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Abstrakt 
 

Bakgrund: Endometrios uppmärksammas mer och mer i media, trots detta är 

kunskapen om erfarenheter av att leva med sjukdomen bristfällig inom sjukvården. 

Sjuksköterskan, samt övrig vårdpersonal, behöver få en större förståelse för hur 

endometrios påverkan kvinnans livsvärld, detta för att kunna ge en god och jämlik vård. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

 

Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed 

och PsycInfo. Tio kvalitativa artiklar inkluderades i studien, nio stycken med 

semistrukturerade intervjuer samt en med fokusgruppsintervjuer. En induktiv 

innehållsanalys genomfördes som resulterade i fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier. 

 

Resultat: Litteraturstudiens resultat beskriver hur kvinnor med endometrios upplever 

att sjukdomen påverkar deras livsvärld samt hur bemötande från vårdpersonal påverkar 

deras uppfattning om sin sjukdom. Kvinnorna upplever en kunskapsbrist hos dem 

själva, deras omgivning och sjukvårdspersonal som leder till försening i diagnos samt 

fortsatt normalisering av symtomen. En ökad kunskap kring endometrios både hos 

allmänheten och sjukvårdspersonal krävs för att öka medvetenheten om sjukdomen 

samt förbättra bemötandet gentemot dessa kvinnor. 

 

 

Slutsats: Resultatet visar att det finns ett behov av ökad kunskap om endometrios och 

hur sjukdomen påverkar kvinnorna i deras livsvärld hos sjukvårdspersonal. Detta för att 

snabbare kunna diagnostisera kvinnorna och erbjuda en bättre vård. Det finns ett behov 

av att vårdpersonal blir medveten om hur bemötande påverkar patienten i dennes 

situation, samt vikten av att lyssna på patienten och bekräfta hennes i hennes livsvärld. 

 

Nyckelord 
Endometrios, erfarenheter, livsvärld, upplevelse. 
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1 Inledning 
 

Endometrios är en sjukdom som den senaste tiden har uppmärksammats mycket i 

media, främst kunskapsbristen kring sjukdomen och svårigheter i att få en diagnos. Det 

finns patologiska förklaringar till vad endometrios är så tidigt som år 1500- f.Kr. då 

relaterat till kraftiga menstruationssmärtor (Knapp, 1999). Någon gång under mitten av 

1900-talet försvinner dock beskrivningen av sjukdomen från den medicinska 

litteraturen. Trots att endometrios varit känd så pass länge har allmänheten och 

sjukvården fortfarande dålig kunskap kring sjukdomen och hur den påverkar kvinnors 

liv. Kvinnor som lever med endometrios påverkas både fysiskt och psykiskt och de 

upplever att sjukvården inte kan möta deras behov av vård och omsorg (Denny, 2004).  

Denna litteraturstudie syftar till att öka kunskapen kring endometrios samt hur det är att 

leva med sjukdomen. 

 

 

2 Bakgrund 
 
I bakgrunden ges en kort beskrivning av endometrios och sjukdomens historia samt 

tidigare forskning på området. Begrepp som genomgående används i arbetet definieras 

för att tydliggöra hur de tolkas i arbetet.   

 

2.1 Patofysiologi 

Endometrios förekommer hos cirka 10% av kvinnor i fertil ålder. Endometrios innebär 

att endometriet växer utanför livmoderhålan. Endometriet följer de hormonstimulerade 

periodiska förändringar som menstruationscykeln innebär och fylls med blod innan 

menstruationen. Enstaka cystor eller härdar av cystor utvecklas. Blodet reabsorberas 

delvis av kroppen efter menstruation och kvarstår gör ett trögflytande innehåll som kan 

liknas vid choklad, dessa kallas ibland för “choklad-cystor”. Vanligast är att det uppstår 

i  äggstockarna eller bukhinnan men kan även förekomma i urinblåsa, navel och tarm 

(Olovsson, 2015).  

 

Det är oklart hur endometrios uppkommer men det finns teorier om att endometrieceller 

slits loss och vandrar baklänges upp via äggstockarna till bukhålan, så kallad retrograd 

menstruation, och där implanterats. Ett nedsatt, lokalt immunförsvar kan vara en 
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förklaring till att de cellerna inte bekämpas av kroppen utan kan börja växa på sin nya 

plats (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). 

 

2.2 Symtom, diagnos och behandling 

Enligt Olovsson (2015) är drygt hälften av de som har endometrios symptomfria, medan 

ungefär en tiondel upplever mycket svåra besvär. Det vanligaste symtomet är svåra 

smärtor med strålningar till rygg, underliv och ben som kan leda till att kvinnan inte 

klarar av sitt arbete och blir tvungen att sjukskriva sig under två till tre dagar varje 

månad. Det är dessa smärtor som misstolkas som vanlig menstruationssmärta. Denny 

(2004) beskriver att smärtan kvinnor med endometrios upplever skiljer sig från vanlig 

menstruationssmärta, då den kan pågå under längre tid samt förekoms eller efterföljs av 

kramper eller molvärk av dysmennoré-karaktär. 

 

2.3 Historisk överblick 

Acién och Velasco (2013) skriver i sin artikel att endometrios för första gången beskrivs 

under antiken, 1500 f.Kr., då som kraftiga menstruationssmärtor. De menar vidare att en 

mer detaljerad beskrivning av sjukdomen gjordes av Daniel Shroen 1690 i hans bok 

”Disputatio Inauguralis Medica de Ulceribus Ulceri”. Just Daniel Shorens beskrivningar 

av sjukdomen nämns även i en artikel av Knapp (1999), då som den första detaljerade 

beskrivningen av endometrios. 

 

Acién och Velasco (2013) skriver att Carl von Rokitansky tillhandahöll en detaljerad 

beskrivningen av endometrios och introducerade termen “chokladcysta” för första 

gången 1894. De skriver ytterligare att John Albertson Sampson (1873-1946) slog fast 

grunden för endometrios som en klinisk enhet. Han var först med att föreslå 

implantation av endometrieceller som teori för endometriosens ursprung och beskrev de 

olika sjukliga förändringarna som förekommer i sjukdomen. Han beskrev även 

sambandet mellan sjukdomen och maligna tumörer i ovariet. Von Rokitansky och 

Samsons arbete nämns även av Knapp (1999). 

 

Knapp (1999) skriver även att endometrios genom historien är ett kryptisk tillstånd och 

näst intill okänt för det senare 1900-talets historiker. Roderick McGrew’s bok 

’Encyclopedia of Medical History’ från 1985 nämner inte sjukdomen. Liksom en studie 

av Kenneth Kiple som publicerades 1993 i ’The Cambridge World History of Human 
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Disease’ nämns inte endometrios alls. Roy Porter’s omfattande studie av medicinsk 

historia vid namn ’The Greatest Benefit to Mankind’ publicerad 1997 utelämnar också 

sjukdomen helt. Detta visar på att endometrios är ett tillstånd som varit uppmärksammat 

länge men ändå inte haft en självklart plats i medicinsk litteratur.  

 
 

2.4 Kvinnans perspektiv 

Olovsson (2015) menar att långvarig smärta påverkar hela individen och livssituationen. 

Det är inte ovanligt att dessa personer tappar orken, lider av depression, ångest och 

sömnproblem. Även individens omgivning påverkas negativt då det blir svårare för 

kvinnan att klara av det vardagliga livet med konsekvenser som sjukskrivningar och 

ibland även arbetslöshet. 

 

I en studie av Denny (2004) berättar kvinnor om hur endometrios påverkar alla delar av 

livet.  Relationen till partnern blir ansträngd, det sociala livet styrs efter menscykeln och 

arbetssituationen blir påverkad. Flera kvinnor drar sig från att söka hjälp av olika 

anledningar och när de väl sökte hjälp upplever de svårigheter att få gehör för sina 

problem. 

 

I en kvantitativ svensk studie från 2015 undersöks livskvalitet hos kvinnor med 

endometrios och om det är någon skillnad mellan olika åldersgrupper. Där framkommer 

att kvinnor med endometrios har signifikant lägre livskvalitet än den generella 

befolkningen i Sverige. Yngre kvinnor uttrycker mer symptom och lägre livskvalitet än 

äldre åldersgrupper. De yngre uttrycker även svårigheter i att prata om det med familj 

och vänner och kände sig ensamma. Många av kvinnorna i studien uttryckte låg energi, 

depression och stor påverkan på det sociala livet. En stor del var besvikna med stödet de 

fått i sjukvården, mest vanligt hos de yngsta (Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 

2015).  

 

2.5 Partnerns perspektiv 

I en studie av Fernandez, Reid och Dziurawiec (2006) intervjuas partners till kvinnor 

med endometrios angående hur de påverkas av sjukdomen. I studien framkommer att 

även de manliga partnerna upplever påverkan på sin livskvalité och precis som de 

kvinnliga partnerna upplever de en form av sorgeprocess. De utmaningar som 
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sjukdomen innebär i form av förändringar av dagliga rutiner samt infertilitet påverkar 

relationen och männen ifrågasätter sin manlighet utifrån de normer som samhället 

dikterar och förmåga att erbjuda känslomässigt stöd. Det framkommer även att i vissa 

relationer utvecklar mannen en beundran inför sin partners mod vilket stärkte relationen. 

 

2.6 Sjukvårdspersonalens perspektiv 

Genomgående används begreppet sjukvårdspersonal som i detta arbete innefattar 

legitimerade sjuksköterskor, legitimerade barnmorskor samt legitimerade läkare med 

olika specialiteter.   

 

Sjuksköterskan kommer i kontakt med kvinnor med endometrios i olika delar av vården. 

