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Abstract 
Of couples of reproductive age who are actively trying to conceive, 10-15 percent fails within 
a year, and is then counted in the category of involuntary childlessness. Couples that suffer 
from infertility often experience great emotional distress. With the help of assisted 
reproduction, the couple's possibility of a pregnancy may increase. The IVF process involves 
mental and physical stress, which leads to heavy demands on health care treatment, expertise 
and support. This study aims to examine how couples undergoing IVF treatment experienced 
the response they received from health care system. This includes whether or not the couple's 
relationship was affected during and after the IVF treatment process and if so how it was 
affected. The study was made with a qualitative approach. Semi-structured interviews have 
been our method for obtaining data this study. The study is based on interviews of five 
couples who underwent, or are still undergoing an IVF treatment process. The results show 
that respondents initially experienced a warm and friendly welcome from the health care 
system, but it gradually changed for worse. The respondents describe what they see as 
inadequacies of healthcare providers such as offensiveness, lack of skills, and time 
constraints. Furthermore, it appears that the majority feels that they have been overlooked, 
especially by doctors, when they did not receive the personalized care they needed. The 
results show that during the IVF treatment process the couples are subjected to intense and 
varying forms of stress that can be hard on their relationships. Despite the strain it has put on 
them, the couple's feel that it has strengthened their relationships. 
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Sammanfattning 
Av par i fertil ålder som aktivt försöker få barn är det 10-15 procent som inte lyckas inom ett 
år och räknas då till kategorin ofrivilligt barnlösa. Att drabbas av ofrivillig barnlöshet innebär 
stor sorg och prövning för det drabbade paret. Med hjälp av assisterad befruktning kan parets 
möjligheter till graviditet öka. En IVF-process innebär psykisk och fysisk påfrestning, vilket 
ställer stora krav på vårdens bemötande, kompetens och stöd. Denna studie syftar till att 
undersöka hur par som genomgår IVF-behandling upplever vårdens bemötande samt om och i 
så fall hur parets relation påverkats under och efter IVF-processen. Studien har en kvalitativ 
ansats och för att uppfylla syfte och besvara frågeställningar har semistrukturerade intervjuer 
använts som metod. Undersökningen består av fem intervjupar vilka genomgått eller 
genomgår en IVF-process. Resultatet visar att respondenterna från en början upplevde ett 
varmt och välkomnande bemötande, men att det efterhand förändrades. Respondenterna 
beskriver brister hos vårdpersonalen såsom kränkning, kompetens- och tidsbrist. Vidare 
framgår att flertalet upplever att de blivit bemötta som en i mängden, framförallt av läkare, då 
de inte fått den individanpassade vård som krävdes. Resultatet visar att paret under IVF-
processen utsätts för flertalet påfrestningar, vilket kan vara krävande för parrelationen. Trots 
detta upplever paren att påfrestningarna medfört en stärkt parrelation.  
 
Nyckelord: Ofrivillig barnlöshet, bemötande, in vitro-fertilisering, upplevelse, påverkan på 
parrelation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

VVädjan från en barnlös 
 

Vänner! Ni frågar mig och karl'n: 
"När ska ni skaffa barn?" 

 
Som att det bara är att skaffa? 

Ni vet inte hur mycket som måste klaffa! 
 

Råden som haglar är många: 
"Din mans kalsonger är nog för trånga!" 

"Kanske han duschar för varmt eller kallt?" 
 

Detta har vi fått höra tusenfalt 
"Drick inte kaffe, drick inte sprit!" 

(Vi har det redan slopat, men det hör inte hit!) 
 

"Ät vitaminer, mineraler och folsyra!" 
Vet ni att piller är jävligt dyra? 

 
"Åk på semester, skaffa en hund!" 

"Tänk inte på det, koppla bort det en stund!" 
 

Ni vet inget om vår trånad! Ni som blev gravida efter er första månad! 
 

Det vi går igenom är en stor prövning, ett test 
 Förstå om vi inte känner för att gå på er fest 

Det är inte för att vara oartig eller asocial, men för att orka så måste vi 
göra våra val 

 
Nära och kära, vänta ut oss, bry er om 

Om vi så ringer mitt i natten, så kom, bara kom! 
Vi kan inte vänta oss att ni ska förstå,  

men stötta oss i kampen för att bli fler än två! 
 

Av: AnniMoure Nilsson 
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INLEDNING/BAKGRUND 

Sommaren 1978 i England föddes det första barnet i världen med hjälp av assisterad 
befruktning och 1982 var året då ett par i Sverige fick sin förstfödde genom IVF. Robert G. 
Edwards, 2010 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin och i grunden 
reproduktionsfysiolog, startade tillsammans med gynekologen Patrick Steptoe utvecklingen 
av metoder för att befrukta ägg utanför den kvinnliga kroppen. Möller (2004) nämner att 8-15 
procent av par i fertil ålder som aktivt försöker få barn men inte lyckas, räknas till kategorin 
ofrivilligt barnlösa.  
     Ofrivilligt barnlösa par erbjuds genomgå en utredning, där eventuella orsaker till infertilitet 
kartläggs. Paret kan med hjälp av assisterad befruktning få en ökad möjlighet till graviditet. 
Statistik från Socialstyrelsen (2011) visar att antalet fullständiga IVF-behandlingar har ökat 
från cirka 3 000 år 1991 till över 13 000 behandlingar år 2008, där ökningen till största delen 
beror på ny utvecklad teknik. Assisterad befruktning innebär att den enas eller bådas 
könsceller (gameter) eller embryot någon gång under en reproduktiv behandlingsprocess 
hanteras utanför kroppen. In vitro-fertilisering (IVF) är den vanligaste metoden för assisterad 
befruktning, som ordagrant översatt betyder befruktning i glas. Provrörsbefruktning är en 
annan benämning för denna reproduktionsmetod.  
     Par som tillhör gruppen ofrivilligt barnlösa har via landstinget rätt till medicinsk hjälp 
genom bland annat IVF. Antalet behandlingar finansierade av landstinget varierar mellan en 
och tre behandlingar och beror på vilket landsting paret tillhör. Beroende på kvinnans 
respektive mannens ålder kan ytterligare begränsningar finnas. IVF genomförs även på 
privata kliniker och betalas då av paret. Priset varierar mellan 19 000 kr och 30 000 kr per hel 
utförd behandling. Genom att välja privata kliniker kan paren oftast få hjälp med behandling 
snabbare, jämfört med landstinget. 
     IVF-behandling innebär att kvinnan genomgår en hormonbehandling med 
follikelstimulerande hormon (FSH) för att maximera antalet folliklar i sina äggstockar. 
Folliklarna skall sedan punkteras så att ägg kan sugas ut ur äggblåsorna. Äggen läggs därefter 
tillsammans med mannens spermier i en skål eller ett provrör som placeras i ett värmeskåp där 
befruktning skall ske. När ägget sedan är befruktat återförs det till kvinnans livmoder, vilket 
oftast sker på dag två efter ägguttagning. Odling av de befruktade äggen kan dock ske i upp 
till fem dagar efter ägguttag, vilket då resulterar i en blastocyst.  Hormonbehandlingen kan te 
sig på olika sätt. Beroende på problematik och inblandade parters förutsättningar görs en 
bedömning om vilken behandling som är bäst lämpad, det långa eller det korta protokollet. 
Hormonbehandlingen i IVF-processen upplevs ofta som både fysiskt och psykiskt krävande 
för paret, främst för kvinnan som rent fysiskt genomgår själva hormonbehandlingen och 
ägguttaget (Socialstyrelsen, 2005). Det långa hormonbehandlingsprotokollet innebär att först 
sätta kvinnans äggstockar i träda/klimakterium med hjälp av nässpray, för att sedan starta en 
follikelstimulerande sprutbehandling. Det korta protokollet utförs på liknande sätt, men 
proceduren där äggstockarna sätts i träda utesluts, vilket en del kvinnor kan uppleva som 
mindre påfrestande.  
     Att drabbas av nedsatt fertilitet är antagligen en av de svåraste prövningar som ett par kan 
utsättas för. Undersökningar visar att alla människor hanterar sorg och påfrestningar i livet på 
olika sätt. Vissa vill tala om dem medan andra föredrar att hålla dem för sig själva. Behovet 
har visat sig stort i dagens samhälle att få möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och 
händelser i samband med nedsatt fertilitet. IVF-processen är fysiskt och psykiskt påfrestande 
och relationskrävande för paret. Detta gör att det ställs höga krav på vårdpersonalen och 
kuratorer när det gäller bemötande och delgivning av information kring ämnet. Studier visar 
att en god kontakt och samtal kan lindra parets smärta och oro (Möller 2004). Som 
yrkesverksam kurator vid en IVF-klinik är det därför av vikt att ha specifik kunskap om hur 
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individer påverkas av psykiska och fysiska påfrestningar samt ha kunskap om vad ofrivillig 
barnlöshet och IVF-behandlingar innebär. Detta för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa 
par som befinner sig i den situationen. Med denna information som grund finner vi det 
intressant att undersöka ämnet vidare.  
 
Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka parets upplevelse av vårdens bemötande samt 
undersöka om och i så fall hur parets relation till varandra påverkats under IVF-processen.  
 
Frågeställningar 

 Hur upplever paret vårdpersonalens bemötande i samband med IVF-processen? 
 Hur upplever paret att den information som getts under IVF-processen varit? 
 Upplever paret att deras relation påverkats under IVF-processen och i så fall hur? 

 
 
TIDIGARE FORSKNING 

Life after Terminated IVF – experience and quality of life among men and woman 
Johansson (2010) har gjort en kvalitativ studie om hur kvinnor upplever det att vara ofrivilligt 
barnlösa. Åtta kvinnor deltog i studien och alla hade genomgått IVF-behandling utan positivt 
resultat. Alla kvinnor hade genomgått de tre gratisbehandlingar landstinget erbjuder, samt 
varit barnlösa i minst sju år.  
     Studiens resultat visar att trots de misslyckade IVF-försöken ser kvinnorna fortfarande 
barn som något de väldigt gärna önskar sig i sina liv. Det framkom att kvinnorna upplevde ett 
utanförskap när de umgicks med bekanta som har barn, vilket leder till att de ofta väljer att 
isolera sig istället för att vara sociala. Vidare framgår att kvinnorna är medvetna om detta och 
att de försöker tänka på andra saker stundtals, men att de alltid faller tillbaka till tanken av 
barnlöshet. Kvinnorna berättar att de upplever en slags sorg, känsla av tomhet samt smärta 
över att inte kunna bli gravid. 
    Vidare framkommer att trots de misslyckade IVF-försöken orkar kvinnorna fortsätta 
försöka. Kvinnorna upplever det positivt med IVF-behandling, då de får bekräftat att deras 
kropp fungerar, dock med små brister. En av de åtta deltagarna uppgav att hon funderade på 
adoption, men ännu inte gjort slag i saken. Kvinnorna som upplevde sorg på grund av 
barnlöshet anser det jobbigt att inte kunna föra sina gener vidare i nya generationer, men vissa 
av dem uppger att de kan se det i syskonbarn istället. 
     En slutsats som Johansson (2010) kom fram till, är att det finns mycket i den svenska 
vården som måste förbättras när det gäller omhändertagande av kvinnor som inte kan bli 
gravida på egen hand. Denna livssorg kvinnorna bär på kräver stor omvårdnad, men som det 
ser ut idag finns det för lite kunskap om detta ämne. Vidare nämner Johansson (2010) att det 
är av vikt att par som genomgår IVF-behandling erbjuds samtal med läkare, barnmorska eller 
kurator för att kunna bearbeta sina känslor och funderingar. 
 
Längtan efter barn – en kvalitativ studie om barnlösa pars upplevelser av 
infertilietsutredning, - behandling och bemötande från personalen 
Författarnas syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka hur sju par uppfattade 
vårdens bemötande under en IVF-behandling. Eerola och Enkvist (2010) menar att det finns 
olika former av lidande. Vårdlidande är det som beskrivs som vanligast i vårt samhälle och 
innebär  det lidande patienten upplever vid en specifik vårdsituation. Exempel på vårdlidande 
kan vara kränkning från vårdpersonal, maktutövning samt fel vårdinsättning. Om en individ 
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har hopp och ett bra förhållningssätt till sin problematik blir han eller hon inte uppslukad av 
situationen. Det ger individen ork och möjlighet att se positivt på framtiden.  
     Begreppet vårdrelation innebär enligt Eerola och Enkvist (2010) en relation mellan patient 
och personal, där relation utgör grunden för vårdprocessen. I en bra vårdrelation ska patienten 
ha möjlighet att uttrycka sina behov, funderingar och problem. En bra relation bygger på ett 
tillfredställande samspel samt ömsesidighet mellan personal och patient. Utgångspunkten är 
att uppfylla de etiska kraven. Då det oftast är en helt ny situation för patienten när denne söker 
hjälp är det av vikt att vårdpersonalen är mottaglig och lyhörd. 
     Eerola och Enkvist (2010) redovisar resultatet i tre teman. Dessa tre är närvaro, 
information och besvikelse. I det första temat, närvaro, uppgav så gott som alla respondenter 
positiva upplevelser från bemötande av vårdpersonal. Respondenterna upplevde generellt ett 
varmt och ytligt välkomnande från personalen. Detta första positiva intryck ändrades 
succesivt och övergick till ett mer bristfälligt bemötande från personalen. Flertalet uppger en 
önskan om mer engagemang från vårdpersonalen, exempelvis att personalen skulle våga fråga 
hur paret mådde känslomässigt. Flertalet respondenter upplevde personalen som stressad, 
vilket genererade i en känsla av att inte vilja besvära personalen med frågor. 
      I det andra temat, information, framkommer att respondenterna upplevt bristfällig 
information. Flera uppger att vårdpersonalen tog för givet att paren visste vad 
behandlingsprocessen innebar. Detta resulterade i informationsbrist och att respondenterna 
upplevde att de var till besvär. De upplevde det nödvändigt att på egen hand inhämta 
information för att kunna ställa frågor till vårdpersonalen. Ett par berättade att de fick ta reda 
på all information själva. 
      I det tredje temat, besvikelse, framkommer att samtliga respondenter känt stor besvikelse 
när positivt resultat inte uppnåtts i behandlingen. Några uppger att besvikelsen var så stor 
efter en misslyckad behandling att de inte kunde dela med sig av besvikelsen till närmaste 
anhöriga, medan andra bröt samman. De flesta respondenterna upplevde behandlingarna mer 
psykiskt än fysiskt påfrestande. Flertalet hade en upplevelse av att vårdens bemötande tedde 
sig olika till kvinnan respektive mannen.  
 
