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Förord 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla de personer som valde att delta i denna studie. Tack för att 

vi fick ta del av era tankar, känslor och erfarenheter. 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur Lazarus och Folkmans copingstrategier används 

av kvinnor och män som genomgår IVF behandling, vid första försöket och vid försöken därefter. 

Metod: Studien har utförts som en kvalitativ metod med deskriptiv design, i form av frågeformulär 

där totalt sexton personer deltog. Tre män och tretton kvinnor. En innehållsanalys har utförts på det 

insamlade materialet vilket resulterade i att tre copingstrategier kunde identifieras. 

Huvudresultat: Resultatet visar att personer som genomgår IVF behandling använder sig av tre 

olika copingstrategier, en probleminriktad copingstrategi, en emotionellt inriktad copingstrategi 

samt en meningsbaserad copingstrategi. Hur dessa strategier används beror på individen och vart i 

behandlingsprocessen det gäller. 

Slutsats: Det visade sig att den grupp som hade gjort IVF förut hade mer erfarenhet inom området 

vilket innebar att deras huvudsakliga copingstrategi var behovet att prata med andra i liknande 

situationer, via bloggar eller forum. De som skulle göra IVF för första gången hade rädslor inför 

behandlingen och koncentrerade sig mer på det. 

Nyckelord: coping, In Vitro fertilisering, infertilitet,  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
Aim: The aim of this study was to describe how Lazarus and Folkmans coping strategies were used 

by women and men undergoing IVF treatment at the first attempt and in the attempts thereafter. 

Methods: The study was conducted as a qualitative method with a descriptive design, in the form 

of questionnaires administered to 16 participants: three men and 13 women. A content analysis was 

used when the collected material was analyzed which resulted in three coping strategies being 

identified. 

Results: The results show that people undergoing IVF treatment uses three different coping 

strategies: a problem-focused coping strategy, an emotionally-oriented coping strategy and a 

meaning-based coping strategy. How these strategies are used depends on the individual and where 

they are in the treatment process. 

Conclusion: It emerged that the group that had undergone IVF before had more experience in the 

field which meant that their main coping strategy was the need to talk to others in similar situations, 

through blogs or forums. Those who would do IVF for the first time had fears before treatment and 

concentrated more on that. 

Keywords: coping, In Vitro Fertilization, infertility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion ............................................................................................................................ 1 

Historik .............................................................................................................................. 2 

Orsaker till infertilitet ........................................................................................................ 2 

Behandlingen ..................................................................................................................... 2 

Coping ............................................................................................................................... 3 

Coping enligt Lazarus och Folkman´s teori ...................................................................... 4 

Problemformulering .......................................................................................................... 5 

Syfte .................................................................................................................................. 5 

Frågeställningar ................................................................................................................. 5 

Metod ..................................................................................................................................... 5 

Design ................................................................................................................................ 5 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp .............................................................................. 6 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................ 7 

Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 7 

Dataanalys ......................................................................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................ 8 

Resultat................................................................................................................................... 9 

Probleminriktad coping ..................................................................................................... 9 

Emotionell inriktad coping .............................................................................................. 12 

Meningsbaserad coping ................................................................................................... 14 

Diskussion ............................................................................................................................ 17 

Huvudresultat .................................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 17 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 20 

Slutsats………………………………………………………………………………….22 

Allmän diskussion ........................................................................................................... 22 

Referenser……………………………………………………………………………….23



 

 

Introduktion 

 

För de allra flesta är det naturligt och en självklarhet att kunna bli gravida och skaffa barn, och om 

det visade sig att det inte gick kunde personen hamna i en krissituation (Weström et al. 2005). För 

att hantera psykisk stress kan olika copingstrategier användas (Lee et al. 2010). Ofta utlöser 

barnlöshet en existentiell kris, som innehåller samma faser och har samma förlopp som andra kriser, 

men kan vara mer utdragen. Depression, skuld och isolering är vanligt förekommande i en kris 

utlöst av barnlöshet. Det är även vanligt att män och kvinnor bearbetar krisen i olika takt 

tidsmässigt (Danielsson et al. 1998). 

 

Infertilitet definieras som ett par som aktivt försökt blivit gravida genom oskyddat samlag i minst 

ett års tid (Lord & Robertson 2005). Orsaken till infertiliteten kan indelas i tre ”grupper”, orsaker 

kopplade till mannen, kvinnan eller båda. Ungefär vart tionde par i världen av de som är ofrivilligt 

barnlösa har så kallad oförklarlig infertilitet (Weström et al. 2005). En av de behandlingar som är 

möjlig vid infertilitet är In Vitro fertilisering (IVF behandling) och det är även den vanligaste 

behandlingen och ofta en sista eller enda möjlighet för dessa par att bli gravida (Lord & Robertson 

2005). 

 

Ofta finns ett stort hopp hos personerna som ska genomgå IVF behandling om ett lyckat resultat 

redan vid första försöket (Akyuz&Sever 2009), men endast 20 – 25 % av alla IVF behandlingar är 

framgångsrika (Rapoport – Hubschmanet al. 2009). Trots att teknologin hela tiden går framåt och 

ökar chanserna till graviditet så är det ändå stor risk att behandlingen misslyckas vilket kan leda till 

en psykisk stress och sorg för individen (Rapoport – Hubschmanet al. 2009). Om orsaken ligger hos 

en av parterna kan det leda till anklagelser, skuldkänslor, besvikelser och i värsta fall 

relationsproblem. IVF behandling innebär flera läkarbesök och kan även innebära psykisk och 

fysisk smärta, sviktande hopp och besvikelse. Kriser hos de par som genomgår IVF behandlingar är 

ofta vanliga och det kan även drabba den enskilda individen (Weström et al. 2005). Anledningen till 

varför vissa IVF behandlingar lyckas och inte andra, kan bero på, den bakomliggande orsaken till 

infertiliteten, antalet IVF behandlings försök, livsstil samt psykologiska skäl (Rapoport – 

Hubschmanet al. 2009).  

 

 



 

 

Historik 

IVF behandling hade sitt stora genombrott år 1978 då det första ”provrörsbarnet” Louise Brown 

föddes. Forskningen som låg bakom den första IVF behandlingen var mångårig och forskarna som 

genomförde den heter Patrick Steptoe och Robert Edwards (Zhao 2011). Två år efter att Louise 

föddes så öppnade Steptoe och Edwards, Bourn Hall Clinic, i Cambridge, England, vilken var 

världens första IVF klinik, sex år senare hade tusen barn blivit födda bara på denna klinik. Fram till 

idag har ungefär fyra miljoner barn kommit till världen tack vare IVF (Zhao 2011). År 2008 var 3 % 

av alla barn i Sverige födda tack vare IVF behandling (Svensson 2008). Det första barnet som 

föddes i Sverige genom IVF var år 1982, i Göteborg (Socialstyrelsen 2006). 

Orsaker till infertilitet 

Infertilitet kan bero på flera saker där ibland genetiska faktorer. Hos kvinnor som lider av infertilitet 

är det ungefär 10 % som är genetiskt och hos männen är det ungefär 5 % (Ørstavik 2008). Andra 

kvinnliga orsaker till infertilitet kan vara medfödda missbildningar, vilket gör kvinnan steril. Vanlig 

orsak är ovariell dysfunktion, vilket kan leda till uteblivna eller få ägglossningar till exempel 

syndromet PCO (polycystiskt ovariesyndrom). Vid vilken ålder kvinnan planerar sin graviditet 

spelar en stor roll, eftersom fertiliteten hos kvinnor sjunker med åldern, ägglossningarna glesar ut 

och till slut hamnar kvinnan i klimakteriet. Andra orsaker kan vara något fel på äggledarna, det kan 

till exempel vara skador på grund av äggledarinfektioner eller tidigare operationer (Weström et al. 