Mao och Anasti (2010) beskriver i sin artikel sjuksköterskans roll i diagnos och 

behandling av sjukdomen i primärvården. Eftersom symptomen kan variera är det av 

vikt att kunskap innehas om vad som kännetecknar endometrios och vilka frågor som 

ska ställas för att fånga upp kvinnor med diagnosen. Sjuksköterskan spelar en stor roll i 

att skapa en bra relation till patienten, ge stöd och information, ge vård av god kvalitet 

för att hjälpa kvinnan hantera sin sjukdom och öka sin livskvalitet. För att göra detta 

krävs en förståelse för vad sjukdomen innebär för kvinnan och hennes liv. 

 

I en svensk studie publicerad 2016 beskrivs sjukvårdspersonalens erfarenhet av mötet 

med kvinnor med symptom som kan indikera endometrios. Sjukvårdspersonalen som i 

studien består av gynekologer, allmänläkare och barnmorskor, beskriver kvinnor med 

endometrios som en utmanande grupp att möta då det krävs hög grad av lyhördhet. De 

betonar vikten av ett bekräftande möte, med fokus på att lyssna och försöka förstå den 

unika kvinnans situation och identifiera vad hon behövde för hjälp. Sjukvårdspersonalen 

känner frustration de gånger de inte kan hjälpa patienten med att lindra smärtan. 

Samtidigt upplever de att det ibland kan räcka med information, att få veta vad som var 

normalt angående smärtan och andra faktorer. Gynekologerna uppger att de direkt 

misstänker endometrios när de möter symptomen men de upplever sjukdomen gåtfull 

och de finner det frustrerande att inte ha nog erfarenhet, tid eller behandlingsstrategier 

för att möta kvinnornas behov. Barnmorskor upplever att de har svårt att koppla ihop 

symptomen med sjukdomen då de upplever att de har för begränsad kunskaper 

(Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen, 2016). 
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2.7 Bemötande 

Fossum (2013) menar att bemötande är ett svårdefinierat begrepp som inte direkt kan 

översättas till andra språk. Bemötande handlar om hur vi tar emot en patient, om 

kroppsspråk, språk, människosyn och etik. Ett gott bemötande handlar om värdighet, 

hjälpsamhet och respekt. Samtidigt kan ett dåligt bemötande ge negativa konsekvenser 

för patienter och anhöriga. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att patienter som 

upplever att de inte blir sedda och hörda i vården känner sig förolämpade. De upplever 

även en maktlöshet då de fråntas sin rätt att vara aktivt deltagande i sin vård. En vårdare 

som verkar oengagerad och kall tar energi och ger ett minskat välbefinnande hos 

patienterna denne möter. Ett dåligt bemötande kan bero på att personalen är okunnig, 

oengagerad osäker eller saknar omdöme (Fossum, 2013). Att istället se till patienten, till 

dennes upplevelse av hälsa och sjukdom, respektera och försöka förstå är en grund för 

en god vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

3 Teoretisk referensram 
 

De två teorier som valts som referensram i detta arbete är livsvärdsteorin utformad av 

Dahlberg och Segesten samt lidandeteorin av Eriksson. 

 

 Med utgångspunkt från patientperspektivet ger livsvärldsteorin vårdandet och 

vårdvetenskapen en basal värdegrund. Sjukvårdspersonal som är vårdvetenskapligt 

medvetna samt kompetenta bör ha fokus på patientens värld samt en vilja att förstå hur 

sjukdom och lidande upplevs och påverkar den individuella patienten i dennes 

livssammanhang med syfte att stärka och stödja individens hälsoprocesser. 

Livsvärdsteorin utgör en filosofisk grundbult i den vårdvetenskapliga teorin. Det torde 

vara svårt, om inte omöjligt, att formulera en vårdvetenskap utan att på ett eller annat 

sätt bekräfta livsvärlden. På så sätt kan livsvärlden förstås som det sätt varmed vi förstår 

oss själva, andra människor men även allt annat i världen. I och med det kan livsvärlden 

förstås som världen som den upplevs. Livsvärlden inte kan skiljas från den individen 

som den karakteriserar och har därmed ingen egen existens. Ändå formas den av både 

tid och rum (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Närståendes och vårdarens perspektiv inkluderas alltid i vårdande med livsvärld som 

grund. Livsvärldsperspektivet och patientperspektivet kan aldrig skiljas åt och i 

patientens värld finns både närstående och vårdare. Vårdandet är inte något fristående i 

patientens värld, något som endast relateras till sjukdom och lidande. I patientens värld 

sker tvärtom vårdandet alltid i en kontext. Används livsvärlden som grund för vårdandet 

påbörjas processen att återställa livskraften och balansen i vardagen där individens 

livsmening är innefattad. För att en optimal vård ska kunna erbjudas måste 

sjukvårdspersonal ha adekvat kunskap samt förmåga att se hur just den patienten som 

vårdas upplever omvärlden, alltså vad individen anser är hälsa och välbefinnande samt 

hur sjukdom påverkar just henne. Det är först i livsvärlden som sjukdom och lidande 

finns (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios kan innefatta flera olika 

typer av lidande, såsom att leva med svår smärta, inte bli tagen på allvar i vården, bli 

övergiven av närstående och inte kunna leva det liv som önskas. Lidandet är en del av 

livet men allt lidande bör lindras och det onödiga lidandet bör elimineras. Smärta till 

följd av sjukdom är en form av sjukdomslidande. Vid stark smärta riktas individens hela 

uppmärksamhet mot detta vilket försvårar bemästrandet av smärtan (Eriksson, 1994). 

 

Hela människas livssituation påverkas av ohälsa, sjukdom och situationen det innebär 

att vara patient vilket kan skapa ett livslidande. Livslidandet berör allt som det innebär 

att vara människa och leva i en värld med andra människor. Livslidande kan vara allt 

från en rädsla för att dö till en oförmåga att fullfölja sina livsprojekt, att förlora sin 

identitet eller att inte orka mer och vilja ge upp (Eriksson, 1994). 

 

Vården och vårdorganisationer har uppkommit med avsikt att lindra det mänskliga 

lidandet men har idag lett till att många gånger skapa lidande. Vårdlidande är när en 

människa upplever lidande orsakat av vård eller utebliven vård. Det finns olika typer av 

vårdlidande som ofta går in i varandra men kan innefatta kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 

 

Eriksson (1994) menar att det onödiga lidandet kan elimineras genom att få patienten att 

känna sig respekterad, välkommen och vårdad. Att värna om individens värdighet, inte 
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missbruka makt, utan ge patienten den vård denne behöver. Detta är ofta viktigare för 

patienten än att smärtan lindras. 

 

 

4 Problemformulering 
Endometrios är ett patologiskt tillstånd förenat med smärta som påverkar hela kvinnas 

livsvärld. Den smärta som upplevs påverkar arbetslivet, det sociala livet men även nära 

relationer. Sjukdomen är idag är relativt väl beforskad men få har kunskap om den. 

Otillräckliga kunskaper om endometrios hos sjukvårdspersonal kan göra att dessa 

kvinnor blir misstrodda och att diagnos dröjer vilket medför ökat lidande för den 

drabbade kvinnan. Endometrios behöver belysas för att ge förståelse för vad det är, samt 

kvinnors upplevelse av att leva med denna sjukdom. Genom en ökad förståelse för hur 

sjukdomen påverkar kvinnan kan sjukvårdens bemötande och behandling förbättras.  
 

 

5 Syfte 
 

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

 

 

6 Metod 
 

Systematisk litteraturstudie har valts som metod, som enligt Forsberg och Wengström 

(2015) syftar till att ge en sammanställd bild av det nuvarande kvalitativa 

forskningsläget inom det valda området genom att systematiskt granska ett urval av 

studier på området. Fokus lades på artiklar med kvalitativ metod som syftar till att förstå 

och förklara upplevelser, fenomen och erfarenheter. 

 

 

6.1 Sökförfarande 

En inledande pilotsökning genomfördes för att få en översikt över det material som 

finns kring ämnet, där intressanta artiklars referenslistor studerades och nya artiklar 

påträffades. Efter en bedömning av att tillräckligt material, motsvarande syftet, gick att 

hitta gjordes vidare ämnesordssökning, fritextsökningar, frassökningar samt sökningar 

med trunkering. Tre olika databaser användes; CINAHL, PubMed samt PsycInfo då 

dessa är i linje med ämnet (Forsberg & Wengström, 2015). Karolinska Institutets 

Universitetsbiblioteks termer för “Upplevelser” och “Bemötande” i olika former (2013) 

användes för att få uppslag på sökord. Då synonym till endometriosis saknas gjordes en 
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sökning på ordet, både som fritext och som ämnesord, för att inte missa relevant 

forskning som ännu inte indexerats. Kombinationssökningar med andra sökord 

relevanta för ämnet genomfördes sedan. Den booleska operatorern AND användes för 

att kombinera sökord. Detta gjordes för att precisera sökningen och begränsa resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

De sökord som gav relevanta träffar är endometriosis i kombination med ”quality of 

life”, experience, coping, suffer, social och qualitative och det är dessa sökord i fritext 

som den slutliga sökningen baseras på. Fritextsökning gav fler träffar än ämnesord på 

samtliga av sökorden men trunkering gav inte fler träffar med undantag för experienc*. 

För att inte missa några relevanta artiklar valdes, efter att ha provat alternativen, att 

använda fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2015). För tabell över sökord och 

sökresultat se bilaga A, B och C, sökschema. 

 

 

6.2 Inklusionskriterier 

Riktningen av sökningen diskuterades och avgränsningar och inklusionskriterier sattes 

utefter syftet. Inklusionskriterier sattes till att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, 

alltså beskriva erfarenheter av att leva med endometrios (Forsberg & Wengström, 

2015).  

