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Abstrakt 

 

Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som kan medföra svåra symptom såsom 

bäckensmärta, samlagssmärta, utmattning och infertilitet. Symptomen inverkar ofta negativt på 

livskvaliteten och påverkar många aspekter av livet. Trots en prevalens på omkring 10% kallas 

endometrios ibland för den dolda sjukdomen då kunskap om sjukdomen och dess effekter på 

kvinnors liv länge har varit låg.  
 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
 

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie i syfte att ge inblick i rådande 

kunskapsläge genom att sammanställa befintlig forskning. 11 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats analyserades genom induktiv innehållsanalys.  
 

Resultat: Analysen resulterade i 3 huvudkategorier: att kämpa för att bli tagen på allvar, att 

uppleva lidande och att bli begränsad i livet. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios 

var förknippade med känslor av att inte bli bekräftad, psykisk och känslomässig smärta, 

förändrade levnadsförhållanden och behov av att ta kontroll över sina liv.  
 

Slutsats: Studien visar att kvinnor med endometrios upplever omfattande lidande som påverkar 

många aspekter av livet vilket stärks av tidigare forskning. För att de ska kunna erbjudas fullgod 

vård föreslås ett livsvärldsperspektiv i vården där kvinnornas unika upplevelser av att leva med 

endometrios är i fokus.    
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1. INLEDNING 

Vårt intresse för endometrios väcktes under hösten 2015 då sjukdomen och dess konsekvenser för 

drabbade kvinnor uppmärksammades stort i media. Vi blev båda berörda av kvinnors upplevelser 

av ett omfattande lidande och av att inte få adekvat stöd från sjukvårdspersonal, samtidigt som vi 

identifierade kunskapsbrister rörande sjukdomen hos oss själva och hos vårdpersonal omkring 

oss. Med en fördjupad förståelse för endometrios och dess påverkan på drabbade kvinnors liv och 

välbefinnande hoppas vi kunna bidra till att förbättra bemötandet och omvårdnaden för dessa 

kvinnor.  

 

2. BAKGRUND  

2.1 Prevalens  

Ungefär 10 % av alla kvinnor i fertil ålder beräknas lida av endometrios, och bland kvinnor som 

lider av infertilitet uppgår prevalensen till cirka 30-40%. I Sverige innebär detta att ungefär 200 

000 kvinnor har endometrios. Globalt sett rör det sig om cirka 90 miljoner drabbade personer, 

vilket gör förekomsten av endometrios jämförbar med HIV eller cancer (Blomberg, 2008a). Trots 

detta kallas endometrios ibland för den dolda eller glömda sjukdomen (Blomberg, 2008a; Bruse, 

2008).  

 

Inom modern medicinsk vetenskap har endometrios länge varit så gott som okänd. I stora 

medicinska standardverk från 1900-talets andra hälft såsom Encyclopedia of Medical History 

från 1985 och The Cambridge World History of Human Disease från 1993 omnämns endometrios 

inte över huvud taget (Bruse, 2008).  

I Sverige har nationella riktlinjer för att möta, diagnostisera och behandla människor med 

endometrios länge saknats. Socialstyrelsen har nyligen påbörjat arbetet med att utforma sådana 

riktlinjer men de är ännu inte klara (Regeringskansliet, 2016).  

 

2.2 Patofysiologi och patogenes 

Endometrios innebär att endometriet, det vill säga livmoderslemhinnan, som normalt finns i 

livmoderhålan växer även på andra platser i kroppen. Vanligast är i eller på bukhinnan och i 

äggstockarna, men endometrios har även påvisats i alla vävnader och organ utom mjälten 

(Olovsson, 2015).  

 

Patogenesen bakom endometrios är inte helt klarlagd, men sjukdomen uppstår mest troligt genom 

att fragment av endometriet kommer ut i bukhålan via äggledarna, så kallad retrograd 
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menstruation. Retrograd menstruation förekommer hos de flesta kvinnor, men hos de som 

utvecklar endometrios tros immunförsvaret inte förmå oskadliggöra fragmenten av endometriet 

helt, som då fäster på nya ytor och växer till (Olovsson, 2015). Immunförsvaret blir hyperaktivt 

av försöken att oskadliggöra de främmande fragmenten, vilket orsakar en akut inflammatorisk 

process och kraftiga smärtor varje gång kvinnan får menstruation. När kroppen inte lyckas 

förstöra dessa cellfragment kapslas de in av bindväv varpå endometriecellerna istället växer in i 

vävnaden de fäst på och orsakar djupa lesioner eller cystor på äggstockarna (Bergqvist, 2007). 

Lesionerna ger upphov till fibrosbildning som ofta griper in i organ och kan deformera dem, 

exempelvis kan uretärer och rektum dras ur normalläge och påverka dess funktion (Olovsson, 

2015).  

 

Endometrios debuterar ofta i tonåren och går igenom olika stadier med olika slags symptom. 

Flera stadier kan också yttra sig samtidigt. När sjukdomen når de svårare stadierna har 

inflammationen orsakat en utpräglad ärrbildning med sammanväxningar. Ofta har då samtliga 

bäckenorgan sammanfogats till en hård bindvävskaka. Endometrios läker ytterst sällan ut 

spontant under kvinnans fertila period i livet och fibrosbildningen kan ge fortsatta symptom även 

efter kvinnan nått menopaus (Bergqvist, 2007). De stadier som sjukdomen delas in i avspeglar 

dock inte svårighetsgraden på smärtan eller infertilitetsproblemen som endometrios kan orsaka 

(Dunselman, Vermeulen, Becker, Calhaz-Jorge, D’Hooghe, De Bie, Heikinheimo, Horne, Kiesel, 

Nap, Prentice, Saridogan, Soriano & Nelen, 2014). 

 

2.3 Symptom 

Det mest uttalade symptomet hos kvinnor med endometrios är smärta. Smärtan kan förekomma i 

olika former, såsom kraftiga menstruationssmärtor, samlagssmärtor, kronisk bäckensmärta, 

obehag och smärta vid miktion samt smärta vid defekation. Andra vanliga symptom är kronisk 

trötthet och infertilitet. En mindre andel kvinnor är dock mestadels symptomfria (Kennedy, 

Bergqvist, Chapron, D’Hooghe, Dunselman, Hummelshoj, Prentice & Saridogan, 2005).  

 

2.4 Diagnos 

Endometrios bör alltid finnas i åtanke då en kvinna söker vård för buksmärtor (Holmberg, 2008). 

Enligt riktlinjer från the European Society of Human Reproduction and Embryologi (ESHRE) är 

det dock svårt att diagnostisera endometrios enbart baserat på symptom. Symptombilden varierar 
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ofta mycket mellan olika individer, och kan likna de vid andra tillstånd såsom IBS och 

bäckeninflammation (Kennedy et al., 2005). 

Vid misstanke om endometrios bör därför en sammanvägning göras av sjukdomshistoria, 

symptom och kliniska tecken. Klinisk bekräftelse av diagnosen kan dock enbart göras genom 

undersökning av vävnadsprover insamlade genom laparaskopi (Dunselman et al., 2014). 

 

Som ett resultat av svårigheter att diagnostisera endometrios ses ofta en fördröjning av diagnos 

(Kennedy et al., 2005). Ofta rör det sig om en fördröjning på mer än tio år från symptomdebut 

tills dess att diagnos ställs (Olovsson, 2015). Fördröjningen innebär att kvinnor under lång tid 

förblir ovetande om orsaken till sina besvär, och många förblir troligen också odiagnostiserade 

(Blomberg, 2008a).  

 

2.5 Behandling 

Endometrios är en kronisk sjukdom och effekten av given behandling är mycket individuell. 

Somliga förblir symptomfria i tiotals år, medan andra drabbas av recidiv inom några månader 

(Blomberg, 2008b). Medicinsk behandling av endometriosrelaterad smärta består av analgetika 

och/eller hormonbehandling. Endometrioshärdarna kan även avlägsnas kirurgiskt. För 

endometriosrelaterad infertilitet är den enda bevisat effektiva behandlingen provrörsbefruktning 

(Bergqvist, 2007).  

 

2.6 Sjukdomens påverkan på livet    

Flera studier visar att endometrios på ett betydande sätt påverkar livskvaliteten negativt för de 

drabbade kvinnorna (Lövkvist, Boström, Edlund och Olovsson, 2015; De Graaff, D'Hooghe, 

Dunselman, Dirksen, Hummelshoj & Simoens, 2013; Nnoaham, Hummelshoj, Webster, 

D'Hooghe, De Cicco Nardone, Jenkinson, Kennedy, Zondervan, 2011). I Lövkvist et al.’s (2015) 

studie av 431 svenska kvinnor med endometrios upplevde deltagarna betydligt lägre livskvalitet 

än friska kvinnor i samma ålder, särskilt gällande vitalitet och generell hälsa. Livskvaliteten var 

lägst hos kvinnor under 30 års ålder. Studien av De Graaff et al. (2013) där 931 

endometriosdrabbade kvinnor från 10 olika länder deltog, visade också att kvinnor lider av 

symptom som påverkar deras livskvalitet negativt även efter att de genomgått flera behandlingar.  

