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SAMMANFATTNING 

Infertilitet är en utbredd problematik som drabbar många par världen över. Olika 

behandlingsformer finns att tillgå för att hjälpa infertila par att uppnå en graviditet. IVF-

behandling är en vanlig behandlingsform. Många studier visar att IVF-behandling påverkar 

kvinnan mer än mannen psykiskt. Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever 

processen att genomgå IVF-behandling. Metod: En litteraturstudie gjordes på tio kvalitativa 

artiklar för att besvara syftet. En innehållsanalys gjordes på dessa artiklar, där meningsbärande 

enheter identifierades i artiklarnas resultat. Dessa enheter kondenserades, grupperades och 

formade sub-kategorier och teman. Livsvärldsperspektivet användes som en teoretisk 

referensram. Resultatet av denna litteraturstudie blev sju teman; Tro på behandlingen; 

Okunskap; Påverkan på vardagen; Bemötande i relationer; Negativ hantering; Rädsla, samt 

Väntan. Slutsatser som drogs av denna litteraturstudie var att kvinnornas upplevelser var 

övervägande negativt präglade, men en tro på behandlingen var ändå en central upplevelse. Det 

är viktigt för berörda kvinnors omgivning att inneha ett livsvärldsperspektiv inför kvinnornas 

upplevelser av behandlingen. En ökad förståelse från kvinnornas omgivning skulle kunna ge 

kvinnorna bättre upplevelser av att genomgå behandlingen.  

 

Nyckelord: Infertilitet, In vitro fertilisering, Kvinnor, Upplevelse, Livsvärld.  

 



SUMMARY 

Infertility is a widespread problem that affects many couples worldwide. Various treatments are 

available to help infertile couples achieve conception, and IVF is a common form of treatment. 

The psychological impact of the IVF-treatment affects the woman more than the man. The aim 

of this study was to describe how women experience the process of going through IVF 

treatment. Method: A literature review was done on ten qualitative articles to answer the aim of 

the study. A content analysis was done on these articles, and meaningful units were identified in 

the articles‟ results. These units were condensed, grouped and then formed into sub-categories 

and themes. A Life-World perspective was used as a theoretical framework. The result of this 

study was seven themes: Faith in the treatment; Ignorance: The impact on daily life; Responding 

in relationships, Negative handling, Fear, and Wait. Conclusions of this study were that 

women's experiences were predominantly negatively characterized, but a faith in the treatment 

was still a central experience. It is important for the women‟s surroundings to hold a Life-World 

perspective to women's experiences of the treatment. A greater understanding from the women's 

surroundings may improve the women‟s experiences of going through the treatment.  
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1 INLEDNING 

Möjligheten att bli gravid är för många kvinnor en självklarhet, men hur är det när 

den möjligheten är begränsad fast önskan att bli gravid finns kvar?  

Infertilitet förekommer i alla länder och är ett globalt problem. Infertilitet kan påverka 

kvinnans självkänsla negativt, då många drabbade kvinnor skuldbelägger sig själva 

för oförmågan att få barn, och i många samhällen förekommer det även stigmatisering 

av infertila kvinnor. Drivkraften att få barn leder i många fall till att försöka att bli 

gravid med hjälp av assisterad befruktning, ofta in vitro fertilisering (IVF). IVF-

behandling och vägen fram dit, är vanligen en process som medför ytterligare psykisk 

påfrestning för kvinnan.  

Vårt intresse ligger i kvinnors upplevelse av den process som IVF-behandling 

innebär. Vi vill belysa upplevelsen av behandlingen och få en djupare förståelse för 

de kvinnor som genomgår behandlingen.  

 



 

2 

2 BAKGRUND 

I följande avsnitt beskrivs innebörden av infertilitet, samt vad behandlingsmetoden in 

vitro fertilisering (IVF) innebär.  

2.1 Infertilitet 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2010) beskriver infertilitet som oförmågan att bli 

havande. Ett par som har haft regelbundet oskyddat samlag under två års tid och försökt 

åstadkomma en graviditet men inte lyckats, trots att andra orsaker såsom amning eller 

postpartum amenorré inte förekommer, är således infertila. Infertilitet delas in i två 

undergrupper; primär infertilitet, där ett par aldrig har kunnat bli havande, samt 

sekundär infertilitet, då ett par har haft åtminstone en tidigare graviditet men nu är 

oförmögna till det. Hreinsson, Hamberger och Hardarson (2005) beskriver begreppet 

subfertilitet som innebär att fruktsamheten är nedsatt men inte helt upphävd.  

 

Ett par i fertil ålder som har regelbundet samliv har enligt Hreinsson et al. (2005) 15-25 

% sannolikhet att åstadkomma en graviditet varje månad. Ju längre tid som dröjer utan 

att ett par har kunnat åstadkomma en graviditet, desto större är sannolikheten att 

faktorer som nedsätter fruktsamheten föreligger. Därför är det rimligt att överväga en 

fertilitetsutredning efter 6-12 månaders aktiv graviditetsönskan, beroende på parets 

ålder. Cirka 15 % av alla par i västvärlden är infertila eller subfertila. 

Behandlingsmetoden för infertilitet är vanligen IVF-behandling, oavsett orsaken till 

parets infertilitet.  

2.1.1 Orsaker till infertilitet  

Weström (2005) förklarar att orsaker till infertilitet hos både män och kvinnor kan vara 

stigande ålder, intag av toxiska substanser såsom tobaksrökning och narkotika, 

spermieantikroppar, vilka immobiliserar spermierna, och som kan bildas lokalt hos 

både kvinnor och män, samt coitusfaktorer vilket exempelvis kan vara att en del par 

inte kan fullfölja samlag på grund av impotens hos mannen eller vaginism (slidkramp) 

hos kvinnan.  

2.1.1.1 Hos mannen  

Orsaker till infertilitet hos män kan enligt Weström (2005) vara dålig utveckling av 

spermier eller tilltäppta gångsystem från testiklarna utåt. Dålig utveckling av spermier 
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kan innebära oligospermi (lågt antal spermier), azoospermi (inga spermier) 

teratospermi (hög andel abnormala spermier). Detta kan i sin tur bero på 

missbildningar, hormonella faktorer, toxiska substanser, samt resttillstånd efter 

infektioner. Tilltäppta gångsystem utåt från testiklarna orsakas ofta av infektioner.  

2.1.1.2 Hos kvinnan  

Weström (2005) beskriver att orsaker till infertilitet hos kvinnan kan vara 

äggledarfaktorer, livmoderfaktorer, cervixfaktorer, ovariell dysfunktion eller 

missbildningar och gonadala dyskinesier (felaktig kromosomuppsättning i 

könskromosomparet). Äggledarfaktorer kan innebära att någon av äggledarnas 

funktioner är rubbade till exempel på grund av äggledarinfektion, operativt ingrepp, 

endometrios (kronisk gynekologisk sjukdom då vävnad som liknar livmoderslemhinnan 

finns utanför livmodern) eller missbildningar. Livmoderfaktorer är till exempel myom 

(godartad tumör), komplikationer efter endometrit (infektion i livmoderslemhinnan) 

eller kvarglömd spiral. Cervixfaktorer innebär enligt Weström att spermier inte 

kommer igenom cervix på grund av infektioner eller hormonpåverkan.  

2.1.2 Upplevelser av infertilitet  

Hreinsson et al. (2005) belyser att infertilitet medför en kraftig psykisk påfrestning 

för de drabbade. Majoriteten av infertila kvinnor mår psykiskt dåligt under den tiden 

då fertilitetsproblematiken upptäcks och då diagnostisering och behandling sker, 

vilket brukar vara cirka tre till fem år. För män i samma situation förekommer också 

psykisk ohälsa, men endast 25 % uppger liknande psykisk påfrestning som kvinnorna.  

Benasutti (2003) belyser att samhället ofta ser kvinnan som orsaken till att ett par inte 

kan bli havande. Detta leder till att många kvinnor känner sig stigmatiserade och tar 

på sig skulden för parets infertilitet. I en kvalitativ studie av Gonzalez (2000) beskrivs 

stigma till följd av kvinnlig infertilitet, av kvinnorna i studien, som utveckling av en 

negativ självbild relaterat till känslan av utfrysning eller isolering från samhället. Den 

negativa självbilden påverkas även av negativa tolkningar av andras beteenden som 

icke-empatiska och elaka. Vidare beskriver Gonzalez att dessa kvinnor känner ett 

utanförskap till följ av sin infertilitet på grund av brist på samhörighet med jämlika. 

Kvinnorna uppger en känsla av otillräcklighet till följd av att inte kunna bli gravid 

och tillföra avkomlingar till sin familj. Samma kvinnor beskriver även en känsla av 
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maktlöshet över; sin kropp, sin relation med andra, förmågan att planera för framtiden 

och över förmågan att kunna ha valmöjligheter.  

2.1.3 Behandling  

Behandlingsmetoder som beskrivs av Weström (2005) mot infertilitet är olika 

hormonbehandlingar, kirurgisk behandling (aktuell om livmoderfaktorer föreligger), 

laparoskopisk kirurgi (kan lösa sammanväxningar kring ovarier och äggledare), 

homolog insemination (AIH = artificial insemination from husband) där kvinnan 

insemineras med partnerns sperma, heterolog insemination (AID= artificial 

insemination from donor), där givarsperma används vid insemination, äggdonation, 

samt IVF-behandling. IVF-behandling innebär enligt Hreinsson, Hamberger och 

Hardarson (2005) befruktning utanför kroppen. I dagligt tal benämns behandlingen som 

”provrörsbefruktning”. 

2.2 In vitro fertilisering (IVF)  

Louise Brown föddes 1978 i Storbritannien och var det första barnet som föddes till 

följd av IVF-behandling (Weström, 2005).  Hreinsson et al. (2005) menar att detta 

möjliggjordes tack vare Robert Edwards och Patric Steptoes 20-åriga forskning. 

Weström (2005) nämner att behandlingen ursprungligen endast användes i fall då 

kvinnans äggledare saknades eller var förstörda. Idag omfattar behandlingen även 

faktorer som manlig infertilitet, äggdonation, oförklarlig infertilitet, endometrios, så 

kallad immunologisk infertilitet samt kombinationer av dessa. År 2004 beräknades 

antalet födda barn till följd av IVF-behandling till 1,5 miljoner.  