Lapsettomuus kokemuksena Internetin keskusteluryhmässä  
Räisenen och Kaunonen (2004) har gjort en finsk studie där syftet var att undersöka vilka 
upplevelser av ofrivillig barnlöshet som diskuteras på olika internetforum. Författarnas syfte 
med studien var att ge vårdpersonal ökad kunskap om ämnet genom att presentera studiens 
resultat till lämpliga vårdenheter. 
     Av resultatet framgår att totalt 292 personer har uttryckt olika typer av upplevelser på de 
internetforum författarna undersökt. På internetforum kunde författarna se att deltagarna 
beskriver en rad olika upplevelser på grund av ofrivillig barnlöshet och att denna plats på 
internet är en möjlighet för dem att kunna diskutera med andra i liknande situation. Det 
diskuterades mycket mellan deltagarna kring omtumlande händelser de upplevt. Deltagarna 
förde varierande djupa diskussioner och samtal om deras hopp och drömmar att barnlösheten 
ska ta slut. Många av dem hade funderingar kring ett möjligt föräldraskap och på dessa forum 
hade de möjlighet att ställa frågor till andra. Flera deltagare hade inställningen att barnlöshet 
är ett tillfälligt kapitel i deras liv just nu, men att det kommer ändras tids nog.  
     Räisenen och Kaunonen (2004) kunde vidare se att det fanns en rädsla för bestående 
barnlöshet, men att det inte visades tydligt och konkret. Dock framgick det känslor av 
osäkerhet gentemot en möjlig graviditet. Den ofrivilliga barnlösheten ledde till känslor av 
depression, besvikelse och kraftlöshet hos de drabbade. Vidare framgår det att 
forumsdeltagarna diskuterade kring ett accepterande av barnlöshet. 
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Mood, Disorders, Personality and Grief in Women and Men undergoing in vitro 
Fertilization Treatment 
Volgstens (2009) avhandling genomfördes under en tvåårs period vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala och visar att ofrivilligt barnlösa par vilka genomgår IVF-behandling har en ökad risk 
att drabbas av psykisk ohälsa. IVF-processen påverkar parförhållandet negativt och positivt. 
Paren beskriver den positiva sidan som en upplevelse av förstärkt parrelation, medan den 
negativa delen exempelvis kan innebära en tillfällig separation. Känsla av värdelöshet och 
brist på självkänsla är något kvinnorna upplever under processen. 
     Paren beskriver en känsla av optimism och hopp i början av IVF-processen, men att de 
efter misslyckade IVF-behandlingar upplever en negativ påverkan på hälsan. Sorgen den 
krävande processen innebär ger symtom som depression, framförallt hos kvinnan. Vidare 
framkom att män inte uttalade sorgen efter ett misslyckat IVF-försök såsom kvinnan, utan 
intog istället en stöttande roll. Män uppgav saknad av individuellt stöd för att prata om hur de 
på bästa sätt skall hantera sin partners sorgereaktion. Flertalet respondenter berättar att de av 
vården saknar råd och stöd om hur de skall hantera och bearbeta sin sorg. Avhandlingen visar 
att tre år efter avslutad IVF-behandling har de flesta män och kvinnor inte bearbetat 
barnlösheten och flertalet upplever ett utanförskap. Alla människor har behov att känna 
samhörighet. Att ”höra till” en grupp eller att få barn tillsammans kan vara ett sätt att skapa 
detta. Om svårigheter finns att få barn kan det leda till en känsla att inte duga som partner 
eller upplevelse av utanförskap. När känslan av utanförskap infinner sig är det vanligt att den 
drabbade drar sig undan sociala sammahang och behåller problematiken för sig själv.  
     Behandlingsavsluten nämns som frustrerande, ostrukturerade och abrupta, vilket visat sig 
vara en följd av att respondenterna saknat ett sista avslutande samtal. Framförallt männen 
uppgav brist på socialt stöd. Volgsten (2009) nämner att paren kan ignorera sorgen och inte 
tillåta sig att sörja, vilket kan innebära svårigheter att bryta sig loss ur processen, likt ett lotteri 
där individen försöker om och om igen. Detta innebär att paren fortsätter med behandling 
efter behandling vilket kan ses som en ond spiral och beteendet kan leda till att IVF-
behandlingar blir ett levnadssätt. 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Travelbees omsorgsteori 
Joyce Travelbees (1971) omsorgsteori menar att det måste finnas en förståelse av vad som 
sker mellan patient och vårdare, hur deras samspel är och hur konsekvenserna för detta kan 
bli, för att förstå vad omvårdnad är. Travelbees (1971) omsorgsteori utgår ifrån att varje 
människa är unik, och tar avstånd ifrån att generalisera mellan människor (Kirkevold, 2008). 
      Travelbee (1971) menar att lidande är oundvikligt för en människa. Lidande kan orsakas 
av flera olika omständigheter, till exempel förluster, separation eller sjukdom. Det är upp till 
den enskilde individen att avgöra vad som är lidande för just honom eller henne. Lidandet är 
sammankopplat med det som individen upplever viktigt i sitt liv. Utifrån Travelbees (1971) 
omsorgsteori reagerar alla olika på lidande. ”Varför just jag?”, är ett av de vanligaste sätten att 
reagera på när det handlar om lidande. Individen har i detta läge svårt att acceptera och förstå 
varför just han eller hon är drabbad. Reaktionen kan leda till bland annat depression och 
förtvivlan hos den drabbade (Kirkevold, 2008). 
     Inom Travelbees (1971) omsorgsteori är känslan av att vara behövd viktig, hon menar att 
den känslan gör livet värt att leva. Denna känsla infinner sig dock inte hos alla individer och 
där menar Travelbee (1971) att begreppet omvårdnad spelar stor roll. För att uppnå syftet med 
omvårdnad bör enligt Travelbee (1971) de fem faserna ske i en relation. Första fasen är det 
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första mötet, där vårdare och patient möts första gången. Här skapas ett första intryck och en 
känsla för den andra parten. Vidare i fas två utvecklas denna nyskapta relation, patientens och 
vårdarens identitet samt personlighet framträder mer. I denna fas är det av vikt att 
vårdpersonalen ser patienten som en egen individ och inte tolkar denne utifrån tidigare 
erfarenheter med andra patienter. Den tredje fasen innefattar empati. Empati handlar om att 
kunna förstå den andres känslor och sätta sig in i dennes situation. Fjärde fasen, sympatifasen, 
innebär att visa medkänsla för någon annan. Vårdpersonalen tar del av patientens lidande 
genom att visa förståelse för vad han eller hon genomgår. Travelbee (1971) menar att sympati 
är ett sätt att vara på, det är en känsla och ett sätt att tänka, som kommuniceras till patienten. 
Den femte fasen, ömsesidig förståelse och kontakt, handlar om kontakten mellan vårdare och 
patient. Typiska drag för denna fas är att de involverade nu känner förtroende för varandra 
samt delar tankar och känslor med varandra (Kirkevold, 2008). 
      Enligt Travelbees (1971) omsorgsteori är kommunikation ett av vårdpersonalens 
viktigaste redskap. En bra kommunikation är en förutsättning för att kunna hjälpa patienten 
mot sitt lidande samt finna en mening i det som sker. Det huvudsakliga syftet med 
kommunikation är att ta reda på och tillgodose patientens behov, men även ett sätt att bygga 
upp en förtrolig relation på. En faktor som kan påverka kommunikationen är om vårdaren har 
svårigheter att se varje patient som en egen individ. Travelbee (1971) menar att det är av vikt 
att vårdpersonalen förhåller sig professionellt. Detta innebär att tillämpa sin kunskap och 
insikt, för att kunna få fram vad patientens behov är och se vilka insatser som behöver göras 
för att tillgodose dessa behov (Kirkevold, 2008). 
 
Studiens centrala begrepp 
Ofrivillig barnlöshet - Infertilitet 
Definitionen av ofrivillig barnlöshet är att par i fertil ålder som i två år aktivt försökt bli 
gravida på naturlig väg inte lyckats (WHO, 2012). Paret behöver inte uppnått en specifik ålder 
för att kunna räknas som ofrivilligt barnlösa. Det grundar sig i individens upplevelse och 
känslor. Primär infertilitet innebär att paret inte har barn sedan tidigare och att de under minst 
ett år aktivt arbetat för att bli gravida, men då utan resultat. Sekundär infertilitet innebär att 
paret sedan tidigare har barn, men att nästa försök att bli gravid innebär problematik (WHO, 
2012). Sekundär infertilitet drabbar 10-25 procent av världsbefolkningen, medan 10-15 
procent räknas till gruppen infertila efter att paret genomgått en fertilitetsutredning.  
     För att starta fertilitetsutredning i Sverige har den svenska sjukvården en önskan om att 
paret på egen hand försökt bli gravida minst ett år. Finns det en känd anledning till infertilitet 
eller annan specifik orsak kan paret söka hjälp tidigare (Örebro läns landsting, 2012).  
 
In vitro-fertilisering - IVF  
IVF, innebär befruktning utanför kvinnans kropp, en så kallad provrörsbefruktning. IVF-
processen innebär att kvinnan får hormonstimulering för att öka äggproduktionen till det 
specifika behandlingstillfället, så att flertalet ägg kan tas ut vid ett tillfälle. Kvinnans ägg 
hämtas av läkare genom att punktera hennes äggblåsor via slidan. I samband med detta får 
mannen lämna spermaprov som sedan sammanförs med äggen så att befruktning kan ske i 
laboratoriet. Efter några dagar när ägget är befruktat förs embryot in i kvinnans slida och 
placeras på livmoderslemhinnan (Hreinsson, Hamberger & Hardarson, 2005).  
 
Bemötande    
Sjukvården och vårdpersonal är den yrkeskategori som svenska folket har störst förtroende 
för, vilket genererar ett stort ansvarstagande av vårdpersonalen gentemot patienten. 
Vårdpersonalens bemötande gentemot patienten är av stor betydelse, då det är viktigt med en 
tydlig kommunikation. Stor vikt bör läggas på att korrekt information förmedlas så att 
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orealistiska förväntningar hålls borta. Samtidigt kan för lite information medföra risk och/eller 
eventuell fara för patienten. Författarna skriver vidare att det dock finns brister gällande 
information, delaktighet samt dialog från vården till patienten. För att säkerställa patientens 
behov och säkerhet skall sjukvården och dess personal följa de riktlinjer kring detta vilka styrs 
av Socialstyrelsens föreskrifter (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). 
     Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12, 4 kap.) gällande Ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, säger att ledningssystemet ska säkerställa att det 
finns rutiner så att   
patienternas värdighet och integritet respekteras 
patienten och närstående visas omtanke och respekt, oavsett ålder, kön, funktionshinder, 
utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och 
patienten och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns hinder för detta 
enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (1998:531)  
     Begreppet kränkning innebär att behandla en person nedsättande i ord eller handling, att 
göra angrepp mot en individs person, frid, frihet eller ära. För att det ska anses som en 
kränkning krävs att en persons integritet ska angripas, samtidigt som personen i fråga värnar 
om sin integritet och själv inte bjuder in till kränkning (Lagen.nu, 2012).  
     Eriksson (1994) menar att det vanligaste vårdlidandet är kränkning av patientens värdighet 
och värde som människa. Kränkning kan även vara utebliven vård, vilket innebär allt från 
slarv till medveten vanvård av patienten. Maktutövning inom vården kan vara att patientens 
behov inte tas på allvar eller att patienten tvingas utföra handlingar som de inte är fysiskt eller 
psykiskt kapabla till.  
 