 

Enligt Lövkvist et al. (2015) innebär sjukdomen en påtaglig påverkan på det dagliga livet både 

gällande fysiska och psykiska begränsningar. Endometrios medför ofta symptom som har negativ 
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inverkan på relationer, arbete, motion, aptit, sömn, hushållssysslor, sexliv och sociala aktiviteter 

(Fourquet, Gao, Zavala, Orengo, Abac, Ruiz, Laboy & Flores, 2010). 

 

Hälften av deltagarna i studien av De Graaff et al. (2013) uppgav att deras relationer påverkats 

negativt av deras endometrios. En majoritet av dem hade stora problem i relationen med sin 

partner och vissa uppgav att sjukdomen orsakat deras skilsmässa.  I Lövkvist et al.´s (2015) 

studie hade hälften av deltagarna någon gång undvikit sexuella relationer, främst på grund av 

smärta vid samlag. Omkring hälften av alla deltagarna i studierna av Sepulcri och Amaral (2009) 

och Lövkvist et al. (2015) uppgav också svårigheteter att bli gravid. Endometrios kan även 

medföra en ökad risk för depression, oro och ångest (Sepulcri & Amaral, 2009). 

 

Flertalet studier påvisar också en negativ påverkan på arbetslivet för många kvinnor med 

endometrios (Nnoaham et al., 2011; Fourquet et al., 2010; Lövkvist et al., 2015). Flera dagars 

frånvaro per månad och en reducerad effektivitet upplevdes påverka kvinnornas arbetsliv och 

karriär negativt. Det var vanligt att kvinnorna behövde gå ner i tid eller byta jobb, och vissa 

kunde inte arbeta alls (Nnoaham et al., 2011; Fourquet et al., 2010; Lövkvist et al., 2015). 

 

Av de 108 deltagande kvinnorna i Fourquet et al.’s (2010) studie hade 65% inte misstänkt 

endometrios som orsak till sina symptom före de fick sin diagnos och många aldrig ens hört talas 

om sjukdomen. De som hade hört talas om endometrios hade gjort det via en vän eller 

familjemedlem. Många fick konsultera fem eller fler läkare innan de fick sin diagnos. I Lövkvist 

et al.’s (2015) studie uttryckte många kvinnor frustration och besvikelse över mötet med 

sjukvården och dess personal och ca 40 % upplevde att sjukvården var oförmögen att hjälpa dem 

med deras sjukdom.  

 

2.7 Begreppsdefinition vårdpersonal 

Genomgående i arbetet används begreppet vårdpersonal för att beskriva läkare, sjuksköterskor 

och andra discipliner som kvinnorna möter i den direkta vården.  

 

2.8 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgörs av livsvärldsteorin som har sitt ursprung inom 

fenomenologisk filosofi. Livsvärldsteorin beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som en 

filosofisk grundbult inom vårdvetenskapen. Livsvärlden kan beskrivas som världen så som den 
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upplevs och erfars av människor ur ett första person-perspektiv. Livsvärlden är den naturliga, 

oreflekterade vardagsvärlden som människan i vanliga fall tar för given och inte ifrågasätter 

(Birkler, 2007). Människor upplever många företeelser i världen på samma sätt, men var och en 

har också individuella sätt att förklara, förstå och tolka världen som är unika och personliga. Två 

människor kan befinna sig i samma miljö och ändå uppleva situationen på helt olika vis. Hur de 

uppfattar miljön beror på vilka erfarenheter de har sedan tidigare och vilken mening och innebörd 

de tolkar in i situationen (Ekebergh, 2015).  

Livsvärlden påverkas inte bara av vad människan genom sina sinnen förnimmer av världen, utan 

präglas också i hög grad av människans existentiella situation. Detta innebär att livsvärlden inte 

är beständig utan är i ständig förändring utifrån vilken mening och betydelse den får av 

människan som upplever den. Beroende på om man är till exempel frisk eller sjuk, gammal eller 

ung och så vidare kommer världen att uppfattas olika. Att drabbas av sjukdom och att bli patient 

innebär att världen såsom den framstår för den enskilda individen på betydande sätt förändras 

(Birkler, 2007).  

 

Ett centralt begrepp inom livsvärldsteorin är levd kropp som används för att beskriva synen på 

kroppen som mer än biologiska funktioner. Människan “är” sin levda kropp, vilket innebär att 

kroppen inte bara är en fysisk tingest som vi ”har”, utan ett subjekt genom vilken vi lever och 

erfar världen. Kroppen är livsvärldens medelpunkt; det är genom den vi minns, erfar, upplever, 

tänker, känner och interagerar med andra människor. Genom den levda kroppen får människan 

tillgång till världen. Vid en kroppslig förändring orsakad av exempelvis långvarig sjukdom 

kommer inte bara den drabbade kroppsdelen att påverkas, utan lidandet kommer på ett eller annat 

sätt påverka hela livet och tillvaron. En förändring i kroppen får alltså till följd att själva 

tillgången till livet och världen förändras (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Ur ett livsvärldsperspektiv är det patienten som är expert på sig själv och sin upplevelse. 

Sjukvårdspersonal kan besitta generell kunskap kring hur det är att leva med en viss sjukdom, 

men det är bara patienten själv som vet hur sjukdomen påverkar just henne eller honom. Genom 

att fokusera på patientens livsvärld kan sjukvårdspersonal få förståelse för hur den unika 

patienten upplever och påverkas av sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Ett vårdande som utgår från livsvärlden och den levda kroppen innebär att uppmärksamhet läggs 

vid hur sjukdom, hälsa, lidande och vårdande uppfattas av den unika patienten, samt vid hur detta 

upplevs påverka livet och vardagen. Då patienten ses som den främste experten på sin sjukdom 
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och livssituation handlar vårdandet om att försöka bekräfta patientens livsvärld och de 

upplevelser, erfarenheter och känslor som denna rymmer. Det är därför viktigt att vårdpersonal är 

öppen för den unika patientens upplevelser och erfarenheter och lyssnar till dennes berättelse 

(Ekebergh, 2015).  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Endometrios ger en rad olika symptom där smärta är det mest framträdande. För många kvinnor 

leder endometrios även till infertilitet och kronisk trötthet. De behandlingar som finns för 

sjukdomen är endast lindrande och inte botande. Trots att endometrios drabbar omkring 10 % av 

alla kvinnor i fertil ålder saknas det i Sverige nationella riktlinjer för vård och bemötande av 

dessa kvinnor. Det är vanligt att kvinnor upplever frustration och besvikelse i mötet med 

sjukvårdspersonal och många upplever att vården är oförmögen att hjälpa dem. 

 

Tidigare forskning visar att kvinnor med endometrios skattar sin livskvalitet som låg och att 

sjukdomen inverkar negativt på kvinnors sociala liv, arbetsliv, motion, samt fysiska och psykiska 

mående. Endometrios är ofta förknippat med kraftiga smärtor vid menstruation och samlag vilket 

kan leda till försvårade möjligheter att leva i en relation med en livspartner och att vara sexuellt 

aktiv, samt kan orsaka ett mångårigt lidande. 

 

Genom en ökad kunskap och medvetenhet om kvinnors egna upplevelser av att leva med 

endometrios kan en djupare förståelse erhållas för hur livsvärlden påverkas för de drabbade 

kvinnorna. En insikt i vilken betydelse sjukdomen har för kvinnors liv är viktigt för att kunna 

erbjuda ett holistiskt bemötande och fullgott stöd för kvinnor med endometrios.  

 

4. SYFTE 

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

 

5. METOD 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare bearbetat 

material i form av vetenskapliga artiklar systematiskt valdes ut, kvalitetsgranskades och 

analyserades. Detta resulterade i en sammanfattande översikt av aktuell och tillgänglig forskning 

inom valt problemområde (Friberg, 2006). 
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5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterier valdes orginalartiklar på engelska och svenska publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter mellan år 2001 och 2016. Artiklar med medicinsk inriktning eller fokus 

på upplevelser hos vårdpersonal exkluderades då dessa aspekter inte var relevanta för studiens 

syfte.  

 

5.3 Datainsamling 

Litteratursökningar genomfördes i de elektroniska databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. 

Cinahl och PubMed valdes på grund av att de är breda databaser som täcker 

omvårdnadsforskning och PsycInfo valdes för att det är en bred databas som täcker psykologisk 

forskning inom bland annat omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Sökorden valdes med utgångspunkt i studiens syfte. Då studien syftar till att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med endometrios valdes sökord relaterat till endometrios och upplevelser. 