2005). En annan vanlig orsak till infertilitet hos kvinnor är endometrios, vilket innebär att 

livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, oftast i bukhålan och detta gör att det ofta blir 

sammanväxningar i äggledare (Mayer 2010).Hos männen kan det handla om en låg andel spermier, 

få spermier som är livsdugliga eller inga spermier alls. Anledningar till manlig infertilitet kan även 

bero på stopp i sädesledare efter till exempel ett kirurgiskt ingrepp, antikroppar mot deras egna 

spermier eller ett hormonbristfel som kan ske vid en tumör i hjärnan (Mayer 2010). 

Behandlingen 

Innan IVF behandling sätts in så görs en fertilitetsutredning, där paret får veta om det är manliga 

eller kvinnliga faktorer som påverkar att de inte kan få barn, eller att det inte hittats någon anledning 

till infertilitet hos varken kvinnan eller mannen - de är oförklarligt barnlösa (Hreinsson 2005). Om 

utredningen visar att det finns sjukdomar som ligger bakom deras barnlöshet ska dessa åtgärdas före 

behandlingen sätts in, samt att eventuell övervikt eller undervikt ska korrigeras (Danielsson et al. 

1998). IVF behandlingen genomgår fyra olika faser:



 

 

Hormonstimulering: 

Behandlingen inleds oftast med att kvinnan nedregleras, den egna hormonproduktionen stängs ner 

och kvinnan hamnar i klimakteriet, detta görs med en nässpray, en så kallad GnRH agonist (Eugster 

&Vingerhoets 1999). Allt från någon vecka upp till månader senare så påbörjas hormoninjektioner, 

ett hypofyshormon (FSH), sprutor som kvinnan tar själv i underhudsfettet. Äggstockarna stimuleras 

för att utveckla många äggblåsor, ungefär 7-14 är normalt, detta kontrolleras med vaginalt ultraljud 

(Hreinsson 2005). Cirka 36 timmar efter att en injektion med HCG tagits, även detta i 

underhudsfettet, för att äggen ska slutmogna, sen är det dags för en så kallad äggaspiration 

(Gourounti 2011). 

Äggaspiration: 

Utförs genom att en nål förs in genom slidväggen upp till äggstockarna varvid äggen sugs ut ur 

äggblåsorna. Detta kan göra ont så smärtstillande ges. Proceduren tar cirka 5-15 minuter och 

maken/sambon får vara närvarande. I samband med äggaspirationen så lämnar mannen sina 

spermier (Eugster &Vingerhoets 1999).  

Befruktning: 

Äggen placeras i en särskild behållare, som innehåller droppar med näringslösning. Till varje 

droppe tillsätts 200000 spermier, som sen får stå i ett värmeskåp till dagen efter, då det kontrolleras 

hur många ägg som befruktats. Efter befruktningen så får äggen flyttas till en annan odlingslösning, 

där de får dela sig och bli embryon (Hreinsson 2005). 

Embryoåterföring (Embryotransfer – ET) 

Efter 2 – 5 dagar så får kvinnan tillbaka embryot. Detta görs genom att en liten, tunn plastkateter 

förs upp i livmodern. Detta går på några minuter och sen får kvinnan åka hem och leva som vanligt. 

Nu får kvinnan vänta i två veckor på att få göra ett graviditetstest, en tid de allra flesta kvinnor och 

män som genomgår IVF behandling tycker är den mest jobbiga och stressfulla (Hreinsson 2005).  

 

Coping 

Coping är en psykologisk term som beskriver vilken strategi en person använder sig av för att 

hantera situationer som upplevs stressande eller besvärande på något sätt (Lord & Robertson 2005). 

Lazarus och Folkman (1987) menar att vi hela tiden värderar våra känslor och hur det påverkar vårt 

välmående, och att vi utifrån den värderingen väljer vilken copingstrategi vi använder. Detta skiljer 

sig mellan individer beroende på personlighet, hur vi uppfattar situationen och benägenheten att 

använda copingstrategier. Även ålder spelar in när det gäller coping, olika källor till vad som 

framkallar stress är olika i åldersgrupper (Lazarus & Folkman 1987). Par som genomgår IVF 

behandling kan antas använda sig av olika copingstrategier då behandlingen för de flesta innebär en 

psykisk stress (Weström et al. 2005), och de får ofta svåra påfrestningar på sina känslomässiga, 



 

 

sociala och ekonomiska resurser, vilket medför att copingstrategier används någon gång under 

behandlingens gång (Peterson et al. 2006). Stress orsakad av infertilitet tycktes vara högre hos 

kvinnor än hos män, detta på grund av påfrestningen av att vara infertil, vilket hotade kvinnans 

självkänsla och sexuella identitet. Hos männen identifierades inte den här typen av stress (Peterson 

et al.2006). Infertila par upplevde en rad olika negativa känslor som till exempel oro, rädsla, 

isolering, depression, skuld, frustration och hjälplöshet, och både män och kvinnor kunde känna sig 

otillräckliga, skadade eller defekta (Abbey et al.1991). Det som skiljde män och kvinnor åt var 

moderskapet och att inte få inta rollen som mamma kunde få kvinnorna att inte känna sig fullgjorda 

(Abbey et al. 1991). Den bästa copingstrategin när det gällde att ta itu med känslor gällande 

infertilitet involverar den probleminriktade varianten, att söka information och vara aktiv i olika 

sociala nätverk. Det visade sig att par som använde denna strategi mindre ofta drabbats av 

depression än de par som använde sig av den passiva varianten (Lord & Robertson, 2005).  

Coping enligt Lazarus & Folkmans teori 

Författarna har i denna studie valt att utgå ifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om coping, och 

de tre olika strategier som ingår är emotionellt inriktad, probleminriktad och meningsbaserad 

coping, vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Probleminriktad coping: 

Probleminriktad coping är konkret och målorienterad. Den inkluderar strategier för att samla 

information, fatta beslut, planera, och lösa konflikter, allt för att kunna lösa eller ta hand om 

problem som sätter hinder för målen och orsakar stress. Denna coping används när personen själv 

anser sig ha möjlighet att hantera och klara av situationen. Det innebär en förmåga att analysera 

orsaken bakom problemet för att kunna fastställa och begränsa problemet. Det kan även handla om 

acceptans, genom vetskapen att inget kan förändras i situationen hur jobbig den än må vara. 

Problemet definieras, alternativa lösningar utarbetas, en värdering av handlingsalternativ görs och 

efter att beslut fattats för hur personen ska handla följer till sist ett agerande (Lazarus & Folkman 

1984).  

Emotionellt inriktad coping:  

Denna copingstrategi innebär att personen förändrar upplevelsen istället för själva 

problemet/situationen, för att minska obehag och dämpa känslor. Den här strategin är nödvändig när 

det gäller dilemman som inte kan förändras, för att klara av att genomlida exceptionella situationer. 

Människor kan omvärdera situationen för att förminska hotet, till exempel genom att intala sig 

själva att saker och ting kunde ha varit mycket värre än det egentligen är. (Lazarus & Folkman 

1984). 



 

 

Meningsbaserad coping:  

Denna copingstrategi innebär att söka efter och finna positiv mening med allt som händer oss. 