 

Avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara från de senaste tio åren (2006-

2016), kvalitativa och peer reviewed, vilket innebär att artikelns vetenskapliga kvalité är 

granskad av sakkunniga inom samma forskningsfält (Vetenskapliga rådet, 2011). 

Artiklarna som hittades i PubMed kontrollerades i databasen UlrichsWeb för att 

bekräfta artiklarnas vetenskapliga kvalité.  

 

 

6.3 Urvalsförfarande 

Majoriteten av titlarna lästes vid kombinationssökningarna av endometrios och det 

kombinerade sökordet. Utifrån de titlar som ansågs intressanta lästes abstract. Artiklar 

med anhörig- eller sjukvårdpersonalsperspektiv, fertilitetsperspektiv, medicinskt 

perspektiv eller upplevelser av livskvalitet relaterat till specifik behandling valdes bort 

då de avvek från det valda syftet. Även artiklar som berörde bäckensmärta där 
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kvinnorna inte diagnostiserats med endometrios valdes bort. De artiklar med intressanta 

abstrakt valdes ut för att läsas i sin helhet och därefter kvalitetsgranskas (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Resultaten av sökningarna gav 18 artiklar som lästes i fulltext för att avgöra om de var 

relevanta för studien (Forsberg & Wengström, 2015). Därefter minskades antalet till 

tolv stycken som granskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskning 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012) se bilaga D. Artiklarna som 

valdes ut granskades kritiskt avseende tydlighet av problemformulering och syfte, dess 

överensstämmelse med metoden och resultatet samt att alla delar av studien var relevant 

och tydligt beskrivet. Vidare granskas studiens teoretiska förankring, tillförlitlighet och 

etiska aspekter. Detta gjordes för att kunna välja ut de bästa studierna. Två studierna 

valdes bort på grund av bristande överensstämmelse med syftet. Granskningen gav tio 

artiklar som ingår i litteraturstudien, samtliga var av hög eller medelhög kvalitet, detta 

beroende på hur många av granskningsmallens kriterier som uppfylldes (Forsberg & 

Wengström, 2015). Se resultat i bilaga E, artikelmatris. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Samtliga artiklar är godkända av en etisk kommitté eller indirekt via tidskriften som 

studien publicerats i. Flertalet av de deltagande kvinnorna fick ge ett skriftligt 

medgivande för sitt deltagande och garanterades konfidentialitet. De fick dra sig ur 

studierna när de själva ville utan att uppge någon orsak och vissa kvinnor blev 

garanterade att deras deltagande inte skulle påverka pågående behandling (Forsberg & 

Wengström, 2015).   

 

Samtliga artiklar som ingått i studien redovisas och allt resultat som framkommit 

relaterat till syftet presenteras. Vid sökning och analys av artiklar har författarna varit 

medvetna om sin förförståelse, diskuterat dessa och inte låtit dem styra riktningen av 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). 
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6.6 Analysmetod 

En induktiv innehållsanalys gjordes där analysprocessen beskrivs som en rörelse från 

helheten till delarna till en ny helhet. Samtliga artiklarna lästes igenom av författarna 

var för sig flera gånger, detta för att skapa en känsla och förståelse av deras innehåll. 

Meningsbärande enheter identifierades mot syftet för att sedan kondenseras och därefter 

utformades koder. Artiklarnas resultat, dess innebörd och koderna diskuterades 

gemensamt. Likheter och skillnader diskuterades, vad handlar det om? Hur hänger det 

ihop? Koderna sattes därefter samman till kategorier och underkategorier (Forsberg & 

Wengström, 2015). Se bilaga F. 

 

7 Resultat 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios vilket resulterade i fyra kategorier med underkategorier, se tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Kategori Underkategori 

Att inte bli tagen på allvar Osäkerhet kring vad som är normalt 

Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar av sjukvården 

Att bli bekräftad Upplevelsen av få en diagnos 

Att känna sig otillräcklig Påverkan på parrelationen 

Osäkerhet kring framtida infertilitet 

Att känna sig begränsad Begränsningar i arbetslivet 

Begränsningar i det sociala livet 

Ineffektiv behandling 

Tvingas ta eget ansvar 

 

Varje kategori inleds med en sammanfattning av innehållet. 

 

 

7.1 Att inte bli tagen på allvar 

Det är en svårighet för kvinnan att avgöra vad som är normala menstruationssmärtor 

och inte. Hon påverkas av sin omgivning och deras uppfattning om vad som är normalt. 

Sjukvårdens kunskap kring endometrios upplevs av kvinnan som bristfällig och 
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resulterar i försening av diagnos. Erfarenheter av att inte bli trodd och bekräftad 

utmärker kvinnornas upplevelse av bemötandet inom sjukvården.  

7.1.1 Osäkerhet kring vad som är normalt 

Flertalet kvinnor lider av mer eller mindre smärtsamma menstruationer, dock upplever 

kvinnorna det svårt att avgöra vad som är normal smärta och vad som är onormal 

smärta. Unga kvinnor baserar sin egen uppfattning om smärtan på erfarenheter från 

vänner, mödrar samt mormödrar. Har dessa kvinnor erfarenheter av mycket 

smärtsamma menstruationer, men anser detta vara normalt, uppfattar även den unga 

kvinnan sin smärta som normal och hennes benägenhet att söka vård för detta minskar. 

De kvinnor som upplever en förändring av menstruationssmärtan över tid är mer 

benägna att söka hjälp då de upplever förändringen som onormal (Ballard, Lowton & 

Wright, 2006; Denny, 2009; Denny & Mann, 2008; Markovic, Mandersson & Warren, 

2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Vissa kvinnor uppger att 

deras symtom inte är cykliska och alltså inte kan associeras med menstruation. 

Symtomen är konstant närvarande både innan, under och efter menstruation (Markovic 

et al., 2008). Kvinnorna upplever svår och progressiv smärta i olika delar av kroppen så 

som nedre delen av magen, tarmarna, urinblåsan, ländrygg samt ben (Moradi et al., 

2014). 

 

Normalisering av symtomen både av kvinnan själv men även av hennes omgivning 

leder till en fördröjning av diagnosen, vilket i slutändan kan resultera i onödigt lidande 

men även avsevärd påverkan på alla aspekter av kvinnans liv (Ballard et al. 2006; 

Denny, 2009; Denny & Mann, 2007; Denny & Mann, 2008; Gilmour, Huntington & 

Wilson, 2008; Hudson, Culley, Law, Mitchell, Denny & Raine-Fenning, 2015; 

Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2015; Seear, 2009b). 

 

7.1.2 Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar i sjukvården 

Kunskapen kring endometrios hos sjukvårdspersonalen upplevs av kvinnorna som låg. 

Kvinnorna beskriver även att flertalet besök till olika allmänläkare krävs innan 

symtomen tas på allvar (Ballard et al., 2206; Denny, 2009; Denny & Mann, 2008; 

Markovic et al., 2008). Kvinnor upplever att deras smärta trivialiseras och avfärdas som 

‘normal menstruationssmärta’ och ‘en del av att vara kvinna’, vilket inte leder till vidare 

utredning då smärtan är något kvinnan får räkna med.  Att inte kunna hantera denna 
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smärta som kvinna ingjuter en känsla av moraliskt förfall och att smärtan ‘bara finns i 

huvudet’. Denna brist på kunskap från sjukvårdspersonalens sida leder också till en 

fördröjning av diagnosen (Ballard et al., 2006; Denny, 2009; Denny & Mann, 2008; 

Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). 

 

Sjukvårdens bristande kunskaper leder även till feldiagnostisering, felbehandling samt 

remittering till specialister med fel inriktning vilket kvinnorna upplever förstärker deras 

lidande (Ballard et al., 2006; Denny 2006; Denny & Mann, 2008; Markovic et al. 2008; 

Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplever att deras allmänläkare är ovillig att acceptera 

deras symtom som gynekologiska och det är inte ovanligt att symtomen avfärdas som 

psykologiska vilket kvinnorna upplever kränkande. I en studie berättar vissa kvinnor till 

och med att allmänläkare återberättar myter om endometrios som kvinnorna vet är 

osanna, så som att kvinnor i tonåren eller strax över 20 år är för unga för att kunna ha 

endometrios (Denny & Mann, 2008). 

 

Att få en diagnos är inte heller helt okomplicerat då kvinnorna inte alltid litar på att 

läkarens bedömning av symtomen överensstämmer med hennes upplevelse av dem. 

Vissa läkare anser felaktigt att endometriosens utbredning är likställd till hur svår 

smärtan är. Kvinnor som upplever svår smärta känner sig kränkta när läkaren uttrycker 

att utbredningen av hennes endometrios är liten och inte kan ge så svår smärta som hon 

uttrycker. De upplever då att de blir misstrodda och att deras lidande förminskas 

(Denny, 2009). Kvinnorna känner även en ilska mot den attityd läkaren haft innan 

diagnosen, speciellt om de har blivit tillsagda att deras smärta är psykologisk eller om 

de upplever att deras fertilitet blivit påverkad av endometriosen (Denny & Mann, 2008). 

Vissa är frustrerade, upprörda eller arga över att det tagit för lång tid att få en diagnos, 

att inte bli lyssnad på eller trodd av läkare, familj, vänner och kollegor (Moradi et al., 

2014). 

 

Bristen på kunskap kring endometrios hos sjukvårdspersonalen upplevs av kvinnan som 

mindre allvarlig om hon känner sig lyssnad på, att hennes symtom behandlas 

symtomatiskt samt att sjukvårdspersonalen är villig att hjälpa kvinnan med rätt vård och 

att hon blir remitterad till en gynekolog (Denny & Mann, 2008; Moradi et al., 2014). 
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7.2 Att bli bekräftad 

Att få en diagnos blir för många kvinnor en bekräftelse på att de symtom hon upplever 

är på riktigt. En känsla av lättnad infinner sig både när det kommer till att inte behöva 

rättfärdiga sig själv och sina symtom men även att veta vad symtomen beror på. 