För att finna lämpliga sökord gjordes en sammanställning där synonymer och tänkbara 

motsvarigheter till “upplevelser” listades. Då en direkt översättning av upplevelser inte finns som 

ämnesord i någon av de valda databaserna, valdes ämnesord som var relaterade till detta med 

hjälp av Karolinska Institutets biblioteks sammanställning av termer för sökning kring 

upplevelser och bemötande i PubMed och Cinahl (Karolinska institutet, 2013).  Detta genererade 

ett 20-tal olika ämnesord relaterade till upplevelser, samt fem fritextord.  

För att få en uppfattning om vilka sökord som gav relevanta träffar inleddes litteratursökningen 

med provsökningar av ämnesord, fritextsökningar och frassökningar i samtliga databaser. För att 

kombinera olika sökord användes de boolska operatorerna “OR” och “AND” , som kan användas 

för att bredda eller begränsa sökningar (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Provsökningarna visade att bredast resultat erhölls när endometriosis som fritextsökning 

kombinerades med endometriosis som ämnesord genom den boolska operatorn “OR”. Denna 

sökning kombinerades sedan med provsökningar av var och en av de olika upplevelse- termerna 

genom den boolska operatorn “AND”, i syfte att få en uppfattning om vilka av de upplevelse-

relaterade söktermerna som gav relevanta träffar då de kombinerades med endometriosis. 

Provsökningarna visade att de ämnesord som gav högst relevans var life experiences och quality 

of life i PubMed, support psychosocial och quality of life i Cinahl samt coping behavior, quality 
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of life och life experiences i PsycInfo. Dessa ämnesord valdes därför till de slutgiltiga 

sökningarna.  

 

För att inte gå miste om den senaste forskningen som inte hade hunnit indexeras i ämnesord 

kombinerades ämnesordsökningarna med fritextsökningar genom den boolska operatorn “OR”. 

De ord som användes för fritextsökning var experience, quality of life, coping, psychosocial 

factors, support och qualitative genom den boolska operatorn “OR”. Experience trunkerades 

genom att sista e:t i ordet byttes ut mot en asterisk. Trunkeringen gjordes för att möjliggöra 

träffar som innehåller alla böjningsformer av ordet (Friberg, 2006). Slutligen genomfördes en 

sekundärsökning, vilket enligt Friberg (2006) är en söktekniksmetod som bör tillämpas vid all 

litteratursökning. Sekundärsökningen utfördes genom att referenslistor i funna studier studerades 

i syfte att se om fler intressanta artiklar kunde finnas, eller om de innehöll nya uppslag på 

ämnesord att söka på. Sekundärsökningen resulterade dock inte i några fler artiklar. Sökresultatet 

kan ses i bilaga 1, söktabeller. Samtliga artiklar från PsycInfo som valdes ut var dubletter från 

sökningarna i PubMed och Cinahl och redovisas därför ej i söktabell. 

 

5.4 Urval  

Inledningsvis lästes samtliga titlar från sökresultatens artiklar. Av de artiklar som utifrån titeln 

bedömdes vara relevanta för studiens syfte lästes även abstrakts. De artiklar vars abstrakts inte 

motsvarade studiens syfte exkluderades. Slutligen lästes de artiklar vars abstrakts var relevant för 

studiens syfte i fulltext, vilket var 21 stycken. Av dessa 21 föll två bort då de hade andra 

perspektiv än det för studien valda patientperspektivet. Ytterligare två artiklar exkluderades då de 

var kvantitativa, detta eftersom det i enlighet med studiens syfte efterfrågades subjektiva aspekter 

av kvinnors upplevelser och endast artiklar med kvalitativ metod inkluderades. Vidare till 

kvalitetsgranskning gick 17 artiklar. 

 

5.5 Kvalitetsgranskning 

Utvalda artiklar granskades utifrån en mall för kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ 

forskningsmetodik (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Varje 

artikel granskades först enskilt för att sedan diskuteras gemensamt då slutgiltig bedömning 

fastslogs. Bedömningen innebar bland annat granskning av syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat. Samtliga artiklar granskades utefter sitt etiska resonemang, forskarens förförståelse, 

tydlighet i beskrivningar samt överförbarhet. Granskningen mynnade ut i en samlad bedömning 

av artiklarnas kvalitet där betyget låg, medel eller hög kunde erhållas. 11 artiklar bedömdes ha 
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medel eller hög kvalitet och inkluderas i denna studie och sex artiklar föll bort på grund av låg 

kvalitet.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

God etik är grundläggande inom all form av vetenskaplig forskning. Plagiat eller förvrängning av 

data får inte förekomma. Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras gällande urval och 

presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Under granskningen av utvalda artiklar 

till denna litteraturstudie konstaterades att alla har fått tillstånd från en etisk kommitté. För att 

sträva efter att inte låta egen förförståelse eller åsikter påverka urval och resultat valdes inga 

artiklar eller resultatdelar bort baserat på smak, tycke eller tidigare kunskap inom området utan 

allt med relevans för litteraturstudiens syfte inkluderades. Presentation av resultat har inte varit 

selektivt utan även innefattat resultat som inte stämt överens med litteraturstudiens 

problemformulering (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

5.7 Analys  

Analysprocessen inspirerades av Friberg (2006) som menar att analysarbetet innebär att 

identifiera övergripande områden genom att söka efter likheter och skillnader i materialet. 

Analysen genomfördes som en induktiv innehållsanalys. En induktiv ansats användes för 

analysen vilket innebar att kategorierna inte var bestämda i förväg utan växte fram utifrån 

innehållet i texterna. 

 

Först lästes artiklarna igenom ett flertal gånger i syfte att få en helhetsbild av materialet. För att 

förtydliga och få en överblick över varje artikels syfte, metod, resultat och kvalitet skapades en 

artikelmatris, se bilaga 2. Av varje studie gjordes också en skriftlig sammanfattning som utgjorde 

stöd i analysarbetet. Därefter genomsöktes materialet efter likheter och skillnader i studiernas 

resultat och meningsbärande enheter som motsvarade studiens syfte urskiljdes. Genomläsning 

och urskiljandet av meningsbärande enheter gjordes enskilt, och resultaten av detta jämfördes och 

diskuterades sedan med utgångspunkt i studiens syfte. Enheterna översattes till svenska, 

jämfördes med varandra och kondenserades till koder. Koderna numrerades utifrån artikelnumren 

och sorterades utifrån de likheter och skillnader som identifierats. De koder som hade liknande 

innehåll sorterades under lämpliga rubriker, vilket resulterade i tre huvudkategorier och fyra 

underkategorier.  
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       Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Under- 

kategori 

Kategori 

For women, the pain and 

other symptoms were severe 

and worrying, and had 

perhaps caused disruption to 

their social relationships. Yet 

very often the pain was 

passed off by their doctor as 

merely “women’s problems,” 

which therefore warranted no 

further investigation, or as 

normal menstruation pain, 

and therefore was to be 

expected. (Artikel 10) 

För kvinnorna var smärtorna 

och de andra symptomen 

svåra och oroande. Ändå 

avfärdades ofta deras 

symptom av läkare som 

“kvinnoproblem” eller 

normal menstruationssmärta 

som ej krävde vidare 

utredning. 

Svåra symtom 

avfärdas som 

normala 

 

 

 

-  Att kämpa 

för att bli 

tagen på 

allvar 

Recurrence of disease was 

stated as the biggest fear, and 

women reported 

unpredictable recurrence of 

symptoms and disease 

prognosis leading to feelings 

of uncertainty. (Artikel 6) 

Sjukdomsrecidiv var uttalat 

som den största rädslan. 

Oförutsägbarheten kring 

recidiv av symptom och 

sjukdomens prognos ledde 

till känslor av osäkerhet  

Rädsla och 

osäkerhet 

Känslomässig 

smärta 

Att uppleva 

lidande 

The symptoms of 

endometriosis pervaded these 

women’s lives, affecting 

everything from their work to 

relationships to future plans 

for conception. (Artikel 5) 

 

Symptomen genomsyrade 

hela livet – allt från arbete 

till relationer till framtida 

planer att få barn. 

Symptomen 

påverkade hela 

livet 

Förändrade 

levnadsförhåll

anden 

Att bli 

begränsad i 

livet 
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6. RESULTAT 

Tabell 2. Studiens resultat. 

KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Att kämpa för att bli tagen på allvar - 

Att uppleva lidande Fysisk smärta 

Känslomässig smärta 

 Att bli begränsad i livet Förändrade levnadsförhållanden 

Att behöva ta kontroll 

 

 

6.1 Att kämpa för att bli tagen på allvar 

Kvinnor beskrev sina upplevelser av att leva med endometrios som en lång kamp präglad av 

upprepade försök att bli tagna på allvar (Denny & Mann, 2008; Cox, Henderson, Anderson, 

Cagliarini & Ski, 2003; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Denny, 2009; 

Ballard, Lowton & Wright, 2006; Denny, 2004). I kontakten med vården upplevde kvinnor att 

vårdpersonal misstrodde dem och att deras problem trivialiserades eller avfärdades som normala 

(Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Ballard et al., 2006; Denny, 2004). Kvinnor 

upplevde att deras allmänläkare inte ville lyssna på deras problem och att de saknade tid till att 

svara på frågor (Moradi et al., 2014; Denny, 2009). Många kvinnor fick av vårdpersonal höra att 

deras symptom enbart var normala besvär relaterade till menstruation och att de var tvungna att 

lära sig stå ut med dem (Denny & Mann, 2008; Denny, 2009; Ballard et al., 2006; Denny, 2004). 

 

Misstro och normalisering av symptom var något som kvinnorna även möttes av från familj, 

vänner, lärare och kollegor (Denny & Mann, 2008; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 

2004). Kvinnor upplevde att det fanns en attityd hos omgivningen av att svåra 

menstruationssmärtor var en normal del av att vara kvinna och att de tvivlade på att kvinnorna 

verkligen upplevde så svåra symptom som de gav uttryck för (Denny & Mann, 2008; Cox et al., 

2003). Uppfattningen bland familjemedlemmar att menstruationssmärtor var en del av att vara 

kvinna var särskilt uttalad om även kvinnors mödrar och mormödrar hade lidit av smärtsamma 

menstruationer. Menstruationsrelaterade besvär sågs då som en ”kvinnans lott” (Cox et al., 2003). 

Denna attityd av att svåra symptom i samband med menstruation var en “kvinnas lott” var även 
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något som delades av många allmänläkare (Denny & Mann, 2008; Denny, 2009; Ballard et al., 

2006; Denny, 2004).  

Upplevelsen av misstro, trivialisering och okunskap från vårdpersonal, främst allmänläkare, var 

särskilt framträdande under tiden innan kvinnorna hade fått sin diagnos, men även tiden efter 

diagnos präglades av vårdkontakter där vårdpersonal uttryckte okunskap och misstro, och 

avfärdade symptomen som normala (Cox et al, 2003; Denny & Mann, 2008, Moradi et al., 2014). 

Bristen på information om sjukdomen från vården var också något som var framträdande både 

före och efter diagnos (Moradi et al., 2014).  

 

Kvinnor delade erfarenheten av svårigheter att hitta en allmänläkare som tog deras symptom på 

allvar. Ofta tog det flera år av upprepade vårdkontakter innan de slutligen hittade en allmänläkare 

som förstod sig på endometrios eller som var villig att remittera dem till en specialist, vilket ledde 

till en signifikant fördröjning från symptomdebut till diagnos (Cox et al., 2003; Moradi et al., 

2014; Ballard et al., 2006). Förutom upplevelser av att deras symptom blev avfärdade och 

trivialiserade, beskrevs bristande kunskap om endometrios hos både allmänläkare, gynekologer 

och annan vårdpersonal som en anledning till den fördröjning av diagnos som de erfor (Denny & 

Mann, 2008; Moradi et al., 2014; Ballard et al., 2006).  

 

Som en konsekvens av att inte bli bekräftade av vårdpersonal upplevde kvinnor känslor av 

ensamhet och sänkt självförtroende. Kvinnor beskrev att de upplevde att de kände sig ensamma i 

en fientlig värld när inte ens de som skulle kunna legitimera deras symptom, det vill säga 

vårdpersonalen, trodde på dem (Cox et al., 2003). Trivialiseringen av deras symptom från 

vårdpersonal och omgivning ledde till att kvinnor kände sig misslyckade över att inte klara av att 

hantera dessa ”normala menstruationssmärtor” lika bra som andra kvinnor gjorde (Denny & 

Mann, 2008; Denny, 2009). En annan konsekvens av att inte bli bekräftad var att kvinnor började 

ifrågasätta sina egna upplevelser och undra om smärtan bara ”satt i huvudet” (Ballard et al., 

2006). 

Kvinnor beskrev att de tillslut gav upp sina försök att få sina besvär utredda. Istället hittade de 

sätt att uthärda symptomen på egen hand, ända tills en försämring i deras mående tvingade dem 

att åter igen ta kontakt med vården, exempelvis när symptomen började gå ut över deras 

arbetsförmåga eller när de upplevde svårigheter att bli gravida (Denny & Mann, 2008). 

 

6.2 Att uppleva lidande 

6.2.1 Fysisk smärta 
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Smärtan som orsakas av endometrios upplevdes av många kvinnor leda till ett omfattande lidande 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Denny, 2004). Kvinnorna led av svåra och 

progressiva smärtor vid menstruation och vissa även under tiden mellan menstruationer. Smärtan 

yttrade sig i nedre delen av buken, ländryggen och benen och hade en betydande negativ inverkan 

på kvinnornas liv (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Den endometriosrelaterade 

smärtan beskrevs skilja sig från normal menstruationssmärta då den hade längre duration och 

föregicks eller efterföljdes av kramper eller dov smärta (Denny, 2004). Kvinnorna upplevde 

smärtan som skarp, huggande, fasansfull, gnagande, överväldigande, sönderslitande, försvagande, 

konstant, förlamande och invalidiserande med både fysiska och psykiska dimensioner 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Denny, 2009). 

Smärtan beskrevs även som så svår att de inte kunde röra sig, som att sitta på en sticknål, som att 

någon försökte riva upp deras magar med en kniv och att benen kändes som järnklumpar 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Denny, 2004). För vissa kvinnor var smärtan 

så svår att den orsakade sömnproblem. Svår smärta kunde åtföljas av kräkningar, illamående och 

svårighet att röra sig (Moradi et al., 2014). Hur ofta kvinnorna upplevde smärta varierade. Vissa 

kvinnor hade ont varje dag, för vissa förekom smärtan främst vid ägglossning eller menstruation 

och vissa upplevde smärta mer sällan än så (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; 

Denny, 2004). 

  

Lidande relaterat till smärta orsakades också för vissa kvinnor av uppkomsten av samlagssmärta. 

För kvinnor som var sexuellt aktiva var förekomsten av samlagssmärta vanligt vilket upplevdes 

som extremt påfrestande för många (Denny & Mann, 2007; Moradi et al., 2014; Denny, 2004). 

Smärta under timmarna eller dagarna efter samlag var vanligt och många upplevde ett större 

lidande från denna typ av smärta än smärta under samlaget (Denny & Mann, 2007). Kvinnor 

upplevde känslor som oro, skuld och otillräcklighet på grund av deras svårigheter att genomföra 

samlag (Denny & Mann, 2007; Moradi et al., 2014). Samlagssmärtan påverkade många kvinnors 

självförtroende negativt och berövade dem känslan av att vara feminin och attraktiv. Vissa 

kvinnor uthärdade ändå smärtan i tysthet och genomförde samlag för sin partners skull eller på 

grund av stor längtan efter barn (Denny & Mann, 2007). 

  

6.2.2 Känslomässig smärta 

Livet med endometrios medförde många obehagliga symptom som upplevdes djupt privata av 

kvinnor. Trots att besvär som smärta vid miktion eller defekation, menstruationsproblem och 
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samlagssmärta hade en betydande effekt på kvinnors liv så upplevdes detta svårt att prata om 

(Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Denny, 2004). Känslor som förknippades med att leva 

med endometrios uppgavs vara ilska, ovisshet, svaghet, hjälplöshet, hopplöshet, utmattning samt 

besvikelse. Kvinnor beskrev sig som stundtals deprimerade, nyckfulla, irritabla, utan entusiasm 

och till en börda för andra (Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008). Ett stort antal kvinnor 

kände sig värdelösa jämfört med kvinnor som inte drabbats av endometrios (Cox et al., 2003). Att 

sjukdomen förändrat vissa kvinnors utseende i form av ärr från operationer, viktökning, blekhet 

på grund av kraftiga blödningar och anemi medförde känslor av missnöje med den egna kroppen. 

Att inte kunna få barn, att uppleva smärta vid samlag, att inte kunna vara den mamma de ville 

vara, att inte orka med dagliga aktiviteter och att inte känna sig glad upplevdes leda till en 

försämrad självkänsla, lägre självförtroende och känslan av att inte ha kontroll över sitt liv 

(Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor utvecklade depression som en konsekvens av det lidande 

som sjukdomen medförde (Cox et al., 2003). 

