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Sammanfattning    

 

Ungefär vart femte par i fertil ålder drabbas av ofrivillig barnlöshet och många av dem 

genomgår då in vitro-fertilisering (IVF). Infertilitet och IVF- behandling kan leda till att 

upplevelsen av sig själv och sitt förhållningssätt till andra förändras och detta kan 

medföra ett lidande för kvinnorna. Antalet IVF behandlingar ökar för varje år och syftet 

med examensarbetet är att belysa kvinnors upplevelse under IVF- behandling. Genom 

en ökad kunskap kan vårdpersonal på ett mer tillfredställande sätt möta kvinnor som 

genomgår fertilitetsbehandlingar och minska deras lidande. Den valda metoden är en 

kvalitativ innehållsanalys och litteraturen är begränsad till självbiografier, som ger en 

mer detaljrik inblick i kvinnornas livsvärld. Resultatet är sammanställt efter en analys 

av fyra biografier och bygger på fyra huvudteman, ”Att förlora kontrollen”, 

”Relationen till andra”, ”Ett intrång i kroppen” och ”Väntan”. Behandlingen 

medförde en stor psykisk och fysisk påfrestning för kvinnorna. De upplevde en 

kontrollförlust då IVF blev deras identitet och att kontrollen över den egna kroppen och 

känslolivet delvis gick förlorad. Kvinnornas relation till andra påverkades negativt, 

särskilt relationen till den egna partnern då samlivet förändrades. Vidare fanns det 

moment under behandlingen som kvinnor upplevde som ett intrång i den egna kroppen 

och som i de flesta fall var förenat med smärta och obehag. Det som upplevdes som 

mest påfrestande var väntan efter att ett embryo förts tillbaka till kvinnan och tills det att 

ett graviditetstest kunde göras, och utfallet av behandlingen konstateras. Upplevelsen av 

behandlingen är sammankopplad med upplevelsen av infertilitet och det uppstod 

stundtals svårigheter att skilja dessa åt. Resultatet visade att vårdpersonalen kunde göra 

skillnad för kvinnornas upplevelse av behandlingen genom att visa engagemang och 

medmänsklig kärlek. 

 

 

Nyckelord: IVF; in vitro - fertilisering, kvinnors upplevelser, infertilitet 
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”Känslorna driver mig till vansinne. Ena dagen känner jag mig 

varm och lycklig, nästa dag känns det som om livet hånler mot mig. 

 

Jag hittar inte balansen. Finner ingen fast stig att följa. 

 

Jag måste bära mina känslor, i upp-och-nergång, 

vare sig jag vill eller inte. 

 

Jag går igenom detta mycket motvilligt. Det som driver mig är 

vetskapen om att detta är min enda chans. 

 

Min enda chans att få bli mamma är att vandra 

genom ett brinnande helvete. 

 

Varför just jag? 

 

Jag undrar gång på gång vad vi gjort för fel och hur mycket vi ska 

betala för att rättfärdiga vårt brott… 

 

Inga svar, lågorna slickar upp för mina ben…” 

 

(Holmgren, 2004, s. 41) 
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INLEDNING 

Att få barn kan beskrivas som en existentiell tillfredställelse och det betraktas av de 

flesta som en självklarhet. För en del är vägen dit en kamp och det är inte heller alla 

som når sitt mål. Några lägger sitt hopp i den medicinska teknikens händer och 

använder sig av provrörsbefruktning.  

 

Robert. G. Edwards utvecklade tekniken att kunna befrukta ett ägg utanför kvinnans 

kropp för att sedan föra tillbaka det till hennes livmoder, in vitro-fertilisering (IVF). 

Detta gjorde det möjligt att behandla ofrivillig barnlöshet och år 1978 kom det första 

barnet till världen på detta vis. Nu 33 år senare, är det omkring fyra miljoner barn födda 

efter lyckade IVF-behandlingar. År 2010 erhöll Robert. G. Edwards nobelpriset 

utvecklandet av IVF. 

 

Antalet behandlingar med IVF har ökat över hela världen och teknikens erkännande 

genom nobelpriset visar att det är ett aktuellt och viktigt ämne. Studier visar på att den 

fysiska och psykiska påfrestningen som behandlingen medför i högre grad påverkar 

kvinnor än män och det är av denna anledning examensarbetet har begränsats till att 

endast belysa kvinnans upplevelse under IVF- behandling. 

 

BAKGRUND 

Den definition av infertilitet som oftast förekommer är att ett par under minst ett års tid 

inte lyckats uppnå en graviditet trots oskyddat samlag (Bryman, 2010) medan WHO 

(2011a) istället menar att definitionen gäller för två år av oskyddat samlag. I Sverige 

drabbas ungefär tio procent av befolkningen i fertil ålder av ofrivillig barnlöshet och 

antalet förväntas stiga. Detta beror på att paren senarelägger en planerad graviditet och 

att förekomsten av könsjukdomar och fetma ökar i samhället (Nygren, 2010). Den 

bakomliggande orsaken till infertilitet är jämnt fördelad mellan mannen, kvinnan och på 

gemensamma orsaker. Hos tio procent av paren kan ingen orsak påvisas och det 

definieras då som oförklarlig infertilitet (Bryman, 2010; Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2005). Infertilitet kan vara antingen primär, där paret aldrig uppnått en 

fullbordad graviditet eller sekundär, där infertilitet uppstår efter första barnets födelse. I 

Sverige är prevalensen mellan primär och sekundär infertilitet jämt fördelade (Nygren, 

2010).   

 

Efter att problematik med att uppnå en graviditet är konstaterad, startar för många par 

en utredning som kan leda till IVF-behandling. Om en behandling påbörjas bär paren 

också med sig sina tidigare upplevelser av infertiliteten och dessa kan påverka de 

känslor som upplevs under behandlingen. En IVF-behandling blir därför en del i större 

sammanhang (Hammarberg, Astbury & Baker, 2001) 

 

Det infertila paret 

Kvinnan och mannen bör utredas utifrån en helhetssyn för att få en gemensam prognos 

för sina möjligheter att uppnå en graviditet tillsammans (Bryman, 2010; Hillensjö & 

Nilsson, 2005a; Socialstyrelsen, 2006). Så många som 80-90 % av de par som utreds får 
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svar på vad som ligger till grund för deras infertilitet och i många fall kan behandling 

erbjudas (Weström et al., 2005). För att det ska vara tillåtet att genomföra assisterad 

befruktning krävs det att kvinnan är sambo, gift eller har en registrerad partner 

(Socialstyrelsen, 2006). En praxis som tillämpas är att paret ska ha varit sammanboende 

i minst två år innan utredningen startar. Paret ska också haft en barnönskan och haft 

oskyddade och regelbundna samlag under minst ett års tid (Bryman, 2010). 

 

Utredning av mannen 

I den inledande utredningen av mannen lämnas ett spermaprov där spermiernas funktion 

kontrolleras. Detta beror på att den vanligaste orsaken för infertilitet hos mannen är en 

nedsatt spermiefunktion (Hillensjö & Nilsson, 2005a). Detta kan bero på medfödda 

orsaker, miljöpåverkan, infektioner eller kronisk sjukdom, men även livsstilsfaktorer 

såsom rökning och droger kan påverka spermiernas kvalité (Hillensjö & Nilsson, 2005; 

Bryman, 2010). Dock är det mer regel än undantag att begränsa utredningen av mannen 

för att finna bakomliggande orsaker till infertiliteten. Detta beror på att det med dagens 

teknik finns möjlighet att kringgå problematiken genom att använda sig av de 

fertilitetsbehandlingar som finns tillgängliga (Arver, 2005).  

 

Utredning av kvinnan 

Utredningen hos kvinnan är mer omfattande och det finns flera faktorer som kan 

påverka fertiliteten. Kvinnans anamnes ska innehålla information om 

menstruationscykelns längd, kvinnans livsstil, tidigare graviditeter och om det 

föreligger kända gynekologiska problem. Tidigare ingrepp, såsom operationer i bukhåla 

eller genitalia, bruket av läkemedel och eventuell övervikt hos kvinnan bör inkluderas 

då detta är förenat med svårigheter att bli gravid.  

 

Kvinnan får därefter genomgå en gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud och 

blodprover tas för att kontrollera hormonnivåerna i kroppen samt utesluta förekomsten 

av klamydiaantikroppar (Hillensjö & Nilsson, 2005; Bryman, 2010). Om behov finns 

görs även en laparoskopi där kontrast sprutas in via cervix till uterus och tubar för att 

kontrollera att det inte föreligger förträngningar, sammanväxningar eller endometrios. 

Endast vid speciella omständigheter utförs ytterligare ett test, postcoialtest, där man vid 

beräknad ägglossning och exakt tolv timmar efter samlag undersöks kvinnans 

cervixsekret och spermiernas rörlighet (Weström et al., 2005). 

 

Den biologiska klockan 

En orsak till den ofrivilliga barnlösheten är den ökande tendensen att senarelägga en 

planerad graviditet. Trenden för detta började på 1970-talet och tilltog under 1990-talet 

(SCB, 2006). Åldern för förstföderskor har ökat från 24 år till 29 år under de senaste 30 

åren och kan detta leda till en större andel barnlösa (SCB, 2006; Johansson & Berg, 

2005). Kvinnans fertilitet, fekunditeten, är som högst i 25- årsåldern och avtar i takt 

med kvinnans stigande ålder (Bryman, 2010). När kvinnan uppnår 40-42 år är 

fruktsamheten mycket låg och när menopausen nås finns inte längre möjligheten att 

uppnå en naturlig graviditet, detta till skillnad från mannens fruktsamhet som minskar 

gradvis och har förmåga att kunna få barn till relativt hög ålder (Weström et al., 2005).  
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Hos kvinnor över 40 år finns ett lägre antal folliklar och antalet anovulatoriska 

menstruationscykler ökar (Bryman, 2010). En behandling bör då inte genomföras då 

chansen för ett lyckat reslutat är minimal. Detta ligger till grund till varför det finns en 

övre åldersgräns för kvinnor att genomföra fertilitetsbehandlingar (Hillensjö & Nilsson, 

2005) och en behandling bör enligt Socialstyrelsen (2006) inte genomföras när kvinnan 

nått den ålder då fertilitet normalt avses vara i starkt avtagande. Orsaken till att kvinnor 

medvetet senarelägger sin graviditet kan bero på att människor idag lever ett mer 

planerat liv och har högre krav på ordnade förhållanden innan man skaffar barn (Möller, 

2002). Arbetsmarknadens krav har också ökat vad det gäller utbildningsnivå och det är 

bara ett fåtal kvinnor som väljer att få barn under studietiden. Efter utbildningstiden 

önskar många ett fast arbete för att få en god ekonomisk grund innan man planerar att 

bilda familj (SCB, 2006).  