Psykisk ohälsa - depression och lidande 
Depression kan vara av varierande svårighetsgrad, allt från lättare nedstämdhet till svår fysisk 
och psykisk problematik. Att vara tillfälligt nedstämd är en naturlig och logisk reaktion till 
följd av olika livssituationer. Wasserman (2003) menar att definition av begreppet depression 
innebär att nedstämdheten håller i sig och förekommer dagligen under minst två veckor och 
upplevelsen av nedstämdhet djupnar. Depression kan framkallas av en eller flera yttre 
händelser eller påfrestningar, men även till följd av medicinering eller annan sjukdom. 
Författaren skriver vidare att förutom upplevelsen av nedstämdhet är oförmåga att känna 
glädje samt tungsinthet karakteristiska drag för depression. Vårdguiden (2012) menar att 
jämfört med män drabbas kvinnor betydligt oftare av depression.  
     Pina, vånda, kämpa och utstå är ord som definierar begreppet lida. Det innebär att något 
negativt och smärtsamt drabbar individen. Denne måste leva med det han eller hon utsätts för, 
vilket upplevs som en kamp och ett kämpande. Att lida innebär alltid en kamp, då det finns en 
strävan efter att uppnå eller finna det individen har en längtan efter. För individen innebär 
lidandet att bära på en oro, rädsla och ångest (Eriksson, 1994).  
 
Påverkan på parrelationen  
Enligt Möller (2004) innebär infertilitet en påfrestning på parets relation. Studier visar att i 
vissa fall för denna påfrestning paret närmare varandra, medan andra reagerar genom att glida 
ifrån varandra i relationen. Om paret besitter egenskaperna respekt, kärlek för varandra och 
fungerande kommunikation ökar parets möjligheter till god anpassning av ofrivillig 
barnlöshet. Möller (2004) nämner att kvinnor ofta upplever den ofrivilliga barnlösheten 
starkare än mannen. Kvinnans reaktion visar sig emotionellt, medan mannen reagerar genom 
att inta en stöttande roll och behålla sorgen inombords. Mannen tar ofta på sig rollen att få 
kvinnan och må bättre. Vidare nämner författaren att ofrivillig barnlöshet  
     Möller (2004) nämner att varje individ har behov av samhörighet, att ”höra till”. Ett sätta 
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att få bekräftelse på att samhörighet med sin partner finns kan vara att bli föräldrar, att få ett 
barn tillsammans. Om det innebär svårigheter att skaffa barn för paret kan detta leda till en 
känsla av att inte duga som partner, vilket i sin tur kan leda till en upplevelse av utanförskap. 
Då en känsla av att inte duga som partner eller om individen upplever utanförskap kan detta 
bidra till att individen mer eller mindre drar sig undan sociala sammanhang.    
     Möller (2004) nämner att det finns risker att IVF-processen blir ett levnadssätt. Detta då all 
planering paret behöver utföra, såsom semester- eller vardagliga planeringar, utgår ifrån IVF-
behandlingen. Men även en strävan att finna ny information kring ämnet påverkar det 
vardagliga livet. Författaren liknar IVF-processen ofrivilligt barnlösa genomgår med ett 
spelberoende för att kunna förklara innebörden. Han menar att besvikelsen och sorgen ett 
negativt behandlingsresultat medför driver individen att försöka igen, i hopp om att nästa 
försök skall generera i ett positivit resultat. Möller (2004) menar att denna negativa spiral kan 
vara svår att bryta, framförallt då vare sig läkare eller någon annan med klara besked kan säga 
att paret absolut inte kan få barn. Statistiskt sett innebär varje IVF-behandling ytterligare en 
möjlighet till positivt resultat.  
 
    
METOD 

Val av metod  
Syfte med denna studie är att undersöka parets upplevelse av vårdens bemötande samt 
undersöka om och i så fall hur parets relation till varandra påverkats under IVF-processen. 
Utifrån detta valdes en kvalitativ undersökningsform med intervjuer eftersom vi ville lägga 
fokus på respondenternas upplevelse (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  
     Kvalitativ och kvantitativ metod är två förfaringssätt vilka används för att besvara studiers 
frågeställningar. Denna studie genomförs utifrån kvalitativ metod, där syftet är att insamla 
djupgående data om individens egna uppfattningar, åsikter och unika upplevelser. För att 
fånga respondenternas upplevelse valde vi semistrukturerad intervjuform där intervjuguide (se 
bilaga 1) med teman och öppna frågor används (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 
      Kvale och Brinkmann (2009) skriver att telefon- och datorstödda intervjuer är alternativa 
tillvägagångssätt i kvalitativ forskning. Dessa intervjuformer är till fördel då det finns en ökad 
möjlighet att samtala med geografiskt avlägsna personer. Detta gav oss möjligheten att 
genomföra en telefonintervju samt två datorstödda intervjuer utan geografisk begränsning. Då 
två respondentpar befann sig inom rimligt avstånd fanns möjlighet till personligt möte vid 
intervjutillfället. Denna intervjuform gav oss möjlighet att se respondenternas kroppsspråk 
under intervjun, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) förtydligar deras budskap.  
 
Litteratursökning 
Litteratursökning till vår studie är gjord via Örebro stadsbibliotekskatalog, Nationella 
bibliotekskatalogen Libris, Örebro universitets söktjänst Summon, samt sökmotorn Google. 
Sökord som användes var in vitro-fertilisering, bemötande, ofrivillig barnlöshet, påverkan 
och upplevelse. Med hjälp av referenslistor som förekommit i tidigare forskningar har 
ytterligare litteratur hittats. De studier som används i denna studie är funna genom sökning på 
Google och Örebro universitet söktjänst Summon. Inhämtning av Socialstyrelsens rapporter är 
gjorda via Socialstyrelsens websida.  
     Studierna som hittades via Google var ofta kandidatuppsatser. De arbeten vi hittade med 
högre examinationsgrad hade mestadels medicinsk inriktning, vilket inte matchade syftet med 
denna studie. Vår slutsats är att forskningen inom detta ämne är starkt begränsat vilket 
försvårade inhämtning av material till rubriken Tidigare forskning. 
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Urval 
Då denna studie var tidsbegränsad valdes ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2011) 
innebär att välja ut individer som har direkt koppling till ämnet studien handlar om. 
Intentionen med studien var att inleda ett samarbete med fertilitetsenheten på Örebro 
universitetssjukhus. Enhetens policy var att studien skulle vara prövad hos 
etikprövningsnämnden. Då prövning hos etiknämnden skulle dröja valdes detta alternativ bort 
och istället valde vi att vända oss till respondenter som inte var kopplade till en och samma 
fertilitetsenhet.  
     Det var svårt att finna par i vår målgrupp inom geografiskt avstånd. Vi fann endast två 
respondentpar via personliga kontakter. Detta ledde till att vi uppsökte forum på internet där 
individer samlas för att diskutera olika ämnen såsom IVF och barnlöshet. Denna sökning av 
respondenter resulterade i en telefon- samt två datorstödda intervjuer. 
     Vidare skriver Bryman (2011) att det är av vikt att forskaren är medveten om vilka kriterier 
deltagarna bör uppfylla. Vi sökte på forum efter lämplig målgrupp och sände därefter ut en 
allmän förfrågan om det fanns intresse för deltagande. Att ha genomgått minst en IVF-
behandling var ett krav för att få medverka. De som valde att medverka tog sedan kontakt 
med oss via forumet. Att vi begränsat oss till fem par beror på den begränsning i tid vi haft till 
förfogande. Vi anser emellertid att vi fått frågeställningarna besvarade och vi kunde tyda ett 
mönster i intervjusvaren efter dessa intervjuer. 
 
Konstruktion av intervju 
Vi har valt semistrukturerad intervjuform där vi använt oss av en intervjuguide. Detta sätt att 
genomföra intervju på innebär enligt Bryman (2011) att intervjuaren utgår från ett antal 
specifika teman. Då vi valde semistrukturerad intervju hade våra respondenter möjlighet att 
formulera svaren på ett personligt och fritt sätt. Enligt Bryman (2011) används 
semistrukturerade intervjuer med fördel då forskaren har ett tydligt och klart 
undersökningsämne, vilket vi bedömer att vi har.  Intervjuerna genomfördes med stor 
flexibilitet då respondenternas svar styrde samtalens struktur.  
     Vid skapandet av intervjuguide ska forskaren enligt Bryman (2011) ställa sig frågan vad är 
det vi vill titta på? Vi valde att skapa teman med tillhörande underfrågor, vilket Larsson 
(2009a) menar är ett bra sätt att få fram detaljerade svar på. 
 
Tillvägagångssätt   
Genom att skapa ett eget inloggningskonto på det aktuella internetforumet kom vi i kontakt 
med medlemmar som matchade studiens målgrupp. Därefter skrevs en allmän förfrågan på 
forumet där frivilliga par söktes till studien. De tre respondenterna som visade intresse tog 
kontakt med oss via forumets e-post. Resterande två respondentpar fick vi kontakt med via 
personliga kontakter. Respondenterna fick intervjufrågorna före respektive intervju via e-post, 
för att få möjligheten att vara förberedda.  
     Det finns olika tillvägagångssätt att utföra intervju på, Kvale och Brinkman (2009) nämner 
datorstödda intervjuer via e-post, chatt och videostödda samtal. Ett annat intervjusätt är 
personligt möte eller telefonintervju. De tre första intervjuerna genomfördes via olika medier 
på grund av de geografiska avstånden mellan respondenter och intervjuare. Före intervjuerna 
fick respondenterna möjlighet att välja tillvägagångssätt på utförandet av intervjun. Intervju A 
genomfördes genom chattintervju via en virtuell gemenskap som finns på internet. Intervju B 
genomfördes med hjälp av videochatt på internet och intervju C genomfördes via telefon. 
Intervju D samt intervju E har genomförts genom personligt möte. Val av plats för 
intervjuerna gjordes av respondentparen själva och blev förlagda hemma hos dem. Av de fem 
intervjuerna pågick den kortaste i 35 minuter medan den längsta varade i 60 minuter.  
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Databearbetning och analysmetod  
Vi har transkriberat all inkommen data, vilket enligt Bryman (2011) bör ske så snart som 
möjligt efter att data inhämtats. Transkribering av materialet är av vikt för att forskaren på 
bästa sätt ska kunna göra en korrekt tolkning av intervjumaterialet. Under samtliga intervjuer, 
med undantag för intervjun som genomfördes via chatt, användes mp3-spelare för att spela in 
intervjuerna. Under intervju A användes det inkomna materialet utan transkribering, detta då 
Kvale och Brinkmann (2009) nämner att chattkonversation ej behöver transkriberas då den 
redan är en skriven konversation. När intervju B och intervju C genomfördes var högtalare 
påslagen vid data respektive telefon. Detta gjorde det möjligt för oss att spela in 
konversationen med hjälp av mp3-spelare, samtidigt som anteckningar fördes för att 
underlätta sammanställningen av materialet. Intervju D och E genomfördes även de med hjälp 
av mp3-spelare för att transkribering av inkommen data sedan skulle kunna ske.  
     Efter avslutad intervju och transkribering gjordes en sammanställning av empirin. Utifrån 
denna uppmärksammades att kompletteringar behövdes från intervju B och D. Via e-post togs 
kontakt med respondenterna och därigenom inkom kompletterande uppgifter.  
     Analysen har gjorts genom meningskoncentrering och tematisk indelning, vilket enligt 
Bryman (2011) innebär att indelning av inkommen data sker i olika teman och subteman. 
Valet av tematisering gjordes för att studiens resultat skulle bli lättöverskådlig och tydlig. I 
resultatet har varje intervju analyserats och tolkats separat för att kunna separera de enskilda 
intervjuernas resultat och analys, innan de används i slutdiskussion. Studien har ett induktivt 
förhållningssätt, vilket enligt Larsson (2009b) innebär att observera en viss företeelse utan att 
på förhand skapat hypoteser. Teorier och begrepp framkommer därefter utifrån inkommen 
data. Efter datainsamlingen har vi analyserat och tolkat data mot relevant teori.             
  
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om hur stor tillförlitlighet studien har, det vill säga om resultatet skulle bli 
detsamma om studien genomförs flera gånger. Reliabiliteteten påverkas av genomförandet av 
intervjuerna, samt hur framkommen data bearbetas (Bryman, 2011; Kvale och Brinkmann, 
2009). För att höja reliabiliteten i denna studie användes mp3-spelare för att säkerställa att rätt 
information tolkades. Genom en tydlig redovisning av arbetets tillvägagångssätt stärks 
studiens reliabilitet. En faktor som kan påverka reliabiliteten negativt i denna studie är 
användningen av semistrukturerade frågor. Detta sätt att genomföra intervju på kan leda till att 
forskaren ställer olika följdfrågor beroende på respondenternas svar. För att stärka studiens 
reliabilitetet gjordes skriftlig sammanställning av samtliga intervjuer. 
     Validitet handlar om att se huruvida forskaren studerat det som är avsett att studeras. 
Forskarens förmåga att kunna kontrollera, ifrågasätta och teoritisera inkommen data kommer 
att påverka studiens validitet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka 
validiteten i denna studie har en pilotintervju genomförts, detta för att kunna framställa 
frågorna till intervjuguiden på bästa sätt så att de besvarar studiens frågeställningar. 
     Kvalitativa studier gjorda med få respondenter minskar möjligheterna att generalisera 
resultatet till andra miljöer och populationen i stort. Däremot menar författaren att det i stället 
är möjligt att generalisera till teori. Det är av vikt att de teoretiska slutsatserna är väl 
formulerade, då de ligger till grund vid bedömning av generaliserbarhet i kvalitativ studie 
(Bryman, 2011).  
 
