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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar 10% av livmoderbärande 

kvinnor över hela världen. Att lida av endometrios kan innebära symtom som 

kraftig bäckensmärta, kraftiga blödningar, dyspareuni och infertilitet.  

Syfte: Beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande 

endometrios. 

Metod: En systematisk litteraturstudie har använts. 10 artiklar valdes ut, 

kvalitetsgranskades och analyserades.  

Resultat: I resultatet framkom olika kategorier som beskriver kvinnornas olika 

erfarenheter av att leva med endometrios. Det handlade om erfarenheter av 

fysiska symtom, erfarenheter av möten i vården, emotionella erfarenheter och 

erfarenheter av sociala relationer.  

Slutsats: Studien visade att endometrios påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt och 

socialt. Kvinnornas liv påverkades av sjukdomen på många sätt och gjorde att de 

kände sig begränsade i vardagen. Den långa tiden för att få en diagnos fastställd 

orsakade vårdlidande. Kvinnorna möttes av misstro från vården där symtomen 

avfärdades som kvinnoproblem. Kvinnornas känslor växlade under sjukdomstiden, 

allt mellan hopp och förtvivlan inför framtiden. 

 

Nyckelord: Endometrios, erfarenheter, kvinnor, smärta, litteraturstudie. 
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1. Inledning 

Endometrios har fått benämningen den dolda kvinnosjukdomen och har de senaste åren fått 

större uppmärksamhet i media. Författarna noterade lidande bland kvinnor i deras närhet med 

diagnosen endometrios, kvinnorna togs inte på allvar när de sökte vård för sina besvär och 

författarna fann då en önskan att vidare se hur kvinnors erfarenheter av endometrios såg ut. 

Författarna kände att de ville fördjupa sin förståelse för kvinnornas lidande för att i framtiden 

som sjuksköterskor bättre kunna bidra till att lindra lidande. Författarna kände att alla 

perspektiv i ämnet vore intressant men valde att fokusera på kvinnors erfarenheter av att leva 

med sjukdomen, då de kände ett behov att synliggöra denna sjukdom ytterligare så dessa 

kvinnor får den hjälp de behöver när de söker vård. 

2. Bakgrund 

2.1 Endometrios 

Enligt Andersson (2015a) har ca 10% av livmoderbärande kvinnor över hela världen 

sjukdomen endometrios. Endometrios förklaras som en godartad sjukdom, vilken kan leda till 

livslånga symtom som energilöshet, smärtor och infertilitet (Andersson 2015a).  Endometrios 

har ett progressivt förlopp fram till menopaus om den inte behandlas (Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg och Andersson, 2010). Efter menopaus blir de allra flesta med endometrios bättre 

och vissa helt symtomfria (Andersson, 2015a). Enligt Nnoaham et al. (2011) påverkar 

endometrios kvinnornas fysiska och emotionella välmående negativt i en grad som kan liknas 

vid den som rapporteras hos kvinnor med cancer. Lorençatto, Petta, Navarro, Bahamondes 

och Matos (2006) menar att depression är vanligt bland kvinnor som är diagnostiserade med 

endometrios. 

2.1.1 Patofysiologi 

Andersson (2015b) menar att orsaken till varför endometrios utvecklas, inom vetenskapen 

fortfarande är oklar. Den vanligast beskrivna teorin är implantationsteorin vilken Borgfeldt et 

al. (2010) beskriver som att endometriosceller lossnar vid menstruation och passerar 

baklänges (retrograd menstruation) genom äggledaren ut i bukhålan och blir ektopisk, dvs den 

fäster på den nya lokalisationen utanför dess naturliga miljö. Retrograd menstruation är 

vanligt förekommande bland kvinnor som inte utvecklar endometrios, följdaktligen menar de 

att fler faktorer borde spela in för utvecklandet av sjukdomen. Även Andersson (2015b) 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AChrister%20Borgfeldt
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAnders%20%C3%85berg
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AEva%20Anderberg
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AEva%20Anderberg
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AUlla-Britt%20Andersson
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nnoaham%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21718982
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beskriver att retrograd menstruation förekommer hos 90% av alla som har mens, vilket hon 

menar betyder att andra mekanismer och faktorer är vitala vid förekomsten av endometrios. 

Borgfeldt et al. (2010) beskriver en teori om att kvinnor med endometrios har ett nedsatt 

immunförsvar som inte kan bryta ner de endometriosceller som tar sig ut i bukhålan, dessa har 

då möjlighet att implanteras där. Vidare menar de att den ektopiska slemhinnan, på samma 

sätt som slemhinnan i livmoderkaviteten, svarar på hormonstimulans och blöder med samma 

periodicitet som menstruationen. Den ektopiska slemhinnan kan uppträda var som helst i 

kroppen, men vanligast på eller i organ i lilla bäckenet, såsom äggstockarna, bukhinnan, 

urinblåsan eller tarmen (Borgfeldt et al., 2010). 