 

Behandling 

Under år 2008 genomfördes 13 408 IVF-behandlingar i Sverige som resulterade i 3 438 
levande födda barn (Socialstyrelsen, 2011). Detta innebär att tre procent av de födda 

barnen i Sverige är resultatet av lyckade IVF behandlingar (Socialstyrelsen, 2009; SCB, 

2006). För kvinnan är behandlingen ett invasivt ingrepp som är starkt förknippat med 

stress då det finns en överhängande rädsla för att misslyckas (Cassidy & Sintrovani, 

2007). Stressen medför i sin tur känslor av skuld både gentemot sig själv och till sin 

partner, men även tillbakadragenhet och förnekelse. Under behandlingen var det främst 

kvinnorna som utvecklade oro, sänkt sinnesstämning, irritabilitet och fick mycket lätt 

till tårar (Lord & Robertsson, 2005). Förutom den känslomässiga och fysiska påvekan, 

är IVF- behandlingen också ekonomiska krävande (Hammarberg, Astbury & Baker, 

2001). Kostnaden för ett IVF-försök i privat regi är omkring 30 000 kr och då många av 

paren som inte lyckats uppnå en graviditet vid de landstingsbekostade försöken vänder 

sig till den privata vården blir behandlingen också en ekonomisk fråga.  (Johansson, 

Adolfsson, Berg, Francis, Hogström, Jansson, Sogn & Hellström, 2009). Det finns 

förutom IVF- behandling andra typer av behandling att tillgå vid infertilitet, såsom 

hormonstimulering, insemination, kirurgisk behandling av tubar och uterus (Nilsson, 

2010b; Lundin & Mikkelsen, 2005 ). 

 

IVF- In Vitro Fertilisering 

Det finns två olika metoder att utföra IVF på, dels genom den ursprungliga metoden 

som kallas konventionell IVF där spermien själv ska penetrera kvinnans ägg och dels 

genom intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI), där spermien sprutas direkt in i 

ägget. (Lundin & Mikkelsen, 2005; Nilsson, 2010b). Från år 2003 är det även tillåtet att 

använda sig av donerade ägg eller spermier för att genomföra IVF (Socialstyrelsen, 

2006). Den inledande behandlingen startar för en del kvinnor med nedreglering av 

kroppens egna signaler till äggstockarna. Detta sker då med ett hormon som kallas 

GnRH-agonister som tillförs kroppen via nässpray under två till tre veckors tid och kan 

ge kvinnan symtom som kan liknas vid klimakteriebesvär (Weström et al., 2005). Efter 

nedregleringen ska äggstockarna stimuleras till att bilda fler folliklar. Stimuleringen 

sker via injektioner med follikelstimulerande hormon och tillväxten kontrolleras under 

behandlingen via vaginalt ultraljud och i vissa fall med blodprov.  
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När man uppnått ett önskat resultat injiceras ytterligare ett hormon som stimulerar 

äggcellerna till slutlig mognad. Därefter punkteras folliklarna och äggen förs ut via 

ultraljudsledd aspiration. Kvinnan är under denna tid under måttlig anestesi för att 

minska obehag och det optimala är att fem till tolv mogna ägg erhålls (Nilsson, 2010b). 

Samma dag som kvinnans ägg förs ut lämnar mannen ett spermaprov och ägg och 

spermier förs sedan samman i odlingsskålar där de ska befruktas (Wramsby & Sunde, 

2005). Befruktade ägg (embryon) kan odlas mellan två till sex dygn och om det finns 

flera som håller tillräckligt god kvalité kan dessa frysas ner för att användas vid ett 

annat tillfälle. Detta innebär att kvinnan inte behöver genomgå en lika omfattande 

hormonstimulering om fler behandlingar krävs. Embryot återförs till kvinnans uterus via 

en kateter och förloppet följs oftast via ultraljud. I Norden återförs vanligtvis endast ett 

embryo, men i undantagsfall kan två återföras (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Överstimuleringssyndrom  

En kvinna som genomgår hormonbehandling för att få ett ökat antal mogna folliklar kan 

drabbas av överstimuleringssyndrom (OHSS). Syndromet leder till förstorade ovarier, 

svullen buk, pleuravätska samt salt- och vätskebalansrubbningar. Det föreligger även en 

ökad trombosrisk och om ovarierna vrider sig kan det leda till akut operation (Nilsson, 

2010a). 

 

Levd kropp och hälsa 

Hälsa är ett tillstånd som är beroende av såväl människans förhållande till världen som 

av den yttre miljön och är en unik upplevelse som skiljer sig mellan olika människor. 

Då människan ses som en helhet bör hälsa ses genom ett perspektiv av sundhet, friskhet 

och välbefinnande. Känslan av välbefinnande utgår från individens egen livsvärld och är 

därför en personlig och subjektiv upplevelse. Det är genom den levda kroppen individen 

förhåller sig till omvärlden och den upplevda verkligheten är individens livsvärld. 

Kroppen är säte för identiteten och om kroppen förändras, förändras också upplevelsen 

av hur människan ser på sig själv och dennes förhållningssätt till andra. En förändring 

kan medföra att andra uppfattar oss annorlunda och kontrollen över den egna kroppen 

går förlorad. Kontrollförlusten medför då ett hot mot människans helhet som till viss del 

blir avskuren från sig själv och ett lidande uppstår (Wiklund, 2003).  

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom. Infertilitet medför omfattande medicinska och sociala 

konsekvenser och ska därför definieras som en sjukdom (WHO, 2011b; WHO, 2007). 

Den stress som individen upplever vid infertilitet kan liknas vid den psykiska stress som 

uppstår hos patienter med allvarliga sjukdomar, såsom cancer och HIV (Domar, 

Zuttermeister & Freidman, 1993). Att själv kunna bestämma över sin reproduktion är en 

av de elementära mänskliga rättigheterna (WHO, 2011b). En oförmåga att göra detta 

inverkar både på individens rätt till självbestämmande och på dennes värdighet, som i 

grunden handlar om rätten att själv forma sitt eget liv och sitt väsen (Wiklund, 2003). 
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Kris och ohälsa 

Det lidande med existentiell karaktär infertiliteten är förknippad med kan leda till en 

livssorg (Johansson & Berg, 2005) och när en graviditet, som uppfattats som en 

självklarhet blir omöjlig att uppnå, kan det även leda till en livskris (Lalos, 2002). Likt 

andra traumatiska kriser genomgås fyra olika faser där den inledande fasen är 

chockfasen som innebär en upplevelse av chock, förvirring och förnekelse. Denna 

efterföljs av en reaktionsfas där individen kan uppvisa frustration, ilska och ångest, men 

även känna känslor av skuld som kan leda till depression och isolering (Cullberg, 2006). 

Ytterligare en anledning till isolering är att många sociala aktiviteter har barnet i 

centrum. Dessa aktiviteter undviks då av ofrivilligt barnlösa då de upplever en sorg över 

en förlorad möjlighet att delta. Sorgen är osynlig för omgivningen och kan vara svår att 

bearbeta då det inte finns något konkret att sörja (Gottleib, 2005; Bryman, 2010). Krisen 

behöver inte alltid vara synlig för omvärlden utan kan pågå i det tysta vid sidan om 

utredningar och behandlingar (Lalos, 2002). Bearbetningsfasen innebär en acceptans av 

den nya rollen som uppkommit och den slutliga fasen, nyorienteringsfasen, innebär att 

individen planerar för en ny framtid och har möjligheten att försöka se andra utvägar 

(Cullberg, 2006). För att underlätta parets krishantering är det viktigt att utredningen 

inte fortgår under en allt för lång period, då detta hindrar en nyorientering (Gottleib, 

2005; Bryman, 2010).  

 

Nyorienteringen kan sammankopplas med den ontologiska hälsomodellen som består av 

de tre dimensionerna görande, varande och vardande. För att uppnå hälsa krävs en 

försoning och en konfrontation med de hinder som människan möter i livet och det 

lidande dessa ger upphov till. Om paret befinner sig på görandets nivå bedömer de sin 

hälsa efter objektiva yttre kriterier istället för att utgå från sitt eget innersta och 

infertiliteten ses då som ett problem som måste lösas (Wiklund, 2003). Då individen 

drivs av yttre omständigheter, såsom samhällets normer, kan detta kan i sin tur leda till 

att denne blir främmande för sig själv och för sina möjligheter (Lalos, 2002). Något som 

hindrar individen från att uppleva hälsa beskrivs av Wiklund (2003) som ett 

hälsohinder. Ett hälsohinder hos det infertila paret är då en oförmåga att ta beslutet om 

att avbryta behandlingen vilket hade kunnat resultera i alternativa lösningar.  