 

Att drabbas av endometrios medförde för många kvinnor känslor av ovisshet gällande framtiden 

och i stort sett alla aspekter av deras liv. Faktorer som infertilitet och påverkan på sexliv, 

partnerrelationer, ekonomi och utbildning skapade oro hos kvinnor samt risken att föra vidare 

sjukdomen till en framtida dotter (Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Seear, 2009). Oro över 

framtida fertilitet uttrycktes även hos endometriosdrabbade tonåringar som betonade svårigheten 

att prata om detta med närstående. Kvinnor upplevde också oro över läkemedels och 

behandlingars biverkningar och eventuella långtidseffekter och vissa upplevde frustration över 

det konstanta användandet av smärtstillande läkemedel samt oro över att utveckla tolerans och 

behöva öka dosen (Moradi et al., 2014; Denny, 2009). Några kvinnor uttryckte oro att drabbas av 

smärtattacker när de befann sig i folksamlingar. Andra oroade sig för att deras kraftiga blödningar 

skulle skapa läckage och blodfläckar på kläderna och vågade därför inte ha på sig vita byxor, 

sätta sig i vita soffor eller sova på vita madrasser. Att förlora sitt arbete på grund av sjukdomen 

upplevdes också oroande för många kvinnor (Moradi et al., 2014). 

  

Oförutsägbarheten kring recidiv av symptom och sjukdomens prognos ledde till känslor av 

ovisshet, brist på kontroll, utmattning samt svårigheter att planera framtiden och veta från en dag 

till en annan hur de kommer må (Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Seear, 2009).  Några kvinnor 

som hade delad vårdnad om sina barn med sina före detta partners, uttryckte oro över att förlora 
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vårdnaden om sina barn på grund av sina svårigheter att ta hand om barnen när de hade svår 

smärta eller operationer inplanerade (Moradi et al., 2014)  

  

Gällande ovissheten över framtiden uttryckte kvinnor oro att aldrig bli smärtfria och oro för hur 

de skulle orka med sjukdomen i det långa loppet (Denny, 2004). Positiva medicinska besked om 

kvinnors fertilitet dämpade inte alltid oron eftersom de hade svårt att bortse från information från 

böcker och media som lyfte fram fertilitetsproblemen hos kvinnor med endometrios (Young, 

Fisher & Kirkman, 2015; Denny, 2009; Denny, 2004). 

 

6.3 Att bli begränsad i livet 

6.3.1 Förändrade levnadsförhållanden 

Många kvinnor upplevde att endometrios skapade betydande begränsningar av alla aspekter av 

deras liv, innefattande allt från relationer, psykiskt mående, ekonomi och arbete till framtida 

planer på att få barn (Huntington & Gilmour, 2005; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 

2009). Att inte låta sjukdomen ta ifrån dem känslan av att fortfarande vara sig själva och att 

fortsätta leva normala liv beskrevs som en stor svårighet (Cox et al., 2003). Det sociala livet med 

vänner och familj påverkades av sjukdomen. Några kvinnor berättade om ett stort stöd från 

omgivningen medan andra upplevde att närstående saknade förståelse eller att deras sociala liv 

hade upphört helt på grund av smärta, blödningar eller känslan av att vara annorlunda. Några 

kvinnor uppgav känslor av avundsjuka gentemot andra som inte drabbats av endometrios, vilket 

lett till att de isolerat sig från sociala aktiviteter (Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 

2004). Fysiska begränsningar associerades med symptom som smärta, biverkningar från 

behandling och fysiska förändringar och bidrog till begränsade dagliga aktiviteter som 

promenader och träning. Kvinnor som hade små barn upplevde begränsade möjligheter att vara 

aktiva med sina barn på det sätt som de önskade. Vissa kvinnor upplevde även att deras livsstil 

påverkats negativt med ett ökat användande av smärtstillande läkemedel, ökad 

alkoholkonsumtion och ökad tobaksrökning som sätt att hantera smärta och känslor orsakade av 

sjukdomen (Moradi et al., 2014).  

 

Att leva med endometrios innebar påfrestningar på partnerrelationen och begränsningar inom 

samlivet för många kvinnor (Denny & Mann, 2007; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 

2004). För vissa kvinnor hade det lett till skilsmässa eller uppbrott med partnern som inte 

upplevdes förstå kvinnans situation eller kunna hantera sjukdomen och hur den förändrat kvinnan 

(Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 2004). Svårigheterna att engagera sig i sexuella 
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aktiviteter på grund av endometriosrelaterad samlagssmärta sågs också som en orsak till uppbrott 

med partnern eller påfrestningar så som spänningar och argumentationer inom relationen (Denny 

& Mann, 2007; Denny, 2004).  

Partnerrelationen upplevdes begränsad på grund av smärta under och efter samlag samt 

blödningar före och efter, som ledde till att många kvinnor inte ville vara sexuellt aktiva lika ofta. 

Att undvika samlag av rädsla för blödning eller smärta under samlaget samt svårigheter att få 

orgasm ansågs också påverka relationen negativt. Vissa kvinnor upplevde rädsla för att inleda ett 

nytt förhållande orsakad av alla de negativa effekter endometrios hade på deras liv. Infertilitet 

eller misstänkt infertilitet relaterat till endometrios uppgavs också påverka relationen och ledde 

till oro för uppbrott (Moradi et al., 2014). 

 

Endometrios inverkan på kvinnors liv ledde i många fall även till begränsningar i arbetsliv och 

utbildning (Huntington & Gilmour, 2005; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 

2008; Denny, 2004). Sjukdomen innebar att kvinnor behövde byta till deltidsarbete, blev mindre 

effektiva, fick stor sjukfrånvaro och kunde förlora chanser till befordran eller tvingades ge upp 

sitt drömjobb (Moradi et al., 2014; Denny, 2004). Några kvinnor upplevde stöd från sin 

arbetsgivare och kollegor men många saknade förståelse från sin arbetsgivare och hotades med 

att förlora sitt arbete på grund av sin höga sjukfrånvaro (Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; 

Denny, 2004). Detta ledde till att en del kvinnor gick till arbetet trots att de hade svåra symptom. 

Hög frånvaro från arbetet uppgavs också leda till begränsningar i ekonomin och oro över att inte 

kunna betala sina räkningar (Moradi et al., 2014). Att behöva rättfärdiga eller försvara sig själva 

och upplevelser av att deras sjukdom misstroddes eller trivialiserades av arbetsgivare och 

kollegor, var något som många kvinnor upplevde (Gilmour et al., 2008; Denny, 2004). Ibland 

avslöjades inte diagnosen och de fysiska problemen för arbetsgivare och kollegor då det 

upplevdes svårt att prata om med manliga kollegor eller av rädsla för att förlora arbetet (Gilmour 

et al., 2008).   

 

Även möjligheten till utbildning begränsades för vissa kvinnor som inte kunde slutföra sina 

utbildningar efter att de drabbats av endometrios, eftersom de upplevde det svårare att fokusera 

och blev mindre effektiva. Smärta och utmattning påverkade också deras studier och betyg 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008). 
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6.3.2  Att behöva ta kontroll 

Att få en diagnos innebar för många kvinnor en lättnad över att ha funnit orsaken till de problem 

de hade erfarit och över att besvären inte berodde på något allvarligare såsom exempelvis cancer 

(Hungtington & Gilmour, 2005; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; Ballard et al., 2006). 

Diagnosen blev en bekräftelse på att smärtan inte bara ”fanns i deras huvuden” och för de som 

hade erfarit misstro och trivialisering från vården upplevdes diagnosen som en upprättelse 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Denny, 2009). Diagnos innebar även en 

känsla av att kunna ta kontroll över sin sjukdom, då det nu gick att utveckla långsiktiga strategier 

för att hantera sjukdomen (Ballard et al., 2006). Detta medförde hopp om att det skulle gå att 

behandla symptomen (Huntington & Gilmour, 2005; Cox et al., 2003; Moradi et al., 2014; 

Ballard et al., 2006). 

 

Många kvinnor upplevde dock att de behandlingar som den konventionella vården kunde erbjuda 

inte lindrade deras symptom, alternativt att symptomen bara lindrades tillfälligt för att sedan 

återkomma med samma intensitet som före behandlingen (Huntington & Gilmour, 2005; Cox et 

al., 2003; Moradi et al., 2014; Denny, 2009). Förutom att behandlingar upplevdes ineffektiva var 

de även förenade med besvärande biverkningar såsom depression och humörsvängningar (Denny, 

2009).   

 

Erfarenheter av den konventionella vårdens begränsningar fick kvinnor att vidta 

livsstilsförändringar i syfte att kontrollera smärtan (Huntington & Gilmour, 2005). Många 

kvinnor utvecklade även egna strategier för att hantera sina symptom och återta kontrollen över 

sina liv (Huntington & Gilmour, 2005, Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008; Seear, 2009). 