Oavsett hur mycket stress som upplevs innebär strategin att finna ett mentalt positivt tillstånd trots 

smärtsamma upplevelser. Ett sätt att se det positiva i det dagliga livet och att omvärdera den 

negativa situationen till något positivt. Andlig tro kan vara ett sätt till meningsbaserad coping. Detta 

är en mer målinriktad problemfokuserad coping (Folkman 1997). 

Problemformulering 

Vetskapen om att IVF behandling är det enda sättet att kunna få ett eget barn kan innebära en 

psykisk stress och i vissa fall leda till en livskris hos personer som ställs inför valet om att genomgå 

behandlingen. Det finns forskning som visar att de flesta påbörjar IVF behandlingar med stort hopp, 

men då behandlingen i många fall riskerar att inte lyckas är det av intresse att få reda på hur olika 

copingstrategier används för att hantera situationen. Som sjuksköterska kan det vara av värde att 

känna till vilka copingstrategier personer som genomgår IVF behandling använder sig av, detta för 

att kunna ge stöd utifrån kunskap. Personer som genomgår eller har genomgått IVF behandling kan 

finnas på många ställen inom vården, vilket indikerar att även allmänsjuksköterskan kan ha nytta av 

denna kunskap. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur Lazarus och Folkmans copingstrategier används av 

kvinnor och män som genomgår IVF behandling, vid första försöket och vid försöken därefter. 

 

Frågeställningar 

Hur används Lazarus och Folkmans copingstrategier av personer som genomgår den första IVF-

behandlingen? 

Hur används Lazarus och Folkmans copingstrategier av personer som genomgått en eller fler IVF-

behandlingar? 

Metod  

Design 

Metoden är kvalitativ, vilket innebär att människors beteende samt deras subjektiva upplevelser 

tolkas (Polit & Beck 2008). Metoden kan ge beskrivande fakta om människans ord, talade eller 

skrivna samt beteenden som observerats. Det ger ofta mycket upplysningar om få företeelser, samt 

en förståelse för människors upplevelser och handlingar i en specifik situation (Olsson & 



 

 

Sörensen2008). Den kvalitativa metoden kan vara ett sätt att förbättra kunskapen att förstå sociala 

företeelser i dess sanna miljö (Forsberg &Wengström 2008). 

Deskriptiv design har använts, vilket betyder att materialet inte har tolkats under analysprocessen, 

och syftet med denna studie var att ge svar på frågor som vad, hur, vem och varför. Designen 

används därför när vi vill beskriva eller identifiera relationen mellan ett eller flera begrepp eller 

variabler av ett socialt fenomen, i detta fall coping hos individer som genomgår IVF behandlingar, 

(Polit & Beck 2008).  

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett strategiskt urval har använts, vilket betyder att utifrån studiens syfte tillfrågades de informanter 

som antogs ha mycket att berätta i förhållande till forskningsfrågan, detta för en önskan att få 

variation i svaren (Forsberg & Wengström, 2008).  I detta fall riktades en förfrågan om valfritt 

deltagande, till personer via hemsidan Familjeliv, till personer som har gjort eller är i stånd med att 

genomgå IVF behandling. Förfrågan riktades till både män och kvinnor och målet var att rekrytera 

personer tills analysmättnad hade uppnåtts. Inklusionskriterier var att deltagarna kunde vara man 

eller kvinna som genomgått en eller flera IVF behandlingar eller skulle genomgå sin första IVF 

behandling. Frågeformuläret var på svenska och skriftliga svar förväntades, de som deltog i studien 

förmodades därför ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna läsa och skriva 

svaren i frågeformuläret. När förfrågan om deltagande lades ut på forumet ”Familjeliv” framgick 

detta som önskemål. 

 

Tabell 1.  Beskrivning av urvalet 

Kön Antal Spridning i ålder 

Kvinnor 13 25 - 43 

Män 3 30 - 34 

 

Tabell 2. Fördelning i svar mellan första IVF behandlingen och En eller fler IVF behandlingar 

IVF behandlingen Antal  

Första IVF behandlingen 7 

En eller fler IVF 

behandlingar 

9 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Svar angående orsak till infertilitet 

Orsak till infertilitet Antal  

Kvinnliga faktorer 7 

Manliga faktorer 3 

Oförklarligt barnlösa 6 

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in med hjälp av ett frågeformulär som innehöll bakgrundsfrågor där information 

samlades in om den enskilda personen, i detta fall ålder, kön, antal IVF behandlingar, anledning till 

infertilitet och eventuella tidigare barn. Den sistnämnda frågan fanns med då det eventuellt kunde 

finnas olikheter i coping om det fanns tidigare barn, men då endast en av de som deltog i studien 

hade barn, har inte denna fråga beaktats. Därefter följde sju öppna frågor konstruerade med 

inspiration från ”COPE Questionnaire”(http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclCOPEF.html). 

Det tar upp frågor som handlar om hur människor hanterar stress och sorg i sina liv genom till 

exempel, acceptans, undvikande, eller behov av stöd. 

Tillvägagångssätt 

En ansökan skickades till etiska rådet vid Högskolan i Gävle innan studien påbörjades, och efter att 

tillstånd givits, skickades en förfrågan ut via ”Familjeliv”, ett forum på internet, om valfritt och 

anonymt deltagande i studien. Vid intresse att delta i studien skrev personen till angiven, för studien 

nyöppnad mailaddress. Därefter skickades ett informationsbrev och frågeformulär via mail till den 

intresserade personen. I informationsbrevet beskrevs studien kort samt att det var valfritt att deltaga 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan vidare förklaring och att 

konfidentialitet gällde. Med konfidentialitet menas att allt insamlat material förvarades så att inga 

obehöriga kunde få tillgång till det och att forskningsdata inte fick användas eller lämnas ut för 

användning vid sådant beslutsfattande som rör deltagaren (Olsson & Sörensen 2008). Inom fem 

dagar skulle frågeformuläret skickas tillbaka till angiven mailadress, vilket de allra flesta gjorde. 

Det var viktigt att allt material avidentifierades, vilket betydde att informationen som på något sätt 

kunde leda till att en person kunde identifieras skulle tas bort (SFS 2003:460).  

Dataanalys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys gjordes på det insamlade materialet enligt Graneheim och 

Lundman (2003). Manifest betyder att det som framgår tydligt och uppenbart i texten ska beskrivas. 

Utförandet av en innehållsanalys innebär att all insamlad text lästes igenom flertalet gånger för att 

få grepp om helheten, och sedan utifrån syfte och frågeställningar, togs meningsbärande enheter ut. 

Med det menas att meningar och eller fraser som var relevanta i förhållande till syfte och 

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclCOPEF.html


 

 

frågeställningar plockades ut. Efter det kondenserades de meningsbärande enheterna med syftet att 

korta ner textmassan utan att tappa innebörden, detta för att göra texten mer lätthanterlig. Vidare ska 

dessa kondensat kodas, alltså sätta en etikett på kondensaten som beskriver dess innehåll och tar 

hänsyn till meningsenhetens sammanhang. Koderna grupperades in i kategorier som återspeglade 

innehållet i svaren (Graneheim & Lundman, 2003).   

 

Tabell 4. Exempel på analysarbetet: 

Meningsbärande enhet Kondensat Kod Kategori 

Som skrivet är adoption 

redan nästa steg och vi 

känner stor tillförsikt 

gällande detta och tror 

det kan bli ett bra 

alternativ, det är en 

familj vi vill ha, sen om 

den är genetisk eller ej 

börjar bli sekundärt. 

