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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios runt om i världen. 
Sjukdomen påverkar kvinnan på många sätt, bland annat genom symtom såsom svår 
smärtproblematik, dyspareunia samt infertilitet. Trots att sjukdomen drabbar många kvinnor 
förekommer kunskapsbrist bland vårdpersonal vilket bidrar till en försenad diagnos samtidigt 
som många får leva vidare med långvariga symtom. 
Syftet: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios 
Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts varav tio artiklar har analyserats. 
Resultat: Presenteras utifrån fyra huvudkategorier vilka är: Fysisk påverkan, Psykisk 
påverkan, Påverkan på det vardagliga livet samt Erfarenheter av sjukvården . Sjukdomen 
begränsade kvinnorna på många sätt i deras dagliga liv vilket resulterade i blandade känslor. 
Kvinnorna erfor bland annat ensamhet i sin sjukdom, förändrad självsyn och blandade känslor 
inför framtiden.  
Slutsats: Studiens huvudfynd visar på att sjukdomen begränsar kvinnorna från att leva ett 
normalt liv. Endometrios påverkar kvinnan fysiskt och psykiskt men begränsar även kvinnan i 
det vardagliga livet. Trots att många vänder sig till sjukvården erhålls inte det stöd som 
många är i behov av. Istället blir många hemskickade utan hjälp och tvingas leva vidare med 
symtomen. Det skapar ett lidande då många känner sig ensamma i sin sjukdom. 
 
Nyckelord: Endometrios, erfarenheter, kvinnor, livskvalitet  
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1 Inledning 
Endometrios är en mycket vanlig sjukdom bland kvinnor runt om i världen. Trots detta 

har vårdpersonal bristande kunskap om endometrios. Författarnas intresse för området 

grundar sig i information från kvinnor som uppgett svårigheter av att få den hjälp de 

varit i behov av från vårdpersonal. Författarna uppfattade sig själva ha bristande 

kunskap om sjukdomen och såg det som betydelsefullt att få en mer fördjupad förståelse 

om endometrios. För att i framtiden som blivande sjuksköterskor kunna bemöta kvinnor 

med endometrios på bästa sätt, valde författarna att fokusera på kvinnornas erfarenheter 

av att leva med endometrios. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Endometrios 

Endometrios är en sjukdom som är vanlig bland kvinnor runt om i världen (Andersson, 

2015). Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder har sjukdomen. Det innebär att det 

ungefär är 200 000 kvinnor i Sverige som har endometrios. Sjukdomen uppges som 

godartad men kan ge livslånga symtom som bland annat smärta och infertilitet. 

Olovsson (2017) skriver att orsaken till utvecklingen av endometrios fortfarande är 

oklar. Andersson (2015) beskriver att sjukdomen uppstår till följd av att 

livmoderslemhinnan växer utanför livmoderhålan och sprider sig till olika ställen i 

kroppen, oftast buken. Endometrioscellerna växer och ger upphov till inflammation och 

blödning i bukområdet, som i sin tur leder till buksmärta och adherenser. Det bildas 

endometrioshärdar eller cystor i form av att cellerna kapslas in av kroppens 

försvarsmekanismer i de olika områdena. Endometrios lokaliseras bland annat i 

äggstockar, äggledare, urinblåsa samt bukhinna (Andersson, 2015). 
  

2.2 Symtom 

I vilken grad kvinnor upplever symtom är individuellt (Lundmark, 2016). Det har visat 

sig att ungefär 60 % av de drabbade har symtomgivande endometrios varav 20 % lider 

av svåra symtom och behöver medicinsk och/eller kirurgisk behandling (Andersson, 

2015). De vanligaste symtomen är svår menstruationsvärk, rikliga 

menstruationsblödningar, djup samlagssmärta, liknande symtom som vid uretrit, diffusa 

smärtor i bäckenet och buken. Friedl, Riedl, Fessler, Wildt, Walter och Richter (2015) 

skriver att det finns ett signifikant samband mellan kvinnor med endometrios som får 
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ångest och depression efter sin diagnos. Sjukdomen bidrar även till ökad risk för 

ovarialcancer (Lundmark, 2016). 
  

2.3 Diagnos 

De flesta kvinnor som har sjukdomen har utvecklat symtom redan under tonåren, 

närmare något år efter första menstruationen (Olovsson, 2017). Diagnostiseringen av 

endometrios försenas med i genomsnitt 6,7 år på grund av försenad remittering från 

primärvårdens läkare till gynekolog. Det visar sig att kvinnor uppsöker vård ungefär sju 

gånger innan de remitterades vidare till en specialist (Nhoaham et al., 2011). Kvinnor 

lever länge med besvär som kunde ha reducerats och behandlats i tid. Med hjälp av en 

gynekologisk undersökning kan misstanken om endometrios antingen förstärkas eller 

försvagas. Det finns även andra undersökningar som kan förstärka och fastställa 

misstanken om endometrios, såsom laparoskopi och biopsier (Olovsson, 2017). 
  

2.4 Behandling 

Genom att behandla endometrios med bland annat smärtbehandling, hormonell 

behandling och eventuellt kirurgi kan symtom lindras men det finns ännu inte ett 

botemedel mot sjukdomen. Vid val av smärtbehandling ingår analgetika som ges under 

kortare smärtperioder. Kvinnor med symtomgivande endometrios ges även hormonell 

eller kirurgisk behandling där syftet är att avlägsna endometrios och adherenser genom 

laparoskopi. Syftet med hormonell behandling är att minska mängden östrogen i 

kroppen, vilket lindrar sjukdomen och kan även bidra till att menstruationsblödningen 

upphör helt (Andersson, 2015). 

  

2.5 Vårdpersonalens perspektiv 

Young, Fisher och Kirkman (2017) beskriver vårdpersonals uppfattning om de 

psykosociala aspekter som drabbar kvinnor i samband med endometrios. 

Vårdpersonalen som uttryckte sig i detta fall bestod av både allmänläkare och 

gynekologer. Majoriteten av deltagarna beskrev att de hade låg kunskap och förståelse 

om sjukdomens inflytande på kvinnans vardagliga liv. Däremot hade många kunskap 

om sambandet mellan endometrios och potentiell infertilitet. I studien uppmärksammas 

kunskapsbristen som råder bland vårdpersonal, i detta fall allmänläkare och gynekologer 

och vikten av att åtgärda detta genom bland annat kliniska nationella riktlinjer och 

möjlighet till kompetensutveckling. Grundström, Alehagen, Kjølhede och Berterö 
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(2016) beskriver i likhet med Young et al. (2017) att vårdpersonal uttryckte frustration 

på grund av låg kunskap om sjukdomen, tidsbristen som förekommer inom vården samt 

bristen på behandlingsstrategier för att möta kvinnornas förväntningar på bästa möjliga 

sätt. Vårdpersonalen upplevde kvinnor med endometrios som en utmanande grupp att 

möta inom vården, eftersom de krävde mycket respons.  

 

Mao & Anastasi (2010) skriver om sjuksköterskans viktiga roll i att möta kvinnor med 

endometrios i primärvården. Sjuksköterskan har en viktig roll att främja kvinnornas 

hälsa och identifiera deras behov. Studien visar på hur betydelsefullt det är att 

sjuksköterskan ger stöd och information kring sjukdomen och eventuella behandlingar. 

Genom erhålla en god vårdande relation får kvinnorna bättre förutsättningar till att 

hantera sin sjukdom. Det kan i sin tur även förbättra kvinnornas välbefinnande. Bodén, 

Wendel och Adolfsson (2013) skriver om ungdomar med endometrios och deras 

upplevelse av att erhålla hjälp från skolsköterskor. En del av dem besökte 

skolsköterskan på grund av den intensiva smärtan, medan andra besökte sjuksköterskan 

på grund av oron för sina symtom. Trots symtomen valde många ungdomar att inte söka 

vidare hjälp på grund av att ämnet varken diskuterades hemma eller i skolan och därför 

inte var tillräckligt uppmärksammat. Grundström, Alehagen, Kjolhede och Berterö 

(2017) skriver i likhet med Bodén, Wendel och Adolfsson (2013) att kvinnor med 

endometrios inte får den hjälp och det stöd som de är i behov av när de söker för sina 

symtom. 
 

2.6 Partners erfarenheter 

Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng och Sneddon (2017) skriver om hur endometrios 

påverkar partners till kvinnor som har sjukdomen, samt hur det påverkar deras relation, 

mentala tillstånd, ekonomi och vardagsliv (Ameratunga et al., 2017). Majoriteten av 

partners till kvinnorna uttryckte sig ha negativa känslor kring diagnosen och kände både 

ilska, oro och frustration. Sjukdomen hade påverkat både kvinnans och partnerns 

arbetsliv samt ekonomiska tillstånd. Oftast kände de flesta partners en ökad press över 

att ta ansvaret för hushållsinkomsten. Det fanns också många som kände sig maktlösa 

och oförmögna att lindra sin partners lidande, samtidigt som frustrationen växte fram i 

takt med den fördröjda diagnosen. De flesta var inblandade i sin partners 

sjukdomsprocess, i avseende diagnos- och behandlingsprocess och ansåg att det var 

viktigt i deras roll att ge stöd (Ameratunga et al., 2017; Culley, Law, Hudson, Mitchel, 
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Denny och Raine-Fenning, 2017). De flesta paren beskrev även att vårdpersonalen hade 

visat bristande stöd och information om endometrios (Ameratunga et al., 2017).  