Etiska överväganden 
Studiens ämne kan ses som känsligt och psykisk påfrestande för respondenterna, vilket krävt 
stor respekt och empati från forskarna. Bryman (2011) förklarar vikten av att göra etiska 
överväganden genomgående i hela forskningsprocessen, där de viktigaste principerna är 
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informations-, nyttjande-, samtycke- samt konfidentialitetskravet. Dessa principer har 
forskarna utgått ifrån under hela forskningsprocessen. Deltagarna har delgetts denna 
information före intervju via e-post, samt muntligt vid intervjutillfället. 
     För att uppfylla informationskravet delgavs respondenterna information kring frivilligt 
deltagande, studiens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Respondenterna 
informerades om var forskningsresultatet publiceras. Samtyckeskravet är uppfyllt genom att 
deltagarna delgavs information gällande möjlighet att närhelst kunna avbryta deltagandet, 
samt om inspelningsinstrument kunde användas. Samtycke gavs före påbörja intervju från 
samtliga respondenter. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att respondenternas 
personuppgifter är data som endast forskarna har tillgång till. Efter studiens färdigställande 
förstörs sekretessbelagda uppgifter. Forskarna i studien har tillgodosett konfidentialiten 
genom att anonymisera respondenterna i texten och valt att kalla dem intervju A till E. 
Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas till studiens ändamål. Detta är 
uppfyllt då allt inspelat material, samt egna anteckningar förstörts efter sammanställning av 
studien (Bryman, 2011). 
 
Metoddiskussion 
Genom att välja kvalitativ metod gavs utrymme för att tillvarata respondenternas detaljerade 
berättelse samt deras upplevelse. Den snäva tidsramen gjorde att endast fem respondentpar 
användes i studien. Kvale och Brinkmann (2009) berättar att bristande skrivspråk kan vara en 
nackdel vid datorstödda intervjuer då det kan finnas svårigheter med att uttrycka sig i skrift, 
samt eventuellt förlorad information som respondenten kan förmedla via kroppsspråk. Detta 
fanns med i övervägandet då val av intervjuform gjordes. Vi upplevde att vår respondent inte 
hade svårigheter med språket, vilket gav oss tydliga svar. På senare år har datorstödda 
intervjuer blivit mer och mer användbart enligt Bryman (2011). Detta motiverade oss att göra 
ett målstyrt urval via ett internetforum. Fördel med dessa intervjuformer var att kunna välja 
respondenter från hela landet utan geografiska begränsningar. Detta såg vi som en praktisk 
möjlighet för oss då omständigheter gjorde det svårt för oss att hitta respondenter inom 
närområdet.  
     Respondenterna gavs möjlighet att förbereda sig genom en i förväg utskickad 
intervjuguide, vilket upplevdes positivt från deltagarna. Samtliga respondenter var positivt 
inställda till inspelning av intervju och de delgav rikligt med information under intervjuerna. 
Under intervju A användes chattkonversationen i sin helhet till sammanställningen, vilket 
upplevdes som en tidsmässig fördel av oss.  
     Genom ett medvetet val har rubriken Bakgrund i intervjuerna inte använts till analysen. 
Detta då texten endast är till för att ge en bakgrundsbild av respondenterna och därmed inte är 
relevant att analyseras. 
     Vi bedömer att valet av kvalitativ metod till denna studie varit ett bra val. Detta då vi anser 
att studiens frågeställningar blivit besvarade och syftet uppnåtts. Studiens resultat hade kunnat 
stärkas ytterligare om fler intervjuer genomförts. En övervägning gjordes om fler 
respondenter skulle användas men på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet.  
     Valet av att använda oss av en dikt i inledningen av denna studie beror på att en av 
intervjudeltagarna tyckte den speglade deras upplevelser kring ofrivillig barnlöshet. 
 
RESULTATREDOVISNING 

Intervju A 
Bakgrund 
Kvinnan i förhållandet är 40 år och mannen 43 år. Respondentparet bestämde sig för två år 
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sedan att försöka bli gravid. Efter 6 månader hade de inte uppnått något positivt resultat och 
började därför fundera på om de skulle ta hjälp av en IVF-klinik. De hade mycket tankar 
redan från början att det skulle kunna bli svårt på grund av deras ålder, vilket visade sig vara 
rätt. Respondenterna hade på egen hand tagit reda på information om IVF-kliniken och var 
därför de som tog den första kontakten. 
      Idag har respondentparets process pågått i cirka ett år och åtta månader. Respondenterna 
har efter misslyckade IVF-försök utförda i Sverige tagit beslut om att byta till klinik 
utomlands. Detta byte grundar sig i missnöje gällande den svenska fertilitetsvårdens 
kompetens.  I dagsläget har ännu inget lyckat resultat uppnåtts för paret. 
 
Bemötande 
Första mötet med fertilitetsklinikens personal upplevde respondentparet som dåligt. De anser 
att informationen inte var tillräcklig, personalen var stressade och tog sig inte tid för paret. 
Respondenterna upplevde en känsla av att vårdpersonalen var angelägen att få dem som kund, 
men brydde sig inte om hur de gick till väga. 
      När sedan behandlingsprocessen startade upplevde respondentparet att sköterskorna på 
kliniken var professionella och gav ett bra bemötande samt tog sig tid att delge information. 
Läkarna däremot var stressade och respondentparet säger “Läkarna var riktigt dåliga, 
inkompetenta faktiskt. Särskilt med facit i hand”. I intervjun framgår att respondentparet var 
väldigt nöjda med allt praktiskt runt omkring behandlingen, såsom att de fick eget badrum, 
doftljus, fruktkorgar med mera för att kunna känna sig trygga och avslappnade. De fick även 
tydlig information och schema om medicinering. Dock saknade respondentparet information 
om alternativa behandlingar, hur stora chanserna är att lyckas med en behandling och vad som 
händer med kroppen. De önskar även i efterhand att de fått veta mer om varför försöken 
misslyckades och vad mer de kunnat göra. Respondenterna saknar att de inte fick erbjudande 
om uppföljningssamtal och menar att som patient borde hjälp erbjudas under sådan 
påfrestande behandling. De är dock inte säkra på att de skulle tackat ja till samtal, men 
erbjudande borde finnas för alla. Respondenterna uppgav att de är nöjda med stödet de fått på 
kliniken, men inte kompetensen då det i efterhand visat sig att läkarna missat viktiga faktorer i 
utredningen. Respondenterna hade önskat mer grundliga undersökningar och erbjudande om 
alternativa behandlingar. 
     Då respondentparet upplevde missnöje med läkarnas kompetens i Sverige tog de kontakt 
med kliniker utomlands. De bestämde sig för ett fortsatt sammarbete med en av klinikerna för 
att göra en grundligare undersökning om varför deras IVF-försök inte lyckats. Resultatet 
visade att kvinnan hade ett så pass aggressivt immunförsvar att ett vaccin mot graviditet 
bildats. Efter svaret sattes åtgärder in och chanserna att lyckas bli gravida med hjälp av IVF-
behandling har ökat. Respondentparet anser att den utländska läkaren innehar kunskap som de 
svenska läkarna inte är i närheten av och menar att de svenska läkarna måste bredda sin 
kompetens. Kvinnan säger: “Efter allt sökande så har jag åtta (!) orsaker till att vi inte 
lyckats. I Sverige har vi diagnosen oförklarligt barnlösa... Nu vet vi åtminstone varför!”. 
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandling  
När respondentparet inledde första IVF-behandlingen var kvinnan exalterad och väldigt 
förhoppningsfull, “Jag var eld och lågor – äntligen en riktigt aktiv insats!”. Mannen 
upplevde däremot det hela vidrigt. Han fick inget förtroende för den svenska läkaren och 
tänkte direkt att detta är ett sätt för kliniken att tjäna pengar på. Idag har dock mannens syn på 
hela IVF-processen förändrats. Efter respondentparets kontakt med den utländska kliniken är 
mannen väldigt positiv. Mannen har nu funnit en läkare han fått förtroende för, vilket gjort 
honom engagerad och fullkomligt delaktig i IVF-processen. 
      Respondentparet upplevde hela IVF-processen som oerhört spännande. De kände sig 
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otåliga samt förväntansfulla och upplevde att väntan mellan försöken var lång. Kvinnan 
uppgav att ägguttaget var den värsta fasen för henne. Kvinnan berättar att hon upplevde tiden 
från återföringen av embryo till dagen då ett graviditetstest skall göras som förväntansfull och 
mysig, samtidigt som det är en lång väntan. Tanken på att något förhoppningsvis växer i 
henne upplevde hon rogivande. Respondenterna anser att det är av vikt att ha en reservplan 
ifall IVF-försöket inte lyckas. 
      
Parets relation och känslomässiga upplevelse efter en IVF-behandling 
När respondentparet meddelats negativa resultat har en känsla av ledsamhet uppstått men de 
har snabbt försökt gå vidare och blicka framåt. Respondentparet uppger att de hela tiden har 
en plan för vad nästa steg i deras process är, vilket de tror hjälper dem i bearbetningen av alla 
känslor.  
      Respondentparet upplever att IVF-processen gjort att de i sitt parförhållande kommit 
varandra närmare. De säger sig ännu inte upplevt någon sorg, utan bara ledsamhet. Möjligtvis 
att humöret påverkat dagsformen hos kvinnan vid hormonintag, men de upplever inte det som 
något stort problem. Paret utgår ifrån att de har ett fantastiskt liv ihop idag och skulle de 
lyckas bli med barn är det en stor bonus, men absolut inte en självklarhet för dem. 
Respondentparet har en tanke om att detta tankesätt hjälper dem att bearbeta känslorna när de 
får besked om ett misslyckat IVF-försök. 
 
Intervju B 
Bakgrund 
Mannen i förhållandet är 38 år och kvinnan 41 år. Paret har aktivt försökt bli gravida sedan 
2009. Första gången paret kom i kontakt med ämnet IVF var när kvinnan var på ett återbesök 
hos kvinnokliniken efter ett kirurgiskt ingrepp. Under besöket fick kvinnan frågan om paret 
funderade på barn, vilket paret gjorde. Personalen berättade att det fanns hjälp att få men att 
detta innebar en liten tidspress för paret då kvinnan snart skulle fylla 40 år. Bestämmelserna 
kring ålderskrav för landstingsfinansierade IVF:er i det aktuella landstinget är att kvinnan inte 
får vara fyllda 40 år. 
     Paret berättar att de totalt gjort två färskförsök samt tre återföringar med frysta embryon. 
En biverkning från medicineringen var att kvinnan fick självmordstankar och kände sig djupt 
deprimerad då nedregleringen av hormoner i kroppen skedde. Dessa biverkningar ledde till 
ändrad behandlingsmetod efter klinkens inrådan. Respondenterna upplevde det positivt att 
vårdpersonalen uppmärksammande kvinnans försämrade mående. Paret har funderat på att 
söka hjälp utomlands, men då kvinnan har rädsla för gynekologi och upplever trygghet hos 
kliniken de går hos, har paret bestämt sig för att i dagsläget inte byta klinik.  
 