Adoption är nästa 

steg, tillförsikt,  

det är en familj vi 

vill ha, sen om den är 

genetisk eller ej 

börjar bli sekundärt. 

Kommer att få 

en familj 

Probleminriktad 

coping 

Känner inga direkta 

förhoppningar, vi har 

redan stött på så många 

nitar, så vågar inte tänka 

att det ska fungera 

inga direkta 

förhoppningar, vi har 

redan stött på så 

många nitar, 

Vågar inte tro. Emotionellt 

inriktad coping 

Men efter två år av tårar, 

desperation och 

behandlingar som sliter 

både på kroppen och på 

förhållandet blev tanken 

på IVF en lättnad. 

sliter både på 

kroppen och på 

förhållandet blev 

tanken på IVF en 

lättnad. 

 

Lättnad med 

ivf 

Meningsbaserad 

coping 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS:2003:460) får inte 

forskningen utföras om den genomförs på ett sådant sätt att respekten för människovärdet går 

förlorat, forskningen ska bidra till ny eller ökad kunskap inom det beskrivna området samt att det 

inte får medföra någon risk för de som deltar. Då det skickads ut en förfrågan via ett forum på 

internet valde personerna själva om de ville delta eller inte. Det framgick klart och tydligt att den 

som ville avbryta sin medverkan hade rätt att göra det, och oavsett anledning till avhoppet får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan.  Allt insamlat material 

förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte har haft tillgång till det. Det insamlade materialet 

kommer att förstöras efter att arbetet är slutfört. Ett etiskt tillstånd att få genomföra studien erhölls 

av etiska rådet på Högskolan i Gävle. 



 

 

Resultat 

 

Resultatet kommer att redovisas i löpande text med citat, detta för att på ett överskådligt sätt 

presentera berättelserna om copingstrategier vid IVF behandling. Resultatet presenteras i tre 

kategorier. 

 

Tabell 5. Kategorier 

Kategorier Probleminriktad 

coping 

Emotionellt inriktad 

coping 

Meningsbaserad coping 

 

Probleminriktad coping 

Med hjälp av probleminriktad coping beskrevs hur motgångar kunde övervinnas. Motgångar som 

beskrevs var hur sjukvården kunde bemöta personer som genomgick IVF behandling, föråldrade 

behandlingsmetoder, att stigande ålder innebar en försämrad chans till graviditet samt de kostnader 

som är förenade med IVF behandling. Med probleminriktad copingstrategi så kunde personer som 

genomgick IVF aktivt se andra utvägar, då genom adoption, spermie/ägg donation, eller vissa som 

valde att ge upp.  

 

Bemötandet från sjukvården och sjukvårdspersonalen ansågs viktigt, många tyckte detta var en stor 

motgång, att få fel bemötande. För par som för första gången skulle genomföra en IVF behandling 

innebar det en otrygghet att inte känna personalen vid IVF kliniken. Tryggheten hade fram till mötet 

med IVF klinikens personal bestått av kontakten med läkaren på hemorten.  

 

”När man som par kommer till den punkt då IVF är vägen att gå för att få sitt älskade 

barn är man redan så väldigt känslomässigt nedbruten. För mig är det jätteviktigt att 

känna att läkare och personal kan sätta sig in i vår situation” 

 

För par som gjort en eller fler IVF behandlingar tycktes istället motgångar som handlade om 

behandlingsmetoderna överväga. Åsikter om att Sverige låg efter i utvecklingen, att det bara fanns 

en standardbehandling till alla utan individanpassad vård.  

 

Det fanns en tydlig medvetenhet om att ju längre tiden gick desto större var risken att inte kunna bli 

gravida på grund av åldersfaktorer. Hur personer med stigande ålder hanterade detta var att ha en 

plan, många var redan inställda på att leva sitt liv utan barn, de kunde realistiskt se att åldern 



 

 

medförde stora bekymmer, men som dock accepterades. Vid vissa tillfällen hade pars barnlöshet 

fortgått flera år på grund av dålig diagnostisering av problemet. Barnlösheten hade skyllts på att 

kvinnan var för gammal för graviditet medan barnlösheten i själva verket hade berott på att mannen 

hade ett lågt antal spermier. Vissa såg en lösning i att söka sig till andra länder med en mer 

professionellare hållning, mer kunskap och mindre restriktiv inställning till parets ålder i samband 

med IVF behandlingen.    

 

Kostnaderna var en motgång som återkom genomgående i berättelserna. Även hos de som skulle 

genomgå sin första IVF behandling, som var kostnadsfri, eftersom det fanns en medvetenhet om 

riskerna att den kunde misslyckas och att IVF behandlingarna därefter var kostsamma. Hos de som 

genomgått en eller fler IVF behandlingar var det en stress att veta att banklånen ökade men risken 

fanns ändå att paret förblev barnlösa. Dessa personer använde sig av en probleminriktad 

copingstrategi, de måsta hantera dessa motgångar som kunde dyka upp. I berättelserna så framkom 

ändå en strategi att klara dessa motgångar, de läste väldigt mycket och delgav detta till den svenska 

vården, de tog sina banklån för att hantera kostnaden. När beskedet om deras oförmåga att bli 

gravida på egen hand, eller valet att avsluta barnförsöken så kunde de känna att en viss acceptans 

infann sig, och de kunde då koncentrera sig på andra saker. Genom att de ökade sin kunskap om 

infertilitet kände många att de fick kontroll över det okända. I många berättelser så skrevs det om 

vikten av information, fick de mer information om olika behandlingar och varför de inte kan få barn 

så kände de sig mer lugn i deras livskris. 

 

Genom att ha en utväg ur infertiliteten, så fanns det automatiskt en lösning, det fanns en annan väg 

att gå om IVF behandlingen inte skulle fungera. Det gjorde problemet lättare att uthärda, genom att 

ha en framtidsplan. Barnlösheten var en process som över tid förändrade sig, där händelser och 

uppfattningar om livskrisen förändrades hela tiden. Hur dessa förändringarna såg ut kunde bero på 

hur de såg på andra alternativ. De kunde komma fram till ett avgörande beslut där valet föll på att 

välja alternativa val än graviditet, till exempel adoption. Eller kunde det bli att de valde att fortsätta 

med behandlingarna med nytt hopp och framtidstro. En del såg adoption som ett självklart nästa 

steg, en del tog en behandling i taget och beslut om nästa steg togs när den dagen skulle komma. 

Andra skulle prova med ägg eller spermiedonation, några skulle välja att utföra detta i andra länder. 

 

De som skulle göra sin första IVF behandling hade inte börjat försöka på deras ”sista utväg” ännu, 

tankar på adoption kommer senare i IVF processen. Många av de som gjort IVF fler än en gång 

hade kommit till den punkt då de vet att efter IVF behandlingarna så kommer de att ge upp, för att 

rädda sig själva och förhållandet mellan kvinnan och mannen. Adoption var inte ett alternativ för 



 

 

alla. 