 

Identitet och relationer 

Förmågan att kunna få barn är förknippad med både den kvinnliga och manliga 

identiteten och när det inte är möjligt att få ett barn kan det leda till känslor av skuld och 

skam och den egna identiteten kan då ifrågasättas (Gottleib, 2005). Detta innebär att 

hållningen till den egna personen förändras och infertiliteten kan då leda till ett 

livslidande som berör människans livsvärld (Wiklund, 2003). Infertilitet ger upphov till 

nya existentiella tankar där reproduktionen står i centrum. En del beskriver att ett 

biologiskt barn kan ge en känsla av evigt liv (Gottleib, 2005) och att se dem växa upp är 

en av de drivande krafterna i livet (Johansson et. al., 2010). Möjligheten att få barn 

upplevs som ett självförverkligande och många kvinnor beskriver att det finns en 

moderlig instinkt att vårda och älska ett barn (Cassidy & Sintrovani, 2008). När detta 

inte är möjligt uppstår ett lidande då kontrollen över det egna livet och de mål kvinnan 

haft upplevs som förlorade (Wiklund, 2003).  
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De känslomässiga påfrestningar som uppstår vid en behandling påverkar relationen 

paret emellan (Johansson et al., 2005; Möller, 2002). Sättet och förmågan att hantera 

behandlingen kan skilja sig åt mellan mannen och kvinnan. Slitningar i relationen 

uppstår då båda kan uppleva att den andre inte förstår. Att skuldbelägga sin partner, men 

även sig själv, är också vanligt förekommande (Lalos, 2002; Möller, 2002). Även den 

ekonomiska situationen är en bidragande orsak till konflikter i relationen (Peddie, van 

Teijlingen & Bhattacharya, 2005). Att genomgå en fertilitetsbehandling är en stor 

psykosocial påfrestning och kan påverka parets samliv på ett negativt sätt. Detta kan 

bero på att sex associeras med reproduktion och när paret misslyckas med att bli gravida 

kan hela samlivet bli förknippat med ett misslyckande. I stället för att vara något 

spontant styrt av lust, omvandlas intimiteten till en planerad verksamhet som endast går 

ut på att uppnå en graviditet (Gottleib, 2005; Lalos, 2002; Möller, 2002). En viktig del i 

processen är att mannen och kvinnan talar med varandra om det svåra de ställts inför då 

detta kan ge en mental beredskap på ett eventuellt misslyckande (Lalos, 2002). 

Individuellt anpassat stöd och samtal bör erbjudas paret under behandlingen 

(Socialstyrelsen, 2006) där syftet är att lindra lidandet och öka parens upplevelse av 

hälsa (Wiklund, 2003). 

 

Utanförskap och lidande 

I samhället och den kultur människan lever i skapas gemensamma normer och en 

intersubjektiv förförståelse breder ut sig. Det förväntas att alla både vill ha och ska 

skaffa barn och det ses som en del av den sociala rollen. Om detta frångås kan det få 

sociala konsekvenser för paret (Cassidy & Sintrovani, 2008). Pressen på kvinnan är ofta 

större och de drabbas i större utsträckning av sorg, oro och depressioner (Merari, 

Chetrit, & Modan, 2002; Wirtberg, 2002). Om kvinnan upplever en oförmåga att kunna 

leva upp till den förväntade rollen i samhället, kan det medföra ett livslidande (Wiklund, 

2003). Den sociala pressen är ibland så stark att kvinnorna själva kan tvivla om det är 

deras egen önskan att få barn eller om det är en från omvärlden tyst frammanad tanke 

(Möller, 2002). Barnlöshet och infertilitet kan leda till att paren stigmatiseras och 

drabbas av ett socialt utanförskap (Möller, 2002; Cassidy & Sintrovani, 2007; Gottleib, 

2005). Likheter mellan olika kulturer gällande upplevelsen av infertilitet har påvisats, 

såsom känslan av oro och depression (Lord & Robertsson, 2005). 

  

Sjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framgår det att 

sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt samt basera sin yrkesutövning på 

evidensbaserad forskning och gällande lagstiftning och riktlinjer. Ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden är också att lindra lidandet för patienten (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (2011) 2§ ska vården bedrivas på ett sådant sätt att respekt 

för självbestämmande och integritet bibehålls. Respekt för individens integritet 

förutsätter att denne ska ses genom ett holistiskt perspektiv, som en helhet av kropp, själ 

och ande och bygga på en förståelse för den egna upplevelsen av sjukdomen (Wiklund, 

2003; Stryhn, 2008). Vården ska bevara den unika personens värdighet och dennes rätt 

att vara människa. Detta kan uppnås genom att respektera den enskildes rätt att utforma 

sitt eget liv oberoende av vårdens uppfattningar och värderingar om vad som anses ett 

gott liv (Wiklund, 2003). Möte med par som genomgår fertilitetsbehandling sker inte 



 8 

endast inom specialistvården, utan även inom den allmänna vården om kvinnan söker 

för OHSS, men även om paret söker för andra tillstånd som inte berör IVF-

behandlingen. Det är då av vikt att sjuksköterskan besitter kunskap om behandlingen 

och hur den kan upplevas. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ungefär vart femte par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Dessa par stigmatiseras då den 

intersubjektiva förförståelsen i samhället axlar individerna med krav om 

familjebildning. När dessa krav inte kan uppfyllas kan känslor av skuld, skam och 

otillräcklighet uppstå. Antalet IVF behandlingar ökar för varje år och med detta måste 

också kunskapen för hur den upplevs utvidgas. Inom vården krävs en djupare förståelse 

för kvinnans upplevelse av behandlingen för att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

kvinnorna på ett värdigt och respektfullt sätt och på så sätt minska lidandet.  Då mötet 

med dessa kvinnor inte bara sker på specialiserade kliniker, utan även i den allmänna 

vården är ytterligare kunskap om upplevelser under IVF-behandling av vikt för alla 

sjuksköterskor.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser under IVF behandling. 

 

 

METOD 

För att möta problemformuleringen och syftet på ett tillfredställande vis tillämpades en 

kvalitativ ansats som enligt Friberg (2006) ger en djupare förståelse och därigenom kan 

kärnan i en subjektiv upplevelse nås. En kvalitativ innehållsanalys valdes där syftet är 

att analysera innehållet i en berättelse (Dahlborg Lyckhage, 2006). Litteratur i form av 

berättelser, såsom självbiografier, utgör en utgångspunkt i människans livsvärld och 

lämnar värdefull information ur ett vårdvetenskapligt perspektiv om hur hälsa, lidande 

och vård erfars (Dahlberg, 1997). För att få en ökad förståelse och en mer detaljrik 

inblick i kvinnors livsvärld och deras unika upplevelser under IVF-behandling 

analyserades biografier. Därför anses Dahlborg Lyckhages (2006) analysmetod vara den 

mest lämpliga att utgå ifrån. 

 

Datainsamling 

Biografier söktes i bibliotekskatalogen på Högskolan Borås, Borås Stadsbibliotek och 

Svenljungas bibliotek med sökorden ”in-vitro fertilisering”, ”infertilitet” och 

”barnlöshet”. Ytterligare biografier söktes via Internet med sökmotorn Google och tog 

på detta sätt del av föreslagen litteratur på informationssidor om infertilitet och på 

infertilitetsforum.  Det uppkom under denna sökning ingen ytterligare litteratur men det 

gav ytterligare styrka och relevans till de biografier som fanns i bibliotekskatalogerna.  
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Litteratursökningen resulterade i elva böcker varav sju exkluderades då de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Innehållsanalysen i examensarbetet omfattar 

litteraturen: ”Barn av glas” (2004), ”Ägglossning” (2001) och antologierna ”Längta 

barn”(2004) och ”Vill ha barn” (2002). Litteraturen innehöll sammanlagt 13 olika 

kvinnors upplevelser av IVF-behandling. 

 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att litteraturen skulle vara självbiografier som belyser kvinnors 

upplevelser under IVF-behandling. Behandlingarna skulle vara utförda inom 

Nordeuropa då IVF-behandlingar är utformade på ett liknande sätt inom detta område. 

Böcker skrivna före år 1991 exkluderades. IVF-behandlingen sträcker sig över en period 

som startar när ett beslut om att inleda en IVF-behandling tas, till den tidpunkt ett 

graviditetstest görs och behandlingen utfall klargörs. ICSI inkluderades som en del i 

IVF-behandlingen.  

 

Dataanalys  

Att analysera litteratur genom en livsvärldsansats innebär att den ska läsas med en 

öppenhet och inte på förhand låta sig styras av teorier eller färdiga kategorier, vilket då 

tillåter texten att visa sin mening och komplexitet. Detta innebär att den egna kunskapen 

och erfarenheten hålls tillbaka för att förhindra en styrning av den pågående analysen 

(Dahlberg, 1997). Analysen utfördes efter Dahlborg Lyckhages (2006) modell där 

texten i ett första skede ska överblickas som en helhet, för att därefter sönderdelas och 

den egentliga analysen genomförs. I det sista steget i analysen ses texten åter som en 

helhet och delarna ses i relation till ett nytt sammanhang. Vid ytterligare ett lästillfälle 

skapas en större bekantskap med texten vilket möjliggör en djupare förståelse och en 

förmåga att se helhet och delar. Nästa steg präglas av öppenhet och reflektion och 

analysen innebär att innehåll skiljs från sitt sammanhang och citat skrivs ner i ett 

dokument. Tillsammans bildar de meningsbärande delar och här framträder förslag till 

teman och subteman. Innehållet i de meningsbärande delarna analyseras ytterligare för 

att finna likheter och skillnader och en djupare innebörd. Vid en vidare kategorisering 

av de centrala delarna skapas nya teman och subteman, samtidigt som en del subteman 

tas bort då de mer riktar sig mot upplevelsen av barnlöshet istället för IVF-behandling. 

Teman och subteman namnges och resultatet sammanställs. 

 

RESULTAT 

Under IVF-behandling fanns en gemensam upplevelse om att den medför ett lidande på 

flera plan i kvinnornas liv, såväl fysiskt som psykiskt och resultatet speglar då främst en 

sammantagen negativ upplevelse. Påfrestningarna var större än vad kvinnorna hade 

förväntat sig och deras livsglädje minskade i varierande utsträckning. De teman som 

framkom under analysen sammanfattar kvinnornas upplevelser under deras IVF- 

behandling och ordningsföljden i resultatet presenteras utifrån i vilken ordning 

upplevelserna förekommer i behandlingen. Inget tema är således viktigare än något 

annat. Teman och subteman presenteras i nedanstående tabell: 
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TEMA  SUBTEMA  

Att förlora kontrollen Förlorad kontroll över den egna kroppen 

Att lämna kroppen i någon annans händer 

Blir ett med IVF 

 

Förändrade relationer Den förändrade parrelationen 

Den professionella relationen  

Relationen till omgivningen 

Ett intrång i kroppen Sprutorna - Det ”läskiga” intrånget 

Ägguttaget - Det smärtsamma intrånget 

Återförandet - Det positiva intrånget 

Väntan Att slitas mellan hopp och förtvivlan 

Väntan efter återförandet 

Att falla för det förbjudna 

Testdagen – det slutgiltiga beskedet. 