Bemötande 
Kvinnans direkta svar på hur de upplevde personalens bemötande var att personalen på IVF-
kliniken är fantastisk, dock tyckte hon inte det efter första mötet på kliniken. Respondenterna 
berättar att de kände sig överrumplade efter första mötet och då framförallt kvinnan i 
förhållandet, men även mannen kände sig i viss mån chockad. Paret hade ingen aning om vad 
IVF innebar och de upplevde att informationen de fick var knapphändig. Detta upplevde de 
negativt och nästan traumatiskt då kvinnan i förhållandet är mycket rädd för gynekologi efter 
tidigare upplevt gynekologiskt trauma. Paret hade önskat att de fått mer information med sig 
hem redan då remissen skrevs på kvinnokliniken och exempelvis tips om olika forum samt 
hemsidor som paret själva kunde letat efter information och liknade om IVF. Paret berättar att 
de troligtvis känt sig mer mentalt förberedda då. Vidare framkommer att de har en positiv 
upplevelse av att all personal bemötte dem som en helhet och inte kvinnan eller mannen för 
sig.  
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     Paret berättar att de blev erbjudna samtalskontakt, genom att de fick en mapp med 
kontaktuppgifter, vilket uppskattades. De kände dock att steget till att ringa någon de inte 
träffat tidigare var långt. Detta var det enda erbjudandet paret fick om samtalskontakt. De 
upplevde sköterskorna som mycket trevliga och underbara men att en känsla av ”löpande-
band” ibland infann sig. Paret upplevde att de inte fick någon tid eller möjlighet att prata med 
läkare mellan varje IVF-försök och deras känsla var att kliniken körde på i samma hjulspår 
trots försök efter försök, som i detta fall misslyckats. Paret efterlyser därför större möjlighet 
till analysering och diskussion efter varje behandling, med syfte att eventuellt hitta ett annat 
tillvägagångssätt i behandlingen. Paret upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem, 
exempel på detta var då de hade önskemål om att boka läkartid, men blev nekade. 
     Efter att kvinnan hittat information på internet angående vilka undersökningar som skall 
genomföras innan en IVF-process startar, upptäckte hon att flera undersökningar uteblivit 
under hennes utredning. Paret upplevde en otrolig besvikelse över den bristande 
informationen kring detta. Respondenterna tänker att det borde vara betydligt mer noggranna 
förundersökningar innan en IVF-process påbörjas. Kvinnan berättar att paret upplevde att 
läkarna inte lyssnade till deras önskemål under IVF-processen och kände sig därmed 
förbisedda. 
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandling  
Paret upplevde första besöket på kliniken som överrumplande, det resulterade i känsla av 
nedstämdhet. Kvinnan berättar att hon kände sig orolig för att ge sig in på något de inte hade 
kunskap om. Mannen upplevde en förväntansfull känsla, vilket även kvinnan gjorde innerst 
inne berättar hon. Alla prover såg fina ut, vilket gav stora förhoppningar om att befruktning 
med hjälp av IVF skulle lyckas på första försöket. Kvinnan berättar att första IVF-försöket 
dessvärre blev mycket psykiskt tungt. Detta på grund av den tidigare nedstämdeten hon 
upplevde men även av medicinska biverkningar. Ägguttaget gav kvinnan panikkänslor vilket 
ledde till känslomässig utmattning som varade fram till dagen då graviditetstestet skulle tas. 
När sedan teststickan visade minus bröt hon ihop och blev sjukskriven i två veckor.  
     Paret berättar att första IVF-omgången var hemsk för deras parrelation Han var tålmodig 
och positiv medan hon var deprimerad, ökade i vikt och var aggressiv. Kvinnan upplevde 
mannen som mycket förstående medan hon kände sig vilsen. Därefter tog paret ett långt 
behandlingsuppehåll innan nästa IVF-försök. Deras upplevelse var då att de var mer 
förberedda på vad som skulle hända och vad de skulle få gå igenom både fysiskt och psykiskt. 
Kvinnans upplevelse av vårdens bemötande var att personalen inte frågade hur hon kände, 
vilket var jobbigt då allt gick så fort och hon nästan inte uppfattade vad som hände. Mannens 
känslomässiga upplevelse över att prestera i ”det lilla rummet” har varit en mycket stressande 
känsla. 
      Kvinnan hade sökt mycket efter information på internet där hon bland annat fann ett 
forum med likasinnade. På forumet upplevde kvinnan att hon kunde lära sig mer kring IVF-
processen genom att skriva, läsa och få stöd. Många på detta forum hade tagit till sig befintlig 
forskning, statistik och studier i ämnet, vilket de sedan delade med sig av. Kvinnan förklarar 
att hon kunde använda forumet som en ventil istället för att överösa mannen med alla sina 
tankar och funderingar.   
Parets relation och känslomässiga upplevelse efter en IVF-behandling      
Respondenterna upplever att deras relation har stärkts efter första IVF-försöket och lett till att 
de känslomässigt kommit varandra närmare. De ser annorlunda på själva IVF:en nu, då de ser 
det som en chans att eventuellt bli föräldrar, dock är detta inget de tar för givet. Kvinnan 
berättar att hon personligen tänkt att det kanske skulle vara bättre om hon lämnade sin sambo 
så han skulle ha möjligheten att träffa någon yngre och då fortfarande ha chans att bli pappa. 
Kvinnan berättar vidare att hon upplevde känslor av att vara värdelös och inte duga. Denna 
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psykiskt jobbiga period har idag gått över, de har nu tagit sig igenom den med resultatet att 
oavsett utgång med IVF-processen kommer de vara ett par och älska varandra. De upplever en 
starkare och närmare kontakt då de lärt sig hantera glädje och sorg på ett konstruktivt sätt 
genom bland annat en bra kommunikation.  
     Paret berättar att de idag strävar efter att inte forma hela sin tillvaro kring IVF-processen, 
utan de försöker titta på vad paret har omkring sig och njuta av det. De berättar att hoppet om 
att få ett barn är stort, men att livet går vidare om det visar sig att detta inte skulle ske. 
Mannen förklarar att han står bakom kvinnan i hennes beslut även om det är hon som till 
största delen tagit fram information och liknande. Han menar att det är hennes kropp och det 
är hon som bestämmer över den, eftersom det är kvinnan som fysiskt genomgår behandlingen. 
Paret upplever att han har lättare att acceptera ett negativt besked jämfört med kvinnan. 
 
Intervju C 
Bakgrund 
Kvinnan och mannen i förhållandet är båda 44 år. Paret hade försökt bli gravid på naturlig väg 
i tre år, men utan lyckat resultat. De sökte på eget initiativ hjälp via deras privata gynekolog, 
då hon tipsat om IVF-behandling.  
     Idag har paret haft en total IVF-process på cirka tre år, belagda i Sverige och utomlands. 
Respondentparet har gjort fyra hela försök i Sverige samt två avbrutna utomlands. Paret 
upplevde behandlingen psykiskt krävande då de ”levde i en IVF-bubbla”. Försöken som 
genomfördes utomlands avbröts då den psykiska påfrestningen och den ekonomiska 
situationen blev för ansträngd.  Under deras IVF-process har de fått ett positivt resultat, men 
det övergick dessvärre till missfall. 
 
Bemötande 
Behandlingen som skedde på första fertilitetskliniken upplevdes negativ. Första intrycket var 
att personalen var trevliga. Sköterskan de träffade gav tydlig information och svarade på deras 
frågeställningar. Personalen sa dock att de inte borde söka information på egen hand, då 
personalen ansåg att internet inte kan ses som en tillförlitlig informationskälla. Detta 
reagerade respondenterna starkt på. Respondenterna försökte upplysa personalen om att de 
upplevde känsla av stress, dels på jobbet men även över den situation de befann sig i. 
Respondenterna upplevde inte att de fick någon respons på detta.  
     När sedan resultat kom, vilket visade sig vara negativt, ändrade personalen sitt bemötande. 
De blev otrevliga och visade ingen empati. Paret reagerade starkt på detta bemötande och 
ringde upp kliniken för att konfrontera dem. Detta resulterade i att de fick träffa en annan 
läkare, men dock blev det även denna gång en negativ upplevelse. Läkare nummer två 
konstaterade att resultaten var väldigt dåliga, vilket paret kunde acceptera. Paret upplevde 
brist på empati även från denna läkare. Han berättade på ett otrevligt sätt ”Ni är på tok för 
gamla och ni kommer aldrig kunna få barn”. Vidare fortsatte läkaren kränka paret genom att 
säga: ”Börja lev och gör andra saker, för några barn kommer ni aldrig få” – ”väljer ni 
donation så kommer det inte vara ert barn på riktigt”. Detta ledde till stor förvirring och en 
känsla av vilsenhet för paret. 
     Respondentparet valde att söka sig till en annan klinik i närliggande område.  Denna klinik 
hade vetskap om parets tidigare negativa upplevelse. Personalen på klinik nummer två var 
trevliga, gav bra bemötande samt att det var lätt att komma i kontakt med dem. Dock 
upplevde respondentparet att kommunikationen var dålig mellan dem och vårdpersonalen. De 
fick tydliga direktiv hur de skulle gå tillväga i behandlingen, men hade inte mycket att tycka 
till om själv. Läkaren bestämde vilka behandlingsalternativ som skulle användas, utan att 
rådgöra med respondentparet. Detta upplevdes negativt och rätten om självbestämmande 
åsidosattes. Respondenterna berättade att ”De kändes som dem behandlade oss som en i 
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mängden”. Respondenterna efterlyste uppföljning och analys av behandlingen efter negativt 
resultat. Efter uppvisat negativt resultat har respondenterna alltid fått arbeta hårt för att få 
genomföra nya IVF-försök. Detta upplevdes mentalt jobbigt och tidskrävande. I möten med 
vårdpersonal har respondenterna upplevt dem stressade och det har inte funnits tid för att 
ställa frågor.  
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandling  
I början av processen var det kvinnan som var mest driven och mannen följde med som 
ett ”bihang”. Dock var mannen alltid positiv till IVF, då de strävade efter samma mål, att få 
barn. Respondentparet upplevde att de inte fått det stöd de varit i behov av under IVF-
behandlingen. De efterfrågade någon som engagerade sig och tag ansvar för dem som 
enskilda patienter. Respondenterna hade en känsla av att vara ”en i mängden”. När resultaten 
uppvisat negativt svar blev de ledsna och nedstämda. I denna stund hade de önskat att det 
fanns någon vårdpersonal som orkade bry sig om deras känslor, besvikelse samt tog sig tid för 
dem. Respondenterna anser att en kurator borde erbjudas eller förslagsvis vara ett krav efter 
att resultat uppdagas, oavsett om det är positivt eller negativt. De har på senare tid haft 
kontakt med en klinik utomlands. På denna klinik rekommenderas alltid en kurator, då det i 
tidigare forskning framkommer att det psykiska måendet påverkar IVF-processen och dess 
resultat. 
     Paret berättar att det är lätt att dra sig undan under IVF-processen då de är fokuserade på 
allt vad processen innebär. Det är mentalt jobbigt att stoppa i sig alla preparat. I början av 
IVF-processen var kvinnan väldigt positiv, medan mannen var mer tveksam. Detta 
förändrades dock ju längre tiden gick och idag är mannen lika positiv och engagerad som 
kvinnan. Då missnöje finns kring den lokala fertilitetsvården har paret sökt sig till annan ort. 
Detta resulterar i att hela processen blir mer tidskrävande och tar tid från det övriga livet. 
Respondenterna känner att de inte vill eller orkar förklara för sina arbetskamrater varför de 
periodvis är bortresta. Det är psykiskt jobbigt att undanhålla information.  
     Respondentparet upplever IVF-behandlingen som en känslomässig berg och dalbana. 
Mannen känner en liten rädsla för att fråga kvinnan hur hon mår och vad hon känner. Mannen 
säger sig inte vilja vara till besvär samtidigt som han känner en oro för vilket svar han skall få.  
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse efter en IVF-behandling 
De två senaste misslyckade försöken har resulterat i att de båda känt sig deprimerade. De 
negativa testresultaten har varit oerhört psykiskt påfrestande då de känner att det blir mer och 
mer tydligt att de kanske aldrig kommer bli med barn. Problematiken hos respondentparet 
ligger hos kvinnan, då hon har dålig äggkvalitet, detta leder till ett skuldbeläggande hos 
henne. Kvinnan berättar att läkaren under ett samtal sagt ”Du ska inte tro att du är lika ung på 
insidan som du känner dig på utsidan”, vilket gjorde henne mycket nedstämd.  
     Respondentparet berättar att sorgen var större efter de första misslyckade försöken. De var 
då helt förkrossade, medan de idag lärt sig att bearbeta sorgen fortare även om de upplever 
känsla av besvikelse. En annan faktor som kan kännas tung är att de bor i ett litet samhälle, 
där alla känner varandra. De upplever det som utlämnande att gå till det lokala apoteket, då 
folk där kan se och förstå att de genomgår IVF-behandling. Respondentparet berättade att den 
förändring de upplevt i sin parrelation från före påbörjad IVF-behandling fram till idag, är att 
de försöker rå om och stötta varandra mer när de sörjer. Respondenterna berättade att ”alla 
känslostormar har gjort att vi fått uppleva glädje och sorg tillsammans, det har gjort oss 
starkare som par, vi vet att det är vi..”. Genom att de tillsammans går på yoga, upplever 
känslostormar, samt gläds och sörjer tillsammans tänker paret att de känslomässigt kommit 
varandra närmare.  
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Intervju D 
Bakgrund 
Mannen i förhållandet är 44 år och kvinnan 35 år. De hade aktivt försökt skaffa barn i cirka tre 
år innan de sökte till fertilitetsenheten. Detta efter att de fått tips från vänner att IVF fanns. 
Respondenterna berättar att mannen aldrig hört talas om IVF, medan kvinnan hört att det 
fanns, men inte visste vad det innebar.  
     Efter ett och halvt år med IVF-behandlingar blev kvinnan gravid och det resulterade i 
lyckad graviditet. Komplikationer uppstod dock vid födseln och barnet förlöstes med akut 
kejsarsnitt i graviditetsvecka 35, men både mamma och barn mådde efter omständigheterna 
bra. Paret skall inom kort påbörja syskonförsök med hjälp av IVF. Paret har inte gjort någon 
IVF-behandling på privat klinik, men till syskonförsöket har de nu diskuterat olika förslag på 
privata kliniker, då deras tre landstingsfinansierade försök är förbrukade. De har av 
bekvämlighetsskäl kommit fram till att de ska genomgå behandlingen på den fertilitetsenhet 
där de gjorde de landstingsfinansierade försöken, men denna gång betalar paret kostnaderna 
själva.  
 