 

”Det är en familj vi vill ha, sen om den är genetisk eller ej börjar bli sekundärt”  

 

Viljan att söka information, hitta likasinnade och diskutera om det som rörde IVF behandling med 

andra var en vanlig copingstrategi, då probleminriktad, som just handlar om att aktivt försöka hitta 

ett sätt att reducera stressen genom att hitta alternativa lösningar. Oavsett vart dessa personer hittat 

stöd och förståelse, om det var i forum på internet, bloggar eller i familjen, så var behovet av detta 

stort. Förståelse hittades ofta bland likasinnade och stödet hade de i familj och vänner. I alla 

berättelser utom två framkom det att de sökt efter stöd och förståelse på internet, då mest 

www.familjeliv.se. Det fanns ett fåtal som tyckte det kändes jobbigt och stressigt att besöka forum 

och bloggar. Många som skulle genomgå IVF för första gången besökte forum och deltog i olika 

diskussioner, kunde fråga och hitta stöd, men bara ett enstaka bloggade om situationen. Bland de 

som genomgått IVF fler än en gång så var det betydligt vanligare att de skrev blogg, vilket kunde 

bero på att med erfarenhet så kommer kunskap. En del hade hittat vänner för livet på internet, att 

dela både sorgen och glädjen med, få prata med andra som faktiskt förstod: 

 

”Ja ibland är det skönt att få prata med någon som faktiskt förstår hur det känns utan 

att man måste förklara det”  

 

Vid beskedet att IVF var den väg som måsta tas för att få ett barn så kunde det kännas som att 

mattan drogs bort under fötterna på dessa personer, att då få stöd, tips och råd från andra, medförde 

att det blev lättare att genomgå denna livskris. 

 

”fått tag i några bra bloggar, som jag läser lite sporadiskt, skriver nån kommentar och 

får lite stöd och bekräftelse. Det var en lättnad att känna att man inte är ensam – det är 

fler som tänker precis som jag!! Wow!”  

 

Dela erfarenheter, prata och diskutera om situationen och alla känslor med andra barnlösa, så kunde 

ett nytt hopp om den önskade framtiden framträda. I alla berättelser så visade det sig att de hade 

berättat för sina nära att de skulle genomgå IVF, av den anledning att de tyckte det var skönare att 

familjen visste varför de kunde vara ledsna eller nere. Många nära ville så gärna förstå, och försökte 

ge goda råd, som mest bara kunde bli fel för en person som ska genomgå IVF.  

 

”Det är svårt för mina vänner och familj att förstå vår situation, eller omöjligt faktiskt. 

http://www.familjeliv.se/


 

 

Många vill säga att dom förstår, men det gör dom inte”  

 

I alla berättelser så framkom det att stöd fanns bland vänner och familj. Förståelsen var inte lika 

uppenbar, det upplevdes vara svårt för anhöriga att verkligen förstå, de kunde inte sätta sig in i en 

situation som de inte var vana vid, därför sökte många efter förståelse genom andra som skulle eller 

hade genomgått IVF behandling. 

 

Emotionell inriktad coping 

Denna typ av avstressande strategi inkluderar processer som undvikande, förnekande samt distansering.  

Det som de gjort var att förtränga det som faktiskt kunde hända även vid nästa behandling, och det 

fanns ett stort önsketänkande, självbehärskning och förnekande. Detta för att de skulle orka hantera 

den jobbiga situation dessa personer befann sig i. Med en emotionell inriktad coping så förnekades 

verkligheten, de valde att undvika eventuella rädslor under behandlingens gång. I många berättelser 

framkom det att distansering var något vanligt förekommande. Livskrisen en barnlöshet innebar 

hanterades genom att de gjorde ett större avstånd mellan sig själva och sina motgångar. 

 

Våga tro på framtiden medförde att det fanns risk för ett känslomässigt kaos när de senare eventuellt 

skulle upptäcka att IVF behandlingen kanske inte fungerat. Fortsatt hopp om en lyckad behandling 

var en form av förnekelse. Personerna som genomgick fertilitetsbehandlingar använde sig ofta av 

förnekelse mot sig själv och det eventuella resultatet av behandlingen. Genom att hålla en positiv 

känsla uppe så kunde de ha en viss kontroll över situationen. De påminde sig själv att det kanske 

kommer fungera, och att inte bli deprimerad, så kunde de behålla hoppet. De fortsatte tro att ett barn 

skulle komma i framtiden, och så länge de hade denna tro så levde de i ett förnekande av att det 

eventuellt inte skulle bli så. 

 

För varje negativt graviditetstest så försvann lite av den tidigare framtidstron och därmed 

drömmen om en framtid med barn. Det tycktes vara en känsla som var genomgående i 

berättelserna från dem som genomgått IVF en eller flera gånger. De beskrev att det var svårt 

att behålla tankar om en lycklig framtid uppe, gång efter gång när det fasansfulla minuset 

dykte upp på stickan. En del kände att för varje försök så blev ett IVF misslyckande allt 

svårare att klara av. Dessa personer försökte tänka positivt, genom att de ändå kanske skulle 

kunna få ett barn. Framtidstron hade förändrats, och de hade ett stort önsketänkande att en 

liten del av drömfamiljen skulle bestå. 

 



 

 

Inför behandlingen eller vid tankar inför framtiden så var rädslor vanligt förekommande i 

berättelserna. Den största rädslan som de olika berättelserna delade var tanken på att det 

kanske inte kommer resultera i något barn. Alla hanterade detta med vetskapen att rädslan 

fanns men att ingen ville ta på den. 

 

”Jag har alltid varit väldigt rädd för IVF eftersom det känns som en sista utväg”  

 

Detta var inte ovanligt, just att det kändes som en sista utväg, då speciellt för de som skulle 

genomgå IVF för första gången. De som gjort IVF en eller fler gånger hade mer erfarenhet av hur 

en IVF behandling går till och hur ett misslyckande kändes. Inför IVF behandlingen fanns en 

rädsla, hur det skulle gå med alla hormoner, ta sprutor på sig själv, äggplock, och inte minst den 

långa väntan på resultatet av IVF behandlingen. Copingstrategin som användes angående rädslor 

visade sig mest genom en undvikande strategi eftersom de ändå visste att hela behandlingen måste 

genomgås. 

 

”Är livrädd för behandlingen och äggplocket är ju som en rysare. Är rädd för ett 

misslyckande, OCH ett lyckande (missfall)....”  

 

Något som hela tiden personer som genomgått IVF behandling stötte på var olika bakslag, och 

dessa kunde vara, hur det slitit på förhållandet, fysisk eller psykisk smärta/obehag. Det kunde inte 

kallas förnekelse, utan undvikande, och med det menas att problemen kommer stötas på men trots 

vetskapen om olika bakslag så valde personerna att undvika detta och ändå fortsätta kämpa för sin 

önskan om att få barn. 

 

Det som många bland de som ska eller har genomgått IVF behandlingar beskrev var att förhållandet 

blev sämre, ofta var det många år av att försöka bli gravida innan paret försökte med IVF, detta 

hade medfört att samlivet blev ett nödvändigt ont, det var inte roligt längre.  

 

”Sen så tär detta på förhållandet, det är inte lätt att efter sammanlagt 7 års 

barnförsök ha ett bra fungerande sexliv”  

 

Något alla som genomgått IVF försök berättade om var att det slet på kroppen. Det kunde till 

exempel handla omviktuppgång, hormonpåslag, eller psykisk smärta, de hade valt att förneka dessa 

motgångar, att få barn hade blivit det viktigaste i livet. Det handlade om känslor som rusade i 



 

 

kroppen, ilska, sorg eller saknad. När det kommer till deras eget mående och psykiska slitningar så 

hade de som genomgått IVF en eller fler gånger mera att berätta angående detta. 

Emotionellt inriktad coping leder till att hanterade barnlösheten på olika sätt, trots att deras situation 

inte förändrats. De visste till exempel att det slet på kroppen eller/och att sexlivet försämrades, den 

förväntade framtiden medförde att motgångarna ignorerades. 