 

 

Att förlora kontrollen 

Behandlingen medför en känsla av att på olika sätt förlora kontrollen över både den 

egna kroppen, känslolivet och sin identitet. Under temat kontrollförlust påträffas 

följande subteman; ”Förlorad kontroll över den egna kroppen”, ”Att lämna 

kroppen i någon annans händer” och ”Bli ett med IVF”. 

 

Förlorad kontroll över den egna kroppen 

Under tiden för nedreglering då kvinnorna tillfördes hormoner blir känslorna 

svårkontrollerade och främmande. De upplever sidor av sig själv de inte känner igen 

och en kvinna uttrycker känslan av att hormonerna ”tar kroppen i besittning”. Känslorna 

gör tvära kast mellan ilska, frustration och ledsamhet och lämnar kvinnorna med en 

känsla av tomhet och förvirring.  

 

”Jag förstod inte mina egna handlingar. Jag hade inte kontroll över min egen kropp, 

jag kunde inte tänka klart. 

[…] 
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Den otroliga ilska, som jag nyss känt, var som bortblåst och nu infann sig istället en 

djup ledsamhet. Vad hände med mig? Vad var källan till denna ilska som vällde ur mig 

likt lavan ur en vulkan? Jag förstod ingenting, låg som handfallen på sängen. 

Sedan tittade jag på nattduksbordet. Där stod flaskan med Synarela 

[Hormonpreparat].” 

(Holmgren, 2004, s. 33-34) 

 

Kvinnorna har insikt om att den känslomässiga instabiliteten beror på hormonerna, men 

det medför inte att dess inverkan blir mindre påfrestande och istället fylls kvinnorna 

med ilska. De upplever att de blivit mer känsliga och välmenande ord kan vändas till att 

uppfattas kränkande och anklagande.  

 

”Han menar bara väl intalar jag mig själv, jag är överkänslig när det gäller dessa 

saker. Men jag tolkar sådana kommentarer [Brodern påtalar att chansen att bli gravid 

ökar om man minskar pressen på sig själv] om och alla varianter på dem som om det är 

mitt fel att det inte lyckas.” 

(Uytlerlinde, 2001, s. 115) 

 

”Jag visste att det var nässprayen som gjorde mig så lättretlig och känslig som jag var 

nu, och därför blev jag ännu argare.” 

(Holmgren, 2004, s. 89) 

 

Kvinnorna är medvetna om att deras humör och känsloutbrott påverkar såväl 

omgivningen som deras partner. De reflekterar över hur detta uppfattas och om andra är 

medvetna om att hormonerna är den bakomliggande orsaken. 

  

”Ändå tycks han [hennes partner] ibland glömma orsaken till mitt dåliga humör. Han 

tror att jag är arg på honom när det är hormonerna som gör mig sådan.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 157) 

 

De fysiska besvär som kvinnorna upplevde såsom svettningar, illamående, huvudvärk 

och sömnproblematik beskrivs som obehagliga och påfrestande. De uttrycker känslan av 

att kroppen befinner sig utom deras kontroll. 

  

”Efter att ha mått dåligt en vecka började det att vända. Yrsel och illamåendet 

minskade men huvudvärken var kvar. Jag började bli ömsom varm och ömsom kall och 

få svårt att sova.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 120) 

 

Hormonernas påverkan inkräktar på deras livsglädje då de upptäcker vilka följer det får. 

Om kvinnan har genomgått tidigare behandling medför den erfarenheten att starka 

känslor utlöses redan innan hormonerna börjat påverka kroppen då detta moment i 

behandlingen är stark förknippat med känslor av sorg, förvirring och att förlora 

kontrollen. 

 

”Jag sprayar och sorgen griper tag i mig. Inte igen, skriker det inom mig. Inte igen!” 

(Holmgren, 2004, s. 85) 
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Att lämna kroppen i någon annans händer 

Faktumet att kvinnorna inte har förmågan att själva kunna styra över när de ska skaffa 

barn utan istället tvingas lämna kroppen i någon annans händer beskrivs som en 

utlämnande och maktlös position. De upplever känslor av avund och frustration då detta 

är en frihet för många andra, men för dem själva finns ingen annan utväg. 

 

”Har alltid haft en stark tro på att man drabbas av de prövningar man klarar av och att 

det finns en mening med det hela. Men att inte själv kunna bestämma när man ska 

skaffa barn finns alltid där. Det som är så självklart för många, är det inte för oss.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 235) 

 

”Jag måste lämna min kropp i någon annan händer för att bli mamma.” 

(Holmgren, 2004, s. 42) 

 

De upplever en sorg över att inte ha varit närvarande då sammansmältningen mellan ägg 

och spermier skedde. De beskriver en känsla av att ha förlorat kontrollen över just det 

ögonblicket och flera kvinnor hoppas att de genom sina tankar kan påverka 

befruktningen, för att det är allt de kan göra. 

 

”Vi kan aldrig minnas ett hett kärleksmöte och tänka att det var då 

vårt barn blev till 

Vi kommer alltid att veta att det mirakulösa ögonblicket, 

när spermien förenade sig med ägget, 

skedde i ett laboratorium och vi var inte där. 

Vetskapen smärtar i mig, 

jag har berövats mitt livs ögonblick av mirakel…” 

(Holmgren, 2004, s. 20) 

 

”På ett likande sätt styr jag mina tankar till sjukhuset och koncentrerar mig på 

sammansmältningen mellan Pauls sperma och mina ägg någonstans i en skål eller ett 

rör på labbet. Passa på, ha en riktig orgie!” 

(Uyterlinde, 2001, s. 101) 

 

Kvinnorna beskriver en känsla av att situationen är konstgjord och onaturlig och en 

kvinna använder uttrycket ”barnfabrik”. En annan menar att det som borde föranledas 

av kärlek, som i en naturlig graviditet, istället har ersatts med en lång process av hårt 

arbete. Under sin behandling med hjälp av ICSI uttrycker hon sig på följande vis; 

 

”…man går igenom äggets försvar och tvångsbefruktar det. Allt mixtrande med min 

kropp gjorde att jag kände extra starkt hur konstgjort det var.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 178) 

 

Det finns en upplevelse av att stå i beroendeställning till vårdorganisationen och att det 

finns mycket lite som de själva kan påverka och därmed infinner sig känslan av att 

förlora kontrollen.  
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Blir ett med IVF 

Kvinnorna beskriver att IVF får ett grepp om deras livsvärld och överskuggar en stor 

del av deras liv. De upplever att IVF blir till en identitet som det är svårt att lösgöra sig 

ifrån. Behandlingarna blir till rutin som inte går att undkomma och livsstilen får då 

anpassas efter behandlingarna. 

 

 

”IVF har blivit min identitet. Jag äter, sover och lever IVF. 

Jag vill komma loss nu, låta bojorna falla, men det är inte möjligt. 

För att bli mamma måste jag ta mig igenom 

detta vakuum av smärta…” 

(Holmgren, 2004, s. 47) 

 

Det finns en återhållsamhet hos kvinnorna när det gäller andra mål i livet. 

Omprioriteringar sker då planer får läggas åt sidan för att ge plats åt behandlingen och 

graviditeten den eventuellt kan leda till. Kontrollen förloras då aktiveter som tidigare 

kunnat styras utifrån spontanitet, såsom semestrar och arbete, får utgå från 

behandlingens krav.                                                                                                                                                      

 

”När jag har samlat tillräckligt med krafter för ett nytt försök hindrar chansen att 

lyckas mig från att göra något annat. Tänk om jag skulle bli gravid? Att börja på ett 

nytt arbete när man är gravid tycker jag inte alls verkar bra.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 127) 

 

Kvinnorna beskriver att hela deras liv kretsar runt IVF-behandlingarna och samtidigt 

som det ibland finns en önskan om att våga ta steget och avbryta behandlingen upplever 

de att det inte existerar någon annan utväg och att de är bundna vid IVF. Detta leder till 

känslor av vanmakt och en kvinna utrycker det som ”att vara slav under IVF”. Trots att 

kvinnorna lämnat tidigare löften till sig själva om att aldrig genomgå ytterligare 

behandling, upplever de att det är allt för svårt att avstå.  

 

”Jag visste ju att detta var vår enda chans. Skulle vi lägga av nu, kom vi ändå inte 

undan. Vi var för alltid fast i karusellen, vi hade inget val […] Inte förrän vi hade vårt 

barn hos oss skulle karusellen stanna.” 

(Holmgren, 2004, s. 70) 

 

När tid och energi har investerats i ett flertal behandlingar upplever de att det är svårare 

att ta ett beslut om att avbryta. Förväntan om att lyckas har byggts upp under en lång 

period och kvinnorna uttrycker att det blir då svårt att återfå kontrollen över sitt liv. 

 

”Jag vet inte riktigt varför jag fortsätter. Kanske bara för att jag inte kan sluta. Vi har 

redan lagt ner så mycket energi på det att det blir allt svårare att sluta.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 125) 

 

”Ett halvår senare går vi igenom behandling nummer två. Det känns som en plikt.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 18) 
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Förändrade relationer 

Då kvinnorna upplever en kontrollförlust över sig själva medför det också att deras 

förhållningsätt till andra påverkas, både till den egna partnern och till deras omgivning. 

Underliggande subteman är: ” Den förändrade parrelationen”, ”Den professionella 

relationen” och ”Relationen till omgivningen”. 

 

Den förändrade parrelationen 

Behandlingens inverkan på parrelationen ter sig större än vad de från början föreställt 

sig. En utav kvinnorna uttrycker priset för behandlingen på följande vis: ”Betala med 

din relation och din mentala hälsa” och flera av kvinnorna beskriver att det finns ett 

behov av att få information om hur relationen kan påverkas, redan innan behandlingen 

startar.  

 

”Jag tycker att man tidigt i fertilitetsutredningen ska informera om vilka påfrestningar 

det innebär för äktenskapet att genomgå många år av utredningar och behandlingar.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 192) 

 

”Det frestar hårt på ens relation och kan vara bra att veta innan man börjar IVF-

behandlingen.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 157) 

 

Kvinnorna upplever att de påfrestningar behandlingen medför är ojämnt fördelade 

mellan sig själva och sin partner och det framkallar känslor av att känna sig orättvist 

behandlade. De anser att de får genomgå mer påfrestningar än männen oavsett vem eller 

vad det är som är orsaken till att behandlingen genomförs. 