 

7.2.1 Upplevelsen av att få en diagnos 

De flesta kvinnorna upplever att vägen mot en diagnos som lång och svår på grund av 

misstro och normalisering (Ballard et al., 2006; Denny, 2009; Denny & Mann, 2008; 

Markovic et al., 2008, Moradi et al., 2014). Att få en diagnos ger en känsla av 

upprättelse då de fortsatt kämpa för diagnos och behandling, trots att de blivit 

misstrodda och avfärdade (Denny, 2009; Denny & Mann, 2007). Många kvinnor 

upplever en lättnad av att veta vad deras symtom beror på, att det inte bara är i deras 

huvuden och att det inte är något allvarligare som cancer (Ballard et al., 2006; Moradi et 

al., 2014;). Diagnosen för även med sig en känsla av hopp om att hitta lindring 

samtidigt som kvinnorna upplever oro då det framgår att det inte finns någon bot och en 

risk för infertilitet föreligger (Moradi et al., 2014). Seear (2009b) beskriver att 

kvinnorna upplever en chock vid diagnosen, då det framgår för dem att sjukdomen inte 

går att bota, att uppkomstorsaken är okänd samt medför ett begränsat antal behandlingar 

med begränsad effektivitet. 

 

Ballard et al. (2006) talar om upplevelsen av att få en diagnos som enbart positivt och 

beskriver det som att få ett språk att tala om sina symtom med och att äntligen vara 

sanktionerad stöd från omgivningen samt få chans att få rätt behandling. En diagnos 

visar att de symtom kvinnan upplever är genuina och ger dem tillåtelse att inte alltid 

kunna prestera sitt yttersta. Det ger kvinnorna en känsla av kontroll. 

 

7.3 Att känna sig otillräcklig 

Endometrios påverkar hela kvinnas livsvärld och hennes bild av sig själv som kvinna. 

Relationen till den manliga partnern blir ansträngd då den intima relationen påverkas av 

den smärta som kvinnan upplever. Kvinnorna känner sig i många fall otillräckliga som 

kvinnor och partners. Dessa känslor förvärras ytterligare om kvinnorna blir infertila, 

många upplever då att de förlorar sin identitet som kvinna. 
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7.3.1 Påverkan på parrelationen 

Endometrios påverkar relationen till den manliga partnern på flertalet plan (Denny & 

Mann, 2007; Hudson et al., 2015; Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplever smärta 

under eller efter samlaget vilket tillsammans med en risk för blödning i samband med 

samlaget påverkar förekomsten av antalet samlag och upplevdes av kvinnorna som 

mycket plågsamt. Minskad samlagsfrekvens, total avsaknad av samlag på grund av oro 

för smärta och blödning eller oförmåga att uppnå orgasm orsakar frustration och sätter 

stor press på förhållandet. Infertilitet eller förmodad infertilitet påverkar också 

förhållandet mellan kvinnan och mannen. Ett antal kvinnor upplever att endometriosen 

påverkar deras liv i alla aspekter och de är inte villiga att minska ner på penetrativ sex 

utöver alla andra inskränkningar de gjort (Denny & Mann, 2007). Just påverkan på 

sexlivet uppges vara en stor anledning till att förhållanden avslutas, att ångest upplevs 

vid tanken på att inleda en ny relation vilket leder till att vissa kvinnor väljer att förbli 

singlar (Denny & Mann, 2007; Hudson et al., 2015;  Moradi et al., 2014). 

 

En del kvinnor uppger att endometriosen påverkar deras uppfattning om sin egen 

identitet med känslor som att ‘inte känna sig som en kvinna’, ‘inte vara sig själv’ eller 

genom påverkan på uppfattningen om sig själv som en god mor. Många kvinnor talar 

om hur känslor av upprördhet, ilska, depression, osäkerhet, svaghet, skuld, hjälplöshet, 

hopplöshet, besvikelse, frustration, utmattning samt känslan av att vara andra till last 

påverkar relationen negativt (Hudson et al., 2015; Moradi et al., 2014). 

 

De flesta kvinnor upplever att de får stöd för sin situation av sin partner men många 

kvinnor påtalar att de inte alls känner något stöd (Denny & Mann, 2007; Hudson et al., 

2015; Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor upplever att endometrios tillfört något positivt 

till förhållandet genom att föra dem närmare sin partner och stärker relationen med ökad 

förståelse och uppskattning. Vidare uttrycker kvinnorna att relationen ger stöd men 

samtidigt upplevs en press, vilket både ökar och minskar stressen associerad med att 

leva med endometrios (Hudson et al., 2015). 

 

7.3.2 Osäkerhet kring framtida infertilitet  

Kvinnor med endometrios upplever ofta ångest inför förmodad infertilitet och talar om 

känslor av förlust, sorg, stress och upprördhet när livet inte tagit den väg som förväntats. 

I en studie uppger 18 av 22 kvinnor att endometrios påverkar deras planer att skaffa 
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barn varav hälften av dessa har sökt fertilitetsutredning eller får behandling. Kvinnorna 

sörjer även för sin partners skull och känner skuld, misslyckande och ansvar. Flera 

kvinnor har förslagit för sin partner att han ska lämna henne om de inte kan få barn 

(Hudson et al. 2015). Infertilitet eller möjlig framtida infertilitet upplevs ha en negativ 

inverkan på förhållandet och är en risk för uppbrott (Moradi et al., 2014). 

 

Både de som konstaterats infertila och de som förmodas vara infertila upplever att detta 

rubbar deras bild av framtiden, av det som tagits för givet och planerats inför (Hudson 

et al., 2015). Många kvinnor upplever känslor av oro, ångest, panik och rädsla över om 

de kommer kunna få barn eller inte (Hudson et al., 2015; Moradi et al., 2014).  

 

7.4 Att känna sig begränsad 

De symtom som endometrios innebär för många kvinnor hindrar dem i stor utsträckning 

från att leva det liv som de vill. Många tvingas arbeta deltid eller välja ett yrke som kan 

anpassas efter sjukdomen. Det social livet påverkas och anpassas efter när kvinnorna är 

symtomfria. Många drar sig tillbaka och undviker sociala tillställningar helt på grund av 

de symtom som de upplever. Att behandlingsalternativen är få med låg effektivitet 

upplever många som begränsande och vetskapen om att symtomlindring kanske aldrig 

kan uppnås upplevs som frustrerande. Kvinnorna tvingas då på egen hand ta 

kommandot över sin behandling genom att söka alternativa behandlingsmetoder.  

7.4.1 Begränsningar i arbetslivet 

Kvinnorna upplever att endometrios påverkar deras arbetsförmåga (Ballard et al., 2006; 

Gilmore et al., 2008; Hudson et al., 2015; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2015). Symtomen som kvinnorna upplever styr valet av arbete och många tvingas hitta 

flexibla arbeten eller deltidsarbete som kan anpassas efter deras situation (Gilmore et 

al., 2008; Hudson et al., 2015; Moradi et al., 2014). Den försämrade arbetsförmågan 

relaterat till symtomen medför att befordringar uteblir och att drömjobbet måste ges upp 

(Moradi et al., 2014). 

 

Många kvinnor upplever finansiell och ekonomisk press (Hudson et al., 2015; Moradi et 

al., 2014). Förutom utebliven inkomst, deltidsarbetet eller obetald sjukfrånvaro påfrestar 

även behandlingskostnader och kostnader för egenvård ekonomin (Moradi et al., 2014). 

Vissa kvinnor upplever att balansen i förhållandet blivit förändrad, där kvinnan känner 
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ett ökat ekonomiskt beroende av sin partner relaterat till deltidsarbete och 

sjukskrivningar (Hudson et al., 2015). 

 

Flertalet kvinnor upplever svårigheter med att prata om sina symtom med kollegor 

(Ballard et al., 2006; Gilmore et al., 2008; Moradi et al., 2014) och många föredrar att 

hålla detta för sig själva, speciellt menstruationsproblem samt tarm- och blåsrubbningar. 

Diagnosen samt fysiska symtom avslöjas sällan för kollegor och arbetsgivare av rädsla 

för att behöva rättfärdiga sig. Vissa av kvinnorna föredrar att skaffa ett arbete som 

passar hennes situation istället för att berätta om sina symtom (Gilmore et al., 2008). De 

kvinnor som väljer att vara öppna med sin situation upplever att arbetsgivarna var 

osympatiska till frånvaro innan de fick en diagnos men att detta blev bättre efter 

diagnosen (Ballard et al., 2006). De kvinnor som upplever att de inte får förståelse från 

arbetsgivaren har flera negativa erfarenheter på arbetet och har fått hot om att förlora 

jobbet (Moradi et al., 2014). 

 

De kvinnor som upptäcker sin endometrios medan de studerar på universitetet upplever 

att smärtan, utmattningen och svårigheterna att fokusera påverkar deras studier och 

betyg. Detta leder i vissa fall till avbrott av studierna i förtid (Gilmore et al., 2008; 

Moradi et al, 2014). Unga kvinnor upplever det som att de får betala livslånga kostnader 

på grund av sin endometrios då de inte kan fullfölja sina studier (Gilmore et al., 2008). 

Vissa beslutar sig för att fullfölja sina studier men det krävs en större mängd 

smärtstillande läkemedel för att klara av studierna (Moradi et al. 2014). Det finns även 

en rädsla för att bli framställd som att de spelade sjuka då det inte finns något synligt 

tecken på sjukdom (Gilmore et al., 2008). 