 

Meningsbaserad coping 
 

Ett försök att omvärdera det negativa till det positiva. Oavsett hur stressad de kunde vara av att de 

befann sig i den smärtsamma situation de var, så kunde de ändå uppleva ett positivt tillstånd. De 

kunde uppskatta vad de redan hade, och sätta värde på det, de gjorde en omvärdering av den 

negativa situationen. Det fanns en mening med IVF behandlingen, genom att de först såg IVF 

behandling som jobbigt, så kunde de ändå se en ljusning i svårigheten att få ett barn. Hur 

slitsambehandlingen än kunde vara och om ett misslyckat IVF försök blev verklighet så såg ändå 

många ett litet hopp. 

 

Hur jobbigt det än kunde vara att få beskedet att IVF var den behandling som var nödvändig för att 

få barn, så kunde det också upplevas som en befrielse, att äntligen komma steget närmare en familj. 

I alla berättelser så framkom det att alla var helt enig om att när beslutet kom, kunde det kännas 

jobbigt, men känslan vändes till det positiva, och det infann sig ett lugn i att få hjälp. 

 

Det blev väldigt definitivt för personerna som var ofrivilligt barnlösa hur deras verklighet såg ut när 

de startade en IVF behandling, det öppnades en helt ny värld, en värld som de inte riktigt ville leva 

i, men för att få barn så blev den världen en verklighet, och när chocken släppte så märkte de flesta 

hur skönt det kunde vara. 

 

”Vissa dagar räknar jag ner tills vi kan sätta igång, andra dagar fasar jag inför vad 

som ska hända. Men mest av allt känns det som en befrielse, att vi äntligen ska få hjälp”  

 

Det var befriande att låta vården sköta kroppen ett tag, att lägga beslut och behandlingar i händerna 

på någon annan. Trots alla hormoner som togs och alla smärtsamma procedurer som kom med en 

IVF behandling så tyckte ändå majoriteten att beslutet om IVF var bra. 

 

Innan en IVF behandling påbörjas ska paret ha provat att aktivt försökt bli gravida i minst ett år. En 

del har försökt i flertalet år innan påbörjad behandling. Det är en av orsakerna till att IVF kändes 



 

 

som en lättnad för deltagarna. Många beskrev att sexlivet blev till det bättre efter påbörjad 

behandling eller efter beslutet var taget om IVF behandling. Några av deltagarna kände sig ledsna 

vid beskedet om att de var oförmögna att bli gravida på naturlig väg, även om IVF tände en strimma 

av hopp. Fast många insåg att vägen dit skulle vara jobbig.  

 

”Man vill ju göra sina barn i sin egna säng när man älskar varandra som mest och när 

detta inte går vänds hela världen upp. Men samtidigt är det ett hopp, att Ivf ska lyckas 

och göra oss till föräldrar men vägen dit är krokig och tuff ”  

 

Efter alla motgångar, misslyckanden och jobbiga besked så var det lätt att hoppet svek. Men för att 

kunna fortsätta så fanns det alltid ett litet, litet hopp. Så länge dessa personer behöll lite av det 

hoppet så fanns det fortfarande en chans.  

 

”…jag tror verkligen att det kommer funka för oss. Det är det enda man kan göra, 

aldrig ge upp om hoppet”  

 

De som skulle göra IVF för första gången hade större hopp än de som gjort IVF förut. Vanligt var 

att de tappat hoppet i samband med ett misslyckande men att kämpaglöden åter kom tillbaka. 

 

”Efter varje misslyckat försök har vi åkt ner i ett stort svart hål av sorg, hopplöshet och 

frustration, men vi har kommit upp och orkat fortsätta. Längtan och drivkraften att bli 

föräldrar är så stark”  

 

De som hade gjort en eller fler IVF behandlingar var mer förlikade med att det kanske inte skulle 

komma något barn, men längtan var så stor att många av dem inte var riktigt redo att ge upp.  

 

Hålla hoppet uppe var att våga tro, men när hoppet sviktade så vågade de inte tro. Genom att de inte 

insåg allvaret och istället gjorde problemet mindre än vad det egentligen var, så blev situationen 

lättare att hantera för stunden. Bara att de kunde se sin framtida familj framför sig och hålla fast vid 

tanken på att det kommer fungera gjorde att hela processen blev lättare att uthärda. De hade valt att 

se något positivt i den jobbiga situationen de befann sig i. Alla som skulle göra sitt första IVF 

försök hade barn i sin framtidsvision på ett eller annat sätt, det hade också de som redan genomgått 

IVF, men de tog en behandling i taget. 

 

 



 

 

För dessa personer medförde deras vilja att hålla fast vid sina framtidsdrömmar att de för stunden 

kunde slippa inse allvaret med situationen, att det faktiskt kanske inte blir som man tänkt sig var en 

för stor smärta att kunna uthärda, tanken på sin framtidsfamilj var en mycket trevligare tanke. Vid 

meningsbaserad copingstrategi var det vanligt att tro att det fanns en underliggande mening med 

infertiliteten, vissa förklarade det genom att det kanske fanns en mening med att just de inte kunde 

få barn, vare sig det handlade om en tro på högre makter eller gud så återfanns ändå detta argument 

i några berättelser, det kunde fungera som en tröst när IVF behandlingen inte fungerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 

Syftet med den här studien var att visa hur olika copingstrategier kan användas av personer som 

genomgått eller ska genomgå IVF behandling. Resultatet visade att en probleminriktad 

copingstrategi användes när personerna stötte på olika hanterbara motgångar, såsom till exempel 

bemötandet från vården eller kostnaderna för IVF behandlingen, det handlade också om att ha andra 

utvägar om inte behandlingen skulle fungera. Genom att söka andra barnlösa på internet, att läsa 

eller skriva blogg så använde de en probleminriktad copingstrategi, de sökte aktivt efter likasinnade 

och efter relevant information om behandlingen. Den emotionellt inriktade copingstrategin 

handlade om hur förnekande, undvikande och distansering av problem när det handlade om hur de 

såg på, framtiden, motgångar, och olika rädslor som kom med IVF behandlingen. Den sista 

kategorin var meningsbaserad copingstrategi, och här beskrevs det hur dessa personer gjorde en 

positiv omvärdering, och i vissa fall så fanns det en underliggande mening till infertiliteten. 

 

Huvudfokuseringen låg för både de som skulle göra IVF för första gången och de som gjort IVF en 

eller fler gånger självklart på att få ett barn, men under vägens gång så ändrades copingstrategierna, 

ju fler misslyckade försök så minskade hoppet, och andra utvägar började sökas, såsom adoption, 

ägg/spermiedonation eller till och med att de gav upp. De personer som skulle göra sin första IVF 

hade större hopp inför behandlingen. Det som tydligt visades i resultatet var att dessa personer hela 

tiden hade en framtidsplan, och att det alltid skulle finnas ett annat alternativ. 

Resultatdiskussion 

Det finns hos många individer en medfödd önskan om att bli förälder och att se sitt eller sina barn 

växa upp och så småningom själv skaffa barn (Johansson & Berg, 2005), men att skaffa barn 

infaller allt senare i livet för många par, och det medför att antalet barnlösa par ökar, och med det så 

ökar även antalet IVF behandlingar (Johansson & Berg, 2005, Westerlund K, 2005). 