 

”Jag känner mig allt argare över att jag behövde medicinera så stark under 

provrörsbefruktningarna fastän jag enligt vad de visste var frisk. Det känns 

ojämlikt.[…] Det är fortfarande vi [kvinnorna] som har huvudansvaret för fertiliteten.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 189) 

 

Kvinnorna upplevde också att det var svårt att beskriva och sätta ord på hur de kände 

och mådde under behandlingen. Detta föranleddes av en upplevelse av att de till en viss 

del saknade en tillfredställande förståelse från sin partner. Några av kvinnorna beskriver 

även att partnern förminskade den rädsla de kände i samband med behandlingen. 

 

”Jag ville ge min man en spruta för att även han skulle veta hur det kändes eftersom 

han inte trodde det var så farligt.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 153) 

 

”Hur ska man någonsin kunna förklara detta för andra? Jag hade till och med svårt att 

förklara för min älskade sambo som stöttade mig på alla sätt man kan tänka sig.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 149) 

 

Även om kvinnorna stundtals upplever en svårighet att identifiera sig med sin partners 

reaktioner under behandlingen, så uttrycker de ändå en känsla av samhörighet. 

Samhörigheten skapades av både positiva och negativa känslor då kärnan är att de delas 
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paret emellan. För en kvinna är det gemensamma hoppet om att lyckas något som håller 

dem samman, medan en annan kvinna beskriver att det är sorgen: 

 

”Jag var ledsen och han var ledsen för att jag var ledsen. Samtidigt blev det pågrund av 

sorgen en känslomässig närhet i vårt förhållande som var och fortfarande är väldigt 

betydelsefull.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 67) 

 

Kvinnorna upplever att den intima relationen till sin partner påverkas under 

behandlingen och att de förlorar en del av sin lust och glädje som de tidigare haft. De 

uttryckte dock att behovet av närhet fortfarande kvarstod, men istället för samlag 

värdesätts beröring i form av kramar och smekningar högre. Detta medför skuldkänslor 

gentemot partnern.  

 

”Under behandlingarna känner man sig inte särskilt sugen på sex när man proppar 

kroppen full av hormoner. Lusten försvinner. Jag kände snarare behov av kramar och 

att någon höll om mig. Jag kände lite skuldkänslor vid vårt första försök men min 

sambo är väldigt förstående och tyckte att sex kunde vänta. Så inför de andra försöken 

hade jag mycket mindre skuldkänslor. Vi vet var vi har varandra och älskar inte 

varandra mindre bara för att sexlivet blir lidande under vissa perioder.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 81) 

 

Behandling med progesteron som tas i form av vagitorier efter återförandet av embryot, 

påverkar också samlivet genom att det blir kladdigt och att kvinnan känner sig ofräsch. 

En kvinna valde dock att kringgå detta problem genom att ta dem som suppositorier, för 

att på så sätt känna att det var enklare att ha sex. 

 

”Dock har jag valt att ta tabletterna i rumpan vilket nog är att rekommendera om man 

överhuvudtaget funderar på ett samliv med sin partner efter äggåterförande.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 156) 

 

 

Den professionella relationen 

Relationen till vårdpersonalen utgör en grund för kvinnornas upplevelse av att känna sig 

sedda och bekräftade som unika individer. De beskriver att personal som arbetar med 

kvinnor som genomgår IVF-behandling kan göra skillnad för upplevelsen genom sin 

kommunikation och information. När kvinnorna kände sig omhändertagna av 

personalen gav det en känsla av glädje och trygghet. De värdesatte också känslan av ett 

personligt engagemang från vårdpersonalens sida, men beskriver samtidigt att det räcker 

med att fråga hur man mår.  

 

”Men det finns även glädje och tacksamhet. Över att bli sedd av en kvinnlig läkare som 

tar tag i mig och mina problem och lotsar mig igenom sjukvårdsdjungeln.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 44) 
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Ytterligare något som kvinnorna värdesatte var när sjukvårdspersonalen förutom 

skriftlig information, även gav den muntligt och anpassade den efter deras behov. Detta 

gav en känsla av att vara betydelsefull, men också att vårdrelationen blev mer personlig.  

 

”Doktorn kom in och hälsade och berättade kort om vad som skulle ske. Vi hade redan 

fått skriftlig information men det kändes bra att de var så noga med att berätta 

personligen. Man känner sig lite viktigare då.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 122) 

 

”Personalen var underbar och tog sig tid att prata med oss efteråt.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 149) 

 

När informationen var bristfällig lämnades kvinnorna med en känsla av att vara 

obetydliga. En kvinna beskriver en osäkerhet i samband med sin behandling, då hon 

anser att hon inte erhållit tillräckligt med information om varför sju av hennes ägg inte 

kunde användas.   

 

”Läkarna är vana och rutinerade och glömmer nog bort ibland att vi som kommer dit 

inte har en aning om vad som ska hända riktigt. Jag tycker att de kunde berätta mer 

faktiskt, även om de varit väldigt rara och omtänksamma.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 155) 

 

Samlivet som redan är påverkat av behandlingen, kan bli mer lidande vid 

informationsbrist, då kvinnorna har svårt att själva ta upp ämnet. Det finns en rädsla för 

att göra något fel i samband med behandlingen och en kvinna beskriver det på följande 

vis: 

 

”Inte heller blev jag informerad om huruvida det kunde vara bra eller dåligt att ha sex 

efter återförandet och om man kunde ha det, när i tiden i så fall. Som det var nu valde vi 

att vänta flera dagar av rädsla för att det skulle bli fel. Inte vet jag.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 156) 

 

Den kommunikation och information som sker mellan kvinnorna och läkaren ska vara 

rättvisande och ärlig, utan att inge falska förhoppningar. På så vis kan de bättre 

förbereda sig på ett nederlag utan att förlora allt hopp. Efter tre misslyckade försök 

beskriver en kvinna följande scenario:  

 

”När vi satt hos vår läkare lät han inte lika positiv längre och jag var tacksam över 

hans ärlighet. Vi ville köra på med ett trepack behandlingar till. Läkaren ville inte. Han 

tyckte det var bättre att ta en åt gången och så blev det. Vi gick därifrån med recept och 

inbetalningskort.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 178) 

 

När kvinnorna upplever att vårdpersonalen tog sig tid känner de sig bekräftade 

samtidigt som det fanns känslor av besvikelse när en överrenskommelse mellan dem 

bryts. Konsekvenserna av en uppskjuten tid blir till en känsla av maktlöshet som i sin 

tur skapar ett lidande hos kvinnorna.  
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”Jag ville tala om för henne att de borde planerat bättre […] Jag vill skrika hårt i 

luren, så att det smärtade i hennes öra. Kanske skulle hon då förstå lite av det innebar 

att befinna sig i denna maktlösa position.” 

(Holmgren, 2004, s. 37) 

 

”Måndagen den 2 april kom och gick utan att IVF-kliniken hörde av sig. Lite besviken 

blev jag allt för jag ville så gärna berätta den glada nyheten men kunde inte förmå mig 

själv att ringa upp.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 158) 

 

 De uttrycker också en uppskattning av fysisk beröring av personalen, då detta upplevs 

vara en engagerad och medmänsklig gest.  

 

”Läkaren är riktigt gullig. Vi pratar en stund efteråt och han önskar oss lycka till. En 

av sköterskorna kommer efter oss när vi ska gå och kramar om oss. Hon är också 

jätteglad.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 159) 

 

”Sköterskan strök mig över kinder och sa att jag var duktigt. Visst var jag duktig, tänkte 

jag och kände mig som tidernas kvinna.” 

(Holmgren, 2004, s. 43) 

 

 

Relationen till omgivningen 

Kvinnornas förhållningsätt till deras omgivning förändras och de beskriver att det 

förekommer en jämförelse mellan sig själva och de som inte genomgår en IVF- 

behandling. Jämförelsen skapar känslor av att vara övergiven, orättvist behandlad och 

de frågar sig vad de gjort för att förtjäna detta. De uttrycker också en känsla av avund då 

andra kan få barn utan att behöva kämpa sig igenom en behandling och kanske inte 

heller har den innerliga barnönskan de själva har. 

 

”Jag är så rädd och livet är så förbannat orättvist! Jag förstår inte vad vi gjort för 

grymt brott för att förtjäna detta, skrek jag, utan att tänka på varken på tid eller rum”. 

(Holmgren, 2004, s.39) 

 

”Jag kände en oändligt stor sorg och tyckte att världen var orättvis och grym. Hur 

kunde narkomaner som var sjuka och inte kunde ta hand om barn få lov att sätta barn 

till världen när jag som hade genomgått tester på längden och tvären och inget hellre 

ville än att få ett barn inte kunde få något?” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 145) 

 

Några upplever att de mer eller mindre isolerar sig från omvärlden under tiden för 

behandling. Medan några vill dela sina upplevelser med sina vänner, beskriver vissa att 

de hellre drar sig undan och bara delar det svåra med sin partner.  

 

”Hellre att väninnorna hör med mig hur jag mår och bryr sig om utredningar och all 

den oro som det innebär, än att de håller tyst.” 
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(Thulin & Östergren, 2004, s. 40) 

 

”Vi klargjorde för våra nära att vi helt enkelt inte orkade med att prata. De förstod och 

bad oss ringa, när kände att livet började komma tillbaka till oss.” 

(Holmgren, 2004, s. 47) 

 

En kvinna beskriver att hon ångrar att hon delat sina känslor med andra, då hon kunde 

uppleva deras kommentarer som sårande. 

 

”Jag klarar fortfarande inte av att andra skämtar om det. Jag ångrar att jag inte kunde 

behålla det för mig själv. En väninna kallar IVF ”att beställa ett barn från sjukhuset.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 100) 

 

 

Ett intrång i kroppen 

När kvinnorna ska injicera sig själva och när deras ägg ska tas ut för befruktning 

upplever de ett intrång i kroppen. Momenten är förknippade med rädsla, smärta och en 

känsla av utsatthet. Tillhörande subteman är följande: ”Sprutorna – Det ”läskiga” 

intrånget”, ”Ägguttaget – Det smärtsamma intrånget” och ”Återförandet - Det 

hoppfulla intrånget”. 