7.4.2 Begränsningar i det sociala livet 

De symtom som kvinnorna upplever, såsom smärta, kraftiga oregelbundna blödningar 

och utmattning påverkar kvinnornas förmåga att delta i aktiviteter utanför hemmet 

(Gilmore et al., 2008; Hudson et al., 2015; Moradi et al. 2014). Det leder till att kvinnor 

inte träffar vänner, deltar i sporter eller andra hobbys i den utsträckning som de önskar. 

Även att planera resor eller ledigheter undviks liksom tillställningar som bröllop och 

konserter (Hudson et al., 2015). Vissa upplever cykliska och förutsägbara symtom, 

vilket leder till att kvinnorna planerar livet därefter. Sociala tillställningar och semestrar 

planeras till när de är relativt säkra på att de är förhållandevis smärtfria (Denny, 2009; 

Roomaney & Kagee, 2015). 
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Flera kvinnor upplever en isolering och känner sig deprimerade, på dåligt humör, arga, 

irriterade och en bristande entusiasm (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2015). 

Många kvinnor föredrar att anpassa sig och sitt liv hellre än att blotta sin smärta. 

Strategier utvecklas för att hantera sin smärta vilket ofta innebär att dra sig tillbaka från 

sociala aktiviteter, att vara sängliggande och ta potentiellt skadligt höga nivåer av 

smärtstillande läkemedel (Ballard et al., 2006).  Några undviker sociala tillställningar på 

grund av att de känner sig annorlunda och avundsjuka, samt att de blev påminda om vad 

de går miste om (Gilmore et al., 2008). 

7.4.3 Ineffektiv behandling 

Kvinnorna upplever begränsningar i sitt sociala liv och sätter hopp till att diagnosen ska 

underlätta deras hantering av sjukdomen. Men i många fall ger diagnosen nya dilemman 

som val av medicinsk eller kirurgisk behandling, osäkerheter kring sin fertilitet och 

möjligheter för hantering av smärtan fram till menopaus och för vissa resten av livet 

(Markovic et al., 2008). De behandlingar som finns tillgängliga kan ge viss lättnad på 

symtomen men inget bot. Vissa behandlingar uppleves av kvinnan ge förvärrade 

symtom, till exempel laparoskopier som ger ärr, sammanväxningar och ökad smärta 

(Markovic et al., 2008). Kirurgi ger många gånger tillfällig lättnad av symtom men 

kvinnorna upplever att sjukdomen kommer tillbaka vilket ger negativ psykisk och 

emotionell påverkan (Moradi et al., 2014). Då vissa kvinnor har en snabb progression i 

sjukdomen trots behandlingar, kan mer kirurgi krävas, vilket förvärrar den redan svåra 

situation kvinnor med endometrios upplever (Markovic et al., 2008). 

 

Många kvinnor känner sig begränsade av behandlingsalternativen då de ofta upplevs ha 

liten eller ingen effekt och i många fall följs av påtagliga biverkningar (Denny, 2009; 

Marcovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Kvinnorna känner sig även frustrerade och 

oroliga sig över vilken effekt det har på kroppen att äta medicinerna under en lång tid 

(Denny, 2009; Moradi et al., 2014). Det medför även svåra val för kvinnan då 

medicinska behandlingar förhindrar graviditet eller tar bort möjligheten att bli gravid 

och då kan en lättad av symtom innebära försenande eller förhindrande i att skaffa barn 

(Hudson et al., 2015). 

 

Det finns ingen säkerhet för hur länge kvinnan känner lättnad av symtomen eller om 



  
 

 18 

hon ens finner något som hjälper (Denny, 2009). De flesta kvinnor har ändå en positiv 

framtidstro, trots att de tror att framtiden skulle vara påverkad av sjukdomen (Denny, 

2009; Moradi et al., 2014). Kvinnorna hoppas på att ha bättre kontroll och hantering av 

sjukdomen då (Moradi, 2014). Mest hoppfulla är de unga kvinnorna som ännu inte 

otaliga gånger fått falska förhoppningar för att sedan återinsjukna igen. Någon ser fram 

emot menopaus i hopp om att symtomen då ska lätta. De upplever en blandning av hopp 

och realisation, då vetskapen finns att symtomen alltid kan komma tillbaka. Varken de 

mest radikala behandlingarna som hysterektomi eller när menopaus inträder kan ge 

någon säker förbättring. Kvinnorna har ändå en tro på att det medicinska systemet 

någon gång ska finna ett bot och de anser att forskning är lösningen (Denny, 2009). 

 

Det finns en oro bland kvinnorna inför framtiden kring sjukdomsprognos, behandling, 

eventuella försämringar och infertilitet. Men även för risken att föra vidare sjukdomen 

till sin dotter och oron över att inte kunna ta hand om sina barn på grund av sjukdomen 

(Moradi et al., 2014). 

7.4.4 Tvingas ta eget ansvar 

Flera kvinnor upplevde att endometrios var av litet intresse för sjukvården men av stor 

betydelse för de kvinnor som lever med sjukdomen (Denny, 2009). Då informationen 

om hur endometrios effektivt behandlas varierar är det svårt för kvinnan att hitta en 

behandling som fungerar för just henne (Ballard et al., 2006; Denny & Mann, 2008; 

Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Roonmaney & Kagee, 2015; Seear, 2009b). 

Många kvinnor söker sig därför till internet för att hitta information om alternativa 

behandlingar. Även själv-hjälpslitteratur, chattforum och olika stödgrupper för kvinnor 

med endometrios användes flitigt (Gillmour et al., 2008; Seear, 2009b). Då det saknas 

effektiva behandlingsmetoder uppmanar sjukvården kvinnorna att ta en aktiv roll i sin 

egen vård (Seear, 2009b). 

 

Genom att utveckla strategier för att hantera endometriosen blir kvinnorna över tid 

experter på sin sjukdom (Denny, 2009). Att ha kunskap om hur sjukdomen kan hanteras 

blir en vändpunkt för många kvinnor där de inte längre känner sig styrda av sin sjukdom 

utan lär sig att leva med den i någon form av sinnesro (Gilmour et al., 2008). Men att 

utveckla dessa strategier kräver mycket av kvinnan. Den information som finns på 

internet är inte alltid konsekvent och det tar tid att sätta sig in i vad den 
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innebär.  Kvinnorna upplever en press att hela tiden vara ’i tjänst’ för att hantera sin 

hälsa och undvika risker som förekommer. Vid ett misslyckande ifrågasätts deras moral 

av omgivningen och de upplever en känsla av att vara ignorant inför sin egen hälsa. De 

livsstilsförändringar som genomförs kräver disciplin och uppoffringar vilket påverkar 

kvinnans livsstil och relationer. Tid som lades ner på att söka information blir till ett 

arbete som i vissa fall blir ett större problem än den smärta som kvinnan upplever 

(Seear, 2009b). Dock upplever flertalet kvinnor att den livsstilsförändring som 

genomfördes inte leder till någon symtomlindring men flertalet är ändå positiva och 

upplever att förändringen medförde att de lärde känna sin kropp bättre samt blev 

starkare (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Seear, 2009b). I en studie använder 

sig kvinnorna även av känslofokuserade strategier för att hantera sin sjukdom, såsom 

acceptans, spiritualitet och religion (Roomaney & Kagee, 2015). 

 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

Ett rikt resultat framkom där fyra kategorier utformades: Att inte bli tagen på allvar, Att 

bli bekräftad, Att känna sig otillräcklig och Att känna sig begränsad. Resultatet 

präglades av en ständig kamp från kvinnans sida för att upprätthålla det liv hon är van 

vid att leva och kampen för att bli tagen på allvar inom sjukvården. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet sattes först till att beskriva upplevelser av att leva med endometrios men då 

resultatet blev rikare än vad som först förväntades ändrades syftet till att beskriva 

erfarenheter. Erfarenheter är ett bredare begrepp än upplevelser och kan därför bättre 

beskriva hur kvinnorna erfar sjukdomen och hur den påverkar deras liv.  

 

8.1.1 Litteratursökning 

Den slutgiltiga sökningen bestod endast av fritext-sökningar, detta efter att ha provat 

samma sökord som ämnesord då med resultat att träffar föll bort. Sökorden testades 

fram med hjälp av Karolinska Institutets Universitetsbiblioteks termer för “Upplevelser” 

och “Bemötande” i olika former (2013) samt efter sökord funna i andra artiklar. I 

sökningen användes endast AND, då sökningen upplevdes enklare och tydligare då. Ett 

alternativ som i efterhand diskuterades var att en kombinationssökning med OR kunde 
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ha gjorts för att minska ner på antalet slutgiltiga sökningar och då samlat fler relevanta 

träffar i samma sökning (Forsberg & Wengström, 2015). Samma sökningar, med 

samma sökord som i CINAHL och PubMed genomfördes även i PsycInfo men 

resulterade inte i några nya artiklar. Eftersom tre av de valda artiklar var av samma 

författare, med urval och datainsamling gjordes en kompletterande manuell sökning 

både efter referenslistor och på sökord (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gjordes 

för att finna ytterligare artiklar för att ge studien utökad bredd, men inga nya artiklar 

hittades. 

 

Vid kvalitetsgranskningen sattes en artikel till medelhög kvalitet, detta gjordes på grund 

av att studien var gjord på material från en tidigare större studie och det skiljde några år 

från datainsamlingen till publiceringen av artikeln (Forsberg & Wengström, 2015). Den 

var i övrigt av god kvalitet och belyste kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios. 