Bemötande 
Parets upplevelse av första möte på fertilitetsenheten var mycket positivt. Paret hade inga 
stora förväntningar då de inte visste vad IVF innebar. Mannen förklarar att han gick till mötet 
förutsättningslöst, med tanken att det är personalen som innehar kunskapen. Även om vården 
inte informerade jättebra kände han sig ändå nöjd. Paret upplevde en välkomnande känsla på 
kliniken. Mannen upplevde dock att personalen ansåg att han var för gammal för att ha ett 
förhållande med kvinnan. Det skiljer nio år dem emellan och mannen har sedan tidigare ett 
barn.  
     Paret har träffat fyra olika professioner på fertilitetsenheten, såsom kurator, sjuksköterska, 
barnmorska och läkare. Framförallt mannen upplevde svårigheter i kommunikationen med 
vissa läkare, då de hade utländsk bakgrund. Detta resulterade i svårigheter att förstå den givna 
informationen. Respondentparet upplevde det positivt att de kände igen personalen trots den 
stora personalgrupp som var inblandad.  
     Paret berättar att de saknade information gällande hantering av frysta embryon och vilka 
risker det fanns vid upptining av dem. Att embryot eventuellt inte klarar upptiningen fick de 
aldrig någon information om. De upplevde att de endast fick höra positiva fördelar med att 
frysa ner embryo och att det var mycket positivt att kvinnan fick fram så många ägg.  Paret 
berättar vidare att personalen var mycket noga med att förklara vad som hände under 
ägguttaget och återföringen av embryot, vilket respondenterna var oerhört nöjda med. 
Respondenterna upplevde att de blev ordentligt utredda innan de startade IVF-behandlingen.  
Paret menar att de väldigt gärna önskat mer information om andra tillvägagångssätt i 
behandlingsprocessen, så att de kunnat känna sig mer delaktiga.  
     Mannen berättar att han inte vågat fråga personalen om saker, då hans känsla varit att 
personalen ska tro att han inte litar på vad de gör. Paret berättar att de fått tillfredställande stöd 
under IVF-processen vid de flesta tillfällen. De upplevde dock vid ett behandlingstillfälle brist 
på information och dåligt omhändertagande. Dessutom byttes personal flertalet gånger under 
ett och samma tillfälle utan att paret underrättades om varför. Detta skapade stor oro för 
mannen. På grund av bristande information kring hälsorisker i samband med IVF-behandling 
resulterade detta i att paret själva fick söka akut vård då kvinnans mående försämrades. 
      Paret har vid ett tillfälle i början av processen erbjudits kuratorkontakt, men upplevde inte 
detta givande och avslutades därför. Paret skall inom kort genomgå ett syskonförsök och har 
då lämnat önskemål om att komma på tätare besök. Kvinnan berättar att hon upplevde ett 
positivt gensvar från berörd vårdpersonal.  
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Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandling  
Paret upplevde en mycket bra känsla efter första besöket på fertilitetsenheten då IVF-
behandlingen skulle genomföras. De hade fördelen att ha nära vänner som genomgått IVF-
behandling och kunde därmed ventilera frågor samt funderingar med dem. Kvinnan berättar 
att hon upplevde mannen som väldigt stöttande och förstående under behandlingsperioden då 
hon reagerade starkt på den medicinska behandlingen. Mannen upplevde det mycket 
smärtsamt att se kvinnan må dåligt och har känt sig otillräcklig. Kvinnan berättar att han alltid 
funnits där för henne och att detta inte är något hon märkt av. Då vården inte gett tillräckligt 
med information förklarar paret sin tacksamhet gentemot vänner som genomgått liknade 
process då de haft möjlighet att stötta, samt dela erfarenheter med varandra. Paret hade en 
önskan om återkoppling och uppföljning efter negativa besked eller behandlingens avslut.  
           
Parets relation och känslomässiga upplevelse efter en IVF-behandling 
Paret berättar att personalen förklarade ingående att det första IVF-försöket troligtvis inte 
skulle resultera i ett positivt resultat, utan det första försöket såg kliniken likt en testomgång. 
Även om kvinnan tagit till sig denna information blev hon oerhört ledsen och förtvivlad efter 
det negativa resultatet. Paret efterlyste återkoppling med personal efter avslutad behandling då 
de upplevde att det fanns stort behov att prata om den misslyckade IVF-behandlingen. 
     Andra IVF-försöket gick känslomässigt lättare, vilket paret tror beror på att de hade 
genomgått en behandling tidigare och att kvinnan denna gång inte var lika medicinskt 
påverkad. Denna behandlingsomgång resulterade i fullgången graviditet, vilket paret upplevde 
som en fantastisk lycka. Paret berättar att de upplevde perioden mellan återinföringen av 
embryot till dagen de fick göra graviditetstest som psykiskt tungt, då många jobbiga tankar 
cirkulerade samt att kvinnan även mådde fysiskt dåligt.  
     Kvinnan berättar att hon förändrats relativt mycket som person och då även känslomässigt 
jämfört med hur hon var före IVF-processen. Hon som person har blivit mer beskyddande, 
kontrollerande, orolig och övervakande, vilket kvinnan upplever som en stor nackdel. Paret 
berättar att kvinnan oftast tar barnets parti och lämnar mannen utanför. Paret har olika 
uppfattningar om hur barnet skall uppfostras, vilket ofta lett till onödiga konflikter dem 
sinsemellan. Kvinnan tror att hennes känslomässigt förändrade förhållningssätt kan grunda sig 
i den akuta förlossning som skedde i graviditetsvecka 35. Efter förlossningen informerade 
personalen om att barnets liv troligtvis inte gått att rädda om de väntat ytterligare en dag med 
att söka vård. Kvinnan tänker att hon kanske inte bara förändrats till det negativa, då hon 
menar att hon blivit mer tacksam för det hon har runtomkring sig. Paret menar att alla 
upplevelser de har gått igenom tillsammans har gett dem en starkare vi-känsla.  
 
Intervju E 
Bakgrund 
Kvinnan i förhållandet är 35 år och mannen är 40 år. Paret hade försökt bli gravida i ett år 
innan de sökte hjälp på fertilitetsenheten. Paret berättar att de totalt blivit gravida fem gånger 
på naturlig väg, men att graviditeterna slutat i utomkvedshavandeskap. Detta var anledningen 
till att kvinnokliniken remitterade paret till fertilitetsenheten. Parets totala IVF-process har 
pågått i cirka tre år.  
     Paret upplevde att den första kliniken inte gjorde någon reflektion eller analys efter 
genomgångna behandlingar. Efter misstanke från paret om att undersökningar uteblivet 
krävde paret ytterligare provtagningar. Parets misstankar bekräftades då provsvaren visade att 
kvinnans hormonvärden låg utanför referensvärdet, vilket då krävde medicinering. Den 
uppvisade kompetensbristen låg till grund för parets byte av klinik. Respondenterna har 
genomgått sex hela IVF-behandlingar utan positivt resultat.  
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Bemötande 
Paret upplevde första mötet på fertilitetsenheten positivt. Personalen de mötte var 
tillmötesgående och trevliga. Dock fick de träffa en annan läkare vid nästkommande möte och 
paret upplevde denne som mycket otrevlig och osympatisk. Läkaren ifrågasatte varför paret 
var där och hade inte läst deras journal. Detta upplevde paret oprofessionellt och kränkande.  
     Respondenterna upplevde att de fick relativt bra information i ämnet IVF, samtidigt som de 
kände att vården borde varit mer uppmärksamma och villiga att ta eventuella prover. I 
respondenternas fall togs de sista proverna vid parets första utomkvedshavandeskap och vid 
förfrågan från paret togs fler prover. Mannen tänkte att det borde vara klinikens intresse att ta 
prover och värden på paret, då det är skattebetalarnas pengar som finansierar parets tre första 
IVF-försök. Paret har saknat uppföljning av kliniken efter varje IVF-behandling. De hade 
önskat en sammanställning efter varje IVF-försök för att kunna utvärdera om det eventuellt 
behövts göras någon ändring till nästkommande behandling. Paret upplevde att de inte 
individanpassade behandlingen utan använde sig av samma koncept oavsett kvinnan och/eller 
mannens förutsättningar. Respondenterna har däremot varit mycket positivt överraskade över 
det ytliga och generella bemötande vårdpersonalen haft.  
     Paret berättar att då de haft frågor och funderingar kring IVF-processen har de med 
enkelhet kunnat kontakta klinikerna. De har fått det stöd och bemötande paret haft behov av, 
vilket de ser som positivt. Respondenterna har inte upplevt att de blivit nekad något de haft 
önskemål om. Däremot berättar paret att de haft en önskan att klinikerna tagit initiativ till ett 
möte mellan paret och läkare, både före och efter ett behandlingstillfälle. En nackdel paret 
upplevt med hemortsläkaren är att denne oftast inte fanns tillgänglig per telefon utan kontakt 
fick ske per sms (Short Message Service). Detta har ibland upplevts frustrerande för paret då 
de haft en fråga som behövt svar relativt omgående. Paret berättar vidare att de upplevde 
hemortsläkaren som negativ vid första mötet. Denne sa till respondentparet att de inte skulle 
hoppas på för mycket eftersom de gjort fyra hela IVF-försök och inte lyckats. De berättar 
vidare att hemortsläkaren ansåg att de skulle börja tänka på adoption. ”Läkaren sa till oss att 
vi inte skulle ha för stora förhoppningar i de här, utan att vi redan nu skulle börja tänka på 
adoption”. Paret berättar att de efter detta möte kände sig nedstämda. För övrigt upplevde 
paret hemortsläkaren som trevlig.   
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandling 
Personalen på kvinnokliniken och fertilitetsenheten berättade för paret att de var optimala 
patienter i IVF-sammanhang, vilket gav dem stora förhoppningar om att IVF-behandlingen 
skulle lyckas. Paret lyckades flertalet gånger att bli gravida på egen hand, dock resulterade 
dessa graviditeter i utomkvedshavandeskap. Paret har inte upplevt någon känslomässig 
skillnad mellan de olika faserna i behandlingen. Mannen upplevde att han inte varit fullt 
känslomässigt delaktig, då det varit kvinnans kropp som behandlats och att han då inte kunde 
uppleva samma fysiska påfrestning. Mannen berättar att hans känslomässiga längtan efter 
barn är oerhört stor och att han ser till helheten samt till vad behandlingen kan leda till. 
Kvinnan upplever sig känslomässigt uppgiven ju fler IVF-försök de genomgår. De förklarar 
att vid de första behandlingsförsöken var förhoppningarna att lyckas större jämfört med 
senare försök. Paret berättar att de självklart har hoppet kvar samtidigt som de på något vis 
inte vågar hoppas på för mycket.  
 
Parets relation och känslomässiga upplevelse efter en IVF-behandling 
Respondenterna berättar att det blivit mer och mer känslomässigt påfrestande efter varje IVF-
försök, då de inser att tiden går och hoppet om att lyckas minskar för varje behandling. Paret 
berättar att de är mer ledsna nu, jämfört med de första försöken. Kvinnan berättar att ”I 
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början tänkte vi att nu ska vi bli föräldrar, hej å hå…” – ”..men man blir mer och mer 
nedslående för varje gång det är negativt..”. Kvinnan säger: ”Jag som person är inte riktigt 
lika glad som förut, även om vi har det bra i förhållandet så är det ju en pusselbit som fattas, 
så är det ju...”. De har även diskuterat hur de ska hantera ett eventuellt beslut om att inte göra 
fler IVF-försök. Mannen menar att det är svårt att veta när och var gränsen går för att ge upp, 
samtidigt som de känner att den dagen närmar sig. Paret har varit i kontakt med kurator för att 
klara av den känslomässiga påfrestningen de misslyckade försöken inneburit, samt fört 
diskussion om eventuell adoption.  
     Respondenterna upplever i viss mån att de förändrats. Kvinnan berättar att hon i början av 
processen av att skaffa barn var mer glad och förväntansfull, men att det efterhand övergått till 
att hon inte känner sig lika glad som förut. Deras relation har i sig inte förändrats märkvärt. 
De är säkra på att de vill leva ihop oavsett vad som händer och de är oerhört lyckliga i 
relationen. Kvinnan tänker att det kanske inte finns ork till att ta hand om varandra och lyfta 
varandra i relationen, då livsglädjen blivit påverkad under tidens gång. Kvinnan upplever en 
känsla av att en pusselbit fattas. På sistone har det gjort ont i hjärtat om någon, exempelvis 
någon på jobbet, börjat prata om barn. Kvinnan säger: ”Det känns tungt när de pratar om 
barn på jobbet och alla är ju inte så smidiga av sig”. Paret menar att saknaden efter barn är 
stor och en smärta som gräver sig djupare in i hjärtat ju längre tiden går. Vidare säger 
kvinnan ”Det blir ett hugg i hjärtat när andra berättar att de är gravida”. Mannen i sin tur 
upplever inte att han tar illa upp om någon i hans närhet pratar om barn eller ser att någon är 
gravid.  
     Parets relation har stärkts och kvinnan upplever att mannen varit mycket stöttande då det 
varit jobbigt för henne. Mannen upplever att de har lätt att prata känslor med varandra vilket 
underlättat vid svåra perioder under processen. Mannen tror han haft lättare att släppa 
tankarna på IVF-processen, då han, som han förklarar det, ”levt i en byggbubbla” då de 
genomfört en stor ombyggnation hemma. Han menar att kvinnan fått tagit stort ansvar 
gällande IVF, samtidigt som kvinnan påpekar att hon ändå känt stöd av honom och vetat att 
han funnits där om hon behövt det.  
 
