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1.  Författare: 

Bergart, AM. 

(2000). 

 

 

Titel: 

The experience of 

women in 

unsuccesful infertility 

treatment: What do 

patients need when 

medical intervention 

fails ?.  

Tidskrift: 

Social Work in 

Health Care,  

30(4): 45-69 

 

Land: 

USA 

Syfte: 

Att undersöka 

vilken påverkan 

misslyckad 

infertilitets-

behandling har 

på kvinnor samt 

vilken inverkan 

relationen 

mellan läkare 

och patient har 

under infertilitet 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. Grounded 

theory.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor med en 

infertilitetsdiagnos eller med en oförklarlig 

infertilitet. Avslutat en minst tre år lång behandling 

för minst sex månader sedan. Ej ha adopterat eller 

pågå en adoptionsprocess.  

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via en nationell 

organisation för infertila. 

 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 10 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 32-45 år 

Övrigt: Vit medelklass, högskoleutbildade, gifta. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Tre djupintervjuer med varje deltagare. 

Bandinspelning som senare transkriberades 

ordagrant. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Lämpligaste 

datainsamlingsmetoden utifrån 

syftet. Urvalet är beskrivet och 

genererar information. 

Förförståelsen och risken för bias är 

redovisad. Harmoni i arbetet. God 

struktur med rik innebörd. Citat 

från orginaldata finns. 

Klinisk relevans med riktlinjer för 

interventioner finns. 

 

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Finns ej beskrivet var 

undersökningen genomfördes. 

Finns ej beskrivet var, av vem och i 

vilket sammanhang intervjuerna 

gjordes. Citat från orginaldata är 

inte kodade, står heller inga namn. 

Resultaten är inte återförda och 

diskuterade med 

undersökningsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (84%) 

Resultat: 

Kvinnorna belyste 

infertilitetsbehandlingens fysiska, 

känslomässiga och relationsmässiga 

påverkan på livet. Ur resultatet 

framkom deras upplevelse av den 

medicinska behandling över tid: 

patientrollen, förlust av privatliv, 

opersonlig behandling, fokus på sin 

kropp, hopp och förtvivlan, förlust 

av kontroll och att bli helt besatt av 

att få barn. Känslor av att 

infertiliteten tog över livet och att 

vara beroende av behandling 

beskrevs. Kvinnorna upplevde 

ibland att sjukvården gav ett falskt 

hopp om lyckad behandling och att 

det var smärtsamt att inse att 

behandlingen kanske inte skulle 

fungera. Det upplevdes svårt att nå 

sina gränser och bestämma sig för 

att avsluta behandlingen. 

Deltagarna beskrev även en 

svårighet att berätta för sin läkare 

att de ville avsluta behandlingen.  
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2.  Författare: 

Glover, L., McLellan, 

A. & Weaver, SM. 

(2009).  

 

Titel: 

What does having a 

fertility problem 

mean to couples ?.  

 

 

 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Reproductive & 

Infant Psychology,  

27(4): 401-418 

Land: 

England 

Syfte: 

Att undersöka 

vilken innebörd 

fertilitets-

problemet har 

för paret och hur 

problemen 

värderas olika 

inom 

parrelationen.  

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: Par som behandlats eller hade 

behandlats på en IVF klinik under de senaste 18 

månaderna. 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via en IVF klinik. 

 

 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 10 par.  

Kön: Män och kvinnor. 

Ålder: Medelålder 32,5 år för män (SD=4,58) och 

för kvinnor 33,3 år (3,37). 

Övrigt: Paren hade i varit tillsammans i medel 8,6 

år (SD=4,81). Etniskt ursprung och 

infertilitetslängd redovisat.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvt strukturerade intervjuer. Bandinspelade. 

 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Mycket tydligt beskrivet 

urvalsförfarande, motiverat och 

lämpligt utifrån syftet. Relevant 

information genereras. Lämplig 

datainsamlingsmetod som är 

mycket väl beskriven. Alla delar 

kan relateras till en helhet. 

Förförståelsen och diskussion om 

bias redovisad. Innebördsrikedom i 

resultat och diskussion. Citat finns i 

resultatet. Klinisk relevans finns.  

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Ej redovisat 

undersökningsgruppens faktiska 

ålder utan endast medelåldern. 