Kvinnor började söka information om sitt tillstånd (Cox et al., 2003; Gilmour et al., 2008; Seer, 

2009), och utifrån detta prövade de en stor variation av aktiviteter och strategier med blandat 

resultat (Gilmour et al., 2008). Bland strategierna som användes nämndes bland annat 

kostomläggningar, ökad fysisk aktivitet, användandet av kost- och vitamintillskott samt 

akupunktur (Huntington & Gilmour, 2005; Denny, 2009; Gilmour et al., 2008). Kvinnor som på 

detta sätt lärde sig att ta kontroll över sin situation uppgav att de inte hade haft något annat val. 

Dåliga erfarenheter av att inte ha blivit bekräftade och tagna på allvar hade lett till ilska och fast 

beslutsamhet att inte finna sig i att bli dåligt behandlade, vilket hade fått dem att söka information 

i syfte att kunna få igenom sina krav och att bli hörda (Cox et al., 2003). 
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Många kvinnor upplevde att utvecklandet av egna strategier förändrade livet till det bättre då det 

innebar att de påbörjade en process som involverade att ta bättre hand om sig själva och sina 

kroppar (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009).  Detta upplevdes bidra till att de blev bättre på att 

lyssna inåt, slappna av och bry sig om sig själva. Ur ljuset av detta kunde endometrios av vissa 

kvinnor till och med upplevas som något som hade hjälpt dem att förändra sina liv till det bättre, 

då det hade fått dem att ändra på vanor som de tidigare hade varit missnöjda med och att ta bättre 

hand om sig själva (Seear, 2009). Detta gjorde att endometrios kunde ses inte bara som en svår 

kamp utan även som en dörröppnare till något nytt (Gilmour et al., 2008).   

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, då syftet med studien i enlighet med 

Fribergs (2006) beskrivning var att kartlägga och sammanställa kunskapsläget inom valt 

problemområde. Datainsamling genomfördes genom systematisk litteratursökning i databaserna 

Cinahl, PubMed och Psycinfo, vilka enligt Forsberg och Wengström (2008) är breda databaser 

som täcker in bland annat omvårdnadsforskning. Valet av databaser bedöms som relevanta då 

studien genomfördes som en kandidatuppsats i vårdvetenskap och omvårdnadsforskning var 

fokus för studien.  

 

Genom att provsökningar och slutgiltig sökning genomfördes med många olika sökord försöktes 

all forskning i ämnet täckas in, vilket bedöms som en styrka. Då varken synonymer eller en direkt 

översättning av ordet upplevelser fanns som ämnesord i någon av de aktuella databaserna valdes 

ämnesord som bedömdes vara relaterade till detta. Det ämnesord som ansågs ligga närmast 

upplevelser var ämnesordet life experience i PubMed samt fritextordet experience vilket 

användes i samtliga databaser. Dessa ord kan dock snarast översättas som livserfarenheter 

respektive erfarenheter, vilket innebär att de har en något annan innebörd än upplevelser vilket 

var ett nyckelbegrepp i studiens syfte. De andra sökorden var vid direkt översättning ännu längre 

ifrån innebörden av upplevelser, exempelvis quality of life som översätts till livskvalitet och 

psychosocial support som översätts till psykosocialt stöd. Detta kan ses som en svaghet då 

översättningen kan ha medfört svårigheter att ringa in den direkta innebörden av studiens syfte 

och försvårat finnandet av relevanta artiklar. 
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Styrkor med söktekniken bedöms vara att datainsamling skedde genom en kombination av olika 

söktekniker såsom manuell sökning och användandet av booelska operatorer för att bredda och 

specificera sökningen. Trunkering för att möjliggöra sökträffar på alla böjningsformer av ett ord 

bedöms ha ökat bredden i materialet och minskat risken för att relevanta studier missades. 

Kombinationen av ämnesord och fritextord möjliggjorde en större bredd i materialet. Att 

sökningarna resulterade i ett stort antal dubbletter, dvs. att samma artiklar kom upp upprepade 

gånger vid olika sökningar och i olika databaser, tolkas som att det uppnåtts en mättnad i 

sökningen vilket också bedöms som en styrka.  

 

Samtliga artiklar i studien hade kvalitativ metod. I två artiklar fanns det även inslag av 

kvantitativa delar. I en artikel bestod den kvantitativa delen av att deltagarna valdes ut från 

respondenterna i en kvantitativ enkätstudie, och i en av artiklarna kompletterades den kvalitativa 

huvuddelens fokus på upplevelser av samlagssmärta med kvantitativ data för att kartlägga 

utbredning av problemet. Resultatet valdes dock att enbart baseras på kvalitativa data. 

 

Utvalda artiklar har delvis olika inriktning, men samtliga har kvinnors upplevelser av hur 

endometrios påverkar deras liv som gemensam nämnare. Då endometrios är en mångfacetterad 

sjukdom som påverkar spridda delar av kvinnors liv var denna spridning i artiklarnas inriktning 

nödvändig för att kunna få en tillräcklig bild av kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen. 

Att ha ett brett perspektiv på ämnet var även nödvändigt för att kunna få tillräckligt med material 

till studien, då detta ännu är ett relativt smalt beforskat ämne. Sett till sammanhanget bedöms 

därför studiens olika inriktningar som en styrka som bidrog till att ge en helhetsbild av 

upplevelser kopplat till sjukdomen.             

  

Då provsökningar med publiceringsgräns 10 år visade sig ge för lågt antal träffar utökades 

gränsen till 15 år. Detta kan ses som en svaghet, då forskningen i en litteraturstudie enligt 

Forsberg och Wengström (2008) bör vara aktuell. Den äldsta artikeln i studien är från 2003 och 

visar dock på liknande upplevelser hos kvinnor som i de nyare artiklarna, vilket tyder på att 

resultatet inte har påverkats av detta.  

Kvalitetsgranskningen utifrån SBU’s mall (2014) innefattade etiska överväganden, vilket minskar 

risken att forskningen lett till fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt lidande (Vetenskapsrådet, 

2016). Samtliga artiklar hade fått godkännande från etisk kommitté, samlat in skriftligt samtycke 

från alla deltagare, samt informerat om studiens innehåll och upplägg före start. Vi noterade att 

två artiklar också resonerat kring de känsliga situationer som skulle kunna uppstå vid 
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intervjuerna, då ämnet kunde upplevas smärtsamt för deltagarna att tala om och planerat för hur 

risken för detta kunde minskas samt åtgärder om det inträffade. Det var dock inget krav för 

inkluderade studier att föra ett fördjupat etiskt resonemang.  

 

Analysprocessen underlättades av separata sammanställningar av vardera artikels resultat. Dessa 

användes i syfte att se till att allt väsentligt hade inkluderats samt minska risken för att analysen 

skulle bli felaktig. Sammanfattningar som används på detta sätt är enligt Friberg (2006) en styrka 

i analysprocessen. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska och vi båda har svenska som 

modersmål fanns en risk för feltolkningar eller missförstånd när artiklarna översattes till svenska 

vid sammanställningen. För att minimera risken för förlust av relevant innehåll vid 

översättningen användes lexikon konsekvent genom analysprocessen. Inga fullständiga garantier 

kan dock ges för att översättningen inte medförde en oavsiktlig förlust av relevant material.  

För att urskilja likheter och skillnader ur materialet togs meningsbärande enheter ut som 

analyserades gemensamt innan de gavs koder och sorterades efter innehåll. Utifrån detta togs 

underkategorier och kategorier ut. Då urskiljandet av kategorier och underkategorier upplevdes 

utmanande upprepades denna process två gånger för att vara säkra på att innehållet i varje 

meningsenhet representerades av rätt kategori och att innebörden av den nya helheten hade stöd i 

de inkluderade artiklarna. Under denna process fanns hela tiden litteraturstudiens syfte i åtanke. 

Kategorier och underkategorier justerades också efter att resultattexten växt fram, då en än mer 

fördjupad insyn i materialet erhållits. Det upplevdes som en styrka att vara två när kategorier och 

underkategorier skulle namnges då det medförde två perspektiv på saken.  

 

En faktor som kan ha inverkat begränsande för analysprocessen är tidsaspekten. Möjligheten 

finns att mer tid kunde ha medfört en analys som blivit än mer djupgående. En annan 

begränsande faktor är våra egna förförståelser. Trots att medvetna försök gjordes för att förbise 

den egna förförståelsen genom att medvetandegöra och prata om våra tidigare kunskaper inom 

ämnet samt förhålla oss öppna till den nya kunskap som litteraturstudien medförde kan den egna 

förförståelsen ändå ha spelat in då den enligt Dahlberg och Segesten (2010) aldrig helt kan 

åsidosättas.  