 

2.7 Begreppsförklaring 

Vårdpersonal 

Socialstyrelsen (2007) definierar vårdpersonal som en person/personer som i sitt yrke 

utför hälso- och sjukvård. I denna studie omfattar vårdpersonal sjuksköterskor, 

barnmorskor och gynekologer.  

 

Erfarenheter 

Svenska Akademiens Ordlista (2015) definierar erfarenheter som kunskaper och 

färdigheter en person besitter genom att ha varit med om något.  
 
 

3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som utgör grunden i följande examensarbete är Katie 

Erikssons lidandeteori. Författarna upptäckte under testsökningarna att många kvinnor 

som hade endometrios erfor lidande som ett resultat av sjukdomens inflytande på livet. 

Som blivande sjuksköterskor kommer författarna att möta kvinnor med endometrios i 

vården. Författarna valde därför att använda sig av Katie Erikssons lidandeteori för att 

fördjupa sina kunskaper om kvinnornas lidande. Eriksson (1994) beskriver att lidandet 

är en del av livet, att varje individ någon gång drabbas av lidande. Vidare förklarar 

Eriksson (1994) att det förekommer sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

 

Eriksson (1994) förklarar att sjukdomslidande uppstår till följd av sjukdomen och 

behandlingen. En vanlig förekommande orsak till lidandet är kroppslig smärta som 

förekommer i samband med sjukdom. Trots att smärta under normala omständigheter 

leder till lidande är det också konstaterat att förhållandet mellan smärta och lidande inte 

är identiskt. Kroppslig smärta drabbar vanligtvis en viss del av kroppen och den fångar 

hela individens uppmärksamhet, vilket försvårar individens möjlighet att uthärda 

lidandet. Den kroppsliga smärtan kan vara outhärdlig i svåra fall och bör därför lindras 

så fort som möjligt. Smärtsensationen kan också resultera i själsligt och andligt lidande. 

Detta slags lidande uppstår till följd av upplevelser av förnedring, skam och skuld som 

individen upplever i samband sjukdomen.   
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Fortsättningsvis beskriver Eriksson (1994) vårdlidandet, vilket i detta sammanhang 

innebär ett lidande som uppstår till följd av otillräcklig eller utebliven vård. 

Vårdlidandet kan delas upp i olika kategorier och dessa utgörs av: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och slutligen utebliven vård. 

Den mest förekommande formen är kränkning av patientens värdighet. Det innebär att 

patienten fråntas möjligheten att vara en människa fullt ut. Detta kan ske genom 

nonchalans vid tilltal eller att patienten kränks i samband med intima situationer. 

Kränkning kan också uppstå i situationer då det råder bristande etisk hållning eller att 

människan inte bekräftas inom sjukvården. Det är av stor vikt att patientens värdighet 

bevaras och respekteras. Detta kan uppnås genom en individuell vårdplan som grundas 

på patientens resurser och behov. Ett annan form av vårdlidande är när vårdpersonal 

utövar makt. Det innebär att patientens frihet fråntas och att denne tvingas utföra 

handlingar mot sin vilja. 

 

Den tredje formen av lidande som Eriksson (1994) skriver om är livslidande. När ohälsa 

och sjukdom drabbar människan kommer hela livssituationen påverkas. Det som 

tidigare var en självklarhet rubbas och patientens kapacitet att fullfölja livsprojekten 

begränsas. I denna form av lidande ingår känslan av att inte bli sedd och att inte orka 

fortsätta längre, utan att individen ger upp. 

  

Eriksson (1994) skriver att det onödiga lidandet bör elimineras, men att det även 

förekommer lidande som inte kan elimineras och som istället bör lindras. Lidandet kan 

lindras framförallt genom att inte kränka patientens värdighet och att inte fördöma och 

missbruka makt. Det handlar om att skapa en vårdkultur som grundar sig på respekt och 

som stödjer patientens hälsoprocesser. Individen ska uppleva rätten och utrymmet att få 

vara patient och uppleva ett gott bemötande från vårdpersonalen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 6  
 
 

4. Problemformulering: 
Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lever med endometrios runt om i världen. Trots 

att det är en sjukdom som drabbar många kvinnor förekommer kunskapsbrist bland 

många sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Detta resulterar i en fördröjd 

diagnostisering, vilket leder till att kvinnor får leva med långvarig smärta under en 

längre tid. Genom att lyfta kvinnors erfarenheter av att leva med sjukdomen, kan 

vårdpersonal få en ökad medvetenhet om vikten av att bemöta dessa kvinnor med 

förståelse och bekräftelse. Det kan i sin tur också öka möjligheten för kvinnorna att få 

rätt stöd tidigare. 

 

5 Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios.  

 

6 Metod 
I denna studie har författarna genomfört en systematisk litteraturstudie, vilket ansågs 

vara en lämplig metod för att belysa problemområdet. Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver att den systematiska litteraturstudien förutsätter att det finns tillräckligt många 

vetenskapliga artiklar som uppnår kraven för god kvalitet. Den systematiska 

litteraturstudien ska utgå ifrån ett tydligt formulerat syfte. Syftet besvaras därmed 

systematiskt genom att författarna identifierar, kritiskt granskar och analyserar 

vetenskapliga artiklar inom det valda området. En strukturerad sökstrategi genomfördes 

för att identifiera litteratur som besvarade det specifika syftet. Författarna genomförde 

en systematisk sökning i de två valda databaserna Cinahl och PubMed. 
 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De valda inklusionskriterierna i sökningen var en tidsavgränsning på de senaste 10 åren 

2007-2017. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska. De valda artiklarna som 

inkluderades från Cinahl var granskade med peer reviewed, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016) innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade av experter inom 

forskningsområdet. Eftersom denna funktion inte fanns i PubMed inkluderades artiklar 

vars tidsskrifter var kontrollerade i Ulrichsweb.  
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6.2 Sökstrategier 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att sökstrategin handlar om att systematiskt 

och med rätt formulerade sökord söka efter litteratur i olika databaser. Sökningen bör 

ske utifrån specifika söktermer som anpassas efter det valda syftet. Sökorden kan 

utnyttjas som enstaka sökord eller som kombinationer för att uppnå bästa möjliga 

sökträffar (Forsberg & Wengström, 2016). En testsökning genomfördes i Cinahl och 

Pubmed för att få en uppfattning om det valda problemområdet. Efter testsökningar i 

båda databaserna med både ämnesord och fritext valdes sökorden Endometriosis, 

Women, Experience och Quality of life. I databasen Cinahl användes sökordet 

Endometriosis som ämnesord. I PubMed resulterade fritextsökningen av endometriosis i 

fler sökträffar jämfört med MeSH-termen men båda sökformerna användes i olika 

kombinationer. Sökordet Experience trunkerades i båda databaserna för att utöka 

möjligheten till flera träffar genom att söka på olika ändelser av ordet (Karolinska 

institutet, 2017). För att få fram relevanta träffar som besvarade syftet angavs de 

resterande sökorden Women och Quality of life i fritext. Författarna valde att kombinera 

sökorden med hjälp av booleska operatorn “AND”. Sökningarna i Cinahl och PubMed 

presenteras i Bilaga 1 respektive Bilaga 2.  
 

6.3 Urval av artiklar 

Efter de slutliga sökstrategierna som resulterade i ett antal vetenskapliga publikationer 

fick författarna läsa samtliga artiklars titlar (Forsberg och Wengström, 2016). Genom att 

läsa titlarna kunde irrelevanta studier vars syften inte matchade den valda 

frågeställningen, sorteras bort. Eftersom syftet i studien var att belysa kvinnors 

erfarenheter exkluderades artiklar vars resultat visade på en mer medicinsk inriktning i 

form av specifika behandlingsformer. Det kunde till exempel vara syften som handlade 

om behandlingar i samband med endometrios eller syften som utgick ifrån partners eller 

vårdpersonals perspektiv. De titlar som upplevdes relevanta gick vidare till nästa steg 

där abstrakten lästes. De abstrakt som innehöll väsentlig information och som matchade 

det valda syftet gick vidare i processen och lästes i fulltext. Sammanlagt valde 

författarna 19 vetenskapliga artiklar som gick vidare i processen till 

kvalitetsgranskningen.  
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6.4 Kvalitetsgranskning 

Nitton artiklar kvalitetsgranskades varav tio av dessa valdes ut. Granskningsmallarna 

som utnyttjades till bedömningen är utarbetade av Kristensson (2014). De kvalitativa 

studierna bedömdes enligt mallen “Bedömning av kvalitativa studier”, vilken 

presenteras i Bilaga 3 varav de kvantitativa studierna bedömdes enligt mallen 

“Bedömning av tvärsnittsstudier”, vilken presenteras i Bilaga 4. Vid bedömning av 

artiklarnas kvalité lade författarna stor vikt på att artiklarna hade med större delar av de 

frågeställningar som fanns med i granskningsmallarna. Författarna valde även att 

inkludera forskningsetiska överväganden som ett kvalitetskriterium i båda 

bedömningsmallarna eftersom det ursprungligen inte fanns med. Artiklarna granskades 

först enskilt av författarna varav de sedan diskuterades noggrant tillsammans i avseende 

syftesformulering, metod och datainsamling, resultat, etiska aspekter samt trovärdighet. 