Resultatet ej återfört och diskuterat 

med deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (95%) 

Resultat: 

Infertilitetsbehandlingen sågs i 

början av flera som lösningen på 

deras infertilitetsproblem, men det 

visade sig ofta så inte vara fallet. 

Beslutet att genomgå 

infertilitetsbehandling var ett försök 

att skapa kontroll, men paradoxalt 

nog framkallade ofta ovissheten av 

behandlingens resultat känslor av 

att inte ha kontroll. Det var 

otänkbart att inte försöka med att få 

ett biologiskt barn varför flera av 

paren upplevde att de inte hade 

något annat val än att prova 

infertilitetsbehandling. En känsla av 

att den biologiska klockan tickade 

och att tiden rann ut gav också 

känslor av att vara utan val av att 

genomgå behandling. Kvinnorna 

pratade oftare om svårigheterna av 

behandlingen samt att uppleva den 

som ett hot. Många av männen var 

optimistiska om behandlingens 

resultat och ville inte prata om 

framtiden, vilket ofta upplevdes 

frustrerande för kvinnan.  
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3.  Författare: 

Imeson, M. & 

McMurray, A. 

(1996). 

 

Titel: 

Couples´ experiences 

of infertility: A 

phenomenological 

study.  

 

 

 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing,  

24(5): 1014-22 

 

Land: 

Australien 

Syfte: 

Att undersöka 

parens 

upplevelse av 

IVF behandling. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnan i paret mellan 25 och 

40 år, Perth i Australien, pågående IVF-behandling. 

 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. De första åtta paren som svarade 

telefonledes på en artikel i dagstidningen. 

 

Urval: 

Bortfall: 2 par drog sig ur studien. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 12 (6 par). 

Kön: Män och kvinnor. 

Ålder: 27-42 år (kvinnor), 29-39 år (män). 

Övrigt: Etniskt ursprung, infertilitetsorsaker, typ av 

infertilitetsbehandling, civilstånd beskrivet. 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer som bandinspelades och 

transkriberades. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Lämplig datainsamlingsmetod för 

att svara på syftet. 

Inklusionskriterier tydligt 

beskrivna. Det finns beskrivet var 

och hur undersökningsgruppen 

kontaktades. 

Undersökningsgruppen är väl 

beskriven. Datainsamlingen finns 

tydligt beskriven. I resultatet finns 

citat och teman utformade. 

Resultaten är återförda och 

diskuterade med 

undersökningsgruppen. Resultatet 

kan återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan. 

 

Studiens svagheter: 

Inga exklusionskriterier beskrivna. 

Det framgår ej när 

undersökningsgruppen kontaktades. 

Det finns ej beskrivet vem som 

genomförde datainsamlingen. 

Analys och tolkning av resultatet är 

ej diskuterade. Diskussion 

angående metodologiska brister och 

eventuell risk för bias saknas.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (86%) 

Resultat: 

Alla paren upplevde förändringar i 

livet som inkluderade förändringar i 

livsstil, olika fysiska och 

känslomässiga förändringar och 

förändringar i deras relation. Det 

var en känsla av att inte ha kontroll 

över många aspekter i deras liv. 

Paren beskrev också en cykel som 

växlade mellan hopp och förtvivlan. 

De flesta paren rapporterade 

känslor av social isolering 

associerade med att vara infertil. 
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4.  Författare: 

Peters, K.  

(2003). 

 

 

Titel: 

In pursuit of 

motherhood: The IVF 

experience.  

 

 

 

 

Tidskrift: 

Contemporary nurse,  

14(3): 258-270 

 

 

Land: 

Australien 

Syfte: 

Att utforska den 

upplevda 

erfarenheten hos 

kvinnor som 

genomgått IVF 

behandling och 

som inte 

lyckades uppnå 

en fullgången 

graviditet. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

Hermeneutisk fenomenlogisk studie. 

Population:  

Inklusionskriterier: Kvinnor som ej hade biologiska 

barn, kunde förstå och prata flytande engelska, 

aktiva deltagare i ett IVF program under ca 2-3 år. 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via 

infertilitetsstödgrupper. 