 

Överförbarheten ökar genom att samtliga utvalda artiklar inkluderat ett brett urval med deltagare 

från 16 års ålder till 55 års ålder, endast haft diagnosticerad endometrios som inklusionskriterie 

och innefattat kvinnor med olika stadier av sjukdomen och med olika lång erfarenhet av 

endometrios. Två av de inkluderade artiklarna kom från Nya Zeeland, fyra från Australien och 
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fem från Storbritannien vilket ger en spridning på tre länder och två världsdelar. Att artiklarna 

inte är begränsade till ett litet geografiskt område som exempelvis Norden bedöms som en styrka 

då det visar att endometrios ger liknande upplevelser trots skillnader i till exempel 

sjukvårdssystem mellan olika länder. Att flera artiklar är från samma länder och att samtliga 

artiklar kommer från industriländer med västerländsk kultur bedöms dock begränsa 

överförbarheten, då det endast svarar på hur kvinnor i just denna kulturella kontext upplever att 

livet påverkas av sjukdomen. Att många av artiklarnas deltagare själva tog kontakt med 

författarna efter att på olika sätt tagit del av information om studien kan ha inverkat negativt på 

överförbarheten. Det kan vara så att kvinnor med negativa erfarenheter av exempelvis vården är 

mer benägna att ställa upp i studier som dessa än kvinnor med positiva erfarenheter och att 

resultatet därmed inte är representativt för alla kvinnor med endometrios.  

 

Elva artiklar inkluderades till litteraturstudien men flertalet av dem hade samma författare eller 

baserades på intervjuer vid samma tillfälle. Till artiklarna av Gilmour, Huntington och Wilson 

(2008) och Huntington och Gilmour (2005) har samma deltagare använts. Detsamma gäller 

artiklarna av Denny och Mann (2007) och Denny och Mann (2008). Detta kan ha påverkat 

överförbarheten och trovärdigheten negativt. Det faktum att de flesta av våra utvalda artiklar 

uppvisade liknande resultat kan dock ha stärkt litteraturstudiens trovärdighet då det ökar 

möjligheten att resultatet skulle kunna vara upprepningsbart (Forsberg & Wengström, 2008). 

Trovärdigheten bedöms också stärkas av att vi har presenterat allt resultat som har speglat vårt 

syfte. 

  

7.2 Resultatdiskussion  

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

Utmärkande för resultatet var att kvinnor med endometrios upplever ett stort lidande med 

påverkan på många aspekter av livet, samt att livet med endometrios präglas av en kamp för att 

bli tagen på allvar och för att få adekvat stöd och vård för sina besvär. De huvudfynd som 

kommer att diskuteras i detta avsnitt är kvinnors upplevelser av bristande bemötande från 

sjukvårdspersonal samt kvinnors upplevelser av att endometrios medför begränsningar och 

förändringar i livet.  

  

Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios visar att sjukdomen innebär en förändring av 

hela tillvaron för de drabbade kvinnorna. Vardagen får en ny innebörd då kvinnorna blir tvungna 

att lära sig hantera allt från svåra och ofta passiviserande smärtor till en oförstående omgivning 
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och svårigheter att hantera vardagliga aktiviteter. Detta styrks av tidigare forskning där Lövkvist 

et al. (2015) och Fourquet et al. (2010) visar på sänkt livskvalitet och betydande begränsningar av 

det dagliga livet hos kvinnor som lider av endometrios, innefattande påverkan på relationer, 

arbetsliv, vardagsliv och psykiskt välbefinnande. En retrospektiv studie av Fagervold, Jenssen, 

Hummelshoj och Moen (2009) som undersökte endometriosdrabbade kvinnors liv 15 år efter 

diagnos visar att endometrios har en betydande negativ påverkan på kvinnors personliga 

relationer, arbetsliv och sociala liv även många år efter diagnos.  

 

Birkler (2007) menar att när en människa drabbas av sjukdom innebär det att världen såsom den 

framstår för den enskilda individen på betydande sätt förändras, då sjukdom ger en förändring av 

livsvärlden. Sjukdom kan till exempel orsaka förändring av sinnesförnimmelser som radikalt 

förändrar upplevelsen av världen för den drabbade individen (Birkler, 2007). Vårt resultat visar 

att när kvinnor drabbas av endometrios leder det till en förändring i upplevelsen av världen och 

den mening som olika företeelser i tillvaron laddas med. Endometrios ger en förändring i 

kvinnornas livsvärld, där fysiska förnimmelser såsom svår smärta eller utmattning på betydande 

sätt ändrar innebörden av livet. Kvinnor upplever hur vardagliga aktiviteter som tidigare har 

utförts oreflekterat, såsom att kunna sova en hel natts sömn, genomföra ett samlag, gå en 

promenad eller klara av att leka med sina barn numera riskerar att medföra en sönderslitande och 

förlamande smärta.  

Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att människors välbefinnande är starkt 

sammanlänkat med hur de upplever att vardagslivet fungerar. För kvinnor som drabbas av 

endometrios är det tydligt att deras upplevelse av hur sjukdomen påverkar dem direkt hänger 

samman med vilken inverkan sjukdomen upplevs ha på deras vardag. De kvinnor som genom 

utvecklandet av egna strategier lyckas ta kontroll över sin hälsa och vardag kan till och med 

uppleva att endometrios medför positiva dimensioner till deras liv då det förmår dem att bättre 

hand om sig själva, medan kvinnor som saknar denna kontroll upplever sjukdomen och dess 

konsekvenser som starkt begränsande i livet och ibland fullständigt invalidiserande. För att kunna 

erbjuda en vård med livsvärlden i fokus menar Dahlberg och Segesten (2010) att vårdpersonal 

bör verka utifrån insikten att patienten är mer än sin sjukdom och att frågor som rör hälsa och 

vård sträcker sig utanför vårdkontextens ramar till att innefatta det vardagliga livet. Detta innebär 

att sätta patientens vardagsvärld i fokus genom att intressera sig för hur patientens livssituation 

ser ut, i syfte att gemensamt med patienten kunna inkludera vardagslivets aspekter i planerandet 

av vården (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Att endometrios är en sjukdom som orsakar fysisk och emotionell smärta samt påverkar många 

aspekter av det dagliga livet såsom arbetsförmåga, relationer, sexliv och är en källa till oro och 

osäkerhet inför framtiden stärks av Strzempko Butt och Chesla (2007) samt Hudson, Culley, 

Law, Mitchell, Denny och Raine-Fenning (2015). Hudson et al.’s (2015) studie visar en 

betydande påverkan på kvinnornas arbetsförmåga med bland annat reducerad möjlighet att arbeta 

heltid eller att välja sin önskade karriär. Deras studie visar även att det inte bara var kvinnornas 

arbetsförmåga som påverkades utan att även deras partners upplevde att deras arbetsförmåga 

försämrades då de exempelvis behövde gå ner i arbetstid för att vårda sin partner, vilket hade 

negativ inverkan på såväl relationen som hushållsekonomin. Detta upplevdes skapa stress både 

ekonomiskt och socialt av båda parter. Detta kunde även leda till att kvinnan blev mer 

ekonomiskt och socialt beroende av sin partner. Även sexlivet upplevdes påverkas negativt, där 

kvinnornas partners uppgav att de blev tvungna att undertrycka sina egna sexuella behov till 

förmån för sina partners hälsa och välmående. I de fall där endometrios medförde infertilitet 

upplevdes det som stressande och påfrestande även för kvinnornas partners. Dahlberg och 

Segesten (2010) framhåller att då patientens värld inbegriper både närstående och vårdpersonal, 

behöver ett vårdande med livsvärlden som grund inkludera även närståendes och vårdpersonals 

perspektiv.  

 

Vårt resultat visar också att kvinnor får kämpa för att deras upplevelser ska bli tagna på allvar av 

vårdpersonal. När vårdpersonal drar felaktiga slutsatser om kvinnors hälsa och välbefinnande 

istället för att lyssna på dem och ta deras upplevelser på allvar misslyckas de med att se och 

bekräfta kvinnornas livsvärld, vilket orsakar lidande. Detta visar även tidigare forskning där en 

stor del av kvinnorna i Lövkvist et al.’s (2015) studie uttryckte frustration över bemötandet från 

sjukvården och dess personal och nästan hälften av de 431 deltagarna upplevde att sjukvården var 

oförmögen att hjälpa dem med deras sjukdom. En studie av Fourquet et al. (2010) visade att det 

var vanligt att många kvinnor behövde konsultera fem eller fler läkare innan de fick sin diagnos. 

Svårigheter att få tillfredsställande vård och behandling, att inte bli tagen på allvar samt bristande 

bemötande och felaktig information från vårdpersonal erfors även av kvinnorna i Strzempko Butt 

och Chesla’s (2007) studie.  