Det ursprungliga behandlingssättet ”konventionell IVF” innebär enligt Hreinsson et 

al. (2005) att man sammanför oocyter (äggceller) och preparerade/tvättade spermier i 

ett provrör eller en petriskål. Här ska spermierna av egen kraft fertilisera oocyten. En 

nyare utvecklad metod är ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) vilket innebär 

att en spermie injiceras i oocyten. Denna metod används främst när kvalitén på 

spermierna är bristande. År 1992 föddes det första barnet till följd av sådan 

mikroinjektion (ICSI).  

Ägguttagning för IVF-behandling sker med ledning av ultraljud. Sådan ultraljudsledd 

follikelaspiration görs genom en tunn nål transvaginalt i samband med bedövning och 

är vanligtvis en enkel åtgärd på 10-15 minuter. Det är av vikt att avgöra när 
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aspirationen ska göras då en så kallad äggmognadsspruta ges till kvinnan några dagar 

tidigare. Förr gjordes insamling av äggceller för behandlingen med hjälp av 

laparoskopi, men idag kan laparoskopi bli nödvändigt för ägguttagning endast i 

undantagsfall (Hreinsson et al., 2005). 

Enligt Weström (2005) iakttar man äggcellernas delning, efter sammanföring med 

spermier, genom stadierna blastocyst (under dag 5 eller 6 i mognaden) och pre-

embryo (de två första veckorna efter att ägget har befruktats) och sedan förs ett, i 

undantagsfall två, befruktat ägg in i kvinnans livmoder. Om fler ägg har blivit 

befruktade kan dessa frysas och sparas för att sedan användas i senare 

menstruationscyklar.  

Enligt Hreinsson et al. (2005) är det av vikt att innan IVF-behandling göra en 

utredning för att få en prognos för paret, samt att möjligen optimera 

graviditetschanserna vid behandlingen. Weström (2005) förklarar att utredningen i 

stora drag innebär att kartlägga kvinnans ägglossningar, passagen genom äggledarna 

samt mannens sperma. Utredningen inleds med att utföra en detaljerad anamnes på 

båda parter. I anamnesen kartläggs följande ämnesområden; tidigare och pågående 

sjukdomar, operationer och sjukhusvistelse, livsstilsfaktorer, kvinnans 

blödningsmönster, eventuella tidigare graviditeter, medicinering, samt 

samlagsfrekvens. Därefter görs en läkarundersökning av båda parter där längd, vikt, 

allmänstatus samt undersökning av könsorganen utförs.  

Efter utredning inleds vanligen IVF/ICSI-behandlingen, enligt Hreinsson et al. 

(2005), med ovariestimulering med till kvinnan tillförda hormoner. Dessa hormoner 

är; GnRH-antagonist; rec-FSH (genetiskt framställt follikelstimulerande hormon), 

samt eventuellt rec-LH (genetiskt framställt luteiniserande hormon). Målet med 

hormonstimulering är att åstadkomma ett optimalt antal befruktningsbara äggceller. 

Kvinnorna sköter ofta injiceringen av hormonerna själva i hemmet.   

Hreinsson et al. (2005) beskriver att IVF-behandling kan utföras på äggceller som 

mognat både i (i ovariet) och utanför kvinnans kropp. När äggcellerna mognar utanför 

kvinnans kropp kallas metoden för IVM (in vitro maturation). Fördelen med IVM är 

att kvinnan inte behöver genomgå samma hormonstimulering, men då metoden är 

mer komplicerad och ger lägre graviditetschanser används inte IVM i samma 

utsträckning som IVF/ICSV-behandling idag.  
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2.2.1 Risker  

Enligt Hreinsson et al. (2005) är riskerna vid IVF-behandling små, och de flesta barn 

som föds till följd av IVF-behandling är friska. Den största risken av behandlingen 

nämner Hreinsson et al. är flerbörd. Denna risk minskar i takt med att det blir vanligare 

med återföringar med endast ett embryo. Blincoe (2005) beskriver att tvillinggraviditet 

medför högre risk för förtidig födsel, perinatal dödlighet, samt cerebral pares och andra 

förlossningsskador hos barnen. Modern har högre risk att utveckla pre eklampsi, anemi, 

leverbesvär, samt graviditetsdiabetes. Messerschmidt et al. (2010) belyser också en 

högre risk för förtidig födsel vid flerbörd efter IVF-behandling än vid flerbörd efter 

spontan graviditet. Enligt Socialstyrelsen (2009) infördes i Sverige år 2003 att endast 

ett ägg får föras in i kvinnan om inte risken för tvillinggraviditet bedöms som liten. En 

studie av Katz et al. (2008) visar på att kvinnor som påbörjar IVF-behandling efter 30-

års ålder har en ökad risk att utveckla bröstcancer.  

2.2.2 IVF-behandling i Sverige  

Enligt Socialstyrelsen (2009) föddes det första barnet till följd av IVF-behandling i 

Sverige, i Göteborg, år 1982. Sedan dess har allt fler barn i Sverige fötts till följd av 

behandlingen. År 2007 beräknades 12 484 IVF-behandlingar ha genomförts i Sverige 

varav 3167 levande barn föddes under 3028 förlossningar. Detta påvisar att cirka 25 

% av de IVF-behandlingar som genomfördes i Sverige år 2007 resulterade i levande 

födsel.  

2.2.3 Psykisk påverkan av IVF-behandling  

Eugster och Vingerhoets (1999) belyser att det kan vara psykiskt påfrestande att 

genomgå en IVF-behandling, både för kvinnor och män, men framförallt för kvinnan. 

Behandlingen medför stress för båda parter då paret får utstå ovisshet och ständig 

väntan på besked. Paret bör därför vara psykiskt förberedda och ha god psykisk hälsa 

inför IVF-behandling. Kvinnor är mer psykiskt involverade under behandlingen än 

män, då kvinnor rapporterar ha mer oro och stress under behandlingen, vilket påvisar 

att behandlingen påverkar kvinnor mer.  

Eugster och Vingerhoets (1999) framhåller att det är av vikt med mer kunskap kring 

de berördas upplevelser av IVF-behandling för att kunna stödja och förbättra 

upplevelsen av behandlingen.  
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2.3 Upplevelse  

Birkler (2007) beskriver att en upplevelse kan beskrivas som ett fenomen som visar sig 

för individen. Dahlberg (1997) definierar ett fenomen som ”en företeelse så som den 

uppfattas, upplevs eller erfars av ett subjekt” (s. 56). Birkler (2007) menar att med 

denna syn på upplevelse kan man inte skilja på en subjektiv och en objektiv upplevelse. 

En subjektiv upplevelse beskrivs som hur en individ upplever något utifrån sig själv, 

med sin egen tolkning, exempelvis om en individ upplever sin kaffekopp som fin. En 

objektiv upplevelse är något som befinner sig utanför subjektets egna tolkningar och är 

således en företeelse som förstås av individen med hjälp av hennes medvetenhet och 

kunskaper. Detta kan förtydligas med exemplet att en individ upplever att hennes 

kaffekopp är röd. Färgen röd är något vedertaget som en individ har tidigare kunskap 

om och individen gör således inte en egen tolkning av kaffekoppen, utan kaffekoppen 

”är” röd. Birkler (2007) menar att för att kunna uppleva något används både den 

subjektiva och objektiva upplevelsen. Individen uppfattar därav alltid ”kaffekoppen” 

med de erfarenheter som individen har med sig. Upplevelsen innebär då både det 

objektiva, det som finns utanför subjektet egna tolkningar, samt det subjektiva, hur 

individen upplever det hon ser. Ur detta synsätt ”föddes” fenomenologin.   

2.3.1 Fenomenologi  

Birkler (2007) menar att fenomenologin kan användas som ett tillvägagångssätt för att 

undersöka just det fenomen så som det visar sig för individen, då inte bara för ögat utan 

också för tanken, tillsammans med individens erfarenheter. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att fenomenologin kan användas som en analysmetod för att tolka 

människors upplevelser av ett fenomen, med syfte att förtydliga och beskriva det som 

framträder. I analysen ska forskaren försöka bortse från sin egen förförståelse för att 

förutsättningslöst kunna beskriva fenomenet som undersöks. Inom kvalitativ forskning 

används ofta fenomenologisk analysmetod. Forsberg och Wengström beskriver att 

kvalitativa studier har som syfte att tolka och få förståelse för människors subjektiva 

upplevelser av omvärlden eller ett fenomen. Dahlberg (1997) beskriver fenomenologin 

som läran om det skenbara i motsats till det absolut sanna. Med denna metod kan man 

följaktligen enligt Birkler (2007) få mer kunskap om mänskliga erfarenheter så som de 

upplevs av individen i individens medvetandefält, individens upplevelsevärld, livsvärld.  
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2.3.2 Livsvärld – Teoretisk referensram  

Wiklund (2003) beskriver livsvärld som den verklighet människan lever i, men denna 

är icke synonym med den materiella världen, utan innebär hur människan upplever 

världen från sin kropp. Livsvärlden innebär således att det inte går att skilja på 

omvärlden och människans subjektiva upplevelse av omvärlden, utan livsvärlden är 

världen hon lever i. Allt som en individ möter erfars unikt i hennes livsvärld. Enligt 

Dahlberg (2003) innefattar livsvärlden varken den värld som finns utanför subjektet 

eller subjektet själv, utan relationen däremellan.  Enligt Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008) innebär livsvärldsansatsen att betona människornas upplevelser och 

erfarenheter. Erfarenheter innebär i det här fallet allt en människa kan erfara i sitt 

vardagliga liv, det vill säga allt från existentiella företeelser till föremåls handlingar och 

funktioner.   

 

Livsvärldsperspektivet innebär att man uppmärksammar den vardagliga värld och 

tillvaro som människor upplever. I ett livsvärldsperspektiv analyseras, förstås, och 

beskrivs den värld, eller delar av den, så som den erfars av individer. I 

livsvärldsansatsen ses både hur den objektiva och den subjektiva upplevelsen 

tillsammans bildar en individs upplevelse av ett fenomen, och genom detta belyses 

människans upplevelse och erfarenheter (Dahlberg & Drew, 1997; Dahlberg, 2003).  

Dahlberg (2003) betonar att människans upplevelse av ett fenomen ej är mätbart då 

upplevelsen ej finns konkret i verkligenheten. Att se ett fenomen ur ett 

livsvärldsperspektiv innebär således att se till människans egna berättelse där varje 

unikhet bör beaktas. Birkler (2007) menar att man därav kan, genom 

livsvärldsperspektivet, få en ökad förståelse för individers upplevelser och världsbild.  

 

Dahlberg (2003) belyser att det som vårdpersonal är viktigt ha förmågan att istället för 

att uppfatta ett provresultat som enbart ett objektivt siffervärde, se det som något som 

upplevs av patienten och påverkar dennes livsvärld.  