 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 6 

Kön: Kvinnor 

Ålder: Mitten av 30-års åldern - början av 40-års 

åldern. 

Övrigt: Civilstånd och infertilitetsorsak beskrivet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer. Bandinspelning som 

senare transkriberades. 

 

Analysmetod: 

Van Manen´s ram för fenomenologi. Tematisk 

analys. 

Studiens styrkor: 

Urvalsförfarandet är motiverat, 

tydligt beskrivet och förenligt med 

studiens syfte. Lämpligaste 

datainsamlingsmetoden har använts 

utifrån syftet och är relativt väl 

beskriven. Förförståelsen och 

diskussion om bias är redovisad. 

Alla delar skapar en helhet. 

Resultatet relaterar väl till tidigare 

forskning. Klinisk relevans finns. 

 

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Resultaten är inte återförda och 

diskuterade med 

undersökningsgruppen. Ej redovisat 

vilka intervjufrågor som ställdes. 

Finns ej beskrivet när och var 

intervjuerna genomfördes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra(84%) 

Resultat: 

Deltagarna uttryckte en varierande 

grad av hemlighetsfullhet gällande 

sin IVF behandling med en känsla 

av ensamhet kopplad till detta. De 

uttryckte en ångest över att inte 

klara av det som normalt betraktas 

som den vanligaste övergången för 

en vuxen kvinna samt en känsla av 

misslyckande av att inte kunna få 

barn. Hela livet kretsade runt 

behandlingen och deltagarna 

försökte göra allt för att förbättra 

sina chanser till graviditet. Många 

upplevde en brist på information 

om oönskade effekter av 

behandlingen. När IVF cykeln 

visade sig misslyckad upplevdes en 

känsla av besvikelse, som föregåtts 

av hopp under behandlingen. 

Hoppet förstärktes ofta av 

vårdpersonalen och deltagarna var 

dåligt förberedda på att klara av 

sorgen vid ett misslyckat 

graviditetstest. 
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5.  Författare: 

Redshaw, M., 

Hockley, C. & 

Davidson LL.  

(2007). 

Titel: 

A qualitative study of 

the experience of 

treatment for 

infertility among 

women who 

successfully became 

pregnant.  

Tidskrift: 

Human 

Reproduction, 

22(1): 295-304 

 

Land: 

England 

Syfte: 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor som 

genomgått 

infertilitets-

behandling och 

därefter fött 

barn, genom att 

fokusera på 

deras 

uppfattning av 

behandling och 

omvårdnad.  

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ  metod.  

 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor som efter 

genomgången infertilitetsbehandling fött barn och 

där barnet var mer än 9 månader gammalt. 

 

 

 

Urvalsförfarande:  

Strategiskt urval. Rekryterades via en större 

kohortstudie. 

 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 230. 

Kön: Kvinnor. 

Ålder: 20-51 år (medel 32,7) 

Övrigt: Civilstånd, etniskt ursprung, socialklass, 

utbildning, infertilitetslängd innan tidigare barns 

födelse och typ av infertilitetsbehandling beskrivet.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvt strukturerad enkät med tre öppna frågor. 

 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Urvalsmetoden mycket tydligt 

beskriven och motiverat samt ett 

stort urval som är mycket tydligt 

redovisat. Datainsamlingsmetoden 

mycket tydligt beskriven. 

Förförståelsen och risken för bias 

redovisad. Intervjufrågorna 

redovisade. Innebördsrikedom i 

resultat och diskussion. Alla delar 

skapar en helhet. 

 

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Resultatet ej återfört och diskuterat 

med deltagarna. Ej helt kvalitativ 

datainsamlingsmetod, men den är 

diskuterad i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (86%) 

Resultat: 

Deltagarna upplevde att de satsade 

mycket tid och kraft på att uppnå en 

lyckad behandling samt att 

behandlingsprocessen var priset att 

betala för att få barn. Behandlingen 

upplevdes mer psykiskt än fysiskt 

påfrestande. Några av deltagarna 

kände sig sårade och skadade av 

behandlingen. Deltagarna upplevde 

att behandlingen tog över livet och 

testade relationen till dess gräns. 

Upplevelsen av att inte ha någon 

kontroll var vanligt förekommande. 