 

Sprutorna – Det ”läskiga” intrånget 

Sprutorna med hormoner som kvinnorna ska injicera själva framkallar starka känslor. 

Det finns en gemensam oro och rädsla för faktumet att behöva sticka sig själv och 

sprutmomentet beskrivs som ”läskigt” och att detta är priset de får betala för att få ett 

barn. 

 

”Ett illamående, fött av rädsla, steg upp i halsen på mig. Jag var otroligt rädd för detta 

ingrepp. Det kändes så stort! Vi skulle göra ett intrång i min kropp, skada den vävnad 

som höll mig samman. Det skrämde mig så mycket att jag ville somna och aldrig 

vakna.” 

(Holmgren, 2004, s. 38) 

 

”Det låter lite läskigt med sprutor men även det får väl gå, speciellt om vi lyckas. Då är 

man nog beredd att stå ut med det mesta.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 120) 

 

Rädslan för att sticka sig hanteras på olika sätt av kvinnorna och en kvinna använder sig 

av en humoristisk underton för att avdramatisera momentet. Inför behandlingen har hon 

varit på apoteket och hämtat sina sprutor; 

 

”Jag visar detta skräckinjagande byte för Paul samtidigt som jag tjuter av skratt: Titta, 

det här är redskapet som vi ska producera vårt framtida barn med.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 96) 
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Kvinnorna uttrycker en rädsla för att göra fel och några beskriver att vetskapen om att 

behöva upprepa detta intrång gång på gång är påfrestande i sig. Efter att de blivit 

bekanta med proceduren anser några kvinnor att det är enklare och att det inte var så 

jobbigt som de föreställt sig, medan andra upplever att det blev ännu svårare. De 

beskriver också en stolthet över att de klara av att genomföra det själva, trots rädslan de 

känt. 

 

 

 

 

”Jag grinar, tar några djupa andetag och trycker in nålen millimeter för millimeter[…] 

Det gör ont och jag är rädd för att ha träffat ett blodkärl och över att det kan finnas 

luftbubblor i vätskan och mest rädd är jag över att jag måste göra om samma procedur 

i morgon, och igen och igen.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 46) 

 

 

”En gång om dagen skulle jag spruta. Det blev inte lättare för att jag visste hur det 

kändes, tvärtom.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 153) 

 

 

Ägguttaget – Det smärtsamma intrånget 

Känslorna inför uttagen av äggen varierar beroende av erfarenhet av tidigare 

behandlingar. Om de tidigare upplevt smärtor och obehag finns det en större rädsla inför 

stundande ägguttag, än om det inte gjort det. 

 

”Min kropp som var min borg skulle manipuleras. Man skulle göra intrång i min 

naturliga cykel och det skrämde mig.” 

(Holmgren, 2004, s. 42) 

 

”Jag var sövd och hade inte speciellt ont efteråt. Var bara lite svullen i magen. Skönt 

för jag var verkligen nervös före utplockningen. Rädd för både smärtan som jag mindes 

från försök nummer två och för hela situationen; att vara så hjälplös och utan 

kontroll”. 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 149) 

 

Smärtan är en personlig upplevelse som kvinnorna erfar olika och är delvis beroende av 

den smärtlindring kvinnorna får.  

 

”Sticken från nålen som stacks genom min slidvägg in i äggblåsorna nådde igenom min 

dimma, men jag kände att det var hanterbart.” 

(Holmgren, 2004, s. 43) 

 

”Punktionen tycks aldrig ta slut. […] Jag blir sönderstucken inuti, det är som en 

tortyrmetod. Det sägs att en del kvinnor inte ens känner av det. Tydligen är jag extremt 

känslig.” 
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(Uyterlinde, 2001, s. 100) 

 

Flera kvinnor uttrycker att fortlöpande information under själva ägguttaget är positivt 

och gör dem mer förberedda på när de kan uppleva smärta. En känsla av stolthet finns 

hos kvinnorna när de insåg att de klarat av det. 

  

”Doktorn berättade hela tiden vad han gjorde och varför, vilket fick mig att slappna av 

lite. Han berättade även innan han stack vilket faktiskt var bra.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 121) 

 

”Magen värkte när jag vaknade, men stoltheten tog överhanden. Jag hade klarat det.” 

(Holmgren, 2004, s. 44) 

 

 

Återförandet – Det positiva intrånget 

Återförandet av embryot är det intrånget som beskrivs som en positiv och hoppfull 

händelse. De flesta av kvinnorna upplever inget obehag när detta sker. 

 

”Själva införandet känner jag nästan inte alls av. Men jag tycker det är en högtidlig 

stund.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 101) 

 

”Bördan hade släppt, nu var vi på andra sidan om helvetet. Nu hade vi betalat vad som 

krävdes för att få bli föräldrar.” 

(Holmgren, 2004, s. 46) 

 

Väntan   

Väntan präglas av tvära kast mellan hopp och förtvivlan och kvinnorna uttrycker det 

som en känslomässig berg- och dalbana. Detta upplevs som mycket påfrestande och för 

samtliga kvinnor är väntan det som upplevs som det mest påfrestande med IVF- 

behandlingen. Underliggande subteman är följande: ”Att slitas mellan hopp och 

förtvivlan”, ”Väntan efter återförandet”, ” Att falla för det förbjudna” och 

”Testdag – Det slutgiltiga beskedet”. 

 

Att slitas mellan hopp och förtvivlan 

Kvinnornas känsla av hopp upplevs olika beroende på om det finns bakomliggande 

misslyckade behandlingar. Vid första försöket upplevs hoppet som störst då 

erfarenheten av att misslyckas av en IVF- behandling inte finns hos kvinnorna. Inför en 

kvinnas första försök beskriver hon det på följande vis; 

 

”Optimisten är påtaglig. Det känns lite som att ta en trisslott. Hyfsat goda chanser. 

Det går åt helvete.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 16) 
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Kvinnorna beskriver en större målmedvetenhet inför det första försöket och hoppet ger 

kraft åt den starka viljan att lyckas och att inte ge upp. 

 

”Min man och jag har dock bestämt oss för att om det har försöket inte lyckas så ska vi 

ge oss på ett nytt försök så fort det går, alltså efter en mens.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 156) 

 

Om en tidigare misslyckad behandling har genomförts upplever kvinnorna ett sämre 

självförtroende under nästföljande behandling. Det är hoppet som är drivkraften för att 

orka gå igenom behandlingarna gång på gång. Att lämna en misslyckad behandling 

bakom sig kan även ses som en erfarenhet som gör att kvinnan inför kommande 

behandling känner sig lugnare då hon vet vad som kommer att hända. 

 

”Första gången var jag otroligt nervös innan men efteråt var jag ganska lugn. Jag såg 

det ett test på hur kroppen skulle reagera fungerade det inte så gjorde det inte så 

mycket. Vi hade ju en gång till på oss. Klart jag blev ledsen när jag fick en blödning 

men det kändes ändå ganska lätt att ta nya tag och blicka framåt. När vi däremot 

misslyckades en andra gång rasade jag ihop.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 145) 

 

Känslor från tidigare försök tränger fram under den aktuella behandlingen och samtidigt 

som det finns hopp om att lyckas denna gång, grusas det också av känslorna som fanns 

vid tidigare misslyckanden och det kan då vara svårare att fokusera på det som är 

positivt.  

 

”Vid varje IVF- försök bubblar det gamla upp i mig. […] Samtidigt känner hoppet 

födas på nytt och jag vägrar ge upp.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 150) 

 

”Självförtroendet och hoppet om ett barn hade sjunkit för varje försök.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 177) 

 

Några kvinnor beskriver en rädsla över att hoppas för mycket på ett positivt 

graviditetsbesked, då förlusten skulle upplevas som mer smärtsam. Att tvivla blir en 

strategi för att skona sig själv från de egna känslorna och de försöker hindra sig själva 

från att tänka ”tänk om”. 

 

”Tänk inte, hoppas inte, tro inte. Det gör så ont, ont, ont…!” 

(Holmgren, 2004, s. 86) 

 

”Tankarna pendlar. Ska det lyckas eller ej? […] Inte glädja sig i förväg, inte måla fan 

på väggen. Fast egentligen är det nog bäst att måla fan på väggen. Då kan man jubla 

jättemycket om det skulle fixa sig.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 142) 
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Väntan efter återförandet 

Flera av kvinnorna uttrycker att väntan efter återförandet av embryot är det mest 

påfrestande under hela behandlingen och det beskrivs som ett olidligt moment. För 

många av kvinnorna är detta det närmsta en graviditet de någonsin varit och de upplever 

att alla tankar kretsar runt de befruktade ägg de fått tillbaka. 

 

 

”Sedan följde en nästan outhärdlig väntan dag för dag efter återförandet. Är inte 

väntan på något vis det värsta med att göra IVF?” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 149) 

 

”Nu återstod bara den plågsamma väntan som de följande veckorna innebar. Skulle det 

bli vår tur denna gång? […] Nu vill jag hålla andan. Hålla andan tills vi vet.” 

(Holmgren, 2004, s. 58) 

 

Det finns ett behov av att försöka tänka på annat, att ”begrava sig” i arbete eller för ett 

kort tag byta miljö för att inte tänka så mycket på om behandlingen kommer att lyckas 

eller inte. Dock upplever kvinnorna att tankarna likväl alltid kommer ikapp dem. En 

känsla av att tänka på något förbjudet finns då kvinnorna hoppas att de ska bli gravida. 

 

”Man blir ganska knäpp av att gå och vänta. Vi ska åka till mina föräldrar över helgen 

för att skingra tankarna.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 125) 

 

”Jag sysselsätter mig med saker att läsa, radioprogram att lyssna till och diskussioner 

med människor omkring mig. Fyller hjärnan med ord, upptar allt utrymme, allt för att 

inte tänka på det förbjudna.” 

(Holmgren, 2004, s. 86) 

 

Under väntan efter återförandet finns ständigt oron över att kvinnorna kan få sin 

menstruation och de då får en bekräftelse på att embryot inte fäst och på att 

behandlingen har misslyckats. Detta skapar oror inför varje toalettbesök och får flera av 

kvinnorna att kritiskt granska toalettpappret efter spår av blod. 