Författarna diskuterade varje enskild artikel och noterade om studierna besvarade 

frågorna helt, delvis eller inte alls. Efter den gemensamma diskussionen bedömdes de 

valda artiklarna med låg, medel eller hög kvalitet. Målet var att inkludera studier med 

hög kvalitet eller medel kvalitet och därför uteslöts de artiklar som inte uppnådde dessa 

krav. Forsberg och Wengström (2016) menar att de publicerade vetenskapliga 

artiklarnas kvalitet kan variera mellan låg till hög kvalitet och att det är viktigt att 

författarna utesluter artiklar med låg kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen inkluderades 

tio artiklar till resultatet, en kvantitativ och nio kvalitativa vilka presenteras i Bilaga 5. 
  

6.5 Analys 

Författarna genomförde en innehållsanalys, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2016) kännetecknas av att stegvis klassificera data och därefter identifiera mönster och 

kategorier. Det handlar om att gå från helheten till delarna och därefter forma en ny 

helhet. Analysprocessen påbörjades genom att de valda artiklarna noggrant lästes 

igenom upprepade gånger för att få en bild av helheten. Författarna identifierade utsagor 

ur var och en av artiklarna som besvarade den valda frågeställningen, utsagorna skrevs 

därefter ner i ett Word dokument och markerades efter vilken artikel de tillhörde. 

Utsagorna översattes till svenska och kondenserades därefter till koder. De diskuterades 

sedan gemensamt, jämfördes, delades upp och placerades i homogena grupper. 

Fortsättningsvis bildades kategorier baserat på koderna och dess gemensamma nämnare. 

Koder som liknade varandra placerades in i samma kategori. Eftersom analysen 

resulterade i mycket information blev kategorierna för stora och därför valde författarna 
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att bilda underkategorier. Analysprocessen resulterade i fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier, dessa presenteras i Tabell 1. Vidare presenteras ett exempel på 

analysprocessens genomförande i Bilaga 6.  
 

6.6 Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att forskningsetiska överväganden utgör en 

viktig riktlinje för god medicinsk forskning samtidigt som fusk och ohederlighet är 

förbjudet. Till fusk och ohederlighet räknas bland annat stöld eller plagiat, fabricering 

av data eller att författarna inte anger fullständiga källor. Under kvalitetsgranskningen är 

det viktigt att granska studiernas etiska överväganden beträffande urval och 

resultatpresentation. Alla ingående artiklar i litteraturstudien bör noggrant presenteras. 

Det är också av stor vikt att alla resultat presenteras, både det som stödjer respektive 

motsäger det forskarna söker (Forsberg och Wengström 2016). Samtliga vetenskapliga 

artiklar som författarna valde hade erhållit ett godkännande av en etisk kommitté. 

Författarna kvalitetsgranskade artiklarna varav de sedan analyserades och 

sammanställdes till ett nytt resultat utan att information undanhölls på något sätt. De 

etiska överväganden som gjordes i samband med litteraturstudien var att författarna 

valde studier som hade fått tillstånd av en etisk kommitté, författarna har redovisat alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien samt presenterat alla resultat, både de som stödjer 

respektive inte stödjer syftet.  

 
7. Resultat  
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios 
vilket resulterade i fyra kategorier med tillhörande underkategorier som presenteras i 
tabell 1.  
 
Tabell 1. Studiens resultat 
 

KATEGORIER  UNDERKATEGORIER 

Fysisk påverkan  Smärta och övriga symtom 

  Hantering av smärta och övriga symtom 

Psykisk påverkan  Förändrad självsyn 

  Känslor inför framtiden 

  Känsla av ensamhet i sin sjukdom 

Påverkan på det vardagliga livet  Sociala aktiviteter 
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  Arbetslivet 

  Samlivet 

Erfarenheter av sjukvården  Vårdmötet 

  Syn på behandling 

 
 

7.1 Fysisk påverkan  

 

7.1.1 Smärta och övriga symtom 

Endometrios fysiska påverkan på kvinnornas liv var förenat med sjukdomens symtom, 

behandling och dess biverkningar (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). 

Det vanligast förekommande symtomet förenat med sjukdomen var smärta, vilket 

majoriteten av kvinnorna uttalade sig om (Moradi et al., 2014; Lövkvist, Boström, 

Edlund & Olovsson 2016; Riazi, Tehranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh, & 

Montazeric 2014). Kvinnorna beskrev smärtan som skarp, huggande, explosiv och 

svårhanterlig (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Denny, 2009). Den var dessutom 

förenad med illamående och kräkningar, vilket förvärrades i samband med rörelse 

(Moradi et al., 2014). Smärtan resulterade även i sömn- och aptitsvårigheter (Roomaney 

& Kagee, 2016a). Smärtans frekvens och varaktighet varierade bland deltagarna, där en 

del levde med smärta dagligen medan andra upplevde smärta ett par veckor innan eller i 

samband med menstruationen (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Lokalisation av 

smärtan var bland annat i buken, ländryggen, brösten samt i de nedre extremiteterna 

(Riazi et al., 2014). Andra vanliga symtom bland kvinnorna var infertilitet och rikliga/ 

oregelbundna blödningar (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Många 

kvinnor med rikliga menstruationsblödningar uttryckte oro över läckage, vilket 

resulterade i att många undvek att bära vita kläder eller att sitta på vita möbler (Moradi 

et al., 2014). Utöver de tidigare symtomen förekom dyspareunia/samlagssmärta (Moradi 

et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Dyspareunia var ett vanligt förekommande 

symtom bland majoriteten av kvinnorna, både bland de yngre och äldre (Denny & Mann 

2007a; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee 2016a; Moradi et al., 2014). 

Samlagssmärtan varade både under och efter samlaget. Vissa kvinnor beskrev smärtan 

så stark att det kändes som att det pågick en explosion i den nedre delen av buken (Riazi 
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et al., 2014). Dyspareunin beskrevs även som mer intensiv och svårhanterlig efter några 

timmar eller dagar efter samlag (Denny & Mann 2007a; Moradi et al., (2014).  
 
 

7.1.2 Hantering av smärta och övriga symtom  

För att hantera smärta tillämpades flera olika hanteringsstrategier bland kvinnor med 

endometrios (Riazi et al., 2014; Lövkvist et al., 2016; Roomaney & Kagee, 2016b; 

Seear, 2009; Denny, 2009; Gilmour, Huntington & Wilson, 2008). Kvinnorna kom till 

insikt om att inget botemedel fanns och började då fokusera mer på att lära sig leva med 

sjukdomen vilket ledde till självmedicinering och livsstilsförändringar (Roomaney & 

Kagee, 2016b). En del kvinnor förändrade sina kostvanor, ökade sin fysiska aktivitet, 

gick ner i vikt och återhämtade sig mer genom sömn och vila (Gilmour et al., 2008; 

Seear, 2009; Riazi et al., 2014; Lövkvist et al., 2016). Andra kvinnor hanterade smärtan 

och de kraftiga blödningarna med enbart vila och minskad fysisk aktivitet (Roomaney 

& Kagee, 2016a; Roomaney & Kagee, 2016b).  

 

Flera olika komplementära behandlingsstrategier kombinerades tillsammans med 

medicinsk behandling (Moradi et al., 2014; Markovic, Manderson & Watten, 2008). 

Många använde sig av bland annat massage, akupunktur, yoga, TENS och 

beteendeterapi (Gilmour et al., 2008; Lövkvist et al., 2016; Denny, 2009). En annan 

hanteringsstrategi som brukades flitigt bland kvinnorna var värmedynor och filtar 

eftersom kyla oftast förknippades med smärta (Riazi et al., 2014; Seear, 2009; 

Roomaney & Kagee 2016b; Denny, 2009; Lövkvist et al., 2016). Andra tillämpade 

emotionella strategier genom att acceptera sin sjukdom vilket gjorde det lättare att 

upprätthålla ett positivt tankesätt. Kvinnorna beskrev att symtomen hade påverkat dem 

negativt och resulterat i ett ökat intag av smärtstillande läkemedel och alkohol samt ökat 

antal cigaretter. I enstaka fall hade kvinnor intagit illegala droger i mån om att dämpa 

symtomen, speciellt smärtan (Moradi et al., 2014). De flesta kvinnor beskrev 

hanteringen av sin sjukdom som påfrestande (Roomaney & Kagee, 2016b).  

 

7.2 Psykologisk påverkan 
 
7.2.1 Förändrad självsyn  

Endometrios och dess symtom hade också en emotionell påverkan på kvinnorna i form 

av minskat självförtroende och minskad självkänsla. Självförtroendet och självkänslan 
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påverkades negativt av känslomässiga upplevelser av att inte kunna bli gravida och få 

ett eller flera barn (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). 

De uppgav att viktuppgången, ärren från behandlingen och oförmågan att ha samlag 

eller att bli gravida hade förändrat deras självsyn och resulterat i minskad känsla av 

kvinnlighet (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Ibland var önskan om att 

bli gravid och behålla sin kvinnliga roll tillräckligt stor för att lida och uthärda smärtan i 

smyg (Denny & Mann, 2007a; Riazi et al., 2014). Många kvinnor kände sig svaga och 

maktlösa och att de hade förlorat livsglädjen. De kvinnor som hade barn uppgav att 

sjukdomen hade påverkat deras förmåga att ta hand om sina barn. Sjukdomens påverkan 

på deras förmåga att vara en bra förälder resulterade i känslor av otillräcklighet och 

hopplöshet (Moradi et al., 2014).  