 

Med livsvärlden som ansats menar Dahlberg (2003) att fokus bör ligga på att inneha ett 

så öppet och följsamt sätt som möjligt för att utforska och förstå en företeelse som 

undersöks. Dahlberg och Drew (1997) belyser att öppenhet i en livsvärldsansats 

innebär att; vara öppen för världen och hur den upplevs, ha förmågan att kunna bli 

överraskad, låta den utforskade lära den som utforskar om sin värld, samt kunna 
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utforska en människas upplevelser utan att påverkas av egna förutfattade meningar. 

Vidare förklarar Dahlberg et al. (2008) att en människa aldrig är helt förutsättningslös 

utan alltid bär med sig någon form av förförståelse. Hon måste därför vara medveten 

om sin förförståelse när hon skall utforska och förstå en företeelse, så att hennes 

förförståelse inte påverkar skildringen av individens upplevelse av fenomenet. 

 

Resultatet kommer under avsnittet resultatdiskussion i denna litteraturstudie att 

diskuteras mot denna teoretiska referensram.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Infertilitet är en utbredd problematik vilken drabbar många par som önskar att uppnå 

en graviditet. Tillståndet samt behandlingen är mer eller mindre psykiskt påfrestande 

för båda parter, men framför allt för kvinnan. IVF-behandling är idag en vanlig och 

viktig behandlingsmetod som kan hjälpa kvinnor att bli gravida och uppnå sin önskan 

att få barn. Behandlingen är en process präglad av hopp och ovisshet, vilket också 

bidrar till den psykiska påfrestningen. Det är viktigt att belysa hur kvinnor upplever 

denna process så att förståelsen för dessa kvinnor ska öka.   

4 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur kvinnor upplever processen att 

genomgå IVF-behandling.  
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5 METOD 

5.1 Design 

En litteraturöversikt har utförts för att finna svar på arbetets givna syfte. Friberg (2006) 

menar att en litteraturöversikt har som motiv att skapa en överblick av ett avgränsat 

område, i detta fall kvinnors upplevelser av att genomgå IVF-behandling. Kvalitativa 

artiklar söktes fram, strukturerades i en matris och analyserades för att få fram 

resultatet.  

5.2 Urval 

Kvalitativa originalartiklar söktes fram och granskades. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att kvalitativa studier har som syfte att tolka och få förståelse för 

människors subjektiva upplevelser av omvärlden eller ett fenomen.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna i detta arbete var att artiklarna skulle ha en 

sammanfattning (abstract) tillgänglig, och att de skulle vara skrivna på svenska, 

engelska eller franska. Artiklar på franska inkluderades eftersom möjligheten fanns att 

översätta franska. Artiklarna skulle vara skrivna efter år 1990, då äldre artiklar kanske 

inte berör ämnet på samma sätt eftersom infertilitetsbehandlingen har utvecklats 

mycket på senare tid, exempelvis utvecklingen av ICSI. Tidsintervallet för 

artikelsökningen gav ändå ett brett spektrum för att få fler resultat på sökningen. 

Artiklarna skulle beröra arbetets syfte genom att behandla kvinnors upplevelser av IVF-

behandling. Att endast beröra kvinnors upplevelser av IVF-behandling valdes eftersom 

det är psykiskt påfrestande att genomgå en IVF-behandling framförallt för kvinnan, 

vilket Eugster och Vingerhoets (1999) belyser. Kvinnor är enligt Eugster och 

Vingerhoets mer psykiskt involverade under behandlingen än män, då kvinnor 

rapporterar ha mer oro och stress under behandlingen, vilket påvisar att behandlingen 

påverkar kvinnor mer.  

 

Artiklar som inte svarade på arbetets syfte genom att de behandlade både mäns och 

kvinnor upplevelser som ett par, eller berörde infertilitetsbehandling då flera olika 

behandlingar likställdes, exkluderades.  
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Artiklar som uppfyllde ovan nämnda urvalskriterier söktes fram genom 

databassökningar i sökmotorn EBSCO. Sökord som ansågs vara relevanta för syftet 

användes, vilka var; MeSH-termen för in vitro fertilization; ”Fertilization in vitro”, 

”experience*”, ”women”, ”ivf”, ”ivf treatment”, ”qualitative”, ”interview*” och 

”phenomenological”. MeSH-termen för in vitro fertilization användes för att bredda 

sökningen då olika stavningssätt inkluderas i sökresultatet, samt att artiklar med detta 

som huvudämne inkluderas i samma sökning. Ovan nämnda sökord kombinerades på 

olika sätt, och sökningar som resulterade i fynd av artiklar redovisas i en sökmatris 

nedan (Tabell 1).  

 

Tabell 1: Sökmatris  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artikelnr. 

i 

artikelmatr

is  

CINAHL & 

MEDLINE 

2010-09-20 

MeSH: Fertilization in 

vitro AND experience* 

AND  women 

Peer reviewed           

År 1990-2010 

27 5 3, 5, 7, 8, 9 

CINAHL & 

MEDLINE & 

Academic 

Search Elite 

2010-09-20 

Ivf treatment  AND 

interview* AND 

experience* AND 

women 

Abstract available  

Peer reviewed           

År 1990-2010 

7 3 2, 5, 7 

CINAHL & 

MEDLINE  

2010-09-20 

Ivf treatment AND 

women AND qualitative  

Abstract  available    

År 1990-2010 

11 1 6  

CINAHL & 

MEDLINE  

2010-09-20 

Ivf AND experience* 

AND women AND 

interview* 

År 1990-2010 32 6 1, 5, 6, 7, 8, 

9  

CINAHL & 

MEDLINE 

2010-09-20 

Infertility AND 

experience* AND 

Phenomenological 

Abstract  available 

Peer reviewed           

År 1990-2010 

22 3 4, 5, 7 
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Artikelmatrisen återfinns i Bilaga 1.  

 

Enligt Friberg (2006) kan man i många databaser avgränsa artikelsökningen för att 

endast få fram artiklar från vetenskapliga källor genom att endast söka efter artiklar 

som är ”peer-reviewed”. Samtliga sökningar har till en början gjorts med 

avgränsningarna ”abstract available” och ”peer-reviewed”. Under sökningens gång 

upptäcktes att i vissa fall hittades relevanta vetenskapliga artiklar med tillgängligt 

abstract utan dessa avgränsningar. Två av de funna artiklarna var således inte med 

avgränsningen ”peer-reviewed” (nummer 1 och 6), men de bedömdes ändå upprätthålla 

en vetenskaplig standard efter granskning med Röda Korsets Högskolas mall för 

granskning av vetenskapliga artiklar (Bilaga 2). Samtliga sökningar gjordes också till 

en början i databaserna CINAHL with full text, MEDLINE, AMED och Academic 

Search Elite. Dessa databaser valdes då de ansågs innehålla tidskrifter relevanta för 

arbetets syfte. Under datasökningens gång upptäcktes att endast CINAHL och 

MEDLINE, samt Academic Search Elite vid ett tillfälle, behövde användas för att hitta 

relevanta artiklar.   

 

En del artiklar förekom i flera av sökningarna via olika sökord. Samtliga abstract av 

sökningarnas 99 träffar lästes igenom och 9 artiklar som svarade på arbetets syfte samt 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut. Artikel nummer 1 i 

artikelmatrisen (Bilaga 1) var skriven på franska, men ett abstract till artikeln på 

engelska fanns tillgängligt.  

 

Sökningen kompletterades därefter med manuell sökning, vilket enligt Friberg (2006) 

innebär att ytterligare källor, som till exempel böcker och avhandlingar, används för att 

därigenom få fler förslag på artiklar. Här påträffades en kvalitativ artikel som var 

bifogad i en tryckt avhandling av Volgsten (2009), och som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna samt svarade på arbetets syfte. Det framkom att denna studie, av 

Volgsten, Skoog Svanberg och Olsson, var accepterad för publikation och den 

inkluderades därför i arbetet (artikel nummer 10 i artikelmatrisen, Bilaga 1).  
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5.4 Dataanalys 

Samtliga tio utvalda artiklar granskades enligt Röda Korsets Högskolas mall för 

granskning av vetenskapliga artiklar (Bilaga 2) och bedömdes upprätthålla en 

vetenskaplig standard.  

 

Analys av de insamlade artiklarna började med att alla artiklar läses igenom för att få en 

överblick och förståelse av insamlad data. Artiklarna sammanställdes även under 

analysens början i en matris, vilken grundades på en modell av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 84), för att systematiskt sammanställa och få en överblick av 

artiklarna (se Bilaga 1).  

 

En innehållsanalys gjordes på insamlad data. En innehållsanalys är enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ett arbetssätt där data på ett systematiskt och stegvist sätt bryts ner 

och ordnas för att lättare kunna se samband, skillnader och mönster för att slutligen 

kunna beskriva ett fenomen.  

 

Artiklarna analyserades enligt följande steg;  

 Identifiering av meningsbärande enheter,  

 Kondensering av de meningsbärande enheterna,  

 Utformning av kategorier,  

 Identifiering av centrala teman.  

Meningsbärande enheter togs ut ur samtliga artiklars resultat. Meningsbärande enheter 

beskrivs av Segesten (2006) som ”minsta beståndsdel av ett kvalitativt datamaterial” 

samt att ”nedbrytning i meningsbärande enheter möjliggör tematisering, kategorisering 

och annan databearbetning” (s. 76). De meningsbärande enheter som togs ut var ord, 

fraser och meningar som svarade på detta arbetets syfte; hur kvinnor upplever att 

genomgå IVF-behandling. Dessa meningsbärande enheter var således delar av 

resultatet av de kvalitativa studier som inkluderades i denna litteraturstudie. Då flera av 

studierna redovisade direkta citat från intervjuade kvinnor, angående upplevelsen av 

IVF-behandling, bestod en del av de meningsbärande enheterna av citat från dessa 

kvinnor. Antalet meningsbärande enheter som togs ut var totalt 315 stycken från alla tio 

artiklar. Dessa redovisas nedan i Tabell 2.  
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Tabell 2: Antal meningsbärande enheter per artikel 

Artikelnr. i 

artikelmatris:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Antal 

meningsbärande 

enheter: 

 

29 

 

28 

 

84 

 

8 

 

7 

 

53 

 

38 

 

24 

 

13 

 

31 

 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades till konkreta fraser där enhetens kärna 

tolkades och framkom. I detta moment översattes de engelska och franska 

meningsbärande enheterna till svenska kondenseringar. De kondenserade 

meningsbärande enheterna grupperades efter innebörd, oberoende av deras ursprung. 