 
ANALYS 

Bemötande 
Allmänt bemötande från vårdpersonal 
Respondenternas generella uppfattning om vårdpersonalens bemötande är att de fick en varm, 
positiv och välkomnande känsla. Eerola och Enkvist (2010) menar att en bra relation bygger 
på ömsesidighet och ett bra samspel, vilket samtliga respondenter i denna studie upplevde då 
de beskrev sjuksköterskornas som mycket trevliga, tillmötesgående och att de var vänliga.  
Sjuksköterskornas positiva och trevliga bemötande kan vara förklaringen till att 
respondenterna upplevde det första mötet som positivt.  
 
Information 
Enligt Travelbees (1971) omsorgsteori är god kommunikation mycket viktig för att skapa en 
förtrolig relation, tillgodose patientens behov och minska lidandet. Bristfällig information 
gällande medicinsk behandling kan enligt Larsson m.fl. (2008) innebära en risk eller fara för 
patienterna då de själva inte har kunskap om vad de genomgår. Genom att ge patienten tydlig 
och korrekt information minskar vårdpersonalen även risken för falska förhoppningar. 
Flertalet respondenter uppgav att informationen de fått och kommunikationen med vården 
hade varit bristfällig. Exempelvis hade vårdpersonalen förklarat för intervjupar E att de 
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uppfyllde alla krav för en lyckad IVF-behandling, vilket fick respondenterna att tro att det inte 
skulle bli svårt för kvinnan att bli gravid. De fick dock aldrig information om att möjligheten 
fanns att behandlingen misslyckades. Den bristfälliga informationen som intervjupar E erhållit 
gällande den medicinska behandlingen, kan vara en förklaring till att paret upplevde att de 
ingavs falska förhoppningar om behandlingens utfall. Denna otydliga information från vården 
kan även vara en förklaring till att intervjupar E upplevde vården som bristfällig. 
    
Stress och lidande 
Av Eerola och Enkvists (2010) studie framgår att det i en god vårdrelation skall finnas tid och 
möjlighet att uttrycka behov, funderingar och problem som patienten eventuellt upplever. 
Eriksson (1994) menar att stress och ångest kan leda till oro och lidande för individen. 
Flertalet respondenter har upplevt vårdpersonalen som stressad, vilket kan vara en förklaring 
till respondenternas känsla av att ingen lyssnade på dem. Flera har även upplevt en känsla 
av ”löpande-band-effekt”. Exempelvis har kvinnan i intervju B som berättat om den ångest 
och oro hon upplevde över att snabbt bli skickad till en gynekologisk undersökning. Kvinnan 
fick ingen möjlighet att berätta om sitt tidigare upplevda gynekologiska trauma.  
 
Kompetens och empati  
Enligt SOSFS (2005:12, 4 kap.) riktlinjer skall patienternas värdighet tillvaratas och deras 
integritet respekteras. För att vårdanställda på bästa sätt skall möta en patient krävs att de har 
olika kompetenser. Av Eerola och Enkvists (2010) studie framgår att kompetens inom vården 
innebär att vårdpersonalen ska bemöta patienten med empati och lyhördhet, samt vara 
mottaglig för vad han/hon har att förmedla. Intervjupar A upplevde att vårdpersonalen inte 
visade någon empati för parets situation. De menar att personalen inte lyssnade på dem och 
inte var lyhörd för parets tidigare upplevelser. Vårdpersonalens nonchalanta beteende 
gentemot intervjupar A kan vara en förklaring till att de kände sig förbisedda och att de 
upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade. Detta kan även vara en till att intervjupar A sökte 
sig utomlands för fortsatt fertilitetsvård.  
     Enligt Travelbees (1971) omsorgsteori är utgångspunkten för god vård att varje individ är 
unik och skall behandlas som sådan. Författaren menar att professionalitet uppnås genom att 
personalen ser till varje individs behov och bedömer vilka insatser som är nödvändiga för just 
den specifika individen (Kirkevold, 2008). Överlag upplevde respondenterna att de behov av 
individanpassad behandling som just deras problematik krävde inte hade blivit sedda. Några 
respondenter berättar om sina erfarenheter av undersökningar som vårdpersonalen under deras 
utredning underlät att göra. Fyra av fem par upplevde mer eller mindre negativt bemötande, 
framförallt från läkare. Exempelvis menar intervjupar C att deras situation inte 
uppmärksammades tillräckligt utan att de istället blev behandlade som en i mängden. 
Läkarens oförmåga att se den enskilde individens problematik kan vara en förklaring till att 
flertalet av intervjuparen känner ett stort missnöje när det gäller svenska läkares kompetens 
och förmåga att se den enskilde patienten som unik för att individanpassa behandlingen.    
 
Stöd från vårdpersonal 
Johansson (2010) nämner vikten av att erbjuda par som genomgår IVF-behandling stödsamtal 
för att paret ska få möjlighet att uttrycka sina funderingar och känslor. Detta bekräftas i 
Volgstens (2009) avhandling som visar att behandlingsavsluten ofta är väldigt abrupta och 
ostrukturerade, vilket kan bidra till att parens sorgearbete inte kommer igång efter uteblivet 
behandlingsresultat. Detta kan kopplas till intervjuerna, där samtliga intervjupar starkt 
poängterar avsaknaden av möjligheten till samtal efter avslutad behandling. Avsaknaden av 
avslutningssamtal samt möjlighet att med professionell hjälp bearbeta processen kan förklara 
varför respondenterna en tid efter avslutad behandling fortfarande är psykiskt och fysiskt 
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påverkade. Detta i sin tur kan förklara parens önskan om att bli bemötta, sedda och hörda 
utifrån sina individuella behov. 
  
Kränkning 
”Ni är på tok för gamla och ni kommer aldrig kunna få barn” – ”Börja lev och gör andra 
saker, för några barn kommer ni aldrig få” – ”..om ni väljer donation så kommer det inte 
vara ert barn på riktigt” (Intervju C). Enligt Johansson (2010) kan kränkning av detta slag 
tolkas som att vårdpersonalens beteende leder till en upplevelse av utanförskap. Kopplat till 
studien kan utanförskapet i sin tur leda till att paret, framförallt kvinnorna väljer att isolera 
sig, samt vara en förklaring till att de undviker att umgås med barnfamiljer.  
     Enligt Lagen.nu (2012) innebär kränkning att bemöta en individ med nedsättande ord eller 
handlingar. Intervjupar E upplevde detta tydligt då deras hemortsläkare talade om för dem att 
de borde börja överväga adoption då de aldrig lyckats uppnå positivt resultat med IVF-
behandlingen. ”Läkaren sa till oss att vi inte skulle ha för stora förhoppningar i de här, utan 
att vi redan nu skulle börja tänka på adoption..” (Intervju E). Den kränkning paret upplevde 
vid besöket hos läkaren kan vara en förklaring till att paret kände sig nedstämda och ledsna 
efter besöket.             
 
Påverkan på parrelationen och den känslomässiga upplevelsen  
Volgstens (2009) avhandling samt Möller (2004)  nämner att en parrelation som utsätts för 
påfrestningar, exempelvis infertilitet, kan medföra att paret känslomässigt kommer varandra 
närmare. Om paret har en fungerande kommunikation, behandlar varandra respektfullt och 
med kärlek, ökar möjligheterna till att paret lättare kan anpassa sig till situationen och de 
påfrestningar ofrivillig barnlöshet innebär. Samtliga intervjupar upplever att de har en bra och 
fungerande kommunikation, detta i sin tur kan vara en förklaring till att samtliga respondenter 
upplever att deras parrelation stärkts och att de känslomässigt kommit varandra närmare under 
IVF-processen. Intervjupar C säger att ”Alla känslostormar har gjort att vi fått uppleva glädje 
och sorg tillsammans, det har gjort oss starkare som par, vi vet att det är vi..”. 
 
Känsla av utanförskap 
Av Volgstens (2009) avhandling framgår att människor har behov av att känna samhörighet. 
Att ”höra till” en grupp eller att få barn tillsammans kan vara sätt att skapa detta. Enligt 
Möller (2004) kan en känsla av att inte duga som partner eller upplevelse av utanförskap 
infinna sig om det finns svårigheter att skaffa barn. Detta kan leda till att den drabbade drar 
sig undan sociala sammanhang. Exempelvis kvinnan i intervjupar E har efter flera 
misslyckade IVF-försök som person blivit mer tillbakadragen. Hon tycker det är 
känslomässigt påfrestande att höra andra prata om graviditeter och barn. Detta kan vara en 
förklaring till att kvinna E har en känsla av att inte ”tillhöra” en grupp, vilket i sin tur kan 
förklara hennes nedstämdhet och oförmåga att känna glädje. Intervjupar B har aldrig lyckats 
bli gravida. Detta gav under en period intervjukvinna B en känsla av att inte duga som partner. 
Hon kände då att det vore bättre om hon lämnade sin sambo för att ge honom möjligheten att 
bli gravid med någon annan kvinna. Kvinna B:s upplevelse av att inte kunna få barn 
tillsammans med sin sambo kan vara en förklaring till hennes känsla av att inte duga som 
partner.   
     Enligt Möller (2004) kan IVF-processen bli ett levnadssätt för paret då de försöker om och 
om igen, vilket kan ses som en ond spiral då behandlingsprocessen ofta kan ta överhanden i 
deras liv. Intervjupar E berättade att varje misslyckande blivit mer och mer känslomässigt 
påfrestande, vilket kan vara en förklaring till att mannen menar att det är svårt att veta när och 
var gränsen går för när de ska ge upp.   
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Påverkan på parets relation  
Av Volgstens (2009) avhandling framgår att sorgen vid misslyckade IVF-behandlingar kan ge 
symtom som depression, framförallt hos kvinnan, medan männen intog en stöttande roll och 
behöll sorgen för sig själva. Möller (2004) menar att män bygger upp ett känslomässigt 
försvar för att kunna ta hand om och stötta kvinnan. Utifrån Volgstens (2009) avhandling kan 
en förklaring till att flertalet kvinnor lidit av psykisk ohälsa under processen bero på att 
kvinnors reaktioner visar sig emotionellt. Männen har tagit på sig rollen som den stöttande 
personen då deras kvinnor mått psykiskt dåligt. Utifrån Möller (2004) kan en förklaring till 
männens känslomässiga skyddsmur grunda sig i att de skall ta hand sin kvinna och att de 
därför inte tillåter sin egen sorg komma fram.    
     Möller (2004) nämner att psykiska påfrestningar i en parrelation som hanteras på ett 
konstruktivt sätt med hjälp av bland annat god kommunikation, kan öka möjligheten av 
anpassning vid ofrivillig barnlöshet. Den goda kommunikationen som exempelvis intervjupar 
C upplever kan vara en förklaring till att paret upplever att den psykiska påfrestning IVF-
processen innebär lett till att de känslomässigt kommit varandra närmare, samt till att deras 
parrelation stärkts, då det varit nödvändigt att rå om varandra i sorgen.  
 
Psykisk ohälsa  
Enligt Wasserman (2003) kan depression uppkomma av yttre påfrestning eller en händelse. 
Flertalet respondenter har upplevt att deras psykiska ohälsa främst gett sig tillkänna efter 
negativa besked och vid eventuella medicinska biverkningar. Detta kan vara en förklaring till 
att flertalet respondenter uppgett att de har en känsla av nedstämdhet.  
 

I början tänkte vi att nu ska vi bli föräldrar, hej å hå…” – ”..men man blir mer och mer        
nedslående för varje gång det är negativt..” – ”Jag som person är inte riktigt lika glad som förut, 
även om vi har det bra i förhållandet så är det ju en pusselbit som fattas, så är det ju... (Intervju 
E).  

 
Denna upplevelse kan utifrån Eriksson (1994) tolkas som lidande, vilket innebär en kamp och 
en strävan efter att uppnå det individen längtar efter, i detta fall längtan efter barn. 
 
 
SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

En slutsats vi drar av resultatet i denna studie är att respondenterna upplever ett varmt ytligt 
mottagande från vårdpersonalen, men att det dock förekommer brister i bemötandet från 
läkare när den medicinska behandlingen påbörjats. Vidare kan vi tyda att respondenterna 
upplever att de ses som en i mängden av vården, vilket innebär att de inte får individanpassad 
behandling. Trots alla påfrestningar paren upplever kan vi dra en slutsats att deras parrelation 
stärks i den utsatta situation de befinner sig i.  
 