 

7.2.2 Känsla av ensamhet i sin sjukdom 

Kvinnorna kände sig isolerade och ensamma när individer i omgivningen inte hade 

förståelse för vad dem fick leva med (Roomaney & Kagee, 2016a; Markovic et al., 

2008; Moradi et al., 2014). De beskrev det som att leva i sin egna lilla hemlighetsfulla 

värld som resulterade i att de oftast inte blev trodda (Gilmour et al., 2008). De 

distanserade sig själva från omgivningen på grund av de kände sig annorlunda i 

jämförelse med andra kvinnor. De flesta kvinnorna upplevde att de inte kunde vända sig 

till anhöriga på grund av brist på förståelse och många av dem saknade stöd helt 

(Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a). Att leva med 

sjukdomen var för en del påfrestande och därför var det viktigt för dem att ta del av 

andra kvinnors erfarenheter av endometrios för att känna sig mindre ensamma 

(Roomaney & Kagee, 2016b).  

 

7.2.3 Känslor inför framtiden 

De flesta kvinnor förstod att de inte kunde bli helt fria från sjukdomen och kände därför 

rädsla och osäkerhet inför framtiden. Det handlade framförallt om infertilitetsrisken och 

smärtan men även de andra symtomen och vetskapen om att dessa kunde förvärras 

(Moradi et al., 2014; Denny, 2009). Bland de yngre kvinnorna framkom oro och 

osäkerhet inför framtida parrelationer, föräldraskap och dess ansvarsområden, studier 

samt jobb- och karriärmöjligheter. Dessutom fanns en rädsla över att föra sjukdomen 

vidare till en framtida dotter (Moradi et al., 2014). En del uttryckte längtan till graviditet 

eller menopaus med hopp om att symtomen skulle minska eller försvinna helt. Trots 
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sjukdomen och dess påverkan på livet fanns hopp bland många kvinnor (Denny, 2009). 

De betraktade framtiden positivt med hopp om mer medicinsk forskning och förbättrade 

behandlingsmöjligheter (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). De hoppades på en smärtfri 

framtid, med möjlighet till intima relationer och graviditet. Dessutom fanns en vilja att i 

framtiden hjälpa andra kvinnor med endometrios som hade liknande symtom och 

erfarenheter. Detta eftersom kvinnorna hade mer förståelse utifrån egna erfarenheter av 

endometrios (Moradi et al., 2014). 

 

7.3 Påverkan på det vardagliga livet 
7.3.1 Sociala aktiviteter 

Endometrios visade sig ha en signifikant negativ påverkan på det sociala livet bland 

majoriteten av kvinnorna (Riazi et al., 2014; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2016a; Denny, 2009). Många med svår smärtproblematik hindrades från att delta i 

dagliga aktiviteter, fysiska aktiviteter och i sociala sammanhang (Riazi et al., 2014; 

Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016a; Denny, 2009; Markovic et al., 2008; 

Gilmour et al., 2008; Lövkvist et al., 2016). Att behöva missa sociala sammanhang 

såsom sporter, promenader eller festligheter skapade irritation och skuldkänslor bland 

kvinnorna, speciellt bland de yngre (Lövkvist et al., 2016; Gilmour et al., 2008). 

Sjukdomens oförutsägbara yttrande skapade osäkerhet, eftersom många var tvungna att 

planera sina dagar efter symtomen och därför undvika sociala aktiviteter (Denny, 2009). 

Bland kvinnorna var det också många som gav upp sina drömmar om att tävla i sporter 

på elitnivå (Markovic et al., 2008). Endometrios beskrevs som en både tid- och 

resurskrävande sjukdom som satte starka spår i kvinnornas sociala liv (Riazi et al., 

2014).  

 

7.3.2 Arbetslivet 

Effekterna av endometrios påverkade kvinnornas förutsättningar till att arbeta. 

Deltidsarbeten, arbetsbyten samt ständiga sjukskrivningar var något majoriteten av 

kvinnorna var tvungna att genomgå på grund av smärta och andra svåra symtom 

(Roomaney & Kagee, 2016a; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008). Kvinnornas 

dagliga kamp med sjukdomen och dess fysiska påverkan var inte alltid synlig för 

kollegor och arbetsgivare (Gilmour et al., 2008). En del var rädda att förlora sitt arbete 

(Roomaney & Kagee, 2016a). Kvinnorna tvingades ständigt försvara sig och motivera 

den höga arbetsfrånvaron. Många uttalade sig även om svårigheter att tala om sin 
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situation till de manliga arbetskollegorna och en del trodde även att det skulle öka 

risken för att bli uppsagd (Gilmour et al., 2008). Kvinnorna bemöttes med bristande 

stöd och misstro om att de överdrev eller låtsades ha svåra smärtor från sina 

arbetsgivare (Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2016a). Vissa kvinnor hade 

däremot också goda erfarenheter kring bemötandet och stödet de fick, vilket hjälpte dem 

att lättare hantera sin arbetssituation (Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2016a). 

Ibland uppstod det svårigheter med att få ledighet vilket gjorde att en del kvinnor blev 

tvungna att arbeta trots svår smärta (Moradi et al., 2014). Många rapporterade att de 

hade svårt att utföra vissa arbetssysslor och sökte därför andra arbeten (Moradi et al., 

2014; Gilmour et al., 2008). De yngre kvinnorna beskrev att det var svårt att fullfölja en 

utbildning på grund av svårigheter med att behålla fokus och vara produktiv (Gilmour et 

al., 2008; Moradi et al., 2014). De beskrev behovet av att anpassa studierna i sin egen 

takt. Det bidrog till att kvinnorna antingen förlängde sin utbildningstid eller valde att 

avbryta studierna (Moradi et al., 2014). 

 

7.3.3 Samlivet 

Endometrios visade sig påverka kvinnornas relationer till sin partner negativt. 

Relationer skakades om och tog i vissa fall även slut på grund av minskad eller helt 

utebliven sexuell relation med sin partner (Denny & Mann, 2007a; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016a). En del beskrev att ett försämrat sexuellt samliv endast 

bidrog till konflikter och var till största del anledningen till att de undvek förhållanden 

(Roomaney & Kagee, 2016a). Kvinnorna valde att undvika sexuell aktivitet på grund av 

rädsla för smärtan som uppstod (Lövkvist et al., 2016; Moradi et al., 2014). Bland yngre 

kvinnor var smärta i samband med samlag mer vanligt vilket försämrade och förstörde 

deras relation i större utsträckning än hos äldre kvinnor (Lövkvist et al., 2016; Denny & 

Mann, 2007a). Betydelsen av att kunna genomföra penetrativa samlag varierade bland 

åldersgrupperna. Äldre kvinnor värdesatte oftast andra kvaliteter i relationen till sin 

partner än just det penetrativa samlaget (Denny & Mann, 2007a). En del kvinnor kände 

sig skyldiga och frustrerade över att de inte kunde fullfölja ett samlag även om deras 

partner var förstående och gav stöd (Denny & Mann, 2007a). Andra upplevde däremot 

bristande stöd från sin partner och kände sig därför oförstådda (Roomaney & Kagee, 

2016a; Moradi et al., 2014).  
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7.4 Erfarenheter av sjukvården  

 
7.4.1 Vårdmötet 

Mötet med vårdpersonalen hade i de flesta fall resulterat i negativa erfarenheter på 

grund av att de inte lyssnat och inte tagit sig tid till att besvara kvinnornas frågor 

(Moradi et al., 2014). Många beskrev besvikelse och frustration över den långa 

processen innan hjälp erhölls, trots svår smärta och kraftiga blödningar (Moradi et al., 

2014; Markovic et al., 2008). Många av kvinnorna med svår smärta beskrev att 

vårdpersonalen förminskade deras lidande. De blev tillsagda att symtomen var normala 

eller milda, vilket många upplevde kränkande (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). 

Istället var det vanligt att många blev hemskickade utan stöd eller hjälp eller att dem 

blev feldiagnostiserade med psykosomatiska sjukdomar (Markovic et al., 2008; Moradi 

et al., 2014; Denny, 2009). Trots att många erfor negativa vårdmöten fanns också 

kvinnor som beskrev bra möten med vården, där vårdpersonalen visat förståelse och 

medlidande (Moradi et al., 2014). En del av kvinnorna hade fått rekommendationer att 

planera graviditet i tidig ålder på grund av infertilitetsrisken (Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014). Däremot fanns det också kvinnor som inte hade blivit 

uppmärksammade av vårdpersonalen om infertilitetsrisken (Moradi et al., 2014). 

 

7.4.2 Syn på behandling 

Kvinnorna fick genomgå olika medicinska och kirurgiska behandlingar, med avsikt att 

behandla endometrios (Moradi et al., 2014; Markovic et al., 2008). Många kvinnor erfor 

långa väntetider på bland annat kirurgiska behandlingar. Den kirurgiska behandlingen 

utgjorde en viktig möjlighet för att främst minska smärtproblematiken men även de 

övriga symtomen. Trots detta var det vanligt att symtomen återvände, vilket var en stor 

påfrestning för kvinnorna både emotionellt och fysiskt. Det fanns också många fall där 

behandlingsstrategierna var ineffektiva eller att de gav biverkningar så som extrem 

trötthet, humörsvängningar eller mellanblödningar (Moradi et al., 2014). Andra 

rapporterade biverkningar i samband med hormonella behandlingar var viktuppgång 

och ökad kroppsbehåring. En del kvinnor ansåg att dessa biverkningar inte var lika 

fruktansvärda som att handskas med smärtan, medan andra kvinnor inte kunde leva med 

dessa biverkningar och därmed avslutade behandlingen (Denny, 2009). Bland de 
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drabbade uttryckte många frustrationen över det konstanta behovet av smärtstillande 

läkemedel och rädslan över att utveckla tolerans (Moradi et al., 2014). 
 