Flera av deltagarna var nöjda med 

vården och kände att personalen var 

förstående och hjälpsam samt gav 

tillräckligt med information. Andra 

deltagare uttryckte upplevelser av 

en opersonlig vård med en brist på 

information. En frustration över de 

ekonomiska kostnaderna och 

väntan på behandling beskrevs av 

deltagarna.  
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6.  Författare: 

Schmidt, L. 

(1998).  

 

 

Titel: 

Infertile couples´ 

assessement of 

infertility treatment.  

 

 

 

 

Tidskrift: 

Acta Obstet Gynecol 

Scand,  

77(6): 649-653 

 

Land: 

Danmark 

Syfte: 

Att beskriva 

infertila 

patienters 

upplevelser och 

bedömning av 

infertilitets-

behandling. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

Grounded theory.  

Population: 

Inklusionskriterier: Par med 2-5 års infertilitet, ej 

gravida vid intervjutillfället; en infertilitet på mer 

än 5 år, ej gravida; en andra trimestern graviditet 

efter behandling; ett levande fött 5 månader 

gammalt barn, avslutad behandling utan graviditet 

eller förlossning. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via en 

fertilitetsklinik. 

 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 32 (16 par) 

Ålder: Kvinnan 27-34 år (medel 30.7) och mannen 

27-44 år (32,8).  

Övrigt: Gifta mellan 3 till 18 år  

(medel 8,8). Paren behövde inte betala sin 

behandling själva 

Datainsamlingsmetod: 

Halvt strukturerade kvalitativa forskningsintervjuer. 

Bandinspelning som transkriberades i sin helhet. 

 

Analysmetod: 

Grounded theory.  

 

Studiens styrkor: 

Datainsamlingsmetoden är tydligt 

beskriven med redovisade 

intervjufrågor. Även var, när och i 

vilket sammanhang som 

intervjuerna genomfördes finns 

redovisat. Lämplig metod utifrån 

syftet. Urvalsstrategin är förenlig 

med studiens syfte, tydligt beskrivet 

och genererar information. 

Forskarens förförståelse är 

redovisad och risken för bias 

diskuterad och minimerad. En röd 

tråd löper genom arbetet och alla 

delarna kan relateras till en helhet. 

Studien har klinisk relevans.  

 

Studiens svagheter: 

Resultatet är inte återfört och 

diskuterat med 

undersökningsgruppen. Har i sitt 

urval lika antal som genomgått IUI-

D, IUI-H och IVF. I resultatet 

redovisas upplevelsen för alla 

tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (95 %) 

Resultat: 

Att vara patient var ingen positiv 

upplevelse i sig själv, men det 

upplevdes positivt att 

infertilitetsproblemet bemöttes 

seriöst av en specialist och några 

upplevde det positivt att lära sig 

mer om mänsklig reproduktion och 

om sina kroppar. 

Infertilitetsbehandlingen var en 

period med svår psykisk påfrestning 

och en förlust av det privata. Under 

behandlingsprocessen pendlade 

paren mellan faser med stort hopp 

och tro på en graviditet samt faser 

med djup sorg och förtvivlan. 
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7.  Författare: 

Su, T. & Chen, Y. 

(2006). 

 

 

Titel: 

Transforming hope: 

The lived experience 

of infertile women 

who terminated 

treatment after in 

vitro fertilization 

failure. 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Research,  

14(1): 46-53 

 

Land: 

Taiwan 

Syfte: 

Att utforska 

kvinnors 

erfarenhet av 

infertilitet efter 

misslyckad och 

avbruten IVF-

behandling. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

Fenomenlogisk studie 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor som upplevt 

misslyckad IVF för ett år sedan och givit upp 

behandlingen. 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via ett medicinskt 

center. 

 

Urval: 

Inga bortfall.  

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 24 

Kön: Kvinnor 

Ålder: 32-47 år 

Övrigt: Utbildningsnivå, yrke, antal IVF cyklar och 

antal månader efter misslyckad IVF beskrivet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer som bandinspelades. 

 

 

Analysmetod: 

Benner´s fenomenologiskt tolkande 

forskningsstrategier. Tematisk analys. 

Studiens styrkor: 

Lämplig datainsamlingsmetod 

utifrån syftet. Inklusionskriterier 

framgår. Undersökningsgruppen är 

tydligt beskriven. 