Detta resulterade i 19 grupper. Varje grupp kodades till en fras som speglade gruppens 

innebörd. Grupperna parades i sin tur ihop till sju teman, där två av grupperna fick 

utgöra två separata teman och de resterande 17 blev sub-kategorier till fem av temana 

(se Tabell 3).  

6 ETISKA ASPEKTER 

Denna litteraturstudie utgår från annan litteratur och andra studier, vilket medförde att 

författarna till detta arbete innehöll ett kritiskt förhållningssätt till materialet som 

undersöktes. Då samtliga artiklar var skrivna på annat språk än svenska, försökte 

författarna till detta arbete översätta de på ett så korrekt sätt som möjligt. Forsberg och 

Wengström (2008) lyfter fram vikten av att göra etiska överväganden vid 

litteraturstudier när det gäller bland annat urval, då undersökningsfältet i detta fall är 

tidigare dokumenterad kunskap. Här undersöks, tillfrågas och analyseras litteraturen i 

stället för personer. Därav bör man som forskare vara medveten om att materialet redan 

är skrivet och eventuellt tolkat av andra. Samtliga artiklar som ingick i denna 

litteraturstudie redovisades för att visa resultatets ursprung samt för att detta resultat ska 

kunna granskas av andra på samma sätt. Alla resultat och fynd redovisades, både de 

som stödjer respektive inte stödjer denna litteraturstudies författares eventuella egna 

mening och åsikter.  
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7 RESULTAT 

Sju teman framkom av dataanalysen. Dessa teman svarar på hur kvinnor upplever att 

genomgå IVF-behandling, vilket är arbetets syfte. De sju temana, med respektive sub-

kategorier, presenteras nedan i en överskådlig tabell (Tabell 3), och beskrivs mer 

ingående i detta avsnitt. Temana presenteras utan inbördes ordning då varje unikhet i 

kvinnornas upplevelser beaktas. Citat från de analyserade artiklarna ges som exempel 

till sub-kategorierna för att nyansera det framtolkade resultatet.  

 

Tabell 3: Teman med sub-kategorier  

Tema:  Sub-kategorier: 

Tro på behandlingen Hopp. 

IVF-behandling ger tillfredsställelse. 

Att uthärda för ett syfte. 

Okunskap Ingen förstår. 

Brist på information från 

sjukvårdspersonal. 

Påverkan på vardagen Fysiska påfrestningar.  

Psykiska konsekvenser.  

Att aktivt dölja behandlingen.  

Behandlingen styr livet.  

Bemötande i relationer Stöd från närstående.  

Negativt bemötande från 

sjukvårdspersonal.  

Positivt bemötande från 

sjukvårdspersonal.  

Påverkan på förhållandet med partnern.  

Negativ hantering Sorg efter misslyckad behandling.  

Besvikelse.  

Att klandra sig själv efter misslyckat 

resultat.  

Svårigheter att ta till sig besked.  

Rädsla  

 

Väntan  
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7.1 Tro på behandlingen  

7.1.1 Hopp 

Temat hopp framkom genom att intervjuade kvinnor i artiklarna uttryckte att de kände 

hopp inför att IVF-behandlingen skulle lyckas (Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Denny, 

1993; Johansson & Berg, 2005; Peddie, van Teijlingen & Bhattacharya, 2005; Su & 

Chen, 2006; Volgsten, Skoog Svanberg & Olsson, in press), trots att de i flera fall var 

medvetna om de låga chanserna för att lyckas med behandlingen (Denny, 1993; Widge, 

2005).  

 

“I was confident that I was going to conceive.” (Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 

671) 

 

Ann stated that she knew that there was only a 1 10 chance of implantation, but 

believed that she would be that one. (Denny, 1993, s. 515) 

 

När tidigare moment i behandlingen hade varit framgångsrika blev kvinnorna ännu mer 

hoppfulla inför ett positivt resultat av behandlingen (Benjamin & Ha‟elyon, 2002; 

Denny, 1993; Johansson & Berg, 2005; Peddie et al., 2005; Peters, 2003; Widge, 

2005).  

 

”I have very positive feelings. We were told that the frozen sperm are in good 

condition.” (Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 671)  

 

7.1.2 IVF-behandling ger tillfredsställelse  

Kvinnorna upplevde att IVF-behandlingen gav tillfredsställelse, såsom starkare 

självförtroende (Johansson & Berg, 2005), och kände en glädje av att någonting gjordes 

för deras situation (Denny, 1993; Johansson & Berg, 2005; Volgsten et al., in press). 

Att genomgå behandlingen gav en känsla av att ha gjort sitt bästa (Denny, 1993; Su & 

Chen, 2006).  

 

”It gave great satisfaction to do it” (the IVF treatment). (Johansson & Berg, 

2005, s. 60) 

 

As Diane said, “I think you are sort of looking forward to knowing that you are 

actually getting somewhere”.  (Denny, 1993, s. 513) 
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“I have had IVF in so many hospitals! I think I have visited almost all the 

famous doctors in Taiwan! I have really done my best…” (Su & Chen, 2006, s. 

49) 

 

7.1.3 Att uthärda för ett syfte  

En del av kvinnorna uttryckte att delar av behandlingen var fysiskt och psykiskt 

smärtsamma, men att de genomgick detta ändå med tanke på chansen att få barn 

(Allard, Séjourné & Chabrol, 2007; Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Denny, 1993; Widge, 

2005). En del av kvinnorna uthärdade de svåra delarna genom att objektifiera sig själva 

(Benjamin & Ha‟elyon, 2002). 

 

…the women did not give much thought to the possible long-time effects of the 

drugs, even though some did suffer side-effects. Hormones were considered just 

part of the treatment, and side-effects as a price worth paying in order to have a 

baby. (Denny, 1993, s. 514)  

 

“c‟est difficile en fait… le traitement est lourd… on prend du poids… enfin moi 

je prends du poids quand je fais une FIV… les piqûres… les cuisses toutes 

bleues… mon mari aussi le vit mal parce qu‟il dit tu souffres pour avoir un 

enfant, je lui dis c‟est pas grave”. (”det är faktiskt svårt… behandlingen är tung… 

man går upp i vikt… eller i alla fall jag gick upp i vikt under behandlingen… 

injektionerna… låren är helt blåa… min man hade det också svårt, han sa du lider 

för att kunna få ett barn, jag svarade att det är ingen fara”.) (Allard et al., 2007, s. 

1012) 

 

”The body becomes a machine. A machine that is supposed to serve me.” 

(Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 674) 

 

7.2 Okunskap 

7.2.1 Ingen förstår  

Några kvinnor uttryckte att allmänheten och närstående inte förstod deras situation. I en 

artikel kände kvinnorna att de inte blev väl bemötta angående sin behandling, eller att 

de skulle bli skvallrade om och stigmatiserade (Peters, 2003).  

 

Participants believed that there was a stigma attached to their infertility 

and receiving treatment on IVF programmes, and that the general public 
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remained relatively uninformed, and therefore ill equipped to deal with 

issues surrounding it. (Peters, 2003, s. 260) 

 

Att andra inte förstår kände vissa av kvinnorna berodde på att andra människor inte 

visste vad att genomgå en IVF-behandling innebar (Denny, 1993; Peters, 2003; 

Volgsten et al., in press), och följden av detta blev att kvinnorna inte trivdes med att 

vända sig till utomstående angående sin behandling. Detta medförde i sin tur att 

kvinnorna upplevde en känsla av ensamhet i sin situation (Allard et al., 2007; Peters, 

2003).  

 

”no understanding at all, no, no one understands you, unless they have been 

through it… I have been so angry with everyone around me…” (Volgsten, 

2009, s. 13, Paper IV) 

 

”tu vis une journée où t‟es seule quoi… même si t‟es accompagnée avec ton 

mari… t‟es toujours seule… même si psychologiquement il a toujours été là 

[…] tu te sens seule, tu sais pas vers qui te tourner… enfin y‟a des moment où 

vraiment t‟es mal quoi […] et t‟as personne finalement… qui vient te tendre la 

main”. (”du har en dag då du är helt ensam ungefär… även om din man är 

med… du är alltid helt ensam… även om han alltid varit där med psykiskt stöd 

[…] så känner du dig ensam, du vet inte till vem du ska vända dig… det är 

stunder då du verkligen mår dåligt […] och du har inte någon… som kommer 

och håller din hand”.) (Allard et al., 2007, s. 1012)  

 

7.2.2 Brist på information från sjukvårdspersonal  

I artiklarna framkom att flera av kvinnorna kände att de inte hade fått tillräckligt med 

information angående behandlingen från kliniken och sjukvårdspersonal. Kvinnorna 

kände sig oinformerade angående behandlingens moment och biverkningar (Benjamin 

& Ha‟elyon, 2002; Denny, 1993; Imeson & McMurray, 1996; Peddie et al., 2005; 

Peters, 2003; Su & Chen, 2006; Volgsten et al., in press; Widge, 2005), samt även 

felinformerade angående behandlingens resultat och chanser. De upplevde att 

sjukvårdspersonalen gav dem falskt hopp om att behandlingen skulle lyckas (Peddie et 

al., 2005; Peters, 2003; Volgsten et al., in press). Vissa kvinnor uttryckte även att 

informationen från kliniken och vården inte var individuellt anpassad (Peddie et al., 

2005).  
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” Dr Y used to forget to tell me somethings. She mucked up my second IVF but 

the third time she was okay. No doctor will explain to you, or say „Don‟t worry‟ 

or tell you what is wrong, only very rarely…” (Widge, 2005, s. 229) 

 

”The staff in the clinic were sort of too positive I think. They sort of made you 

feel like this is really going to happen. They weren‟t negative at all. They made 

you feel real sure of yourself. You‟d hit rock bottom when it wasn‟t successful.” 

(Peters, 2003, s. 263) 

 

…information received appeared to be ‟generic‟ and not specific to them as an 

individual couple. (Peddie et al., 2005, s. 1946) 

 

7.3 Påverkan på vardagen  

7.3.1 Fysiska påfrestningar  

Det framkom att flera av kvinnorna upplevde fysiska påfrestningar orsakade av IVF-

behandlingen (Allard et al., 2007; Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Denny, 1993; Imeson 

& McMurray, 1996; Peters, 2003).  