 

I vårt resultat framkommer det att när vårdpersonal inte kan hitta några kliniska bevis som 

förklarar kvinnornas upplevda lidande avfärdas problemen som normala. Samtidigt visar 

resultatet att smärta och andra fysiska symptom visserligen utgör en stor del av kvinnors 
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upplevelser av att leva med endometrios, men att sjukdomen har fler dimensioner än att bara 

innefatta fysiskt lidande. Dessa perspektiv tycks dock alltför ofta förbises av vårdpersonal. Med 

ett livsvärldsteoretiskt perspektiv på människan, där kroppen ses som en “levd” bärare av mening 

och erfarenheter och inte enbart som ett system av biologiska funktioner (Dahlberg & Segesten, 

2010), kan dock synen på de drabbade kvinnornas lidande fördjupas. I den levda kroppen görs 

inga avgränsningar mellan det fysiska, psykiska och existentiella, utan alla olika aspekter av att 

vara människa är sammanvävt till en enhet. Detta innebär att när sjukdom eller skada uppstår är 

det inte bara den rent patologiska förändringen med dess kliniska fynd och behandlingsstrategier 

som är viktiga och bör ligga i fokus för vårdpersonalens intresse, utan lika viktigt är hur patienten 

själv upplever att drabbas av sjukdom och vilken betydelse detta har för patienten i dennes 

dagliga liv (Ekebergh, 2015). 

 

Vårt resultat visar dock att detta “levda perspektiv” på sjukdomen och dess konsekvenser ofta 

förbises av sjukvårdspersonal. Kvinnornas behov av ett helhetsperspektiv på sin behandling och 

hälsa får många att utveckla egna strategier för att hantera sin vardag. Detta stärks av De Graaff 

et al. (2013) som menar att för att kunna förbättra kvinnors livskvalitet behöver vården förutom 

medicinsk behandling, även behandla de känslomässiga, sexuella och sociala problemen som 

kommer med sjukdomen. 

 

Vårt resultat belyser vikten av att symptom på endometrios uppmärksammas mer och i ett 

tidigare stadie av vårdpersonal, detta för att minska onödigt lidande för de drabbade kvinnorna. 

Med ett livsvärldsperspektiv i vården kan vårdpersonals fokus utökas till att förutom att 

uppmärksamma kliniska fynd även fokusera på hur symptomen påverkar det dagliga livet för de 

drabbade kvinnorna. Att på detta sätt väga samman kliniska fynd med kvinnornas egna 

upplevelser av hur de påverkas av symptomen, bedöms kunna bidra till att kvinnor med 

endometrios i högre utsträckning tas på allvar och får hjälp med sina besvär i tid. Detta stärks av 

Grundström, Kjølhede, Berterö och Alvehagen’s (2016) studie där gynekologer, allmänläkare och 

barnmorskor belyste svårigheten med att göra en avgränsning mellan vad som är symptom som 

kan indikera endometrios och vad som är normala besvär relaterat till menstruation. Enligt 

vårdpersonalen i Grundström et al.’s (2016) studie var menstruationssmärtan att betraktas som 

onormal när den inskränkte på kvinnors dagliga liv och vardagliga aktiviteter. Andra tecken som 

ansågs kunna indikera endometrios var när kvinnor uttryckte oro över sin menstruation, beskrev 
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förändringar i menstruationsmönstret eller då det fanns en anamnes med stor 

analgetikakonsumtion eller uprepade vårdbesök på grund av dysmenorre.  

Studien visar också att vårdpersonal själva upplevde kontakten med endometriosdrabbade 

kvinnor som komplicerad och utmanande då det krävdes stor kunskap och erfarenhet för att 

urskilja symptomen från normala menstruationssmärtor och då kvinnor med endometrios 

upplevdes kräva stor lyhördhet och engagemang. Allmänläkare och barnmorskor i studien 

uppgav också att de hade bristande kunskaper om endometrios.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar att vårdpersonals bemötande har stor betydelse för hur 

patienter upplever sin sjukdom, sig själva och sina relationer till omgivningen. Att möta 

patientens livsvärld och levda kropp utifrån intresse för hur sjukdomen upplevs för den enskilda 

individen är en viktig utgångspunkt i bemötandet för att patienter ska känna sig bekräftade och 

sedda (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdpersonalen i Grundström et al.’s (2016) studie framhöll vikten av att försöka förstå varje 

kvinnas unika situation för att kunna identifiera vilken sorts hjälp varje enskild individ behövde. 

Genom att bekräfta kvinnorna upplevde vårdpersonalen att de ökade möjligheterna för att 

etablera stärkande vårdmöten. Deras upplevelse var att dessa stärkande vårdmöten möjliggjorde 

att det skapades en tillit i vårdkontakten där kvinnorna förstod att vårdpersonalen brydde sig om 

dem och att de hade den kompetens som krävdes för att hjälpa dem. Vårdpersonalen upplevde att 

de bekräftade kvinnorna genom att lyssna på dem och ta symptomen på allvar. Att ta hänsyn till 

såväl de fysiska som mentala dimensionerna av upplevelserna av smärta var en också viktig 

faktor för att etablera stärkande vårdmöten. 

Genom mer utbildning av både vårdpersonal och patienter kan också en större kunskap om 

endometrios skapas. Bergqvist (2007) anser att alla personalkategorier som möter kvinnor med 

endometrios inom akut- och primärvården samt även skolsköterskor bör få regelbunden 

utbildning om endometrios. Även patientföreningar bör inkluderas i utbildningsverksamheten 

(Bergqvist, 2007).  

Vi ser även ett behov av att vårdpersonal får möjlighet att reflektera över sina egna 

föreställningar, hinder och förmågor att möta dessa patienter, förslagsvis tillsammans med 

kollegor. I studien av Grundström et al. (2016) framhöll vårdpersonal från samtliga professioner 

som var representerade i studien att de upplevde det givande att ha möjlighet att diskutera 

patientfall i multi-professionella team eller att kunna remittera patienter till andra professioner 
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såsom fysioterapeut, psykolog eller gynekolog specialiserad på endometrios. Bergqvist (2007) 

menar att omhändertagandet av kvinnor med endometrios behöver präglas av kontinuitet, 

kompetens och en helhetssyn på patienterna då sjukdomen så påtagligt påverkar hela deras 

livssituation.  

 

7.2.1. Förslag på vidare forskning  

Under arbetet med denna litteraturstudie har det begränsade utbudet av forskning som beskriver 

kvinnors upplevelser av att leva med endometrios varit slående. Den forskning som idag finns är 

begränsad till ett fåtal länder och världsdelar med liknande kulturell kontext och perspektiv. För 

att bredda perspektiven och fördjupa förståelsen för kvinnor med endometrios identifieras ett 

behov av framtida forskning inom olika kulturella och sociala kontexter. Då denna litteraturstudie 

visar på en negativ inverkan på kvinnornas relationer med såväl partners som barn identifieras ett 

behov av framtida forskning som fokuserar på hur familjen som helhet påverkas av att en 

familjemedlem lider av endometrios.  

Ytterligare ett perspektiv som identifieras som betydelsefullt att studera vidare är kvalitativa 

studier med fokus på kvinnors upplevelser av vårdpersonals stöd och bemötande i en svensk 

kontext, detta för att sjukvårdspersonal i Sverige bättre ska kunna se och möta denna 

patientgrupp.  

 

8. SLUTSATS 

Att leva med endometrios innebär ofta ett stort lidande med påverkan på många aspekter av det 

dagliga livet för de drabbade kvinnorna. En förutsättning för att sjukvårdpersonal ska kunna 

bedriva en god vård är att personalen har lämplig kunskap inom området samt förmåga att se hur 

den enskilda patientens livsvärld är påverkad. Av vårt resultat framgår det att kvinnor som lider 

av endometrios ofta upplever att vårdpersonal brister i detta.  

För att vårdpersonal ska kunna erbjuda adekvat stöd och möta kvinnorna där de befinner sig är 

det av stor vikt att vårdpersonalen intresserar sig för alla aspekter av hur livet påverkas av 

sjukdomen. Sjukvården bör breddas till att förutom att innefatta de rent medicinska aspekterna av 

sjukdomen även innefatta de känslomässiga, sociala och sexuella problemen som kommer med 

sjukdomen. Vårdpersonal bör arbeta aktivt för att se och möta varje drabbad individs unika 

livsvärld. En grundläggande hållning är att möta kvinnor utifrån insikten att varje patient är mer 

än sin sjukdom. Vår förhoppning är att med denna litteraturstudie skapa en fördjupad förståelse 
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för kvinnors upplevelser av att leva med endometrios och genom detta förbättra förutsättningarna 

för vårdpersonal att arbeta omvårdnadsmässigt på ett sätt som främjar dessa kvinnors hälsa samt 

tar deras besvär på allvar. 
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