 

Både män och kvinnor blir känslomässigt påverkade av barnlöshet och det blir även deras 

förhållande till varandra, samt att deras kvinnlighet respektive manlighet blir ifrågasatt (Johansson 

& Berg, 2005). 

Flera år av barnförsök och samlag på bestämda tider tär på förhållandet vilket beskrevs i flera av 

berättelserna. Många berättade att efter beslut om IVF så blev sexlivet till det bättre på grund av att 

det inte längre fanns krav på sex vid ägglossning. När problem med sex och samlevnad behövde 



 

 

hanteras använde paren sig av den emotionellt inriktade strategin och då genom förnekelse av sina 

känslor, genom att fortsätta ha sex trots att det inte längre var lustfyllt utan nödvändigt för att få 

barn, därför kände många att det var en lättnad när beslut om IVF behandling togs. 

 

I några berättelser skrevs det om att det var beroende på vart du bodde i landet, vilket landsting du 

tillhörde, om du var berättigad till gratis försök och hur många. Detta ansågs vara otroligt orättvist. 

Wirtberg (1999) skriver att det är mycket upp till paren själva att söka information om vilka 

metoder som finns tillgängliga och att även deras läkare bör vara uppdaterad när det gäller nya 

behandlingsmöjligheter, och Westerlund (2005) skriver att det är mycket viktigt hur klinikerna 

delger information om de olika vägar som finns att tillgå för att bli förälder, då klinikerna har stor 

påverkan på paren. Även Halman et al. (1992) skriver att det kan vara till en fördel om andra 

alternativ så som adoption framkommer redan från början av behandlingen och att det är ett 

accepterat alternativ. Även om mycket av detta bara var att acceptera så använde sig ändå paren av 

en probleminriktad copingstrategi och då genom att söka information och vara påläst i allt som har 

med infertilitet, IVF och barnlöshet att göra. Det var tydligt i denna studie att det var mer vanligt 

med en probleminriktad copingstrategi, detta skrev även Lukse och Vacc (1999)  i deras studie om 

hur probleminriktade copingstrategier oftare användes än den emotionellt inriktade copingstrategin 

när det gäller kvinnor som genomgick IVF behandling. 

 

När det gällde tankar på andra utvägar om IVF inte skulle fungera så var det gruppen som hade 

gjort försök tidigare som hade kommit till en ståndpunkt angående detta. Några hade tankar på 

sperma eller ägg donator, men de flesta hade tankar på adoption. Westerlund (2005) skriver att 

kvinnor är mer mottagliga för alternativet adoption än män. Detta för att kvinnor har en inneboende 

önskan att få uppleva moderskap, medan män har ett större behov av att vara biologiskt förälder. 

Detta var inget som framkom i denna studie, då det var både män och kvinnor som inte kunde tänka 

sig att adoptera. Halman et al. (1992)fann i sin studie att adoption var det minst acceptabla 

alternativet som infertila par kunde tänka sig att använda, men detta var inget som deltagarna i 

denna studie uttryckte, utan en del hade redan från början av sin behandling ställt sig kö för 

adoption ifall behandlingen inte skulle lyckas. En orsak till det var att en del hade en så stark 

längtan efter att bli en familj att det inte spelade någon roll längre att det inte blev ett biologiskt 

barn. När de hade en probleminriktad copingstrategi som medförde att andra utvägar var ett 

alternativ, och det gjorde att ett misslyckande kunde hanteras. 

 

När en misslyckad IVF är ett faktum behöver varje människa stöd och hjälp, och genom denna 

studie så framkom det att professionellt stöd inte erbjöds dessa par som genomgick IVF behandling, 



 

 

vilket även en studie utav Volgstenet al.(2010) har kommit fram till. I deras studie liksom i denna, 

beskrevs att det vore önskvärt om det kunde erbjudas kuratorsstöd efter varje misslyckat försök, 

både för mannen och kvinnan. Då paret fått veta att ett IVF försök inte fungerat så hamnade de i en 

kris. Det skulle underlätta i sorgen, och den skulle snabbare kunna reduceras om det fanns 

professionell hjälp att få när ett misslyckande var ett faktum (Volgstenet al. 2010).Däremot så fann 

Sydsjö et al. (2005) i sin studie om parrelationen efter IVF behandling, att paren hade blivit 

erbjudna kuratorsstöd före, under och efter avslutad behandling, och förhållandena var fortfarande 

starka efter en misslyckad behandling, detta gavs det inte uttryck för i föreliggande studie.  

 

Ett dåligt bemötande inom vården är inget som ska förekomma, ändå beskrevs det i berättelserna 

hur illa de ibland blivit bemötta under utredning och behandling och då framför allt av läkare. För 

det mesta hade sjuksköterskor och undersköterskor haft ett gott bemötande. Payne och Goedeke 

(2007) skrev om betydelsen av att personalen är rätt utbildad för att kunna ge rätt stöd och ha 

förmågan att ge positiv feedback. Dessutom behöver personalen utbildas i hur personer som lider 

utav infertilitet kan ha för olika copingstrategier, och på så sätt veta hur de ska bemöta dessa 

personer på ett adekvat sätt (Payne & Goedeke, 2007).  

 

I nästan alla berättelser i denna studie hade en probleminriktad copingstrategi använts i förhållandet 

till stöd och förståelse, som innebar behov av att prata med andra, söka information och besöka 

forum på internet. Det som var annorlunda mellan de som gjort IVF behandling en eller fler gånger 

och de som skulle genomgå behandlingen för första gången, var att de flesta som gjort IVF förut 

hade en egen blogg och kunde på så sätt dela med sig utav egna erfarenheter. När familj och vänner 

visste om deras situation så visste de om att dessa personer kanske inte alltid är på bra humör och de 

kunde då förstå varför. Johansson och Berg (2005) fann i sin studie att kontakten med andra 

personer inte var så viktig och att infertilitet var ett privat problem och delgav därför inte sin strävan 

efter att bli föräldrar, detta till skillnad från Lord och Robertson (2005) som visar i sin studie att den 

viktigaste coping strategin när det gällde infertilitet var den probleminriktade varianten som innebär 

att söka information och social kontakt. Denna studie styrker detta då det påvisats att den vanligaste 

copingstrategin som de allra flesta delade var behovet att prata med andra i liknande situation. De 

frivilligt barnlösa som använder sig av probleminriktad coping upplevde mindre psykologisk 

påfrestning (Lechner et al., 2007). 

 

En negativ del av IVF behandlingen var att det oftast kostade en hel del pengar. Det var en 

återkommande åsikt i denna studie, mest i gruppen av de som gjort fler än en IVF behandling, då de 

flesta hade förbrukat sina gratisförsök, och även i studier av Akyuz och Sever (2009) och 



 

 

McDowell och Murray (2010) har det framkommit att kostnaden är ett problem och det medför ofta 

att par avbryter behandlingen eller väljer att inte gå vidare med flera försök (Akyuz & Sever, 2009, 

McDowell & Murray, 2010). För att övervinna denna motgång hade personerna använt sig av en 

probleminriktad coping genom att acceptera de höga kostnader det innebär att använda sig av IVF 

behandling och att ta banklån för att kunna betala dessa.   