 

I sökningen sattes avgränsning till tio år och inklusionskriterier till kvalitativa artiklar 

som stödde syftet. Detta för att redan från början ringa in den senaste forskningen med 

fokus på att beskriva erfarenheter. Kvantitativa artiklar valdes därför bort redan i 

sökförfarandet. Då ämnet visat sig vara smalt och antal artiklar som passade syftet var 

begränsat anser vi att det förmodligen hade gynnat resultatet att utökat åldersspannet till 

15 år och även inkluderat kvantitativa artiklar. Detta kan ses som en svaghet i studien då 

ytterligare relevant forskning kunde inkluderats. 

 

8.1.2 Trovärdighetskriterier 

Studier från flera olika länder har inkluderats i studien, dock inkluderades flertalet 

studier från Storbritannien och Australien. Detta skulle kunna minska pålitligheten av 

studien, då olika länder har olika sjukvårdssystem och kvinnorna tar olika vägar genom 

vården vilket förmodligen påverkar deras upplevelse av vården (Polit & Beck, 2012). 

Studierna från Storbritannien och Australien inkluderar dock kvinnor med olika etniska 

och kulturella bakgrunder med olika socioekonomiska ställningar i samhället. Detta 

tillsammans med studier från Sydafrika och Nya Zeeland ger en stor variation på urvalet 

i studierna. Då samtliga studier har liknande mätmetoder och resultat trots att de 

deltagande kvinnorna har olika bakgrund och erfarenheter ökar trovärdigheten i studien 

samt även graden av överförbarhet (Polit & Beck, 2012).   
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Då ämnet är smalt och antalet relevanta artiklar utifrån syftet är begränsat inkluderades 

tre artiklar genomförda av Denny (Denny, 2009; Denny & Mann, 2007; Denny & 

Mann, 2008) som var gjorda på samma urval och datainsamling. Denny stod även med 

som medförfattare på en fjärde artikel (Hudson et al., 2015). Detta kan ses som en 

svaghet men då de fyra artiklarna har olika syften påverkas inte trovärdigheten i 

resultatet. Det skulle även kunna ses som en styrka då forskaren är väl insatt i ämnet. De 

fyra artiklarna belyser olika delar av upplevelsen av endometrios såsom upplevelsen av 

primärvården, osäkerhet kring sjukdomen, hur den påverkar relationen respektive 

sexlivet. Då kvalitativ forskning eftersträvar att belysa bredd och djup kring erfarenheter 

och upplevelser valdes att inkludera alla fyra artiklar då de berikar resultatet. 

 

Alla studier som inkluderades hade etiska godkännanden direkt i texten eller indirekt 

via tidskriften som studien publicerats i. Allt resultat som speglar studiens syfte har 

presenterats, både det som stödjer våra åsikter men även det som frångår våra åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2015). Detta för att belysa deltagarnas erfarenheter utan att 

förvränga verkligheten och därmed öka studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). 

 

8.1.3 Analys 

Eftersom en bred och djup kunskap erhölls kring studiernas resultat genomfördes 

kodning av resultatet på olika håll för att sedan diskutera och vidare analysera 

gemensamt. Den inledande enskilda kodningen resulterade i hög samstämmighet i den 

slutliga gemensamma kodningen, vilket stärker det slutgiltiga resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Att hitta heterogena kategorier där koderna inte passade in i flera 

kategorier upplevdes svårt. Här var det fördelaktigt att kodningen genomförts enskilt då 

de olika uppfattningarna av resultatet sedan diskuterades för att nå konsensus vilket 

stärkte den slutgiltiga kategorisering. Detta anses vara en form av triangulering (Forberg 

& Wengström, 2015). Kategorierna anses vara heterogena (Patton, 2002) och att de 

övergripande speglar situationen för kvinnor med endometrios.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

Huvudfyndet visar att alla aspekter av kvinnans livsvärld påverkas där hon får göra 

avkall på mycket såväl i sitt vardagsliv som framtidsdrömmar. Vidare framkom att både 
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sjukvården men även kvinnan och hennes omgivning har låg kunskap om sjukdomen 

vilket resulterar i att kvinnan känner sig misstrodd och att hennes symtom förminskas. 

Många kvinnor upplever det var svårt att avgöra vad som är normal och onormal 

smärta, de upplever även ett stigma att överhuvudtaget prata om sin menstruation och 

de smärtor som följer.  

 

Seear (2009a) bekräftar denna normalisering och stigmatisering som många kvinnor 

upplever kring sin menstruation. När kvinnor upplever att de inte är tillåtna att prata om 

sina besvär kring menstruation och i förlängningen en förmodad endometrios bekräftas 

illusionen av att menstruation och menstruationssmärtor är något privat som inte ska 

pratas om även om det påverkar hela hennes livsvärld (Dahlberg & Segeten, 2010). 

Genom rätt bemötande från sjukvårdens sida (Fossum, 2013) och en öppenhet inför 

kvinnan och hennes symtom skapas en förutsättning för kvinnan att delge sin livsvärld 

vilket medför att vårdpersonalen får möjlighet att möta hela människan (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

De fysiska symtom som kvinnor med endometrios upplever påverkar hela hennes 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Smärta, kraftiga blödningar, tarm- och 

blåsrubbningar kombinerat med ilska, ångest, trötthet och lättirritation gör att kvinnan 

inte kan delta i det liv hon normalt är en del av. Arbete och skola blir lidande till följd 

av ökad sjukfrånvaro, sociala relationer med vänner och familj minskas och intima 

relationer med en partner blir ansträngd. Det liv som kvinnan är van vid att leva 

påverkas kraftig och även hennes uppfattning om sig själv, sin identitet och självbild 

(Birkler, 2007). Då det är en sjukdom som påverkar kvinnans närmaste relationer 

betydligt är det är största vikt att se till hela kvinnans livsvärld för att kunna ge det stöd 

och hjälp hon behöver för att återställa balansen och livskraften i vardagen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Även den manliga partnerns livskvalitet påverkas när kvinnan lider av 

endometrios. Liksom kvinnan upplever mannen en sorg över att framtidsdrömmar går 

om intet och ifrågasätter sin identitet som man. Mannen upplever även en otillräcklighet 

i situationen och i sin förmåga att erbjuda kvinnan stöd. Flertalet män uttrycker en 

beundran inför sin partner som klarar av att leva med smärtan samtidigt som andra 

finner situationen övermäktig och relationen till kvinnan avslutas (Fernandez et al., 

2006). Det är viktigt att ha vetskap om hur kvinnans nära relationer påverkas för att 

möjliggöra stöd för båda parter.  
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Att leva med endometrios innebär olika former av lidande, vilket bör lindras eller där 

det går elimineras. De fysiska smärtor kvinnor med endometrios upplever leder till ett 

sjukdomslidande och då kvinnorna på grund av misstro och fördröjning av diagnos inte 

får den vård hon behöver uppstår ett onödigt lidande (Eriksson, 1994). Att leva med 

smärta innebär inte bara en fysisk erfarenhet utan resulterar i en totalt förändrad 

livsvärld (Birkler, 2007). Att inte kunna fortsätta sitt liv som förut, inte uppleva sig som 

en riktig kvinna och känna sig otillräcklig påverkar både hennes självkänsla och 

identitet, vilket skapar ett livslidande (Eriksson, 1994). Otillräckligheten och känslan av 

att inte vara riktig kvinna förstärks om kvinnan blir infertil och inte har möjlighet att 

fullfölja de drömmar hon har om en biologisk familj. Att samtidigt leva med den 

ständiga osäkerheten kring om smärtan någonsin kommer kunna lindras, tillsammans 

med osäkerheten kring om behandlingen ska lätta på symtomen eller förvärra dem tär på 

kvinnan. När kvinnan sedan inte blir tagen på allvar och hennes upplevelse av smärta 

förminskas av sjukvården uppstår även ett vårdlidande som för kvinnan upplevs som 

förolämpande och förödmjukande då hon är i behov av vård (Dahlberg & Segesten, 

2010). Detta är hjälpt genom att lyssna på kvinnan, se hennes livsvärld, respektera 

hennes upplevelse och göra allt för att hjälpa (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 

1994; Fossum, 2013). Något som kan ses som en självklarhet. 

 

Det ökade kravet på kvinnorna att sköta sin egen hälsa för att må bättre i sin sjukdom 

ökar pressen på kvinnorna och vid ett misslyckande leder detta till en känsla av 

moraliskt förfall och att inte kunna ta hand om sig själv. En konsekvens av kvinnans 

symtom och ökade krav på att sköta sin egen hälsa skulle kunna ses ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv där det skulle kunna leda till minskad produktivitet 

relaterat till ökade sjukskrivningar och i förlängningen även potentiellt ett ökat antal 

fattigpensionärer.  

 

Då det är en sjukdom där samma symtom finns hos befolkningen i stort i mildare form, 

kan det vid begränsad kunskap vara svårt att koppla samman symtomen till diagnosen. 

Det framgår att gynekologer direkt misstänker endometrios när kvinnorna presenterar 

symtomen, något allmänläkare och barnmorskor finner svårt vilket bekräftar att det 

handlar mycket om kunskapsbrist. Vidare betonas vikten av lyhördhet i mötet med 

dessa kvinnor (Grundström et al., 2016). Även Dahlberg och Segesten (2010) betonar 
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att både tillräcklig kunskap samt förmåga att se hur individen upplever sin situation 

krävs hos sjukvårdspersonal för att kunna erbjuda en optimal vård. Som vår studie 

bekräftar så är det oftast viktigare för patienten att bli lyssnad på och inte av att lidande 

faktiskt lindras (Eriksson, 1994). Ibland kan det räcka med information om hur andra 

upplever tillståndet och vad som är normalt (Grundström et al., 2016). Här spelar 

sjuksköterskan en stor roll i att ge information och stöd för att hjälpa kvinnan i hennes 

sjukdom, för att göra detta krävs förståelse för hur sjukdomen påverkar kvinnan i 

hennes livsvärld (Mao & Anasti, 2010).  