 

”Jag var positiv och laddad, kände mig verkligen gravid, så när jag började blöda fyra 

dagar före utsatt testdatum förstod jag ingenting. Jag var ju med barn, varför skulle jag 

inte vara det.” 

(Holmgren, 2004, s. 46) 

 

Samtliga kvinnor upplever att de efter återförandet ständigt söker efter fysiska 

graviditetstecken i form av ömma bröst och illamående. Detta börjar ske direkt efteråt, 

trots att kvinnorna var väl medvetna om att det är en omöjlighet att så tidigt kunna 

känna något. De uttrycker att de känner sig löjliga över sitt beteende, men när hoppet 

om att lyckas fyller tankarna upplever de att det är svårt att låta bli.  

 

”Är det mensvärk, eller växtvärk?” 

(Thulin & Östergren, 2004, s.18) 
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”På kvällen känner jag det välbekanta illamåendet komma krypande. Har jag inte lite 

ont i brösten också? […] Fina tecken på en graviditet, men inte efter fem dagar.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 139-140) 

 

Om kvinnorna upplevde någon fysisk påverkan, medförde det inte endast positiva 

känslor, utan även en oro för att förlora det barn de ännu inte hade. 

 

”Jag har ont i magen, ska man verkligen ha det eller är det ett tecken på att något 

håller på att gå snett? Jag är dessutom superöm i brösten [...]är det ett bra tecken eller 

är det bara en biverkning av medicinen?” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 125) 

 

Några kvinnor uttrycker att de känner sig vidskepliga då deras längtan att lyckas är stor. 

Att lägga hoppet endast i sjukvården och ödets händer upplevs som skrämmande och 

genom att föreställa sig att andra omständigheter kan påverka, ger det också en känsla 

av mer hopp.  

 

”Tänk om det lyckas den här gången! Det känns som om det skulle vara rätt 

förutsättningar, med Vänliga veckan och fullmånen som lyste i torsdags.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 139) 

 

Vidskepligheten kan dock även medföra att kvinnorna upplever en minskad känsla av 

hopp då deras föreställningar inte slår in. 

 

”Själv blev jag jättenervös över förseningen, det spelade ingen roll vad kliniken sa. Jag 

skulle ha fått tillbaka äggen på datumet som var mitt lyckotal, den 22/2. Precis så löjlig 

bli man när man håller på med IVF.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 149) 

 

 

Att falla för det förbjudna  

Under väntan fantiserar kvinnorna om ett positivt graviditetsbesked som får dem att 

tampas med känslor och handlingar som de beskriver som ”förbjudna”. De tittar på 

barnkläder, mammakläder och köper föräldratidningar, sådant som de anser en gravid 

kvinna kan tänkas göra. Dessa handlingar gör att kvinnorna upplever känslor av skam, 

då de känner att de inte har rätt till det. 

 

”Jag frossade i graviditetsscheman, tittade på babykläder och läste ”Ett Barn Blir 

Till”. När jag var i affären slank en upplaga av ”Vi Föräldrar” snabbt ner i 

kundvagnen […] De stunder som tankarna: ”tänk om inte” dök upp i huvudet tog 

hoppet överhanden och jag blev positiv igen. Varför skulle jag inte bli gravid? 

 

[efter att hennes graviditetstest visat ett negativ resultat ] 

 

Jag skämdes som en hund för att jag hade hoppats. Ville gömma mitt huvud i sanden för 

att jag hade trott.” 

(Holmgren, 2004, s. 46) 
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”Jag har redan börjat titta efter en lämplig doptavla att brodera fast jag vet att jag 

borde vänta och se om det blir något först men jag har längtat så efter ett barn att det 

är otroligt svårt att vänta.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 125) 

 

Testdag – Det slutgiltiga beskedet 

Kvinnorna erhåller i de flesta fall ett graviditetstest från fertilitetskliniken att använda på 

ett i förväg utsatt testdatum. Många av dem upplever svårigheter att vänta till just den 

dagen och frestas av att testa tidigare för att på så sätt få ett slut på den outhärdliga 

väntan.  

 

”Jag vill göra test nu!!! Och det bara måste vara positivt. Tanken på att börja om igen 

känns främmande och mycket fel. Hoppas att det lyckas. 

[…] 

Kan man verkligen inte testa i ”förtid” det är ju evigheter till den 23 april. […] Jag vill 

gå i ide fram tills det är dags att testa.” 

(Fredholm & Johansson Rosander, 2002, s. 124-125) 

 

Att själv inhandla ett graviditetstest för att få det slutgiltiga svaret på behandlingen är 

förenat med känslor av skam och en föreställning om att kvinnorna gör något de inte har 

någon rätt till. 

 

”Jag köper skamset ett tvåpack Clearblue på apoteket på väg hem. Graviditetstest är 

liksom inte till för ofrivilligt barnlösa.” 

(Thulin & Östergren, 2004, s. 19) 

 

Efter ett negativt graviditetsbesked upplever kvinnorna att allt de gått igenom var 

förgäves och den positiva energin gick förlorad.  

 

”Det kändes som att all energi jag haft gått åt till behandlingen och skulle komma 

tillbaka till mig när vi testat positivt. Nu gjorde vi inte det och låg uttömda på batteri på 

badrumsgolvet.” 

(Holmgren, 2004, s. 46) 

 

För en kvinna ledde behandlingarna fram till beslutet att överge sin längtan efter att bli 

mamma då priset blev för högt att betala.  

  

”Eftersom jag blev utmattad av IVF-försöken beslutade jag mig för att dödförklara min 

barnönskan.” 

(Uyterlinde, 2001, s. 145) 

 

 De flesta kvinnorna upplever nu att kampen börjar om igen. 
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DISKUSSION 

Under diskussion ingår metoddiskussion och resultatdiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras utvalda delar av resultatet samt praktiska implikationer i vården, framtida 

forskning samt slutord. 

 

Metoddiskussion 

Valet att analysera självbiografer ansågs mest lämpligt då vi ville skildra kvinnors 

helhetsupplevelse under IVF-behandling. Biografierna gav den detaljrika beskrivningen 

vi ansåg krävas för att nå en djupare förståelse för ämnet och de gav också möjligheten 

att påvisa att det förekommer skillnader i upplevelsen, trots att kvinnorna delar liknande 

erfarenheter. Dahlborg-Lyckhages (2006) analysmodell användes för att analysera 

texterna och gjorde det möjligt att enklare strukturera upp texterna och urskilja teman 

som byggde på de meningsbärande delarna. Att undanhålla sig egen förförståelse för att 

undvika en styrning av analysen, upplevde vi som svårt. Detta berodde på att vi redan 

innan examensarbetets början hade kunskap inom området men, vi anser dock att det 

inte har påverkat resultatet. Vi ansåg att det var nödvändigt att använda både 

strukturerad och ostrukturerad sökning, då utbudet av litteratur var begränsat men tyvärr 

tillkom ingen ytterligare litteratur på det viset. Flertalet av böckerna berörde barnlöshet 

som utgångspunkt, däremot var IVF- behandling en central del i kvinnornas liv och 

upplevelsen av denna fanns beskriven i texterna och därför motsvarades ändå syftet med 

examensarbetet. 

 

Då materialet var begränsat fanns det inledningsvis en viss osäkerhet huruvida det var 

tillräckligt för kunna ge ett rättvisande resultat, men efter diskussion författarna emellan 

togs beslutet att det var tillräckligt med litteratur. Vi tog beslutet att inkludera alla 

upplevelser som sträckte sig från det att beslut om att starta behandlingen togs till det att 

ett graviditetstest gjorts. De upplevelser som fanns precis före ett beslut om att starta 

behandlingen togs, tillhör upplevelsen av utredning eller väntan på behandling. De 

upplevelser som uppkom efter att ett graviditetstest gjorts förknippas med upplevelser 

om vara gravid eller fortsatt barnlös. 

 

Litteraturen lästes flera gånger av båda författarna och diskuterades både under tiden de 

lästes och efteråt. Diskussionerna har överlag varit en viktig del genom hela processen 

och därför ser vi det som en fördel med ett dubbelt författarskap. Det var relativt enkelt 

att urskilja de meningsbärande delarna, men svårare att särskilja dem för att skapa 

teman och subteman. Inledningsvis kunde de två huvudteman ”Att förlora kontrollen” 

och ”Kvinnans relation till andra” urskiljas. Därefter var det de subteman som 

identifierats som skapade ytterligare två huvudteman. Resultatet bestod därför slutligen 

av fyra huvudteman med tretton tillhörande subteman, som vi ansåg representerade 

kvinnornas upplevelser. 

 

Vi är medvetna om resultatet innehåller många citat men anser att det ger en styrka och 

en mer rättvisande bild. Det gör också att det unika i deras upplevelser kunde påvisas då 

det finns skillnader kvinnorna emellan. Valet att frångå APA- manualen vad gällande 

citat i löpande text togs för att vi anser att det gör arbetet mer lättläst och prydligt när 

alla citat centreras och skrivs med kursiv text. 



 26 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet har gett oss en djupare förståelse och en ökad kunskap om hur kvinnor 

upplever IVF-behandling. Det framkomna resultatet kan i sin tur bidra med vad 

vårdpersonalen kan göra för att lindra kvinnornas lidande.  

Resultatets fyra huvudteman ”Att förlora kontrollen”, ”Förändrade relationer”, ”Ett 

intrång i kroppen” och ”Väntan” ger en helhetsbild av kvinnors upplevelse av IVF-

behandling.  

 

IVF-behandlingen går hand i hand med barnlöshet för utan den skulle behandlingarna 

inte vara nödvändiga att genomföra. Många gånger var det svårt att särskilja var 

kvinnornas känslor hade sitt ursprung; om de grundade sig på barnlösheten eller om det 

var direkt kopplat till behandlingen. De upplevelser som kvinnorna bär med sig från 

infertiliteten och från de utredningar som föranledde IVF- behandlingen gör att det 

redan finns en känslomässig påverkan när behandlingen startar. Detta betyder att det 

redan kan finnas en varierande underliggande stress hos kvinnorna och att detta är något 

som vårdpersonal bör vara medveten om. Hammarberg et. al., (2001) menar att det 

föreligger svårigheter att genomföra studier om kvinnors upplevelser under IVF-

behandling, då detta är en del i en för paret lång resa som startat redan innan 

behandlingen påbörjades och för många även fortsätter den efter det att behandlingen 

avslutas.  