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 

I början av den systematiska litteraturstudien gjordes en inledande testsökning i 

databaserna Cinahl, PubMed och även PsycINFO för att se om det fanns tillräckligt 

mycket material om ämnet. I och med att sökningen i PsycINFO inte gav relevanta 

träffar valde författarna att endast utnyttja de två resterande databaserna.  

  

Författarna valde att avgränsa sökningen inom ett tidsintervall på 10 år, detta eftersom 

en avgränsning på fem år inte resulterade i tillräckligt många vetenskapliga studier. Det 

kan ses som en svaghet då resultatet blir mindre aktuellt. Forsberg och Wengström 

(2016) menar att forskarna ska eftersträva att inkludera aktuella studier som helst är 

publicerade under de senaste fem åren. Författarna var noggranna med att alla de 

inkluderade artiklarna i studien skulle vara kritiskt granskade av experter inom 

forskningsämnet eller att deras tidskrifter var kontrollerade i Ulrichsweb. Författarna 

valde även att inte avgränsa till någon specifik åldersgrupp. Avsikten var att minimera 

risken för att gå minste om möjliga relevanta artiklar som besvarade syftet. Författarna 

använde sig av sökorden Endometriosis, Women, Quality of life samt Experience i båda 

databaserna. Samma kombinationer av sökord utnyttjades inte i Cinahl och PubMed då 

de olika databaserna skiljde sig från varandra. Kristensson (2014) menar att de olika 

databaserna kräver olika sökord för att få bra sökträffar. Söktermerna testsöktes som 

både ämnesord och i fritext. Författarna såg därmed att en del sökord fungerade bättre 

som fritext än som databasens ämnesord. De slutliga sökningarna genererade tillräckligt 

många relevanta artiklar som antingen i titlarna eller i abstrakten belyste det valda 

ämnet. I PubMed genomfördes en fritextsökning av Endometriosis samt en 

fritextsökning av quality of life, vilka därefter kombinerades med hjälp av den booleska 

operatorn AND. Denna sökning resulterade i en artikel som valdes ut till resultatet. När 

Quality of life istället kombinerades med Endometriosis som MesH-term kunde inte 

artikeln hittas. Detta problem visade sig också när Quality of life kombinerades med 

Experienc* och med Women. Därför valde författarna att använda kombinationen 

quality of life AND Endometriosis (fritext) för att kunna använda artikeln i resultatet. I 



  
 

 17  
 
 

databasen Cinahl användes däremot sökordet Endometriosis som ämnesord eftersom 

Endometriosis i fritext resulterade i många orelevanta sökträffar.  

 

En svaghet med studien var att författarna använde sig av många fritextsökningar. 

Kristensson (2014) menar att för många fritextsökningar ökar antalet irrelevanta studier 

som fångas upp i sökningen. Detta upptäckte författarna då många artiklar med 

medicinsk inriktning, i avseende kirurgiska behandlingar och sjukdomens patologi 

fångades upp i sökningen. Det kunde också vara titlar som inriktade sig på 

vårdpersonals och partners perspektiv. Sådana titlar valdes manuellt bort då dem inte 

besvarade studiens valda syfte. Detta kan betraktas som en svaghet. Däremot var det 

många artiklar som gick vidare i processen där abstrakten lästes och som uteslöts även 

där på grund av en mer medicinsk inriktning. När artiklarna sedan lästes i fulltext var 

det också många som exkluderades på grund av höga bortfall eller metodavsnitt och 

resultat som inte var tydligt beskrivna. Under studiens arbetsgång hittades ett par äldre 

artiklar som besvarade den valda frågeställningen, men som författarna valde att 

exkludera på grund av att de var äldre än tio år. Det fanns också aktuella studier från 

2017 vilka däremot inte hade hunnit publicerats i fullständig form och som därmed 

exkluderades. 

 

Eftersom det fanns ett begränsat antal artiklar som besvarade syftet valde författarna att 

inkludera artiklar från olika länder. Överförbarheten i studien kan ha påverkats då 

kulturella skillnader kan ha en inverkan på kvinnornas syn på smärta samt sexuella 

aspekter. Författarna kunde exempelvis identifiera en kulturell skillnad i studien som 

genomfördes i Iran, där den kvinnliga rollen värdesattes i högre grad än i de andra i 

länderna. I studien betraktades kvinnans fertilitet, roll som mamma och hustru särskilt 

viktig. Det kunde även handla om kvinnornas förmåga att genomföra sexuella samlag 

med sin partner. Författarna ser det som en styrka att artiklarna inte är geografiskt 

begränsade eftersom det ger en omfattande och djup bild av kvinnornas erfarenheter av 

att leva med sjukdomen. Trots att artiklarna var genomförda i olika länder upptäcktes 

många likheter bland kvinnornas erfarenheter, vilket författarna ansåg öka 

trovärdigheten i studien. Kristensson (2014) menar att överförbarheten innebär i vilken 

utsträckning resultatet av studien kan överföras till andra sammanhang.  
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Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av Kristenssons (2014) två 

granskningsmallar. Både bedömning av kvalitativa studier och bedömning av 

tvärsnittsstudier användes likvärdigt och tillämpades för att anpassa 

kvalitetsgranskningen utifrån studiernas design. Granskningsmallarna valdes på grund 

av att de uppfattades som tydliga och enkla att följa. Författarna började först med att 

granska de utvalda artiklarna var och en för sig och genomförde sedan en gemensam 

bedömning om vilka artiklar som erhöll en tillräckligt god kvalité för vidare användning 

till resultatet. Nitton artiklar inkluderades och gick vidare till kvalitetsgranskningen men 

enbart tio stycken bedömdes vara användbara. Eftersom författarna efterfrågade studier 

med medel eller hög kvalitet var det många som inte uppnådde kraven och som därmed 

uteslöts. Anledningen till att författarna valde att exkludera många artiklar var på grund 

av att de saknade bortfallsanalys trots att de hade höga bortfall. Forsberg och 

Wengström (2016) menar att bortfallet bör vara så litet som möjligt för 

generaliserbarheten samt att forskarna alltid bör analysera och diskutera bortfallets 

inverkan på resultatet. Studierna hade inte heller tillräckligt många informanter samt att 

artiklarnas resultat ansågs vara otillräckliga då de inte gav tillräckligt mycket 

information. En del studier valdes också bort på grund av att de saknade etiska 

överväganden. Studier som saknade dessa delar bedömdes ha låg kvalitet och 

exkluderades därför under kvalitetsgranskningen. Majoriteten av artiklarna som 

inkluderades i studien bedömdes ha hög kvalitet, varav enstaka låg på medel. 

Författarna valde att exkludera artiklar med låg kvalitet, vilket kan ses som en styrka. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att artiklar med låg kvalité ska uteslutas ur den 

systematiska litteraturstudien. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i 

denna studie vilket gav författarna både en överblick på kvinnors subjektiva och 

objektiva erfarenheter av att leva med endometrios.  

 

Analysprocessen genomfördes till en början enskilt och bearbetades sedan tillsammans 

för att uppnå enighet. Under analysprocessens gång använde sig författarna av 

triangulering genom att tillsammans analysera och tolka materialet. Forsberg och 

Wengström (2016) menar att man med hjälp av triangulering kan undersöka området ur 

olika synvinklar. Forskartriangulering är ett exempel där flera forskare är involverade i 

analysprocessen. De vetenskapliga artiklarna lästes enskilt av författarna, varav de 

sedan identifierade utsagor och kondenserade dem till koder. Den slutliga kodningen 

och syntesen av resultatet bearbetade författarna tillsammans, genom att diskutera och 
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analysera materialen. Denna del av analysprocessen var viktig för att uppnå 

trovärdighet, men även för att inte förlora viktig information under processen. Eftersom 

analysprocessen resulterade i mycket information blev kategorierna för stora, varav 

underkategorier bildades med avsikt att förtydliga studiens resultat. Författarna 

upplevde att underkategorierna skapade en tydligare bild av kvinnornas erfarenheter, 

vilket också gjorde att det blev lättare att följa studiens röda tråd.  

 

Under studiens gång valde författarna vetenskapliga artiklar som hade fått tillstånd av 

en etisk kommitté, vilket Forsberg och Wengström (2016) nämner som en viktig del av 

den systematiska litteraturstudien. Författarna har även eftersträvat att redovisa alla 

resultat utan att medvetet undangömma någon information, vilket kan uppfattas som en 

styrka. Vidare har studien genomförts med avsikt att undvika plagiat eller stöld av data 

och detta genom att ange fullständiga källor. Dessa etiska förhållningssätt beskrivs 

tydligt av Forsberg och Wengström (2016). Då artiklarna som inkluderades i studien var 

skrivna på engelska finns det en risk att det kan ha förekommit misstolkningar. Det kan 

ha bidragit till att viktigt material omedvetet tagits bort under processens gång, vilket 

kan ses som en svaghet. För att minimera risken av misstolkningar har författarna även 

tagit hjälp av ett lexikon vid behov. Något som kan ha påverkat studiens trovärdighet är 

författarnas förförståelse kring kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

Författarna har därför försökt att använda sig av bracketing, vilket enligt Kristensson 

(2014) handlar om att sätta sin förförståelse inom parentes. På så sätt minskar risken att 

resultat påverkas av tolkning. Studiens analysprocess har även påverkats av den 

begränsade tidsperioden. Författarna menar att analysen kunde ha blivit mer djupgående 

om det funnits mer tid.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 20  
 
 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios. Resultatet bygger på fyra kategorier med tillhörande underkategorier som 

presenterar sjukdomens: Fysiska påverkan, Psykiska påverkan, Påverkan på det 

vardagliga livet och Erfarenheter av sjukvården. I resultatdiskussionen belyses studiens 

huvudfynd i förhållande till den valda teoretiska referensramen, Katie Erikssons 

lidandeteori. Som stöd till diskussionen väljer författarna också att ta hjälp av 

vetenskapliga artiklar och vårdvetenskaplig litteratur. Författarna har valt att ta upp och 

diskutera kring kvinnornas erfarenheter som anses vara mest betydelsefullt.  