 

”With some of the procedures you get heaps of pimples and you feel awful and 

you get fat…” (Imeson & McMurray, 1996, s. 1016) 

 

“It got difficult to find anywhere to put the next injection, and I got to the stage 

John had to drag me up the stairs because my muscles had seized from all these 

injections – that was hard.” (Denny, 1993, s. 514) 

 

“Because I had side effects (from the hormone treatment) I looked older. I just 

looked shit. I looked and felt like I‟d aged five years. Even my Mum said ”God 

you don‟t look good”. The last time I had the programme I had itchy skin like 

as if I had ants under my skin and I‟d wash my hair and I‟d have big clumps fall 

out.” (Peters, 2003, s. 261) 

 

7.3.2 Psykiska konsekvenser  

Kvinnornas upplevelse av psykiska konsekvenser av att genomgå IVF-behandling 

beskrevs, såsom emotionella svängningar (Allard et al., 2007; Denny, 1993; Peddie et 

al., 2005; Su & Chen, 2006), känslor av depression (Allard et al., 2007; Peddie et al., 

2005), oro (Allard et al., 2007; Denny, 1993), stress (Denny, 1993; Peddie et al., 2005; 

Volgsten et al., in press), samt att behandlingen var traumatisk att genomgå (Denny, 

1993; Peddie et al., 2005; Su & Chen, 2006; Volgsten et al., in press). (Uttrycken 
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”emotionella svängningar”, ”känslor av depression”, ”oro”, ”stress”, samt 

”behandlingen var traumatisk att genomgå” fetmarkerades för att underlätta för 

läsaren att läsa meningen).  

 

”I found it very traumatic and would not go through it again”. (Denny, 1993, s. 

516) 

 

“The physical side of things I can put up with, and I think I can put up with 

quite a bit of stress, but it‟s got the better of me before now”. (Denny, 1993, s. 

515) 

 

”la FIV, c‟est plein d‟émotions différentes, on peut monter très haut dans la 

vague mais on peut aussi descendre très bas dans la vague”. (“IVF, det är fullt 

av olika känslor, man kan lyftas väldigt högt på en våg, men också sjunka 

väldigt djupt under vågen”.) (Allard et al., 2007, s. 1013) 

 

7.3.3 Att aktivt dölja behandlingen  

Flera av artiklarna beskrev att kvinnorna inte önskade att deras omgivning skulle få 

reda på att kvinnorna genomgick IVF-behandling och att de därför medvetet försökte 

dölja sin behandling och reaktioner av den (Peddie et al., 2005; Peters, 2003; Volgsten 

et al., in press), bland annat på grund av att allmänheten kunde vara dömande och 

okänslig för kvinnornas känslor (Peters, 2003).  

 

Many were unable or unwilling to share their concerns and anxieties with close 

family and friends, distancing themselves from potential support networks. 

(Peddie et al., 2005, s. 1947) 

 

Members of society were often judgmental and insensitive to these women‟s 

feelings. Participants therefore attempted to keep their fertility treatment a 

secret. (Peters, 2003, s. 260) 

 

7.3.4 Behandlingen styr livet  

Många av de intervjuade kvinnorna uttryckte att IVF-behandlingen tar en väldigt stor 

plats i vardagen i form av tid och ansträngning. Kvinnorna upplevde att behandlingen 

styrde livet genom att allting annat fick anpassas kring behandlingen (Allard et al., 

2007; Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Denny, 1993; Peddie et al., 2005; Peters, 2003; Su 
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& Chen, 2006). På grund av detta påverkades arbetslivet och det sociala livet negativt 

(Allard et al., 2007; Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Peddie et al., 2005; Peters, 2003).  

 

…”You‟ve got to live the treatment for that month. You can‟t get away 

from it, there is no getting away from it.” (Denny, 1993, s. 514) 

 

The participants understood they were required to prioritize the treatment 

over other activities. (Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 673) 

 

“I was so drained throughout treatment and never felt sociable. We had a 

great social life before IVF and a part of me wanted that back so badly”. 

(Peddie et al., 2005, s. 1947) 

 

En del av kvinnorna beskrev att de ansträngde sig för att inte låta behandlingen ta över 

livet (Denny, 1993).  

 

…”I didn‟t feel I could give up my job because then your mind is totally on the 

hospital and getting pregnant.” (Denny, 1993, s. 513) 

 

7.4 Bemötande i relationer  

7.4.1 Stöd från närstående  

En upplevelse av stöd från sin omgivning och sina närstående framkom, och detta 

upplevdes som positivt (Denny, 1993; Imeson & McMurray, 1996; Su & Chen, 2006).  

 

Most women found that employers and colleagues were sympathetic to the 

demands of IVF… (Denny, 1993, s. 513) 

 

”During the treatments, my husband gave me the injections every day. He 

showed empathy for my suffering during medical procedures…” (Su & Chen, 

2006, s. 49) 

 

“I like him to be physically there for the procedures and treatments. He had a 

big buzz out of seeing the ultrasound, seeing the egg, the follicles”. (Imeson & 

McMurray, 1996, s. 1017) 
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7.4.2 Negativt bemötande från sjukvårdspersonal  

Ett negativt bemötande från sjukhuspersonal och kliniken upplevdes av flera av 

kvinnorna, och de kände sig dåligt bemötta. En känsla av obehag, obekvämhet och brist 

på hänsyn under vissa av behandlingens moment upplevdes (Benjamin & Ha‟elyon, 

2002; Peters, 2003), vården var inte individualiserad och vårdpersonal saknade ofta 

empati (Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Imeson & McMurray, 1996; Peddie et al., 2005; 

Peters, 2003; Volgsten et al., in press), brist på kontinuerlig personal då kvinnorna hade 

fått träffa flera olika läkare under sin behandling (Peddie et al., 2005; Peters, 2003; 

Volgsten et al., in press), samt brist i tid i vården och en känsla av att sjukvårdspersonal 

inte hade tid (Peddie et al., 2005).  

 

”I was most disturbed by having to lie down and having to keep my legs spread 

apart. Being fully naked, feeling that all my intimate body parts were exposed 

to all these doctors standing there, staring at me and pushing their fingers into 

me, this was the most disgusting feeling. I felt like an experimental instrument 

of theirs…” (Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 674) 

 

Complains regarding a lack of individualised care were substantiated with 

instances where participants felt worthless, humiliated, rushed and ignored. 

(Peters, 2003, s. 263) 

 

”Every day you have a different nurse, and I think they don‟t understand what 

we are going through. They are just there to give us injections.” (Peters, 2003, 

s. 263)  

 

…many commented on the apparent ‟rush‟ of the doctor to end the 

consultation… (Peddie et al., 2005, s. 1948) 

 

7.4.3 Positivt bemötande från sjukvårdspersonal  

En del av kvinnorna hade upplevt positivt bemötande från sjukvårdspersonal under 

behandlingen genom stöd, bra kommunikation och visad medkänsla (Peddie et al., 

2005) samt bra omhändertagande (Denny, 1993). Ett förtroende för läkaren under IVF-

behandlingen uttrycktes även (Benjamin & Ha‟elyon, 2002).  

 

…feelings of satisfaction with communication whilst attending the clinic… 

(Peddie et al., 2005, s. 1948) 
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…”I‟ve been looked after well, nothing sort of worries me on that side.” 

(Denny, 1993, s. 514)  

 

“I used to throw my body on the gynecological chair in a kind of trust. A blind 

trust.” (Benjamin & Ha‟elyon, 2002, s. 672) 

 

7.4.4 Påverkan på förhållandet med partnern  

Kvinnornas upplevelse av hur IVF-behandlingen påverkade deras förhållande med sin 

partner belystes i artiklarna genom att bland annat sexlivet påverkades negativt 

(Volgsten et al., in press; Widge, 2005). Även negativa påfrestningar på förhållandet 

orsakat av psykiska, emotionella och finansiella påfrestningar från behandlingen 

framkom (Peddie et al., 2005; Volgsten et al., in press), samt motgångar i förhållandet 

efter misslyckad IVF-behandling. En del av kvinnorna upplevde att förhållandet 

påverkades positivt av IVF-behandlingen genom att förhållandet stärktes (Denny, 1993; 

Volgsten et al., in press).  

 

Everyday life and sexual relations are also affected by the stress of the 

treatment. Couples found it difficult to cope with their sexual lives being 

dictated by the requirement of the treatment. In the context of the already 

disturbed marital and familial context resulting from childlessness, the process 

of undergoing IVF makes sex both rare and very mechanical. (Widge, 2005, s. 

230)  

 

Financial pressure and the need to balance the conflicting demands of IVF, with 

those of an everyday social and professional life, caused frequent conflict 

within the marital relationship. (Peddie et al., 2005, s. 1947) 

 

…the relationship with their partner had been strengthened in a critical 

situation. (Volgsten, 2009, s. 11, Paper IV) 

 

7.5 Negativ hantering  

7.5.1 Sorg efter misslyckad behandling  

Sorg efter misslyckad IVF-behandling upplevdes av flera av kvinnorna i artiklarna 

(Allard et al., 2007; Johansson & Berg, 2005; Peddie et al., 2005; Su & Chen, 2006; 

Volgsten et al., in press), och att ett sådant negativt resultat var svårhanterligt (Allard et 

al., 2007; Denny, 1993; Peddie et al., 2005; Su & Chen, 2006). Denna sorg beskrevs 
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som en annorlunda typ av sorg då man inte har något att minnas (Denny, 1993) eller 

som att mista någon närstående. Självmordstankar förekom även under sorgen efter ett 

misslyckat resultat (Volgsten et al., in press).  

 

“When I had a negative test no one could have prepared me for how devastated 

I was going to feel. I just screamed and cried and was desperately upset, and I 

wasn‟t prepared that I was going to be that upset.” (Denny, 1993, s. 515) 

 

…“Having the IVF treatment once was so terrible! The feeling of failure was so 

painful!...” (Su & Chen, 2006, s. 50) 

 

…”this is a different type of grieving, you‟ve got nothing to remember what 

you are grieving for and it is devastating.” (Denny, 1993, s. 516) 

 

7.5.2 Besvikelse  

Besvikelse yttrades i artiklarna genom att kvinnorna upplevde initialt ett hopp inför 

IVF-behandlingens möjligheter att lyckas, vilket sedan blev till besvikelse när 

behandlingen inte gav det resultat som önskades, eller misslyckades (Allard et al., 

2007; Benjamin & Ha‟elyon, 2002; Denny, 1993; Johansson & Berg, 2005; Peddie et 

al., 2005; Peters, 2003; Su & Chen, 2006).  