Datainsamlingsmetod är beskriven 

och data är systematiskt samlade 

med studieprotokoll. Citat ingår i 

resultatet och teman är utvecklade 

som begrepp.  I diskussionen ingår 

källor till analys och tolkning. 

Resultaten kan återkopplas till 

forskningsfrågan.  

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Exklusionskriterier framgår ej. Det 

finns inte beskrivet hur 

undersökningsgruppen kontaktades. 

Analys och tolkning av resultatet 

finns inte diskuterat. Resultaten är 

inte återförda och diskuterade med 

undersökningsgruppen. 

Metodologiska brister och risken 

för bias är inte diskuterat. Risk för 

bias finns. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (81 %) 

Resultat: 

Påtryckningar fanns från familj och 

släkt att bli mamma. De upplevde 

att IVF som teknologi inte kunde 

hjälpa deras infertilitetsproblem. De 

kunde inte få svar på varför 

behandlingen misslyckades. 

Besvikelse fanns över den 

nuvarande medicinska teknologin. 

Deltagarna upplevde att IVF 

processerna var fyllda av lidande. 

Misslyckande fick dem att känna 

sig frustrerade och nedslagna. De 

kände också att deras hälsa var 

hotad.  
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8.  Författare: 

Throsby, K & Gill, R. 

(2004). 

 

 

Titel: 

”It´s different for 

men”: Masculinity 

and IVF. 

 

 

 

 

Tidskrift: 

Men and 

Masculinities,  

6(4): 330-348 

 

Land: 

England 

Syfte: 

Att utforska hur 

män upplever 

infertilitet, deras 

uppfattning av 

IVF som en 

teknik och deras 

involvering i 

IVF processen. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Par eller kvinnor som 

genomgått en eller flera misslyckade IVF cyklar 

och som beslutat att avbryta behandling minst två år 

före intervjuerna. 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via en inaktiv 

patientförteckning på ett sjukhus. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Antal: 41 (15 kvinnor och 13 par). 

Kön: Män och kvinnor. 

Ålder: Ej beskrivet.  

Övrigt: Socialgrupp beskrivet. 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvt strukturerade intervjuer.  

 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Lämplig metod har använts för att 

svara på syftet. Citat ingår i 

resultatet och teman är utformade. 

Resultatet kan återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan. 

Insamlad data stöder resultatet. Alla 

delarna hänger ihop. Klinisk 

relevans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Exklusionskriterier saknas. 

Eventuell risk för bias finns inte 

diskuterat. Ålder på 

undersökningsgruppen framgår 

inte. Oklart vilka frågor 

intervjuerna innehöll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (81 %) 

Resultat: 

Män var positiv till IVF som en 

teknologisk åtgärd, men var 

avvisande mot lågteknologiska 

åtgärder som kvinnorna eftersökt 

för att öka fertiliteten. Män kände 

sig ofta obekväma och skärrade 

inför praktiska åtgärder såsom 

hormoninjektioner. Män såg IVF 

som en mekanisk hjälp i en annars 

naturlig process.   
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9.  Författare: 

Toscano, SE. & 

Montgomery, RM. 

(2009). 

 

Titel: 

The lived experience 

of women pregnant 

(including 

preconception) post 

in vitro fertilization 

through the lens of 

virtual communities. 

Tidskrift: 

Health Care for 

Women International,  

30(11): 1014-1036 

 

Land: 

USA 

Syfte: 

Att undersöka 

och beskriva 

den upplevda 

erfarenheten av 

graviditet efter 

IVF, inklusive 

tiden före 

befruktningen. 

Att identifiera 

gemensamma 

teman relaterade 

till kvinnornas 

psykiska, 

känslomässiga 

och fysiska 

hälsa som det 

beskrivs i 

elektroniska 

mediakällor. 

Design/metod: 

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk studie. 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor som är gravida eller 

försöker bli gravida via IVF. 

 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Inhämtades via elektroniska 

mediakällor med innehåll relaterade till upplevelsen 

av graviditet efter IVF. 

Urval: 

Inga bortfall. 

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal/Kön: Okänt antal gravida kvinnor samt 26 

kvinnor som hade genomgått förlossning. 

