gill (2004) och Widge (2005) beskriver. Det sociala trycket skulle delvis 

kunna vara kulturellt betingat beroende på var studierna är utförda.  

Resultatet visar tydligt betydelsen av stöd under behandlingen (Imeson & McMurray, 1996; 

Redshaw et al., 2007; Throsby & Gill, 2004). Att få dela känslor och upplevelser med andra i 

samma situation ger stort stöd under detta känslomässiga tumult. Toscano och Montgomery 

(2009) beskriver i sin studie hur människor under pågående eller avslutad IVF kan få stöd av 

varandra. I resultatet framgår att upplevelsen av stöd skiljer sig åt. Vissa kvinnor upplever att de 

får ett bra stöd av sin partner medan andra efterfrågar stöd vilket inte alltid kan uppfyllas av 

männen (Imeson & McMurray, 1996; Throsby & Gill, 2004). En orsak till detta kan vara att de 

traditionella könsrollerna gör att kvinnan upplever känslor av isolering och ensamhet när partnern 

inte vill prata om deras känslor och dela sorgen. Alesi (2005) visar i sin studie att män och 

kvinnor har olika sätt att hantera sina känslor och har olika copingstrategier vilket kan skapa 

konflikter i parrelationen.  

Ett återkommande tema är reflektioner rörande vården och personalen som arbetar i den. Vården 

upplevs mekanisk och att det är ”löpande band” principen som råder. Individen med dess 

integritet suddas ut och det efterlämnar känslor av att endast bli sedd som en kroppsdel (Bergart, 

2000; Peters, 2003; Redshaw et al., 2007). Detta strider mot Travelbees omvårdnadsteori som 

utgår ifrån att varje människa är en unik individ med egna unika upplevelser. Teorin visar vidare 

att sjuksköterskan ska ha individen i centrum och föra ett samtal med denne (Travelbee, 1971). 

Anmärkningsvärt i resultatet är den avsaknad av information som upplevs inom vården av 

deltagarna. Personalen upplevs ovilliga eller ointresserade av att förklara eller ge relevant 

information och detta även när det efterfrågas (Imeson & McMurray, 1996; Peters, 2003; 

Redshaw et al., 2007; Widge, 2005). Det kan vara en fråga om resursbrist i sjukvården, det kan 

också röra sig om att inte oroa mer än nödvändigt eller grusa det hopp som finns. Tydligt är dock 

att individerna eftersöker mer information för att få en ökad kontroll över situationen och livet 

(Redshaw et al., 2007; Schmidt, 1998). 
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Att genomgå IVF är en utsatt situation på flera sätt. Det är ofrånkomligt att IVF till stor del 

handlar om kvinnans underliv med allt vad det innebär. Påtagligt få kvinnor har beskrivit 

utsattheten med att exponera sitt underliv och vad det framkallar för känslor.  

Att genomgå IVF är ett val man gör men det är märkbart att flera av deltagarna upplever att de 

inte har någon valmöjlighet. Ofta är IVF sista chansen till ett biologiskt barn när alla andra 

alternativ är uttömda vilket stärks av Alesi (2005). Längtan efter barn är så stor att alternativet 

inte finns att stå över.  

6 SLUTSATS 

Litteraturstudien visar att IVF är påfrestande för människan att genomgå, framförallt för kvinnan 

som utsätts mer av behandlingen. Upplevelsen påverkar livets alla delar och följer med genom 

livet oavsett resultat. IVF-behandlingen är trots den påfrestande upplevelsen värd att genomgå i 

strävan efter föräldraskap. Tydligt är behovet av information och stöd under behandlingen samt 

en individualiserad vård. Fortsatt forskning krävs för att erhålla ett mer aktuellt forskningsresultat 

angående upplevelsen av att genomgå IVF-behandling. 

7 IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD 

Det är viktigt att personalen i vården kring människor som genomgår IVF-behandling har 

kunskap om och förståelse för hur dessa upplever behandlingen. Personalen kan därmed ge en 

mer individualiserad vård som är anpassad efter deras behov och önskemål. Det är angeläget att 

dessa människor får känna att de i vården bemöts med respekt och ett empatiskt förhållningssätt i 

den utsatta situation de befinner sig i. För att försöka minska den påfrestning och maktlöshet som 

upplevs under behandlingen bör patienten få vara delaktig i processen och fortlöpande få adekvat 

information. Hur informationen ges och uppfattas kan vara avhängt av sjukvårdspersonalens 

kommunikativa färdigheter och den relation som finns mellan patient och personal. Personalens 

kommunikativa färdighet kan förbättras genom fortbildning i samtalsteknik.  

Sjukvårdspersonalen kan stärka relationen till patienten genom att visa omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet. Detta stämmer väl överens med barnmorskans 

kompetensbeskrivning enligt Socialstyrelsen (2006). När barnmorskan möter kvinnor eller par 

under IVF-behandling eller under graviditet, förlossning och föräldraskap är det viktigt att hon 

beaktar och tar tillvara upplevelser som de kan ha av behandlingen. De tidigare upplevelserna kan 

påverka hur både graviditet, förlossning och föräldraskap upplevs. IVF som behandlingsmetod 

utvecklas fortlöpande och det vore därför intressant att genomföra en empirisk studie om 

människors upplevelse av att genomgå IVF-behandling, då det saknas tillfredsställande antal 

aktuella studier inom ämnet. 
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