 

”c‟est la chute parce que là on y croit vraiment… et… c‟est d‟un grand bonheur 

à une tristesse… ça fait très mal.” (“det är ett fall eftersom man tror verkligen 

på det… och… det går från lycka till sorg… det gör ont.”) (Allard et al., 2007, 

s. 1012) 

 

Being Let Down encapsulated the disappointment felt by participants when IVF 

cycles proved fruitless. As with all disappointment, these feelings were 

preceded with hope that this avenue of treatment would assist them in achieving 

the goal of pregnancy and subsequent motherhood. (Peters, 2003, s. 263) 

 

7.5.3 Att klandra sig själv efter misslyckat resultat  

Det framkom i artiklarna att vissa av kvinnorna skuldbelade sig själva efter ett 

misslyckat resultat av behandlingen och att de själva kände sig misslyckade (Allard et 

al., 2007; Denny, 1993; Peters, 2003; Volgsten et al., in press). 

 



 

26 

There was sometimes a feeling of guilt along with the grief when a pregnancy 

did not occur. Women wondered whether they had done anything to prevent the 

embryos implanting, or even subconsciously rejected them. Mary wondered 

whether something within her had sent them out. „You feel responsible for 

rejecting these embryos‟. (Denny, 1993, s. 516) 

 

…”I think you paint a bad picture of yourself…more than you should have 

done…so under the treatment I felt lousy…” (Volgsten, 2009, s. 9, Paper IV) 

 

7.5.4 Svårigheter att ta till sig besked  

Några av kvinnorna hade haft svårigheter att ta till sig negativa besked angående 

behandlingen, antingen för att fokus redan var på nästa cykel av behandling (Volgsten 

et al., in press) eller på grund av oviljan att inse. Vissa av kvinnorna upplevde också 

svårigheter att inse ett positivt resultat av behandlingen (Denny, 1993).  

 

Not allowing oneself to grieve, to ignore grief and just continue with the next 

treatment… (Volgsten, 2009, s. 9, Paper IV) 

 

…it took a long time before she could really believe she was pregnant. (Denny, 

1993, s. 516) 

 

7.6 Rädsla  

En känsla av rädsla upplevdes av kvinnorna i artiklarna inför behandlingen och dess 

moment (Allard et al., 2007; Denny, 1993), inför att behandlingen skulle misslyckas 

(Allard et al., 2007; Denny, 1993; Peters, 2003), för att ångra sig efter att ha tagit 

beslutet att avsluta behandlingen (Denny, 1993), samt rädsla för att påbörja 

behandlingen på grund av kultur och religion (Peters, 2003).  

 

”I was trying other things first, because I did feel scared about IVF.” (Denny, 

1993, s. 513) 

 

They worried about the impact various factors may have on the outcome of 

treatment, often to the extent of not wanting to walk or being afraid to go to the 

toilet after an embryo transfer, fearing that the embryo would “fall out”. (Peters, 

2003, s. 262) 
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“If the hospital told me to stop I could accept that, but I can‟t make the decision 

myself. I think it‟s the fear that [in the future] I might say I should have carried 

on and I gave up too soon.” (Denny, 1993, s. 516) 

 

7.7 Väntan  

Väntan som en del av IVF-behandlingen framkom i artiklarna genom att kvinnorna 

upplevde väntan på besked och resultat som svårt, stressfullt, påfrestande och orosfullt 

(Allard et al., 2007; Denny, 1993). Denna väntan fanns i olika delar av behandlingen.  

 

”You are sort of on a knife edge. You go into hospital and have the eggs taken 

out and then the sperm‟s mixed and you have got a 48-hour wait which is 

horrendous. You hang fire and hope for the best.” (Denny, 1993, s. 515) 

 

”on attendait les résultats de l‟évolution des embryons et là c‟était pire parce 

que là, on pouvait vraiment rien faire… on était complètement… euh… 

spectateur, on ne pouvait rien faire, les embryons, ils étaient au labo et nous de 

l‟autre côté… là… c‟est encore plus difficile parce que l‟on se dit: ”on est 

vraiment… pas du tout responsable de ce qui se passe, pas du tout maître de la 

situation…””. (“man väntar på resultaten av utvecklingen av embryon och det 

var det värsta eftersom då kunde man verkligen inget göra… man var helt… 

åskådare, man kunde inget göra, embryona var på laboratoriet och vi var på 

andra sidan… det är ännu svårare då man inser att man inte över huvud taget är 

ansvarig för vad som sker, ingen kontroll alls över situationen…”) (Allard et 

al., 2007, s. 1012)  
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8 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras litteraturstudiens metod samt dess resultat. I 

resultatdiskussionen finnes underrubriken livsvärldsperspektiv, där resultatet diskuteras 

mot denna litteraturstudies teoretiska referensram; livsvärldsperspektivet.  

8.1 Metoddiskussion 

Arbetets resultat har tagits fram genom en litteraturstudie med en innehållsanalys, 

vilket var lämpligt för arbetets syfte, att beskriva ett fenomen (Forsberg & Wengström, 

2008), i detta fall kvinnors upplevelser av att genomgå IVF-behandling. Författarna till 

detta arbete inser att det finns en viss komplexitet i att göra en innehållsanalys, då 

kvinnornas upplevelser av att genomgå IVF-behandling ska tolkas till teman, och 

redovisas på ett sätt som speglar upplevelserna så som de upplevdes.  

 

Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien hade en kvalitativ metod med intervjuer 

av ett antal kvinnor angående IVF-behandling. Artiklarna innehöll direkta citat från de 

intervjuade kvinnorna i resultatet, men mängden citat skiljde sig åt. Det var svårt att se 

till varje kvinnas unika upplevelse av att genomgå IVF-behandling då det endast fanns 

redovisat fragment av kvinnornas uttalanden i form av citat. Denna litteraturstudies 

resultat grundar sig på upplevelser som redan blivit tolkade i artiklarna.  

 

Artiklarna i denna litteraturstudie berörde kvinnors upplevelse av IVF-behandling, men 

under olika omständigheter. Artiklarnas syfte skiljde sig därför åt. Två av artiklarna 

hade som syfte att undersöka upplevelsen av barnlöshet efter misslyckad IVF-

behandling (Johansson & Berg, 2005 och Volgsten et al., in press). Två artiklar 

undersökte upplevelsen hos kvinnor efter misslyckad IVF-behandling (Peters, 2003 och 

Su & Chen, 2006). En artikel undersökte kvinnors beslutsfattande angående att avsluta 

sin IVF-behandling (Peddie et al., 2005), samt en artikel belyste kvinnors upplevelse av 

IVF-behandling med fokus på smärta (Benjamin & Ha‟elyon, 2002). Artikeln av 

Imeson och McMurray (1996) hade som syfte att undersöka pars upplevelse av 

pågående IVF-behandling, men här kunde kvinnans upplevelser särskiljas från 

mannens. Trots att dessa artiklars syften skiljde sig från denna litteraturstudies syfte 

kunde meningsbärande enheter urskiljas som berörde kvinnors upplevelse av att 
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genomgå IVF-behandling. De resterande tre artiklarna (Allard et al., 2007; Denny, 

1993; Widge, 2005) hade syftet att undersöka kvinnors upplevelse av IVF-behandling.  

 

Studierna som användes utfördes i olika länder (Frankrike, USA, England, Australien, 

Sverige, Storbritannien, Taiwan, och Indien). Därav var de intervjuade kvinnornas 

ursprung från olika länder och olika kulturer. Detta har författarna till detta arbete inte 

tagit hänsyn till i analysen, men är medvetna om att detta kan påverka kvinnornas 

upplevelser.  

 

Att det kvalitativa materialet hade sitt ursprung i flera olika länder och kulturer medför 

att litteraturstudiens resultat inte är överförbart till alla samhällen där kvinnor genomgår 

IVF-behandling, eftersom infertilitet och IVF-behandling betraktas och upplevs väldigt 

olika beroende på vilket land och vilket kulturellt perspektiv som beaktas.   

 

Även åldrarna hos de intervjuade kvinnorna i artiklarna skilde sig mycket åt, vilket kan 

påverka kvinnors upplevelse av IVF-behandling, exempelvis beroende på hur många år 

man har möjlighet att genomgå IVF-behandling. Kvinnornas ålder beaktades inte heller 

i analysen. 

 

Under arbetets gång upptäcktes svårigheten med att förbise sin förförståelse om ett 

fenomen, då kvinnors upplevelser av IVF-behandling sågs som övervägande negativa 

när en del av artiklarna hade lästs igenom. Det upplevdes som svårt att bibehålla den 

öppenhet som Dahlberg och Drew (1997) beskriver att man bör inneha inför materialet. 

Dahlberg (2003) beskriver det komplexa med att förbise sin förförståelse då forskaren 

hela tiden bör reflektera över sin förförståelse och dess inflytande på forskningen.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet att beskriva hur kvinnor upplever processen att genomgå IVF-behandling 

besvarades genom sju teman; Tro på behandlingen; Okunskap; Påverkan på vardagen; 

Bemötande i relationer; Negativ hantering; Rädsla, samt Väntan. Temanas sub-

kategorier förtydligar temanas innebörd. Resultatet som framkom i denna 

litteraturstudie överensstämmer med många andra studiers resultat, vilka nämns nedan, 

av hur kvinnor upplever att genomgå IVF-behandling.  
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Enligt Hreinsson et al. (2005) ser många par IVF-behandling som en sista chans att få 

biologiska barn, och behandlingen är därav hoppingivande för dessa par. En kvantitativ 

studie av Hammarberg, Astbury och Baker (2001) påvisar att en vilja att pröva allt för 

att få ett barn var en stark drivkraft för kvinnor att påbörja IVF-behandling. Kvinnorna 

upplevde att de måste genomgå en IVF-behandling för att försäkra sig om att de prövat 

samtliga metoder som kan leda till graviditet. Detta visar på en tro på att behandlingen 

ska ge ett lyckat resultat, vilket var ett tema som framkom i denna litteraturstudie 

(temat ”tro på behandlingen”).   

 

Vikten av stöd från närstående under IVF-behandlingen belystes under temat 

”bemötande i relationer”. En kvantitativ studie av Baik Seok och Beong Jun (2000) 

visar att kvinnor som upplevde stöd av sin man under IVF-behandlingen uppvisade en 

lägre nivå av oro och depression. I resultatet framkom att kvinnor upplevde brister i 

sjukvårdspersonalens bemötande och information, vilket upplevdes som negativt. 