 

Resultatet i studien visar på att endometrios utgör ett fysisk lidande för kvinnorna. 

Endometrios fysiska påverkan på kvinnorna var förenad med symtomen, främst 

smärtan. Eriksson (1994) menar att sjukdomslidande uppstår till följd av sjukdomen och 

behandlingen. Kvinnorna beskrev smärtan som skarp, huggande och explosiv samtidigt 

som den förvärrades i samband med rörelse. Smärtan fångade kvinnornas fullständiga 

uppmärksamhet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att sjukdomens existentiella 

påverkan på individens liv har en avgörande betydelse för välbefinnandet och förmågan 

att leva vidare trots sjukdomen. En sjukdom som i stor grad begränsar individen och 

som hindrar individen från att utföra sina livsprojekt ökar risken för sjukdomslidande.  

 

Resultatet visade på att många kvinnor hindrades i att leva ett normalt liv. De 

begränsades från att medverka i dagliga aktiviteter och sociala sammanhang, vilket 

skapade frustration. Många hindrades också från att upprätthålla arbetslivet och 

tvingades istället att byta arbete eller minska arbetstiden.  Detta kan enligt författarna 

betraktas som ett livslidande. Eriksson (1994) menar att sjukdom och ohälsa påverkar 

hela människans livssituation. Det som tidigare var en självklarhet i livet är inte lika 

självklart längre vilket bidrar till att livet begränsas drastiskt.  

 

I resultatet av denna studie framkom även att endometrios påverkade många kvinnors 

relationer med sin partner negativt. Samlagssmärtan/ dyspareunia var en av de främsta 

anledningarna till detta. Det visade sig att utebliven eller minskad sexuell aktivitet 

resulterade i konflikter och i vissa fall att relationer upphörde. Både Denny (2004) och 

Cox, Henderson, Anderson, Cagliarini och Ski (2003)  bekräftar detta och skriver att 

den minskade sexuella aktiviteten utgjorde ett hinder för att upprätthålla relationen. 
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Vidare förklarar Denny (2004) att detta bidrog till ett lidande då många kände skuld, oro 

och frustration samt en minskad känsla av kvinnlighet eftersom de inte kunde 

tillfredsställa sin partner. 

 

Kvinnorna beskrev i de flesta fall negativa erfarenheter i samband med att de uppsökte 

vård, eftersom vårdpersonalen inte orkade lyssna eller besvara deras frågor. Författarna 

menar att detta kan betraktas som ett vårdlidande, vilket enligt Eriksson (1994) innebär 

ett lidande som uppstår till följd av otillräcklig eller utebliven vård. I resultatet 

bedömdes kvinnornas svåra symtom många gånger som milda av vårdpersonalen vilket 

uppfattades som kränkande. De feldiagnostiserades och sågs istället ha en 

psykosomatisk sjukdom. Denny och Mann (2007b) bekräftar detta och förklarar att 

kvinnornas symtom oftast inte togs på allvar, bagatelliserades eller bedömdes som något 

av en mer psykologisk orsak. Vårdmötet sågs även som en kamp där kvinnorna blev 

hemskickade utan någon vidare vård eller stöd, vilket resulterade i besvikelse och 

frustration. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att syftet med ett vårdande möte är 

att stödja patientens hälsoprocesser. Eriksson (1994) nämner vikten av att bevara och 

respektera patientens värdighet. Kränkning av patientens värdighet uppstår bland annat 

vid brist på etiskt förhållningssätt och nonchalans bland vårdpersonal, vilket i sin tur 

bidrar till bristande vård. 

 

Mötet med vården uppfattades inte alltid som negativt bland kvinnorna. Resultatet 

visade att en del erfor goda erfarenheter där vårdpersonalen visade både medlidande och 

förståelse. Grundström, Alehagen, Kjølhede och Berterö (2017) styrker detta och 

beskriver att kvinnor kände förtroende och bekräftelse från vårdpersonal som var 

lyhörda. Det resulterade i att kvinnorna kände sig mindre utsatta och mer bekväma att 

berätta om sina symtom, vilket de inte hade gjort om vårdmötet var bristfälligt. Säll- 

Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) skriver om patienter med långvarig 

smärta och deras erfarenheter kring vårdpersonalens bemötande. Ett positivt 

förhållningssätt bland vårdpersonal bidrog till att kvinnorna fann mer motivation, hopp 

och styrka att klara sin smärta. Studien menar att en negativ inställning bland 

vårdpersonal satte djupa spår hos kvinnorna. 

 

Ett arbetssätt som författarna har diskuterat kring och som skulle kunna vara gynnsamt i 

mötet med dessa kvinnor är personcentrerad vård. Eldh (2009) förklarar att 
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personcentrerad vård innebär ett förhållningssätt som fokuserar på den vårdsökande 

personen, där dennes behov utgör grunden i vårdandet. Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) beskriver att personcentrerad vård handlar om att synliggöra hela individen och 

att prioritera både andliga, existentiella, sociala, och psykiska behov. Detta 

förhållningssätt förutsätter att vårdpersonalen har viljan och intresset att aktivt lyssna 

och bekräfta personens berättelse. Vårdpersonalen bör ta del av personens tolkning av 

sin sjukdom och därmed utgå ifrån denna tolkning för att främja dennes hälsa. Eldh 

(2009) skriver vidare att vårdpersonalen bör ge adekvat och begriplig information i 

samband med mötet. Författarna menar att detta förhållningssätt möjligtvis skulle kunna 

minska kvinnornas vårdlidande. Vidare anser författarna hur viktigt det är att 

vårdpersonalen bemöter kvinnorna med förståelse, lyssnar och ger dem utrymme att 

berätta om sina behov. Det skulle kunna öka möjligheten för kvinnorna att få rätt 

anpassad vård och därav leva ett liv trots sjukdom. Att möta dessa kvinnor med en ökad 

medvetenhet skulle kunna minska deras vårdlidande. Det skulle också kunna minska 

den fördröjda tiden, mellan dess att kvinnan uppsöker vård och erhåller en diagnos.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Resultatet visar att endometrios har en stor påverkan på kvinnans liv, samtidigt som det 

finns ett ökat behov av kunskap och information bland vårdpersonal. Författarna hoppas 

att resultatet belyser vikten av att bemöta dessa kvinnor med eftertanke och respekt. 

Detta är av stor betydelse för att kunna förbättra omvårdnaden av kvinnor som söker 

vård på grund av endometrios. En annan viktig aspekt är att vårdpersonalen tar dessa 

möten på allvar och erbjuder stöd i ett tidigt skede. Författarna ser det som 

betydelsefullt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal regelbundet tar del av 

föreläsningar och aktuell forskning under sin verksamhet. En ökad medvetenhet om 

endometrios bland vårdpersonal skulle kunna minska den långa väntetiden innan 

diagnos. Detta genom att uppmärksamma kvinnornas erfarenheter samt deras symtom i 

samband med vårdmötet. Det skulle kunna bidra till att lindra dessa kvinnors fysiska 

och psykiska lidande.   
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8.4 Vidare forskning 

Författarna ser ett behov av aktuell forskning inom området. Detta för att se om det 

finns skillnader i hur dessa kvinnor bemöts inom sjukvården idag. Författarna upptäckte 

under studiens gång att det inte fanns aktuell forskning om specifikt kvinnors 

erfarenheter av endometrios. Författarna menar att fler aktuella studier om ämnet skulle 

kunna bidra till en ökad förståelse om endometrios och dessa kvinnors erfarenheter, 

samt öka möjligheten till att få rätt vård tidigare. 