Ålder: Ej beskrivet. 

Övrigt: Kvinnorna kom från minst sju olika länder 

(USA, Australien, England, Irland, Kanada, 

Colombia och Borneo). 

Datainsamlingsmetod: 

Online datainsamling. 

 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Lämplig metod har använts för att 

svara på syftet. Tydligt beskrivet 

var, när och hur urvalet skedde. 

Citat ingår i resultatet och teman är 

utformade. Resultatet kan 

återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan. Insamlad data 

stöder resultatet. Risken för bias 

finns diskuterat. Alla delarna 

hänger ihop. Klinisk relevans. 

 

 

 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Exklusionskriterier saknas. 

Uppgifter om 

undersökningsgruppen saknas. 

Resultaten är ej återförda och 

diskuterade med 

undersökningsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (81 %) 

Resultat: 

Pengar och tidsbegränsningen pga. 

ålder upplevdes stressande. De ville 

känna att de försökt så gott de 

kunde med att få barn genom att 

välja IVF. De upplevde sig 

välinformerade om procedurer, 

kostnader och chansen till lyckad 

behandling, men det verkade inte 

påverka deras beslut att genomgå 

IVF eller tron på att det skulle 

fungera. IVF behandlingen hade 

stor påverkan på relationen med 

maken. Andra kvinnor upplevde att 

banden till maken stärktes. Känsla 

av ilska och att vara defekt var ett 

återkommande tema. Rädsla, 

osäkerhet och försiktig glädje var 

känslor som beskrevs i samband 

med att man lyckats bli gravid. Att 

sätta sin tro på en högre makt var 

ett gemensamt tema. Sorg fanns 

med genom hela processen.  
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10.  Författare: 

Widge, A.  

(2005). 

 

 

Titel: 

Seeking conception: 

Experiences of urban 

Indian women with in 

vitro fertilisation. 

 

 

 

Tidskrift: 

Patient Education 

and Counseling,  

59(3): 226-233 

 

Land: 

Indien 

Syfte: 

Att undersöka 

den sociala 

kontext av 

infertilitet, samt 

kvinnors 

uppfattning och 

upplevelse av 

IVF. 

Design/metod:  

Deskriptiv design. Kvalitativ metod. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Par och kvinnor som 

behandlades på en fertilitetsklinik och ville delta i 

studien. 

 

 

 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Rekryterades via fyra 

fertilitetskliniker. 

 

Urval: 

Inga bortfall.  

 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Antal: 22 (4 par och 18 kvinnor). 

Kön: män och kvinnor. 

Ålder: 29-42 år. 

Övrigt: Civilstånd, socialgrupp, religionstillhörighet 

samt familjesituation beskrivet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Inledande intervju med påföljande djupintervjuer. 

Oftast bandinspelade. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Studiens styrkor: 

Lämplig metod har använts för att 

svara på syftet. Inklusionskriterier 

finns. Tydligt beskrivet var, när och 

hur urvalet skedde och 

undersökningsgruppen finns också 

tydligt beskriven. Citat ingår i 

resultatet och teman är utformade. 

Resultaten är återförda och 

diskuterade med 

undersökningsgruppen. Resultatet 

kan återkopplas till den 

ursprungliga forskningsfrågan. 

Insamlad data stöder resultatet. 

 

 

 

Studiens svagheter: 

Exklusionskriterier saknas. Det 

finns inte beskrivet vilken typ av 

frågor som användes vid 

datainsamlingen. Det finns ingen 

diskussion angående analys och 

tolkning av resultatet. Brister och 

risken för bias diskuteras inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet:  

Bra (81 %) 

Resultat: 

IVF-processen var fysiskt, 

känslomässigt och ekonomiskt 

stressande. 

Kvinnornas uppfattning och 

upplevelse av IVF hade att göra 

med kvinnornas tillgång till 

information om klinikerna, 

procedurerna, chansen till lyckad 

behandling och rådgivning. 

Fysiska, psykiska, sociala och 

ekonomiska kostnader, påverkan på 

sexlivet, ihärdighet med 

behandlingen, påverkan på det 

dagliga livet och uppfattningen om 

IVF som behandling var andra 

faktorer som påverkade. 

 