Hreinsson et al. (2005) hävdar att det är av stor vikt att vårdpersonal bemöter paren 

under en IVF-behandling på ett sätt så att de kan gå stärkta ut ur behandlingen, oavsett 

behandlingens resultat. Detta visar på vårdpersonalens ansvar under processen, där 

paren behöver mötas av lyhördhet, respekt, delaktighet och kunskap.  

 

En kvantitativ studie av Holter, Anderheim, Bergh och Möller (2006) lyfter att par som 

fått ett misslyckat resultat av IVF-behandling upplevde ett sämre emotionellt 

välmående än tidigare. Volgsten, Ekselius, Poromaa och Svanberg (2010) fann i sin 

kvantitativa studie att ett negativt resultat av IVF-behandling var associerat till 

depression och/eller ängslan hos kvinnor. Denna litteraturstudie visar på ett liknande 

resultat under sub-kategorin ”sorg efter misslyckad behandling”, i temat ”negativ 

hantering”, där det belystes att ett negativ resultat var svårhanterligt.  

 

Det framkom att upplevelsen av väntan under olika delar av behandlingen var både 

svårt, stressfullt, påfrestande och orosfullt, vilket redovisas i temat ”väntan”. I andra 

studier belyses känslan av väntan främst under slutet av behandlingen i väntan på 

resultatet. En kvantitativ studie av Boivin et al. (1998) visar på ett samband mellan 

gången tid under IVF-behandling och oro samt optimism, där det framgår att kvinnor 

upplever ökad oro samt minskad optimism tiden efter embryo-överföringen och innan 

resultatet. Även en studie av Goacher (1995) visar på att par som genomgår IVF-
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behandling upplever väntan på besked om resultat efter embryo-överföring som det 

mest stressfulla under behandlingen. Hammarberg et al. (2001) belyser att den 

emotionella stressen under IVF behandling, såsom att vänta på resultat, är svårare att 

hantera än fysiska påfrestningar under undersökningar och behandling för kvinnan.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie kan ha påverkats av hur artiklarnas resultat har 

framställts. Som nämnt i metoddiskussionen har de intervjuade kvinnornas upplevelser 

redan tolkats och redovisats av artiklarnas författare på ett sätt som kan ha valts att 

vinklats. Artiklarnas författare kan i sitt resultat ha valt att lägga fokus på något som får 

till följd att andra delar av kvinnornas upplevelser läggs åt sidan och inte redovisas. 

Exempelvis ansågs artikeln av Benjamin och Ha‟elyon (2002) ha ett fokus på fysisk 

smärta under IVF-behandling, vilket kan ge sken av att fysisk smärta tog upp en större 

del av kvinnors upplevelse av behandlingen än vad det egentligen gjorde. Detta kan i 

sin tur ha medfört att andra, kanske positiva, upplevelser av behandlingen inte 

redovisades.  

 

Många delar av resultatet anses påverka varandra och går hand i hand, vilket riskerar att 

förbises när resultatet har delats upp i så många sub-kategorier. Exempelvis kan sub-

kategorin ”besvikelse” påverkas av ”brist på information från sjukvårdspersonal” och 

”hopp”.  Besvikelse upplevdes när behandlingen inte gav det resultat som förväntades 

eller önskades. Förväntningen på ett lyckat resultat kan ha uppkommit av hopp inför 

behandlingen eller av att sjukvårdspersonal gett falskt hopp om att behandlingen skulle 

lyckas. ”Att aktivt dölja behandlingen” kan vara till följd av att ”ingen förstår”.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie bör ej betraktas som generaliserbart för kvinnor som 

genomgår IVF-behandling eftersom studien byggde på kvalitativt material som 

baserades på intervjuer med ett visst antal kvinnor. Friberg (2006) menar att ett 

kvalitativt resultat skildrar unika upplevelser av ett fenomen och redovisar en 

sammansatt kunskap som kan ge ökad förståelse för fenomenet med hjälp av dessa 

unika upplevelser.  

 

8.2.1 Livsvärldsperspektiv  

Litteraturstudiens resultat visar genom temat ”påverkan på vardagen” att IVF-

behandlingen inverkar på kvinnornas hela liv. Behandlingen erfars således av 
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kvinnorna som ett fenomen som påverkar hela deras livsvärld. Resultatet antyder att 

allting som erfars och upplevs av kvinnan under tiden IVF-behandlingen pågår 

påverkas av upplevelserna av denna behandling. Enligt Dahlberg (2003) innefattar 

livsvärlden varken den värld som finns utanför subjektet eller endast subjektet, utan 

relationen däremellan. Ett livsvärldsperspektiv är därför av stor betydelse för att få en 

ökad förståelse för kvinnor som genomgår IVF-behandling.  

 

De intervjuade kvinnornas upplevelser av IVF-behandling är ej mätbart, utan resultatet 

bör ses som en skildring av kvinnornas egna unika berättelser där varje unikhet är lika 

viktig och bör beaktas. Dahlberg (2003) betonar att människans upplevelse av ett 

fenomen ej är mätbart då upplevelsen ej finns konkret i verkligenheten. Att se ett 

fenomen ur ett livsvärldsperspektiv innebär således att se till människans egna unika 

berättelse.  

 

Personer i de intervjuade kvinnornas omgivning verkade av resultatet inte ha ett 

livsvärldsperspektiv inför kvinnornas situation i IVF-behandlingen. Detta framkom 

genom en brist i förståelse för kvinnornas situation och upplevelse under behandlingen 

i temana ”okunskap” och ”bemötande i relationer”. Wiklund (2003) beskriver livsvärld 

som den verklighet människan lever i, men denna är icke synonym med den materiella 

världen, utan innebär hur människan upplever världen från sin kropp. Allt som en 

individ möter erfars unikt i hennes livsvärld. Enligt författarna till detta arbete bör det 

alltså beaktas av kvinnornas omgivning och närstående att behandlingen som dessa 

kvinnor genomgår upplevs unikt av kvinnorna i deras livsvärld, och bemötandet av 

dessa kvinnor bör anpassas efter detta. Resultatet visar dock att kvinnornas omgivning 

och närstående i vissa fall inte hade satt sig in i kvinnornas upplevelser och livsvärld. 

Hade omgivningen satt sig in i kvinnans livsvärld så hade de förmodligen fått bättre 

förståelse och därav visat mer empati för kvinnans situation, och kvinnans upplevelse 

av att genomgå behandlingen hade kanske påverkats till det bättre. I de fall som 

kvinnornas närstående visade stöd i hennes situation framkom positiva reaktioner från 

kvinnorna i resultatet.  

 

Enligt Dahlberg (2003) är det som vårdpersonal viktigt att ha förmågan att istället för 

att uppfatta ett provresultat som enbart ett objektivt siffervärde, se det som något som 

upplevs unikt av patienten och påverkar dennes livsvärld. Moment och provresultat 
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under en behandling kan därav påverka en patients livsvärld mer än fysiskt och kliniskt. 

Varje del under en IVF-behandling är således viktig att betrakta som en unik upplevelse 

för patienten. Resultatets sub-kategorier ”brist på information från sjukvårdspersonal”, i 

temat ”okunskap”, och ”negativt bemötande från sjukvårdspersonal”, i temat 

”bemötande i relationer”, tyder på att sjukvårdspersonalen under IVF-behandlingen 

brast i att se patienterna ur ett livsvärldsperspektiv. Att vissa av kvinnorna upplevde 

brist på information från sjukvårdspersonal visar på att vårdarna inte hade förstått 

följden av hur kvinnans livsvärld skulle påverkas av behandlingen. På grund av detta 

kände sig kvinnorna oförberedda inför hur behandlingen skulle komma att påverka 

deras situation. Vården visade sig i vissa fall inte vara individualiserad, vilket tyder på 

att hänsyn inte togs till att behandlingens moment påverkade kvinnornas livsvärld 

individuellt och unikt. Kvinnornas upplevelse av obehag, obekvämhet och brist på 

hänsyn från personal under vissa av behandlingens moment tyder på att 

sjukvårdspersonalen inte hade ett livsvärldsperspektiv, då hänsyn inte togs till 

kvinnornas unika situation. I ett livsvärldsperspektiv inom vården är det enligt 

Dahlberg (2003) viktigt med öppenhet för patientens perspektiv för att kunna fånga 

patientens unika och oförutsägbara upplevelse. Utan denna öppenhet är det lätt för 

vårdaren att tolka patientens upplevelse enligt vårdarens förförståelse. Detta kan leda 

till ett rutinmässigt bemötande, vilket enligt resultatet inte upplevs som positivt. 

Sjukvårdspersonal bör därför genomgå utbildning om att inneha ett livsvärldsperspektiv 

i vården och sedan alltid försöka reflektera över det egna perspektivet i vårdsituationer.  

 

Dahlberg och Drew (1997) belyser vikten av öppenhet i en livsvärldsansats. Denna 

öppenhet innebär att; vara öppen för världen och hur den upplevs av någon annan, ha 

förmågan att kunna bli överraskad, låta den utforskade lära den som utforskar om sin 

värld, samt kunna utforska en människas upplevelser utan att påverkas av egna 

förutfattade meningar. Det är därav viktigt att kvinnornas omgivning och 

sjukvårdpersonalen innehar en sådan öppenhet för att förstå hur kvinnorna upplever 

IVF-behandlingen, och således ge bästa möjliga stöd och vård.  

 

Dahlberg et al. (2008) förklarar att en människa aldrig kan vara helt förutsättningslös 

utan alltid bär med sig någon form av förförståelse. Man måste därför vara medveten 

om sin förförståelse när man skall utforska och förstå en företeelse, så att förförståelsen 

inte påverkar skildringen av individens upplevelse av fenomenet. Författarna till detta 
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arbete förmodar att sjukvårdspersonal inom IVF-behandling innehar kunskaper om 

behandlingen samt har erfarenhet inom området, vilket kan bidra till att behandlingens 

moment utförs på rutin. Sjukvårdspersonal bör förbise sin förförståelse, och varje 

patient och situation bör försöka mötas med öppenhet för att kunna se till patientens 

livsvärld. Förmodligen har även allmänheten någon form av förförståelse inför kvinnor 

som genomgår IVF-behandling, då det visade sig i resultatet att kvinnorna upplevde att 

deras omgivning inte förstod deras situation och en rädsla för stigmatisering uttrycktes 

under temana ”okunskap” och ”rädsla”. Allmänheten bör därför försöka lägga sin 

förförståelse åt sidan och möta kvinnornas upplevelser med öppenhet för att kvinnorna 

ska känna sig tryggare med att vara öppna med sin situation.  