 

Då beskrivningar av endometrios har funnits i flera hundra år (Acién & Velasco, 2013; 

Knapp, 1999) känns frågan om varför kunskapen kring sjukdomen inte är större nu 

relevant. Hur ser kunskapen ut kring endometrios i världen och i Sverige? Inga 

kvalitativa svenska studier framkom under sökprocessen och spädde ytterligare på 

funderingen kring hur det ser ut i Sverige idag då endometrios flitigt har 

uppmärksammats i media de senaste åren. Socialstyrelsen (2016) menar att ett ökat 

behov av riktlinjer kring vården vid endometrios framkommit både från vårdpersonal 

och patienter. I en förstudie som genomförts av Socialstyrelsen framkom det att 

kunskapen kring tillståndet är låg hos sjukvårdspersonal och att för få remitteras till 

specialist. Till följd av detta har Socialstyrelsen fått i regeringsuppdrag att ta fram 

nationella riktlinjer för vård vid endometrios, som beräknas bli klara våren 2018. 

Tyngdpunkten kommer att ligga på frågeställningar där behovet av riktlinjer för 

vårdpersonalen är som störst (Socialstyrelsen, 2016). 

 

9 Slutsats 
 

Studiens resultat beskriver hur kvinnor med endometrios upplever att sjukdomen 

påverkar deras livsvärld samt hur bemötande från vårdpersonal påverkar deras 

uppfattning om sin sjukdom. Kvinnorna upplever en kunskapsbrist som leder till 

fördröjning i diagnos samt fortsatt normalisering av symtomen vilket förlänger det 

lidande hon upplever. En ökad kunskap kring endometrios både hos allmänheten och 

sjukvården krävs för att bryta stigmatiseringen som finns kring sjukdomen. Detta kan 

leda till ökad medvetenhet och öppenhet kring symtomen vilket i slutändan ökar 

förståelsen för den vård och det stöd som dessa kvinnor är i behov av.   
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Vi ser ett behov av att sjukvårdspersonal implementerar de kunskaper som förvärvas i 

utbildningen angående patientcentrerad vård. Det finns ett behov av att vårdpersonal blir 

medveten om hur bemötande påverkar patienten i dennes situation, samt vikten av att 

lyssna på patienten och bekräfta hennes i hennes livsvärld. Detta för att minska lidandet 

som dessa kvinnor upplever.  

 

10 Klinisk implikation 

Vår förhoppning är att detta arbete ska bidra till en ökad kunskap och förståelse hos 

sjukvårdspersonal för kvinnor som lider av endometrios påverkas både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Detta för att erbjuda dessa kvinnor en bättre vård som svarar mot deras 

behov.  

 

11 Förslag till vidare forskning 
 

Många tidigare studier belyser kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios 

däremot saknar vi någon svensk kvalitativ studie för att illustrera hur svenska kvinnor 

upplever bemötandet och kunskapen inom sjukvården. Detta för att som sjuksköterska 

på bästa sätt kunna bemöta dessa kvinnor samt ge en god omvårdnad.  
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SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete.  

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________  

Anvisningar:  

 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

Total bedömning av studiekvalitet:  

Hög Medelhög Låg  

1. Syfte  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Utgårstudienfrånenvälde nierad 

problemformulering/frågeställning?      

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  

2. Urval  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är urvalet relevant?  
    

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  
    

c) Är kontexten tydligt beskriven?  
    

d) Finns relevant etiskt resonemang?  
    

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  
    

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 5:1  

3. Datainsamling  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
    

b) Är datainsamlingen relevant?  
    

c) Råderdatamättnad?  
    

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen?      

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är analysen tydligt beskriven?  
    

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 
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datainsamlingsmetoden?  

c) Råderanalysmättnad?  
    

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

analysen?      

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  

5. Resultat  Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

a) Är resultatet logiskt?  
    

b) Är resultatet begripligt?  
    

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
    

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  
    

e) Genererashypotes/teori/modell?  
    

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  
    

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  
    

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):  

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser  

1. Syfte  

Fundera över:  

 vad målsättningen med studien var  

 varför det är viktigt  

 relevansen  

 om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/  

svara på frågeställningen.  

2. Urval  

Fundera över:  

 om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod  

 om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut  

 om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut  

 om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut  

 om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför  

 om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  

än informed consent och ethical approval  

 om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant  
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och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis 

tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera.  

3. Datainsamling  

Fundera över:  

 om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad  

 om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup  

intervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)  

 om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod  

 om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  

(t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  

var utfördes intervjun, hur många observationer etc)  

 om metoden modi erades under studiens gång  

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)  

 om insamlat datamaterial är tydliga  

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc)  

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 5:3  

 om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart)  

 om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.  

4. Analys  

Fundera över:  

 om analysprocessen är beskriven i detalj  

 om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats  

som eventuellt låg till grund för datainsamlingen  

 om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?  

 om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen  

 om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll,  

potentiell bias eller in ytande under analysprocessen  

 om analysmättnad råder (kan man hitta er teman baserat på redovisade citat?).  
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5. Resultat  

Fundera över:  

 om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen  

 om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller  

om resultaten bara är citat/dataredovisning  

 om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  

vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)  

 om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som  

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys  

 om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten  

 i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls  

 om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll,  

potentiell bias eller in ytande under analysprocessen  

 om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet  

eller andra användningsområden för resultaten.  

Referenser  

1.  

Bahtsevani C. In search of evidencebased practices: exploring factors in uencing evidencebased 
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2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och 

klinisk verk samhet. Studentlitteratur; 2006.  
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Artikelmatris 
 

Nummer Författare, 

år, land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

1 Ballard, K., 

Lowton, K. & 

Wright, J., 

2006. United 

Kingdom.  

Fertility and 

Sterility: 

What’s the 

delay? A 

qualitative 

study of 

women’s 

experiences of 

reaching a 

diagnosis of 

endometriosis.  

Att undersöka 

möjliga 

orsaker till 

fördröjd 

diagnostiserin

g av 

endometrios 

och undersöka 

vilken 

påverkan detta 

har på 

kvinnornas 

upplevelse av 

tillståndet.  

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de 

djupintervjuer 

med 28 kvinnor 

med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Latent 

innehållsanalys.  

Tre huvudteman 

framkom. 1; 

fördröjning av diagnos 

på ett individuellt plan. 

Där normalisering av 

symtom av kvinnorna 

själva samt deras familj 

bidrog. 2; fördröjning 

av diagnos på ett 

medicinskt plan. Där 

läkare förringar 

symtom samt 

diagnostik metoderna 

inte är adekvata. 3; 

påverkan av att få 

diagnosen edometrios. 

Hur kvinnans liv 

påverkas av att få en 

diagnos. 

Hög 

2 Denny, E., 

2009. United 

Kingdom. 

Qualitative 

Health 

Research: ”I 

Never Know 

From One Day 

to Another 

How I Will 

Feel”: Pain 

and 

Uncertainty in 

Women With 

Endometriosis

.  

Syftet är att 

utforska 

kvinnors 

erfarenhet av 

att leva med 

endomatrios i 

en prospektiv 

studie över ett 

år.  

Kvalitativ 

ansatts. 

Longitudinell 

studie med 

semistrukturera

de intervjuer. 30 

kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios 

deltog i första 

intervjun varav 

27 fullföljde 

hela studien. 

Intervjuerna 

kombinerades 

med dagböcker. 

Narrativ analys.   

Tre huvudteman 

framkom, alla med 

fokus på osäkerhet. 1; 

osäkerhet kring 

diagnos. Med försening 

av diagnos både på ett 

individuellt plan och ett 

medicinskt. 2; 

osäkerhet kring 

riktning av sjukdomen. 

Osäkerhet kring 

prognos av sjukdomen 

samt 

behandlingsalternativ. 

3; osäkerhet kring 

framtiden. Osäkerhet 

kring infertilitet, 

smärtlindring samt 

framgångsrika 

behandlingsalternativ.  

Hög 

3 Denny, E. & 

Mann, C. H., 

2007. United 

Kingdom. 

J Fam Plann 

Reprod Health 

Care: 

Endometriosis

-associated 

dyspareunia: 

the impact on 

women’s 

lives. 

Syftet är att 

förstå hur 

dyspareunia 

påverkar 

kvinnors liv.  

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med 27 (30) 

med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Narrativ analys.  

Tre huvudteman 

framkom. 1; 

erfarenheten av 

dyspareunia. Hur 

smärtan hanteras. 2; 

påverkan på 

självförtroendet. 

Känsla av 

otillräcklighet inför 

partnern. 3; påverkan 

på relationen. Hur 

avsaknad av samliv 

påverkar relationen 

samt hur samliv 

existerar trotts smärta.  

Hög 
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Nummer Författare, 

år, land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

4 Denny, E. & 

Mann, C.H, 

2008. United 

Kingdom. 

European 

Journal of 

Obstretics & 

Gynecology 

and 

Reproductive 

Biology: 

Endometriosis 

and the 

primery care 

consultation. 

Syftet är att 

utforska 

erfarenheten 

hos kvinnor 

med 

endometrios i 

primärvården.  

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med 30 kvinnor 

med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Narrativ analys. 

Tre huvudteman 

framkom. 1; 

fördröjning av diagnos. 

Uppmärksammar både 

fördröjning av diagnos 

trotts flertalet 

läkarkonsultationer. 2; 

bristande kunskap hos 

allmänläkare. 

Kvinnornas symtom 

negligeras samt 

bristande vilja att 

remittera till rätt läkare. 

3; attityder hos 

allmänläkare. 

Normaliserande av 

symtom, symtomen är 

en del av att vara 

kvinna.  