 

Det mest stressfulla momentet som framkommit i berättelserna var att vänta på resultatet efter IVF 

behandlingen, om det skulle leda till en graviditet eller inte. När ett försök inte ledde till en 

graviditet så skrevs det om känslor som hopplöshet och depressioner. Enligt en studie av Eugster 

och Vingerhoets (1999) så har liknande resultat framkommit, där män och kvinnor tyckte att väntan 

på resultatet var det jobbigaste momentet i behandlingen, och vid ett eventuellt misslyckande så var 

känslan av hopplöshet, ledsamhet och depression vanligt (Eugster &Vingerhoets 1999). För att 

hantera detta så visade det sig i studiens berättelser att undvikande och förnekande var den 

vanligaste copingstrategin, en emotionell copingstrategi, det fanns inte energi att orka tänka på ett 

misslyckande. 

 

Vid beskedet om IVF behandling så besvarades det ofta först med en jobbig känsla, att inte kunna 

producera barn för att sedan övergå till en känsla av tacksamhet och lättnad att äntligen fått hjälp. 

Dessa personer hanterade detta genom att ha en meningsbaserad copingstrategi, de hade sett det 

positiva i det negativa. De som skulle genomgå sin första IVF behandling kände ett större hopp 

inför behandlingen än de som genomgått IVF en eller fler gånger, då de genomgått en eller flera 

misslyckade behandlingar, och med det så försvann lite av hoppet. Eugster ochVingerhoets (1999) 

skriver i sin studie att det var vanligt, att förväntningarna var höga innan första IVF behandlingen, 

medan de som gjort upprepade IVF behandlingar utan att bli gravida, hade insett att det faktiskt 

finns en risk att det inte kommer att komma något barn.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att få djupare kunskap i ämnet coping hos personer som genomgår 

IVF behandling, ansåg författarna att en kvalitativ metod i form av ett frågeformulär med öppna 

svarsalternativ var lämplig att använda. Graneheim och Lundman (2003) tycker dock att en 

intervjustudie är mer fördelaktig när det gäller den kvalitativa forskningen, men enligt Dahlberg 

(1993) finns det flera nackdelar med att använda sig av intervjuer. En av riskerna är att intervjun 

styrs utav författarna och då påverkas resultatet, och att intervjuerna bandas kan kännas besvärande 

för deltagarna samt att det kan vara svårt att avgöra när frågan är avklarad, när har personen 

begrundat färdigt sitt svar (Dahlberg, 1993). Valet av att ha ett frågeformulär grundades på att 



 

 

deltagarna i lugn och ro kunde besvara frågorna i sitt eget hem och i sin egen takt utan att känna sig 

stressad utav författarna, detta gav deltagarna mer trygghet och kontroll än vid en intervju. Det som 

saknas vid ett frågeformulär i jämförelse med intervju är möjligheten att kunna ställa följdfrågor 

samt att författarna inte kunde se deltagarnas ansiktsuttryck, gestikuleringar eller röstlägen. 

 

Genom att en förfrågan om valfritt och anonymt deltagande på ett forum riktat till personer som 

genomgår IVF, blev det ett strategiskt urval som Forsberg och Wengström (2008) beskriver att 

utifrån studiens syfte väljs de informanter ut som har mycket att berätta i förhållande till 

forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 2008). I den här studien ”valdes” inte deltagarna ut i den 

bemärkelsen, men urvalet blev ändå strategiskt eftersom det var bara personer som hade gjort eller 

skulle genomgå IVF behandling som fick förfrågan och dessa personer hade förhoppningsvis 

mycket att berätta i ämnet. Alltså valdes en specifik grupp ut till denna studie, som kunde antas ha 

relevant kunskap för att besvara de frågeställningar som studien grundades på. Sammanlagt deltog 

sexton stycken i studien, tre av dem var män. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är det av stor 

betydelse att ha varierat urval med informanter, då det är lättare att belysa ämnet och få så 

innehållsrikt material som möjligt (Graneheim & Lundman, 2003). Det hade varit önskvärt att fler 

män hade deltagit i studien då det hade varit lättare att belysa genusperspektivet. Förfrågan låg ute 

på forumet till dess att tidsfristen gått ut. Det kan diskuteras om resultatet i studien hade blivit 

förändrat om fler män deltagit i studien. 

 

En kvalitativ innehållsanalys utfördes på det insamlade materialet vilket resulterade i beskrivningar 

av tre copingstrategier, och dessa var probleminriktad coping, emotionellt inriktad coping samt 

meningsbaserad coping. Graneheim och Lundman (2003) anser att detta är en bra metod att 

använda när avsikten med studien är att klarlägga olika personers uppfattning och upplevelser om 

samma fenomen (Graneheim & Lundman, 2003). I denna studie, coping vid IVF behandling. De 

meningsbärande enheterna valdes utifrån studiens syfte, det som inte hade med studiens syfte att 

göra valdes bort. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades. Dessa koder delade 

sen författarna in i olika kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2003) ökar studiens 

trovärdighet om en utomstående person granskar innehållsanalysen, vilket i detta fall uppfyllts 

genom att en handledare haft insyn i analysarbetet.  

 

För att bekräfta validiteten i en kvalitativ studie skriver Graneskär och Höglund – Nielsen (2008) att 

det är viktigt att ge en detaljerad beskrivning av urval och analysarbete samt att använda sig av citat 

från deltagarna. När en noggrann beskrivning utförs av analysarbetet så förstärks även studiens 

tillförlitlighet och det gäller även när det är mer än en person som deltar i arbetet. Om ett resultat 



 

 

från en studie är överförbar till andra grupper eller situationer avgör läsaren, men för att förstärka 

överförbarheten och underlätta läsarens bedömning, är det viktigt att beskriva urval, deltagare, 

datainsamling och analys noggrant (Graneskär & Höglund – Nielsen, 2008).  Om allt detta ingår så 

ökar trovärdigheten på resultatet, och om fler personer som inte har haft kontakt med varandra, som 

är helt oberoende av varandra beskriver ett fenomen eller situation på samma sätt, så ökar 

generaliserbarheten (Graneskär & Höglund – Nielsen, 2008).  

 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att personer som genomgår IVF använder sig av olika copingstrategier beroende på i 

vilken fas av behandlingen de befann sig samt hur känslorna var vid besked och beslut. 

Misslyckanden, motgångar och hopp bearbetas olika. Bland de som gjort IVF en eller fler gånger så 

framkom det att de hade mer erfarenheter inom området vilket medförde att deras största 

copingstrategi var behovet av att prata med andra i lika situation, genom bloggar eller forum. De 

som skulle göra IVF för första gången hade rädslor inför behandlingen och hade mer koncentration 

på den, samt att de hade större hopp om ett framgångsrikt resultat.  

 

Allmän diskussion 

Det som uppfattas som en brist i forskning angående detta ämne IVF behandling samt olika 

copingstrategier, så har författarna uppmärksammat att det finns en stor kunskapslucka i studier om 

mäns upplevelser i en IVF behandling, det finns mycket angående kvinnan, och som par, men inget 

som bara riktar sig mot mannen och dess olika sätt att orka hantera denna jobbiga livskris. Denna 

studie skulle kunna vändas mot vårdpersonal som dagligen möter personer som genomgår IVF 

behandling. Vidare forskning av bemötande och olika upplevelser i en IVF behandling skulle vara 

önskvärda, samt att det skulle vara intressant att se en studie i genusperspektiv då det kan finnas en 

skillnad i coping mellan män och kvinnor, när det gäller IVF behandlingar. Genom att 

sjukvårdpersonal har mer förstående och kan veta vilka copingstrategier dessa individer använder 

sig av så kan vården förbättras, och personer som genomgår IVF behandling kan känna sig tryggare, 

vilket kan leda till att stressen och den livskris denna person genomgår kan minskas.  
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