 

Ett exempel på en upplevelse som är svår att kategorisera är känslan av avundsjuka. 

Den kan vara sammankopplad både med barnlöshet och med IVF-behandling. 

Kvinnorna kände en avund gentemot andra som hade barn och då grundar den sig på 

barnlösheten, men det fanns också en annan avund. Den riktade sig mot dem som inte 

behöver kämpa sig igenom behandlingar för att få barn och det blir då till en känsla som 

finns närvarande under behandlingen och av den anledningen tas det upp i resultatet. 

Vidare menar Hammarberg et. al., (2001) att upplevelsen av IVF-behandlingen kan 

påverkas av om den ledde till en graviditet eller inte. I de fall som kvinnorna inte blev 

gravida beskrivs IVF-behandlingen som en mer negativ upplevelse på många plan än 

vad den görs av de kvinnor som fick ett barn. 

 

Resultatet i examensarbetet grundar sig på upplevelser både från kvinnor som lyckats 

uppnå en graviditet och från de som fortsatte att vara barnlösa. Då antalet kvinnor vars 

upplevelser analyserades var begränsat, kunde inte några skillnader i deras upplevelser 

kopplat till behandlingens utfall urskiljas. Det bör också noteras att texterna skrevs efter 

att IVF- behandlingen avslutats och att upplevelserna då kan skilja sig från de 

upplevelser de egentligen hade när behandlingen genomfördes. 

 

Den subjektiva kroppen är, enligt Wiklund (2003), ett säte både för människans 

upplevelser och för den egna identiteten. När kvinnorna upplever att IVF får ett oerhört 

utrymme i deras livsvärld gör det också att gränserna mellan IVF och den egna 

identiteten suddas ut och de upplever att de blir ”ett med IVF”. Detta gör det svårt för 

kvinnorna att tänka på något annat och de följs ständigt åt av det lidande behandlingen 

åsamkar dem. Wiklund (2003) menar vidare att det är genom kroppen vi förhåller oss 

till andra och genom att förlora kontrollen förändras också relationerna till omvärlden. 
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Kvinnorna blir frustrerade då de upplever att de inte får tillräcklig förståelse och de har 

också svårt att själva sätta ord på sina känslor. Kvinnornas energi går åt till att hantera 

behandlingen, men samtidigt behålla kontrollen över livet och kan då uppleva att de helt 

enkelt inte orkar ha ett socialt liv också. Detta styrks av Peddie et. al., (2005) som 

menar att IVF- behandling uppfattas som så krävande och ansträngande att kvinnorna 

prioriterar bort sociala aktiviteter och därmed upplever en känsla av isolering. När 

kvinnorna avskärmar sig från nära vänner och familj då de inte orkar dela sina 

upplevelser, leder det till en förlust av deras sociala nätverk, vilket medför ytterligare 

lidande då livet utanför IVF- behandlingen krymper.  

 

Relationen till partnern förändras under tiden för IVF- behandling och blir i de flesta fall 

mer konfliktfylld och samlivet påverkas negativt. Detta beror enligt, Peddie et. al., 

(2005), på den press det innebär att hantera IVF- behandlingens krav samtidigt som det 

dagliga livet fortgår. Då resultatet visade att påverkan på relationen var större än de 

kunnat förställa sig och att de önskat att vårdpersonalen informerat om detta i ett tidigt 

skede, speglar detta vikten av att se paret som en helhet. Kommunikationen mellan 

paren och vårdpersonalen bör förutom att förmedla medicinsk information, ha som 

målsättning att bevara stabiliteten i relationen.  

 

Då det finns en upplevelse av intrång i den egna kroppen under behandlingen är det av 

vikt att i så stor utsträckning som möjligt bevara kvinnornas integritet och visa respekt 

för det sårbara. Integriteten är, enligt Stryhn (2007), en personlig sfär där individen själv 

styr över dess gränser. I den utsatta situation kvinnorna befinner sig i krävs en lyhördhet 

då det existerar en känsla av intrång. Upplevelsen av intrång innebär att kvinnorna inte 

längre själva styr över gränserna eller att gränserna har förskjutits allteftersom 

behandlingen framskrider. Genom att vårdpersonalen är lyhörd kan det förhindras att 

kvinnorna känner sig kränkta. 

 

Det som av kvinnorna upplevdes som det mest påfrestande momentet i IVF-

behandlingen var väntan efter återförandet av embryot. Det är under denna tid resultatet 

av behandlingen kommer att visar sig och enligt Hammarberg et. al., (2001) är 

kvinnorna under denna period benägna att drabbas av oro, nedstämdhet och ilska. 

Kvinnorna upplever att alla tankar kretsar runt de befruktade äggen och resultatet visar 

att kvinnorna försöker fly sina egna tankar genom att resa bort eller överösa sig själva 

med arbete. Det blir oundvikligt för kvinnorna att tänka på vad som kommer att hända 

då ett graviditetstest gjorts och de upplever känslor av skam när de hoppas på att det ska 

vara positivt.  

 

I subteman som benämns ”Bli ett med IVF” och ”Att pendla mellan hopp och 

förtvivlan” påvisas en känslomässig skillnad mellan antalet bakomliggande 

misslyckade IVF- behandlingar. Detta styrks av Hammarberg et. al., (2001) som påtalar 

att kvinnors upplevelser av IVF-behandling beror på under hur lång tid de undergått 

behandling, hur många behandlingar de genomfört och om behandlingen misslyckats 

eller lett till ett levande fött barn.  

 

Upplevelsen av hopp och kvinnornas självförtroende minskade, medan förtvivlan och 

sorg ökade men, trots detta fortsatte de med ytterligare behandlingar. Detta påtalas av 

Peddie et. al., (2005), som menar att kvinnorna fortsätter att genomföra behandlingar för 



 28 

att förtränga de negativa känslorna från ett tidigare misslyckat försök och att hoppet 

övergår till förtvivlan desto fler behandlingar som genomförs. Det finns en 

underliggande rädsla hos kvinnorna att bearbeta upplevelser från tidigare behandlingar 

och att det då är enklare att istället påbörja ett nytt försök. De negativa känslorna från 

tidigare upplevelser finns likväl kvar hos kvinnorna och vi tolkar detta som en 

bidragande orsak till deras svårighet att våga uppleva hopp. 

 

Då kvinnorna redan investerat mycket tid och kraft i IVF upplevde de svårigheter att ta 

ett beslut om att avbryta processen, även om de ibland önskar att de kunde. Enligt 

Peddie et. al., (2005), kan detta bero på att vårdpersonalen inger orealistiska 

förväntningar på att behandlingen ska lyckas. Istället efterfrågar kvinnorna öppenhet 

och ärlighet från vårdpersonalen som kan medföra att det blir enklare att ta ett beslut om 

att antingen avsluta och gå vidare eller fortsätta kämpa med ytterligare behandlingar. I 

den studie Hammarberg et. al., (2001) har gjort upplever många av kvinnorna att de 

överskattat sina chanser att lyckas och att det då kan upplevas svårare när behandlingen 

misslyckas. 

Genom ärlig och tydlig information främjas då kvinnornas förmåga till rationellt 

beslutsfattande som enligt Stryhn (2007) är en del i grunden för principen om respekt 

för självbestämmande.  

  

Resultatet påvisar att vårdpersonalen kan påverka kvinnornas upplevelser genom 

information och kommunikation och genom att förmedla känslan av personligt 

engagemang. Utgångspunkten i vården bör därför vara caritasmotivet, som enligt 

Wiklund (2003) innebär mellanmänsklig kärlek och omtanke och ger uttryck för att 

vilja väl. Kvinnorna har en önskan om att bli sedda och bekräftade som unika individer 

och detta kan ske om de upplever att vårdpersonalen tar sig tid och ger den information 

kvinnorna eftersöker. Wiklund (2003) menar vidare att om kvinnorna upplever ett 

personligt engagemang från vårdpersonalen kan de dela sin lidandeberättelse och 

därigenom lindra sitt lidande. Resultatet visar också att välmenande fysisk beröring, 

såsom en kram eller klapp på kinden, upplevdes som positiv. Detta styrks av Stryhn 

(2008) som menar att vårdpersonalen måste våga beröra. Individen kan beröras på det 

mentala planet men, att även den fysiska beröringen kan vara läkande. 

 

Praktiska implikationer för vårdpersonalen  

Då allt fler kvinnor genomgår IVF- behandling finns ett behov av kunskap inom 

området för att bättre kunna förstå och stödja kvinnorna under IVF-behandlingen. Då 

även relationen till partner påverkas bör paret ses som en helhet då de genomgår 

behandlingen tillsammans. 

 

 Att se paret som en helhet och att stödja deras relation genom att föra en öppen 

dialog. 

 Ge realistisk och ärlig information utan att inge falska förhoppningar. 

 Ge både skriftlig och muntlig information som är individuellt anpassad. 

 Visa personligt engagemang och medmänsklig kärlek. 
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 Upprätthållande av överrenskommelser, såsom inbokade tider och samtal. 

 Vara lyhörd inför hur kvinnan mår och upplever IVF-behandlingen. 

 

Framtida forskning 

Resultatet visar att kvinnorna upplever hormonernas påvekan på kroppen som mycket 

påfrestande. Enligt Hovatta (2010) pågår forskning omkring möjligheten att föra ut 

folliklar i ett tidigare i skede och stimulera dem med hormon utanför kroppen. Om detta 

skulle vara möjligt kunde kvinnornas lidande lindras, då hormonernas biverkningar 

hade kunnat undvikas. 

 

 

Slutord 

Att skriva om kvinnors upplevelser under IVF- behandlingen har varit mycket intressant 

och lärorikt och vi anser att detta är ett område som behöver lyftas fram inom vården. 

Den kunskap vi erhållit genom detta examensarbete kommer vi ta med oss i vår 

framtida yrkesutövning. 

 

Vi vill även tacka Marianne Johansson för hennes professionella vägledning och för att 

hon låtit oss ta del av sin kunskap. 
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