 

9 Slutsats 

Studiens huvudfynd visar på att sjukdomen begränsar kvinnorna i att leva ett normalt 

liv. Endometrios påverkar kvinnorna både fysiskt och psykiskt, men har även en 

påverkan på deras vardagliga liv. Trots att många vänder sig till sjukvården erhålls inte 

det stöd som många är i behov av. Istället blir många hemskickade utan hjälp och 

tvingas leva vidare med symtomen. Det skapar i sig ett lidande då många känner sig 

ensamma i sin sjukdom. Författarna vill med denna studie uppmärksamma behovet av 

att bekräfta dessa patienters erfarenheter och vikten av att lindra deras lidande. 
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11 Bilagor 
 
 
Bilaga 1: Söktabell Cinahl 

Databas 
Cinahl 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext 

Granskade Utvalda 
artiklar 

S1 Endometriosis 
(fritext) 

1127 0     

S2 Endometriosis 
(MH) 

880 0     

S3 Experienc* 128,612 0     

S4 Women (fritext) 118,937 0     

S5 Quality of Life 
(fritext) 

59,234 0     

S6 S2 AND S3 
 
 

73 73 22 12 5 5  
nr: 4, 10, 
1, 2, 5 

S7 S2 AND S4 357 357 26 14 4  3  
nr: 3, 9, 6 

S8 S2 AND S5 61 61 14 8 (2) (nr: 4, 1) 

S9 
 
 

S2 AND S3 
AND S4 AND 
S5 

11 11 2 2 (2) (nr: 4, 1) 

Avgränsning: 2007-2017, Engelska. Sökdatum: 171106 (dubbletter)  
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Bilaga 2: Söktabell PubMed 
 
 
Databas 
PubMed 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa  
titlar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa i  
fulltext 

Granskade Utvalda  
artiklar 

S1 Endometriosis 
(Mesh) 

6009 0     

S2 
 

Endometriosis 
(Fritext) 

8906 0     

S3 Women 
(fritext) 

384401 0 
 

    

S4 Experienc* 436276 0 
 

    
 

S5 Quality of life 
(fritext) 

186004  0     

S6 S1 AND S3 2800 0 
 

    

S7 S1 AND S4 317 317 50 25 9  1 nr: 7 
 
 

S8 S2 AND S5 380 380 30 10 1  1 nr: 8 
 

S9 S3 AND S4 43997 0 
 

    

S10 S1 AND S9 199 199 25 5 (3) (nr: 4, 6, 
2)  

 
Avgränsning: 2007-2017, Engelska. Sökdatum: 171106 (dubbletter)  
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall, kvalitativa studier (Kristensson, 2014) 
 
Bedömning av kvalitativa studier  

Syfte: 
• Finns det ett tydligt formulerat syfte eller forskningsfråga? Ja/ Delvis/ Nej 

 
Metod 

• Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded 
theory)? Ja/ Delvis/ Nej 

• Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? Ja/ Delvis/ Nej 
• Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? Ja/ 

Delvis/ Nej 
• Var datainsamlingsmetoden relevant? Ja/ Delvis/ Nej 
• Beskrivs forskarens roll i relation till deltagarna? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en beskrivning av forskarens förförståelse? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen 

i termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparent 
beskriven? Ja/ Delvis/ Nej 

• Förekommer det ett relevant etiskt resonemang eller godkännande? Ja/ Delvis/ 
Nej 

 
Resultat 

• Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? Ja/ Delvis/ Nej 
• Speglar resultatet de data som samlades in? Ja/ Delvis/ Nej 

 
Diskussion 

• Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet? Ja/ 
Delvis/ Nej 
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Bilaga 4. Kvalitetsgranskningsmall, kvantitativa studier (Kristensson, 2014) 
 
Bedömning av tvärsnittsstudier 
 
Syfte 

• Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? Ja/ Delvis/ 
Nej 

 
Metod 

• Beskrivs det var och när studien ägde rum? Ja/ Delvis/ Nej 
• Är populationen tydligt beskriver med tillhörande inklusions och 

exklusionskriterier? Ja/ Delvis/ Nej 
• Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades? Ja/ Delvis/ Nej 
• Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av utfallsmått, eventuella prediktorer och 

confounders? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för bias hanterades? Ja/ 

Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes och 

om metoderna var relevanta? Ja/ Delvis/ Nej 
• Förekommer det ett relevant etiskt resonemang eller godkännande? Ja/ Delvis/ 

Nej 
Resultat 

• Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och eventuellt 

bortfall för varje variabel? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt bortfall för varje 

variabel? Ja/ Delvis/ Nej 
 
Diskussion 

• Finns det en tydlig redovisning av relevanta risker för bias? Ja/ Delvis/ Nej 
• Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? Ja/ 

Delvis/ Nej 
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Bilaga 5: Artikelmartris  
N
r 

Författar
e,	  År,	  
Land 

Titel,	   
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalit
é 

1  
Denny, E. 
& Mann, C. 
(2007a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storbritanni
en 

 
Endometriosi
s-associated 
dyspareunia: 
the impact on 
women's lives 
 
 
 
 
 
Journal of 
Family 
Planning & 
Reproductive 
Health Care 

 
Syftet var att 
förstå hur 
dyspareunia 
påverkar 
kvinnors liv och 
relationer. 
 

 
Kvalitativ studie 
med en 
berättande 
ansats. 
Ändamålsenligt 
urval. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 30 
kvinnor i 
åldrarna 19- 44 
år deltog i 
studien.  Berätta
nde Analys. 
 
 
 
 
 
 

 
Dyspareunia 
visade ha en 
negativ inverkan 
på kvinnornas 
livskvalité. 
Smärtan bidrog 
med minskad 
sexuell aktivitet, 
minskad 
självkänsla och 
negativ inverkan 
på relationer.   

 
Hög 

2  
Denny, E. 
(2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Storbritanni
en 

 
I Never 
Know From 
One Day to 
Another How 
I Will Feel”: 
Pain and 
Uncertainty 
in Women 
With 
Endometriosi
s 
 
 
 
 

Qualitative 
Health 
Research 
 

 
Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenhet av att 
leva med 
endometrios.  

 
Longitudinell 
kvalitativ studie, 
med berättande 
ansats. 
Prospektiv. 
Ändamålsenligt 
urval 
tillämpades, 30 
kvinnor deltog i 
studien. Två 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
under 1 års tid 
och 
kompletterades 
sedan med 
frivilligt skrivna 
dagböcker från 
deltagarna. 7 
dagböcker 
lämnades in. 
Berättande 
analys. 
 

 
Huvudfynden 
visade att 
endometrios 
påverkar alla 
aspekter av 
kvinnans liv. 
Bland kvinnorna 
kände många 
osäker kring 
diagnosen, 
sjukdomsförlopp
et och framtiden. 
Resultatet visade 
på att 
vårdpersonalens 
och kvinnornas 
sätt att tolka och 
hantera smärtan 
bidrog till en stor 
del av 
osäkerheten.  

 
Hög 
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3  
Gilmour, J., 
Huntington, 
A. & 
Wilson, H. 
(2008) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nya 
Zeeland 

 
The impact of 
endometriosis 
on work and 
social 
participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
 

 
Syftet var att 
utforska 
kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med 
endometrios och 
dess påverkan på 
livet och vilka 
strategier som 
användes för att 
hantera 
sjukdomen. 
 

 
Kvalitativ studie 
med inslag av 
feministiska 
principer. 
Bekvämlighetsur
val. 18 kvinnor 
deltog i studien 
mellan 16-45 år. 
Intervjuerna var 
ostrukturerade 
och spelades in. 
Tematisk analys 
tillämpades.  

 
Presenteras i 
form av tre 
teman, 1) "En 
hemlig liten 
värld": 
Avslöjande 
symptom. 2)“Allt 
stängdes ned": 
Livet avbröts. 3) 
"Det har varit en 
svår resa men det 
har också varit 
en vändpunkt": 
Ett nytt liv. 
 

 
Medel 

4  
Lövkvist, 
L., 
Boström, 
P., Edlund, 
M. & 
Olovsson, 
M. (2016) 
 
 
 
 

Sverige 
 

 
Age-related 
differences in 
quality of life 
in Swedish 
women with 
endometriosis 
 
 
 
 

Journal of 
women’s 
health 

 
Syftet var att 
undersöka de 
åldersrelaterade 
effekterna av 
endometrios på 
livskvaliteten. 

 
Kvantitativ, 
retrospektiv 
studie. 
Patientbaserat 
frågeformulär 
med 53 frågor 
uppdelade på 6 
kategorier, 
användes 
tillsammans med 
SF-36 hälsoenkät 
för att mäta 
kvinnornas 
livskvalitet. 
Ändamålsenligt 
urval. 
Sammanlagt 431 
kvinnor deltog i 
studien. 
Beskrivande 
statistik och 
frekvenstabeller 
för redovisning 
av variabler  
 

 
Kvinnor med 
endometrios har 
signifikant lägre 
livskvalitet än 
den allmänna 
kvinnliga 
svenska 
befolkningen. 
Det visar sig 
bero på kvinnors 
ålder, där yngre 
kvinnor uttrycker 
fler symtom än 
de äldre 
kvinnorna.  
 
 
 
 
 
 

 
Hög 

5  
Markovic, 
M., 
Manderson, 
L. & 
Watten, N. 
(2008) 
 
 
 
 

Australien 
 

 
Endurance 
and contest: 
Women´s 
narratives of 
endometriosis 
 
 
 
 
Health: An 
Interdisciplin
ary Journal 
for the Social 
Study of 
Health, 

 
Syftet var att 
undersöka socio-
demografisk 
bakgrund samt 
sociala och 
familjenormers 
påverkan på 
kvinnors 
sjukdomsberättel
ser.  

 
Kvalitativ studie, 
grounded theory. 
Både 
bekvämlighetsur
val och 
snöbollsurval 
tillämpades. 30 
kvinnor deltog i 
studien. 
Djupgående 
intervjuer 
genomfördes och 
spelades in. 
 

 
Kvinnors 
berättelser om 
uthållighet visar 
på normalisering 
av symtomen av 
unga kvinnor, 
deras anhöriga 
och 
sjukvårdspersona
len. Det handlar 
även om 
försening av 
diagnos och 
långvarig 
exponering av 

 
Medel 
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Illness and 
Medicine 

behandlingar. 
Kvinnornas 
berättelser om 
kampen av 
personcentrerat 
förhållningssätt 
framträder 
starkast samt 
deras önskan om 
möjliga 
komplementära 
behandlingar.  
 