Bemötande  
Att uppleva ofrivillig barnlöshet innebär stora påfrestningar och prövningar för det längtande 
paret. Med hjälp av assisterad befruktning kan parets möjligheter till graviditet öka. En IVF-
process är relationskrävande för paret då det innebär psykiska och fysiska påfrestningar. 
Denna studie visar att bemötandet från vårdpersonalen påverkar patienternas välmående. 
Resultatet visar att respondenterna är nöjda med det generella och ytliga bemötande kliniken 
ger, dock upplever de brister i bemötande och informationsdelgivning från vårdpersonalen 
under den medicinska processen. Vårdpersonalen upplevs ofta stressad och en känsla 
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av ”löpande-bandprincip” infinner sig. Detta kan vara en anledning till vad patienterna 
upplevde som brister i bemötandet. Eerola och Enkvist (2010) redovisar även de i sin studie 
att respondenterna till en början upplevde ett generellt varmt bemötande, men detta övergick 
senare till ett mer bristfälligt bemötande från vårdpersonalen. Detta strider mot 
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS (2005:12, 4 kap.), som tydliggör att vårdpersonal bör 
säkerställa patientens rätt till information, delaktighet samt bemöta patienten med respekt. Om 
dessa riktlinjer inte följs kan det resultera i lidande för patienten samt upplevelse av 
kränkning, vilket flertalet respondenter i denna studie fått uppleva. Väljer vårdpersonalen att 
följa riktlinjerna kan det leda till att patienten får förtroende för vårdpersonalen, samt en 
känsla av att bli sedd och delaktig. Ofrivillig barnlöshet är ett känsligt ämne och innebär ofta 
en livssorg för paren. Vi anser därför att det är av vikt att vårdens bemötande och omvårdnad 
är av hög kvalité. Vårt förslag på åtgärd för att undvika missnöje av bemötande från 
vårdpersonal är att inför varje möte med patient vara väl förberedd. Detta genom att ha läst 
journalen, avsätta tillräckligt med tid för mötet samt se till den enskilde individens 
förutsättningar och behov. 
 
Information och kompetens 
Ett återkommande tema hos respondenterna är missnöje vad gäller information och 
kommunikation från vårdpersonalen. Det framkommer att flertalet respondenter önskar 
information om vart de kan finna ytterligare information om deras problematik. Brister i 
delgivning av information och kommunikation har lett till att flera av respondenterna upplevt 
frustration, osäkerhet samt fått falska förhoppningar. Detta kan eventuellt ses som ett generellt 
problem inom vården då samma resultat uppvisas i Eerola och Enkvists (2010) studie, där det 
framkommer att deltagarna kände sig besvärliga då de ofta själv fick fråga efter information. 
Det är av vikt att tydlig och korrekt information ska förmedlas till patienten. Genom att göra 
detta säkerställs patientens kunnande om processen de genomgår och möjligheterna att 
undvika orealistiska förväntningar ökar. Om information från vårdpersonal är bristfällig kan 
detta medföra risk eller eventuell fara för patienten. Räisenen och Kaunonens (2004) studie 
visar att ett effektivt sätt att finna information och dela sina erfarenheter på, är via forum på 
internet, vilket kan vara ett förslag för de patienter som önskar ytterligare information.  Vi 
anser att vården bör bli medveten om detta sätt att finna information på, då de skulle 
tillgodose patienternas behov bättre. Genom att komma i kontakt med forum skapas även 
möjligheter att möta andra i samma situation. 
     Resultatet visar på missnöje gällande vårdens kompetens, vilket i två fall lett till att paren 
sökt fertilitetsvård utomlands. Avsaknaden av empati, lyhördhet och mottaglighet hos 
vårdpersonalen har lett till att patienterna känts sig förbisedda och känsla av att vara en i 
mängden. Denna brist på professionalitet har resulterat i att undersökningar uteblivit. Empati 
innebär att skapa sig en förståelse av vad någon känner och upplever. Genom detta kan 
vårdpersonal lättare förstå vad patienten genomgår och då inte bara se individen som ett 
medicinskt problem eller en kroppsdel, utan se helheten. Vi tänker att om kompetens och 
empati finns ökar möjligheten att individanpassa vården, vilken minimerar risken av 
generalisering av patienter. För att vårdpersonal på bästa sätt ska kunna uppvisa empati och 
kompetens krävs att de lyssnar på patienten och sätter sig in dennes helhetsproblematik. Vi 
anser att det är av vikt att vårdpersonal håller sin kunskap uppdaterad och även inhämtar 
kunskap från andra länder, då detta skulle kunna leda till att färre känner sig tvungna att söka 
hjälp utomlands. Detta skulle spara tid, pengar och ork för många patienter. 
 
Samtalsstöd 
Framträdande i resultatet är en uttryckt önskan om ett ökat stöd från vårdpersonalen såsom 
samtal och uppföljning efter avslutad behandling, vilket även framkommit i tidigare forskning 
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(Johansson, 2010; Volgstens, 2009). Samtal och stöd skulle underlätta för patienterna att 
bearbeta känslor och funderingar. Om patienten ges möjlighet till samtal kan detta bidra till 
ökat välmående. Resultat i denna studie visar att flertalet respondenter upplever känsla av 
utanförskap på grund av ofrivillig barnlöshet. Denna känsla tänker vi skulle kunna minimeras 
om paren ges möjlighet att samtala om deras oro och funderingar. Vi tänker att ett alternativ 
för att denna viktiga och efterfrågade vårdinsats ska tillgodoses är att skapa en rutin i 
vårdprocessen. Att alltid erbjuda alla patienter samtal under och efter behandling oavsett 
resultat och mående bör vara obligatoriskt. En nackdel med detta kan vara en ökad kostnad 
för vården, men det skulle vägas upp av fler välmående patienter. 
 
Påverkan på parrelationen och den känslomässiga upplevelsen, psykisk ohälsa och 
utanförskap 
Ofrivillig barnlöshet innebär stora påfrestningar för paret. I studiens resultat framgår att 
väntan, förhoppningar, medicinska behandlingar och negativa besked är faktorer som bidragit 
till att paret tillsammans varit tvungna att finna sätt att ta sig igenom dessa prövningar. 
Samtliga respondenter upplever att deras parrelation stärkts och att de kommit varandra 
känslomässigt närmare av IVF-processen. Möller (2004) instämmer med att ofrivillig 
barnlöshet är en påfrestning för parets relation, men menar samtidigt att egenskaper såsom 
respekt, en fungerande kommunikation och kärlek till varandra kan föra paret känslomässigt 
närmare varandra. Resultat i denna studie visar att mannen intar en stöttande roll medan 
kvinnan reagerar emotionellt. Vi tänker att det är positivt om mannen accepterar rollen som 
stöttande. Upplever han det däremot ansträngande att agera stöttepelare kan det leda till att 
han inte får utlopp för sina egna känslor. Det är viktigt att vårdpersonalen uppmärksammar 
båda parternas känsloreaktioner, då exempelvis mannen kan behöva egen stöttning för att 
klara av sin roll som stöttepelare.  
     Psykisk ohälsa och nedstämdhet i samband med negativa besked och medicinska 
biverkningar har i denna studie visat sig förekomma. Som en följd av detta har flertalet valt att 
dra sig undan sociala sammanhang då de inte känner samhörighet, vilket lett till en känsla av 
utanförskap. Av Volgstens (2009) avhandling framgår att obearbetad sorg och nedstämdhet i 
flera fall lett till depression samt att barnlösheten fått paren att uppleva ett utanförskap. 
Volgsten (2009) menar att alla människor har behov att ”höra till” en grupp, och att skaffa 
barn kan vara ett sätt att skapa samhörighet. Kampen för att få barn för ofta med sig känslor 
som oro, rädsla och ångest. Vi har i denna studie upptäckt att det är vanligt att den drabbade 
ställer sig frågan ”varför just jag”? En teori vi har är att patienten känner sig ensam om 
problemet, men vi anser att det är av vikt för vårdpersonalen att uppmärksamma de drabbade 
att denna reaktion är normal. Genom att våga kommunicera om känslomässigt tunga ämnen 
med vänner och närstående tänker vi att det kan bidra till en minskad upplevelse av 
utanförskap. Omgivningen blir då medvetna om parets situation och kan på ett stöttande sätt 
finnas där för dem.  
 
Studiens praktiska implikationer och förslag på forskning 
Vi kan tyda att ”tiden inte läker alla sår” när det gäller påverkan på längre sikt för ofrivilligt 
barnlösa par. För att hjälpa paren, framförallt kvinnorna, krävs speciella insatser från 
sjukvården så att det psykiska lidandet minskar samt att en eventuell anpassning till ett liv 
utan barn kan ske. Stöd av det sociala nätverket har en betydande roll i läkningsprocessen, 
men det är vårdens ansvar i slutändan att tillhandahålla professionell hjälp.  
     Under arbetet med denna studie har det gått att se en okunskap hos allmänheten gällande 
IVF och ofrivillig barnlöshet. Genom att öppet diskutera i exempelvis medier kring detta 
ämne kan en större acceptans infinna sig i samhället och detta kan minska känslan av att inte 
duga hos de drabbade.   
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     Vi kan se ett behov av ytterligare forskning kring hur ofrivilligt barnlösa par blir bemötta 
av vården under en IVF-process. Det är av vikt att den information som finns och framtas når 
fram till vårdpersonal då de bör bli medvetna om hur patienterna upplever deras bemötande.  
     Data i denna studie är hämtat från respondenter där alla är aktuella i en IVF-process. 
Utifrån detta är studiens slutsatser således möjliga att generalisera för målgrupper i liknande 
situationer. Då respondenterna talar utifrån egna upplevelser från olika kliniker finns 
möjligheter att denna studie kan generaliseras för liknande miljöer vilka utför IVF-
behandlingar. 
     Det faktum att resultatet i denna studie visar på missnöje hos respondenterna gör det 
viktigt att det uppmärksammas av verksamheter som utför IVF-behandlingar. När sökning av 
tidigare forskning skett har vi upplevt en begränsning av forskning kring hur ofrivilligt 
barnlösa par känslomässigt upplever en IVF-process. Resultatet i denna studie visar ett tydligt 
behov av regelbunden och obligatorisk återkoppling samt uppföljning av hur paren upplever 
IVF-processen. Därför anser vi att detta område behöver studeras ytterligare. Vi har en önskan 
om att detta problem lyfts fram och hoppas att denna studie kan vara en hjälp på vägen. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till studie om bemötande under IVF-processen 
 
Att drabbas av nedsatt fertilitet är antagligen en av de svåraste prövningar som ett förhållande 
kan utsättas för. Undersökningar visar att alla människor hanterar sorg och påfrestningar i 
livet på olika sätt, vissa vill prata om det medan andra föredrar att hålla det för sig själv. 
 
Behovet har visat sig stort i dagens samhälle att få möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser 
och händelser då nedsatt fertilitet är ett faktum för ett par. Studien kommer att beröra hur ni 
som klienter upplever det professionella bemötandet under IVF-processen samt hur ni 
påverkas i Er relation. Resultatet avser att bidra till ökad kunskap inom området. 
 
Frågeställningar som kommer beröras under intervjun är:  
Bakgrund 

 Ålder: Man respektive kvinna 
 Hur länge hade paret försökt bli gravida innan de sökte hjälp? – Hur sökte ni hjälp, 

genom kvinnokliniken eller något annat? - Var det på eget initiativ eller via tips av 
annan vårdinstans?  

 Hur lång har er totala IVF-process varit i tid? 
 Hur många försök ingick i Landstingsförsöken? Hur många försök har paret gjort 

genom Landstinget? 
 Hur många försök har paret gjort på privat klinik?  
 En eller fler privatkliniker? – Isf varför? 

 
Bemötande 

 Hur upplevde ni första mötet med personal på fertilitetsenheten? 
 Har ni känt er tillfredställd med information som getts av inblandade professioner? – 

Har ni saknat något eller tyckt något varit extra bra? 
 Anser ni att ni fått det stöd ni upplevt haft behov av? 
 Har ni haft önskemål om mer stöd/hjälp men blivit nekade?   

 
Behandling 

 Hur många färskförsök respektive frysinsättningar har paret gjort? Isf ostimulerat eller 
stimulerat FET? 

 Långa eller korta metoden? Skillnad i bemötande från de professionella om paret velat 
ha den ena eller andra metoden? Isf vad? 

 Har något IVF-försök lyckats hela vägen och resultat i barn? 
 Har något IVF-försök resulterat i missfall? Isf hur många? 

 
Parets relation och känslomässiga upplevelse under IVF-behandlingen 

 Tankar och känslor hos paret efter allra första mötet med fertilitetsenheten?  
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 Finns det känslomässigt upplevda skillnader mellan sprayperiod, sprutperiod, 
äggplock (ÄP), återföring av embryo (ET) och fram till testdag (TD)?  

 Känslomässig upplevelse vid eventuell uteblivet ÄP eller ET? 
 

Parets relation och känslomässiga upplevelse efter ett IFV-försök (efter TD) 
 Upplevde paret känslomässig skillnad mellan första och de resterande IVF-försöken 

efter TD? 
 Har ni upplevt någon tydlig allmän skillnad i er relation före, under eller efter IVF-

processen? 
 
 
Deltagandet är konfidentiellt och frivilligt, det kommer inte att framgå i slutrapporten vilka 
som medverkat och ingått i studien. Som intervjuperson finns möjligheten att när helst och 
utan särskild förklaring avbryta deltagandet. 
 
Genomförandet av denna studie omfattar tystnadsplikt och det är endast vi intervjuare som 
kommer ta del av framkommen information. Beräknad tid för intervjun är ungefär en timme.   
 
Vi som genomför denna studie läser termin sex av sju på Socionomprogrammet vid Örebro 
universitet.  Studie resulterar i vår C-uppsats, vilket efter färdigställande kommer publiceras i 
Örebro universitets databas och därmed finnas tillgänglig för allmänheten.  
 
 
 
Har ni några frågor eller önskar komma i kontakt med oss före eventuell intervju nås vi på 
följande sätt: 
 
Tina Johansson    Åse Ström 
johansson_tina@hotmail.com   asestrom@telia.com 
0739-647930     0730-329471 
 