Hög. 

5 Gilmour, J. A., 

Huntington, 

A. & Wilson, 

H. V., 2008. 

Nya Zeeland. 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice: The 

impact of 

endometriosis 

on work and 

social 

participation.  

Syftet är att 

utforska 

kvinnors 

uppfattning 

om att leva 

med 

endometrios, 

effekterna på 

deras liv och 

strategier 

använda för att 

hantera 

sjukdomen. 

Kvalitativ 

ansatts. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

en stor 

öppningsfråga 

användes på 18 

kvinnor.  

Latent 

innehållsnalys. 

Tre huvudteman 

framkom. 1; avslöjande 

symtom. Symtom som 

är svåra att dölja 

påverkar kvinnas 

vardag. 2; avbrott i 

livet. Svårt att 

upprätthålla socialt- 

och arbetsliv beroende 

på symtomen. 3; nytt 

liv uppstår. Genom att 

lära sig hantera 

sjukdomen, både 

genom hälsosammare 

livsstil samt 

alternativmedicin, får 

kvinnorna sitt liv 

tillbaka.  

Hög. 

6 Hudson, N., 

Culley, L., 

Law, C., 

Mitchell, H., 

Denny, E. & 

Raine-

Flenning, N., 

2015. United 

Kingdom. 

Sociology of 

Health & 

Illness: ”We 

need to change 

the mission 

statment of the 

marrige”: 

biographical 

disruptions, 

appraisals and 

revisions 

among 

couples living 

with 

endometriosis.  

Syftet är att 

utforska 

påverkan av 

endometrios 

på kvinnor och 

deras manliga 

partners. 

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de 

djupintervjuer 

med 22 par. 

Latent 

innehållsanalys 

och dyadisk 

analys.  

Två huvudteman med, 

ett med fyra subteman. 

1; uppgörelsen med sin 

identitet samt 

skapandet av en ny. 

Omvärdering av 

tidigare mål i livet samt 

skapandet av nya mål. 

2; utvärdering och 

förändring tillsammans 

av relationen. 

Omvärdering, 

prioritering och 

förhandling av nya mål 

i relationen.    

Hög. 

7 Markovic, M., 

Manderson, L. 

& Warren, N., 

2008.  

Australien. 

healt: An 

Interdisciplina

ry Journal for 

the Social 

Study of 

Health, Illnes 

and Medicine: 

Syfte är att 

berika vår 

förståelse 

förhållandet 

mellan 

patientens 

socio-

Kvalitativ 

ansatts. 

Djupintervjuer 

med 30 kvinnor. 

Analys med 

GT-ansats.   

Två huvudteman 

framkom. 1; 

uthärdande. Härda ut 

symtomen då dessa 

normaliseras, både av 

kvinnan, hennes 

omgivning samt läkare. 

Medel. 

(datainsam

ling 2004-

2005, del 

av stor 

studie,publ

icerad 
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Endurance and 

Contest: 

women’s 

narratives of 

endometriosis.  

demografiska 

bakgrund och 

hälsorelaterad

e fenomen. 

2; kamp. Kampen om 

att bli tagen på allvar 

av sjukvården. Att få 

en adekvat behandling 

samt diagnos.  

2008. 

Nummer Författare, 

år, land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

9 Roomaney, R. 

& Kagee, A., 

2015. 

Sydafrika. 

Journal of 

Health 

Psychology: 

Coping 

strategies 

employed by 

women with 

endometriosis 

in a public 

helath-care 

setting.  

Syftet är 

utforska 

hanteringsstrat

egier hos 

kvinnor med 

endometrios.  

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med 16 kvinnor. 

Latent 

innehållsanalys.   

Två huvudteman 

framkom, båda med 

subteman. 1; 

problemfokuserade 

strategier. Här beskrivs 

hur kvinnans liv 

påverkas fysisk, 

gällande t.ex. arbete 

och sociala 

engagemang. 2; 

känslofokuserade 

strategier. Här beskriv 

inställning till 

sjukdomen samt 

accepterande av 

densamma.  

Hög. 

10 Seear, K., 

2009. 

Australien. 

Health 

Sociology 

Review: The 

Third Shift: 

Health, work 

and expertise 

among women 

with 

endometriosis. 

Syftet är att 

utforska 

erfarenheten 

hos kvinnor 

med 

endometrios. 

Kvalitativ 

ansatts. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med 20 kvinnor. 

Latent 

innehållsanalys.  

Beskriver det hårda 

arbetet kring att leva 

med en kronisk 

sjukdom samt positiva 

och negativa aspekter 

med att vara en 

expertpatient.  

Hög. 
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Bilaga F 

 
Exempel ur analystabell 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… they perceived this as an 

extreme of normality, considering 

themselves to be “unlucky” rather 

than ill. (1) 
 

Uppfattar sig ha 

otur  

Otur Osäkerhet kring 

vad som är 

normalt 
 

Att inte bli 

tagen på allvar 

The women … drew primarily on 

the basis of their friends and family 

to learn about menstruation … 

came to understand that some 

accomodation of period pain was 

normal. (7) 
 

Förstå att viss 

menstruationssmä

rta är normalt 
 

Normalisering  

 

Yet very often the pain was passed 

of by their doctors as merely 

womens problems. (2) 
 

Smärtan avfärdas 

som 

kvinnoproblem 
 

Avfärdning Upplevelsen av att 

inte bli tagen på 

allvar i sjukvården 
 

… health care professionals who 

did not want to listen to their 

concerns, had no time to answer 

their questions, and told them that 

the symtoms they experienced were 

‘normal’ and ‘not serious’. (8) 
 

Sjukvårdspersonal 

ville inte lyssna, 

svara på frågor 

och sa att deras 

symtom var 

normala och inte 

allvarliga 
 

Avvisning 
 

  
  

  

 

When women were eventually 

diagnosed as having endometriosis 

many felt vindication for their 

persistance in trying to get diagnose 

and treatment. (4) 
 

Känsla av 

rättfärdigande av 

uthållighet i 

kampen om 

diagnos 
 

Rättfärdigande Upplevelsen av att 

få en diagnos 

Att bli 

bekräftad 

Having a medical label, therefore, 

confirmed the genuineness of the 

symtoms and legitimized the 

women’s inability to perform to 

their full capacity, providing the 

sanction required for social support. 

(1) 
 

Att få en 

medicinsk etikett 

bekräftade att 

symtomen var 

genuina och 

rättfärdigade att 

inte behöva 

prestera på topp 

och få socialt stöd 
 

Bekräftelse  
 

...when asked specifically about the 

effect on their relationship a 

number om women spoke of the 

tensions and arguments caused by 

the lack of sexual relations… (3) 
 

Anspänning och 

gräl på grund av 

bristande sexliv 
 

Anspänningar Påverkan på 

parrelationen 
 

Att känna sig 

otillräcklig 
Gendered expactations about 

femininity and sex within 

hetrosexual relationship were 

particular evident in women’s 

accounts and influenced their 

experience of disruption. (6) 
 

Könsrelaterade 

förväntningar på 

femininitet och 

sex påverkade 

kvinnans 

upplevelse av 

avbrott 
 

Förväntningar  
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Several had suggested to thier 

partners that they should leave them 

in case they could not have 

children. (6) 
 

Låta partnern 

lämna relationen 

vid barnlöshet 

Otillräcklighet Osäkerhet kring 

framtida 

infertilitet 

Some women reported negative 

impacts on self-confidence because 

of, not being able to have a child or 

have more children… (8) 
 

Negativ inverkan 

på  självkänslan 

relaterat till att 

inte kunna få barn 

eller att inte 

kunna få fler barn 
 

Självkänsla  

..she could not take meeting 

minutes because gstrointestinal 

probems meant she needed to go to 

the toilet frequently and, at times, 

urgently. (5) 
 

Kunde inte ta 

möten på grund 

av magproblem 
 

Begränsningar Begränsningar i 

arbetslivet 
 

Att känna sig 

begränsad 

Having endometriosis led them to 

take time off, choose part-time 

work, made them less productive, 

whilst some had to give up their 

favorit job or lost the chance of 

promotion. (8) 
 

Att ha 

endometrios hade 

lett till att ta 

ledigt, ta 

deltidsjobb eller 

ge upp sitt 

drömjobb. 
 

Sjukskrivning  

Most women reported a reduction 

in social activity, and opted to stay 

home, and missed events because of 

severe symtoms especilly pain, 

bleeding and fatigue. (8) 
 

Stannar hemma 

på grund av 

smärta, blödning 

och trötthet 

Isolering Begränsningar i 

det sociala livet 
 

Endometriosis prevented many 

women from meeting friends and 

family, participating in classes and 

hobbies and taking part in physical 

activity and sports. (6) 
 

Endometrios 

hindrar kvinnan 

att delta i sociala 

aktiviteter samt 

träffa familj och 

vänner 
 

Hinder  

Because of persistant pelvic pain, 

she had further surgery … leaving 

scar tisue and persistant pain. (7) 
 

Ytterligare kirurgi 

resulterade i 

ärrbildning och 

konstant smärta 

Behandling Ineffektiv 

behandling 

A number of hormonal treatments 

are commonly used for 

endometriosis, but have severe side 

effects that affect the appearance of 

the body, such as weight gain, 

hirsuitism, and menopausal 

changes. (2) 
 

Hormonella 

behandlingar som 

vanligtvis 

används medför 

fysiska 

förändringar 
 

Biverkningar  

Many of them [women] became 

involved in stategies of self 

management on the basis of the 

information the had aquired through 

support groups and self-help 

litterature. (10) 
 

Började utföra 

egenvård utefter 

egen inhämtad 

information 

Egenvård Tvingas ta eget 

ansvar 

 