6  
Moradi, 
M., Parker, 
M., 
Sneddon, 
A., Lopez, 
V. & 
Ellwood, 
D.(2014) 
 
 
 
Australian 

 
Impact of 
endometriosis 
on women's 
lives: a 
qualitative 
study 
 
 
 
BMC 
Women’s 
Health 

 
Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelser av 
effekterna av 
endometrios och 
huruvida det 
skiljer sig mellan 
tre olika 
åldersgrupper. 
 

 
Kvalitativ 
beskrivande 
design. 
Ändamålsenligt 
urval tillämpades 
där 35 kvinnor 
mellan 17-53 år 
deltog i studien. 
Semi-
strukturerade 
fokusgrupp-
diskussioner 
genomfördes och 
spelades in. 
Tematisk analys.  

 
Två huvudteman 
presenterades 
med 14 
kategorier, 1) 
erfarenheter av 
att leva med 
endometrios 2) 
effekten av 
endometrios på 
kvinnors liv. Det 
framkom likheter 
och skillnader i 
påverkan mellan 
åldrarna.  
 

 
Hög 

7  
Riazi, H., 
Tehranian, 
N., Ziaei., 
Mohamma
di, E., 
Hajizadeh, 
E. & 
Montazeri, 
A.(2014) 
 
 
Iran 

 
Patients’ and 
physicians’ 
descriptions 
of occurence 
and diagnosis 
of 
endometriosis
: a qualitative 
study from 
Iran 
 
BMC 
Women’s 
Health 

 
Syftet var att 
undersöka 
patienters och 
läkares 
uppfattningar om 
förekomst och 
diagnos av 
endometrios  
 

 
Kvalitativ studie, 
innehållsanalys. 
Ändamålsenligt 
urval, 12 kvinnor 
och 6 
gynekologer 
deltog i studien. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes och 
spelades in. 
Kvinnorna var 
mellan 22-37 år. 
Tematisk ansats. 

 
Sju teman 
presenterades 
som handlade om 
1) 
smärtlokalisation 
2) smärtintensitet 
och hantering av 
smärta 3) 
Svårigheten av 
att behålla sin 
kvinnliga roll 4) 
Minskad fysisk 
hälsa 5) 
Svårigheter i det 
sociala livet 6) 
Strävan efter en 
pålitlig 
diagnostisk 
indikator 7) 
Osäkerhet kring 
klinisk 
undersökning 

 
Hög 
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8  
Roomaney, 
R. & 
Kagee, 
A.(2016a) 
 
 
 
 
 
 

Sydafrika 
 

 
Salient 
aspects of 
quality of life 
among 
women 
diagnosed 
with 
endometriosis
: A 
qualitative 
study 
 
 
 
 
Journal of 
Health 
Psychology 

 
Syftet var att 
undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalitet bland 
sydafrikanska 
kvinnor med 
diagnosen 
endometrios 
 

 
Kvalitativ studie, 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Bekvämlighets- 
urval. 25 kvinnor 
deltog i studien, 
mellan 25-42 år. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
tillämpades. 
Tematisk analys. 
 

 
Delas upp i 10 
kategorier, 
resultatet visar på 
att medicinska 
erfarenheter, 
fysiska och 
psykologiska 
funktioner, 
påverkar 
kvinnornas 
sexuella relationer, 
arbetslivet och det 
dagliga livet. 
Resultatet visar 
även på 
erfarenheter kring 
reproduktion, 
ekonomisk 
påverkan, 
kvinnornas 
erfarenheter av 
bristande 
information kring 
sjukdomen samt 
vård och 
behandling.  
 

 
Hög 

9  
Roomaney, 
F. & 
Kagee, A. 
(2016b) 
 
 
 
 
 

 
 
Sydafrika 

 
Coping 
strategies 
employed by 
women with 
endometriosis 
in a public 
health-care 
setting 
 
 
 
 
 
Journal of 
Health 
Psychology 
 

 
Syftet var att 
utforska 
kvinnors 
hanteringsstrateg
ier med 
endometrios.  

 
Kvalitativ studie. 
16 kvinnor 
mellan 23-42 år 
deltog i studien. 
Ändamålsenligt 
urval. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes och 
spelades in. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 
Två huvudteman 
presenteras, 1) 
Problemfokusera
de strategier och 
2) 
Känslofokuserad
e strategier. 
Resultatet 
beskriver 
kvinnors 
strategier kring 
fysisk aktivitet, 
hur det påverkar 
det sociala och 
arbetslivet, 
information om 
sjukdomen, samt 
kvinnornas 
inställning till 
endometrios.  

 
Hög 

1
0 

 
Seear, K. 
(2009) 
 
 
 
 
 

Australien 

 
The third 
shift: health, 
work and 
expertise 
among 
women with 
endometriosis 
 
 
 
Health 

 
Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med den 
gynekologiska 
sjukdomen 
endometrios 
 

 
Kvalitativ studie. 
Både 
bekvämlighetsur
val och 
snöbollsurval 
tillämpades i 
studien. 20 
kvinnor deltog 
mellan 24-55 år. 
Semi-
strukturerade 

 
Kvinnorna 
beskriver livet 
med att leva med 
endometrios som 
ett arbete i tredje 
skifte. Kvinnorna 
blir experter i 
egenvård vilket 
både upplevs 
som något 
positivt och 

 
Hög 
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Sociology 
Review 
 

intervjuer.  negativt.   
 

 
Bilaga 6. Analysprocess exempel 
 
Utsagor Kondenserad 

utsaga 
Kod Underkategori Kategori 

Severe pain was 
accompained by 
vomiting and 
nausea and was 
made worse by 
moving or going 
to the toilet.   
 

Svår smärta var 
förenad med 
illamående och 
kräkningar vilket 
förvärrades i samband 
med rörelse.  

Smärta resulterade i 
fysiska 
begränsningar 

Smärta och övriga 
symtom 

Fysisk 
påverkan 

Complementary 
or alternative 
therapy and 
lifestyle changes 
such as exercise, 
diet and good 
sleep were used 
to manage their 
endometriosis.  

Komplementära och 
alternativa 
behandlingsstrategier 
utnyttjades i 
kombination med 
livsstilsförändringar i 
form av fysisk 
aktivitet, dieter och 
ökad sömn i mån om 
att hantera 
endometrios.  

Hanteringsstrategier 
för att hantera 
endometrios 

Hantering av 
smärta och övriga 
symtom 

 

Women reported 
negative impact 
on self-
confidence 
because of not 
being able to 
have a child or 
being unsatisfied 
about body 
appearance 
because of 
weight gain or 
lots of scars.  

Negativ påverkan på 
självförtroende på 
grund av att inte 
kunna få barn eller 
missnöje över 
utseende som resultat 
av viktuppgång eller 
många ärr. 

Minskat 
självförtroende på 
grund av svårigheter 
att bli gravid, 
viktuppgång och 
många ärr.  

Förändrad 
självsyn 

Psykisk 
påverkan 

Women reported 
feeling isolated 
when others did 
not understand 
their experience.  

Rapporterade känslor 
av isolering när 
omgivningen inte hade 
förståelse för deras 
erfarenheter 

Känslor av isolering 
när andra inte 
förstod 

Känsla av 
ensamhet i sin 
sjukdom 

 

There was a 
mixture of both 
hope and a 
realization that 
symptoms could 
return or get 
worse for most 
of the women.  

Det rådde blandade 
känslor av hopp och 
kännedom om att 
symtomen kunde 
återvända eller 
förvärras.  

Både känslor av 
hopp och osäkerhet 
inför framtiden 

Känslor inför 
framtiden 

 



  
 

 38  
 
 

Some reported a 
reduction in 
social activity 
and missed 
events because of 
severe 
symptoms.  

Vissa rapporterade 
minskad social 
aktivitet samt att de 
missade evenemang 
på grund av svåra 
symtom 

Minskad social 
aktivitet på grund av 
svåra symtom 

 
Sociala aktiviteter 

Påverkan på 
det 
vardagliga 
livet 

Women 
expressed 
concern about 
having to justify 
themselves 
getting a 
reputation 
because of time 
taken off and not 
being believed in 
terms of their 
experiences of 
illness.   

Uttryckte oro om att 
behöva försvara sig 
själva på grund av de 
tagit ledighet och att 
inte bli trodd i 
avseende deras 
erfarenheter av 
sjukdomen 

Oro att behöva 
försvara sig själva 
på grund av ökad 
ledighet från arbetet 

Arbetslivet  

The lack of 
sexual activity 
jeopardised the 
relationships.  

Bristande sexuell 
aktivitet utgjorde en 
risk för att 
kärleksrelationen 
skulle upphöra 

Minskad sexuell 
aktivitet hade 
negativ påverkan på 
samlivet 

Samlivet  

Health 
professionals did 
not want to listen 
to their concerns, 
had no time to 
answer their 
questions and 
told them that 
their symptoms 
were normal.  

Vårdpersonalen ville 
inte lyssna, hade inte 
tid att besvara frågor 
och förklarade för 
kvinnorna att 
symtomen var 
normala 

Bristande 
bemötande bland 
vårdpersonal 

 
Vårdmötet  

Erfarenheter 
av 
sjukvården 

Some treatments 
were ineffective 
and about half 
had experienced 
side effects like 
breakthrough 
bleeding, 
depression and 
mood swings.  

Behandlingarna var 
ineffektiva och gav 
bieffekter såsom 
mellanblödningar, 
depression och 
humörsvängningar. 

Ineffektiva 
behandlingar som 
gav bieffekter 

Syn på  
behandling 

 

 