 

Av resultatet framkom temat ”tro på behandlingen” vilket tyder på att kvinnorna 

genomgick behandlingen för ett syfte (att bli gravida). Det är av vikt att inte förringa 

kvinnans vilja att genomgå behandlingen. Kvinnans omgivning bör därav ta hänsyn 

till detta syfte och se till hela kvinnans livsvärld, istället för att endast uppmärksamma 

det som är tydligt synligt för stunden, till exempel fysisk eller psykisk påfrestning. 

Omgivningen bör även ha förståelse för kvinnans vilja att genomgå behandlingen för 

att inte riskera att kränka kvinnan i hennes val genom att endast uppmärksamma det 

synliga.  

8.3 Slutsatser 

Att inneha ett livsvärldsperspektiv inför kvinnor som genomgår IVF-behandling är för 

kvinnornas omgivning, inkluderat sjukvårdspersonal, viktigt, då detta kan ge ökad 

förståelse för varje kvinnas unika situation och upplevelser. På så sätt kan dessa 

kvinnor få bättre stöd från omgivningen under behandlingen, vilket kan ge kvinnorna 

bättre upplevelser av att genomgå behandlingen.  

 

Kvinnornas upplevelser av IVF-behandling i resultatet ansågs vara övervägande 

negativt präglade. Många av de negativa upplevelserna i resultatet skulle kunna 

förebyggas av förbättring av information samt bemötande från sjukvårdspersonal. 

Genom att förbättra allmänhetens kunskap om IVF-behandling och därav öka 

förståelsen för de kvinnor som genomgår IVF-behandling, skulle ”att aktivt dölja 

behandlingen” samt ”ingen förstår” inte behöva ta en stor del av kvinnors upplevelse av 

behandlingen. Detta skulle också kunna förbättra stödet från närstående och 
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allmänheten till kvinnorna. Förbättring av ”brist på information från sjukvårdspersonal” 

och av ”negativt bemötande från sjukvårdspersonal” skulle kunna förebygga 

”besvikelse” och ”att klandra sig själv” till följd av misslyckad behandling, och 

”rädsla”, samt ge bättre förutsättningar att hantera ”sorg efter misslyckad behandling”.   

 

Trots att kvinnornas upplevelser i resultatet ansågs vara övervägande negativa, 

uppfattades att temat ”tro på behandlingen” var centralt för kvinnorna som genomgick 

IVF-behandling, då behandlingen genomgicks för ett syfte trots de negativa 

upplevelserna. Behandlingen var frivillig och något som kvinnorna hade valt, och 

kunde välja att avsluta. Drivkraften att bli gravid måste därför ha varit så pass stark att 

den vägde över behandlingens negativa upplevelser.  

8.4 Klinisk betydelse 

Resultatet är som redan nämnt inte generaliserbart eller överförbart, men förtydligar 

vikten av sjukvårdspersonalens bemötandes betydelse för kvinnor som genomgår IVF-

behandling, då detta tog en stor del av kvinnornas upplevelser av behandlingen. 

Sjukvårdspersonal kan genom resultatet få en djupare förståelse för en del kvinnors 

upplevelser av att genomgå IVF-behandling och genom detta reflektera över sitt eget 

bemötande av kvinnor som genomgår samma behandling. Arbetet lyfter även vikten av 

att inneha ett livsvärldsperspektiv inom vården av dessa kvinnor. Detta kan bidra till att 

bemötandet av dessa kvinnor förbättras, och genom det kan kvinnors upplevelser av 

behandlingen förbättras.  

 

Då resultatet visade tydliga brister i informationen från sjukvårdspersonal till kvinnorna 

angående behandlingen bör informationen angående behandlingens alla delar och 

moment till berörda kvinnor förbättras. Informationen som bör förbättras är gällande 

behandlingens biverkningar, utsikter att behandlingen lyckas, vad som kan förväntas 

både kliniskt och känslomässigt, samt förbättring av individuellt anpassad information. 

Resultatet antyder vilka delar av IVF-behandlingen som upplevs som svåra att 

genomgå, vilket skulle kunna användas som vägledning för att förbättra omvårdnaden 

av kvinnor som genomgår behandlingen.  
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8.5 Förslag på vidare forskning 

Det upptäcktes under datainsamlingen att det endast fanns ett fåtal kvalitativa studier på 

kvinnors upplevelser av pågående IVF-behandling. Fler sådana studier skulle kunna 

medföra en bättre förståelse för kvinnors upplevelse av behandlingen, och fler studier 

från liknande samhällen kan ge studier bättre överförbarhet. De studier som fanns var 

från flera olika länder och typer av samhällen, vilket gör det svårt att få en större bild av 

upplevelser hos kvinnor från samma förutsättningar.  
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Intervjuerna 

transkriberades 

och analyserades 

till 5 teman. 

6 kvinnor. Teman som framkom av intervjuerna var: 

hålla hemligheter, varför jag?, prova olika 

vägar, missförstå, samt att bli besviken. 

8.  Su, T., Chen, Y.   

(2006) 

Taiwan 

Transforming Hope: 

The Lived Experience 

of Infertile Women Who 

Terminated Treatment 

Utforska den levda 

upplevelsen hos 

infertila kvinnor 

som efter 

Data insamlades 

genom 

telefonintervjuer, 

och analyserades 

24 kvinnor, 

som hade 

upplevt 

misslyckad 

Temat som framkom av insamlad data var 

”att omvandla hopp”. Detta tema 

inkluderade tre kategorier; acceptera 

infertilitetens innebörd, erkänna 
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Nr. Författare 

(År)  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

After in Vitro 

Fertilization Failure.  

misslyckad in vitro 

fertilisering (IVF) 

avslutat 

behandlingen.  

med en 

fenomenologisk 

ansats.  

IVF och 

beslutat att 

avsluta sin 

behandling.  

begränsningarna som behandlingen 

innebar med avancerad teknologi, samt 

omidentifiera den egna framtiden. 

Resultatet visade att rådgivning för dessa 

kvinnor bör innehålla både positiv och 

negativ information, utvärdering av 

behandlingens resultat, samt hjälp till att 

definiera framtiden.  

9. Widge, A.  

(2005) 

Storbritannien/ Indien  

 

Seeking conception: 

Experiences of  

Urban Indian women 

with in vitro 

Fertilization. 

Att undersöka 

ofrivilligt  

barnlösa indiska 

kvinnor/par som 

söker sig till in vitro 

fertilisering.  

Fokus i artikeln 

ligger på 

kvinnornas syn och 

upplevelse av IVF. 

Djupintervjuer. 

 

22 

ofrivilligt 

barnlösa 

indiska 

kvinnor/par  

(4 par, 18 

kvinnor). 

Infertilitet är något fruktat som påverkar 

kvinnans status och säkerhet. Kvinnorna 

upplevde stigmatisering och utanförskap. 

Kvinnorna ansåg att de fick otillräcklig 

information om att behandlingen inte 

alltid lyckas. IVF är en psykiskt, 

emotionellt och finansiellt stressfull 

process. 

10.  Volgsten, H., Skoog 

Svanberg, A., Olsson, P.  

 

Sverige  

Unresolved grief in 

women and men in 

Sweden three years after 

undergoing unsuccessful 

Utforska 

upplevelsen av 

barnlöshet hos ett 

urval kvinnor och 

Individuella 

semi-

strukturerade 

intervjuer, 

10 kvinnor 

och 9 män.  

Misslyckad IVF upplevdes av kvinnor 

genom sorg, medan män tog på sig en 

stödjande roll. Ett behov av professionellt 

stöd och rådgivning i sorgehantering 
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Nr. Författare 

(År)  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

in vitro fertilization 

treatment.   

män i Sverige tre år 

efter misslyckad 

IVF.  

kvalitativ 

innehållsanalys.  

uttrycktes. Ett ostrukturerat avslut på IVF-

behandling lämnade obesvarade frågor. 

Brist på stöd från det egna sociala 

nätverket uttrycktes. Efter tre år hanterade 

deltagarna fortfarande barnlösheten och 

hade inte anpassat sig till att vara 

barnlösa, vilket indikerade att sorgearbetet 

var olöst.  
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Bilaga 2  

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar  
 

 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

 

Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet 

för Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid 

Din bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

Börja med slutet!  

1. Konklusion och/eller diskussion.  

(eng. Conclusion/discussion) 

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en 

uppfattning om forskarens konklusioner 

och/eller diskussion. Det ger dig en 

utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 

viktigt att veta vad presentationen av artikeln 

ska leda till för att kunna bedöma relevansen i 
vad som representerar underlaget för 

forskarens argumentation.  

a) Vilka resultat dominerar diskussionen 

och/eller konklusionen?  

b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att 

vara en värdefull utgångspunkt i Din vidare 

läsning. 

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)   

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din 

egen utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund  

(eng. Introduction, Background, Literature 

review, Conceptual framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? 

Om ja, vilken?  
b) Presenteras en teori som utgör ramen för 

studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp 

definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden 

varför denna studie är nödvändig? Om ja, 

med vilka argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse 

eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med 

kvalitativa data). Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till 
Din egen utgångspunkt och författarens syfte? 
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4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, 

Participants, Procedure, Intervention)  

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)?  

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. 

sjukhus, skola, laboratorium)?  

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs 

ev. försökspersoner, var de unika på något sätt 

eller “normaltyper”.  
d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt 

urval, konsekutivt, strategiskt urval)?  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien?  

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? 

Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)?  

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. 
val av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte?  

i) På vilket sätt analyserades materialet 

(statistiska metoder, begreppsanalys. viss 

tolkningsmetod etc)?  

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, 

figurer, stapeldiagram etc) och/eller statistiska 

analyser? Om ja, vilka?  

k) Vid statistisk analys, vilka variabler 

undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet 
(kvantitativa analyser), trovärdighet och 

överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts?  

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det 

vara möjligt att göra om (replikera) studien 

genom att följa metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte? Finns det svagheter av 

betydelse för just Dina syften? 
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5. Resultat (eng. Results, Findings)   

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera 

de resultat som är statistiskt signifikanta och 

ange signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, 

tillförlitliga och trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. 

Discussion, Conclusion, Implications for 
further research)  

 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  
a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, 

forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och forskarens syfte? 

  

7. Innebörden av studien för den praktiska 

vården (eng. Clinical implications, 

Implications for practice  

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den 

praktiska vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att 

omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken 

miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat 
förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv 

utifrån tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, 

juridiska och etiska aspekter, kvalitet för 

vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning   

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har 

undersökningen gjorts?  

Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studien relevant för dina 

patienter?  

c)  
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