2.1.2 Symtom 

Borgfeldt et al. (2010) skriver att symtomen vanligen debuterar i 25-30-årsåldern. Mensvärk 

(dysmenorré), djup samlagssmärta (dyspareuni) och kroniska buk- och bäckensmärtor är 

vanliga symtom vid endometrios. Var femte kvinna i Sverige som diagnostiseras med 

endometrios förnekar dock helt symtom, ofta vid förekomsten av äggstocksendometrios. Det 

finns även ett samband mellan endometrios och nedsatt fertilitet. Andersson (2015a) förklarar 

att endometrios delas in i stadier, från mild till svår, där mild endometrios innebär isolerade 

endometrioshärdar och svår kan handla om stora sammanhängande endometrios-sjok med 

inblandning av andra organ så som urinblåsa och tarmar. Kring härdarna ses en 

inflammatorisk reaktion och adherensbildningar (sammanväxningar), detta är en av 

anledningarna till de smärtor kvinnorna upplever samt en orsak till nedsatt fertilitet. Vidare 

menar hon att dessa stadier inte kan likställas med grad av symtom. Mild endometrios kan 

således uppträda med svåra symtom och svår endometrios kan te sig med lindriga symtom, 

samt att det finns kvinnor med endometrios som är symtomfria (Andersson, 2015a).  

2.1.3 Diagnos 

Vid misstanke om endometrios så palperas livmodern för att lokalisera eventuell smärta som 

är sammankopplad med sjukdomen. Vid ultraljud kan cystor som sitter bakom eller bredvid 

livmodern ibland upptäckas. Den definitiva diagnosen fastställs med laparoskopi eller 

laparotomi där de karaktäristiska cystorna eller sammanväxningarna kan ses (Borgfeldt et al., 

2010).  

Enligt Nnoaham et al. (2011) försenas diagnostiseringen av endometrios med i snitt 6,7 år, 

vilket främst beror på förseningar i remittering från primärvårdsläkare till gynekolog. Kvinnor 

uppsöker primärvården i genomsnitt sju gånger innan de remitteras vidare till en specialist. 
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Hudelist et al. (2012) menar att en ökad medvetenhet hos allmänheten kan leda till att kvinnor 

i ett tidigare stadie söker sig till specialister. Shah (2010) menar att både män och kvinnor i 

Sverige har begränsade kunskaper om symtom och tecken på endometrios, vilket ses som en 

bidragande faktor till försenande av diagnos, då kvinnorna inte är medvetna om att allt inte 

står rätt till. Även Fernandez, Reid och Dziurawiec (2006) beskriver att många män i 

Australien aldrig hade hört talas om endometrios innan deras partner fått sin diagnos. Utan en 

fastställd diagnos blir det svårare att hävda sin rätt till hjälp och stöd från sjukvården. Att få 

en diagnos fastställd bidrar, enligt Dahlberg och Segesten (2010), till att ge legitimitet åt 

patientens lidande.  

2.1.4 Behandling 

I de fall där kvinnor vars endometrios ger få eller inga besvär så ges ofta ingen behandling. 

Tillståndet kontrolleras regelbundet för att se så det inte förvärras med tiden. Vid 

symtomgivande endometrios används hormonell eller kirurgisk behandling, eller 

kombinationer av de två. Målet med den hormonella behandlingen är att minska den 

stimulerande effekt som östrogenet har på endometriosen samt att göra kvinnan amenorroisk, 

vilket innebär att kvinnans menstruationscykel upphävs och endometrioshärdarna kan då läka 

ut (Borgfeldt et al. 2010).  

2.2 Att möta vården 

Kaatz, Solari-Twadell, Cameron och Schultz (2010) påtalar att sjuksköterskan i kontakt med 

patienter med endometrios borde vara stödjande och visa omtanke. De menar att kvinnorna 

kan behöva hjälp av sjuksköterskan att hantera sin sjukdom, och få svar på de frågor som 

uppkommer i samband med den. De menar att om inte dessa frågor blir bearbetade kan det 

leda till att kvinnornas lidande kan förvärras av ilska och nedstämdhet. Whelan (2007) menar 

att många kvinnor med endometrios känner sig svikna av sjukvården då informationen de får 

om sjukdomen efter diagnos är bristfällig. De upplever att de har mer kunskap själva genom 

sin erfarenhet och sjukvården ses som pseudo-experter vilket kan resultera i ett 

avståndstagande (Whelan, 2007). Sjuksköterskor i olika vårdsammanhang möter kvinnor med 

endometrios, det är därför enligt Denny och Mann (2007a) av vikt att sjuksköterskor är 

uppmärksamma och har kunskap om symtomen för att kunna hjälpa dessa kvinnor att få rätt 

vård. Vidare menar de att sjuksköterskor inom psykiatrin borde ha kunskap om endometrios 

då vissa kvinnor inom den psykiatriska vården klassas som hypokondriker eller neurotiska då 

de talar om sin kraftiga smärta. Vidare menar de att sjuksköterskor har en bra position för att 
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föra samtal med kvinnorna, ta deras bekymmer på allvar och fungera som förespråkare genom 

att tro på dessa kvinnor (Denny & Mann, 2007a). 

3. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valde författarna Erikssons (1994) lidandeteori, då det under 

pilotsökningen framkom att lidande kunde förekomma inom denna patientgrupp. Då 

författarna hade noterat lidande bland kvinnor i deras närhet med diagnosen endometrios 

väcktes intresset att se om andra kvinnor hade liknande erfarenheter. Svenska akademins 

ordbok (SAOB, 2015) beskriver att våra erfarenheter bygger på kunskapsutvidgande 

upplevelser och iakttagelser, och i livet förvärvade kunskaper så som livsvisdom, kunnighet 

och skicklighet. Som sjuksköterskor kommer författarna i framtiden möta dessa kvinnor, de 

ville därför fördjupa sin förståelse för kvinnornas lidande. Eriksson (1994) beskriver lidandet 

i vården som tre olika former; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

 3.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidande vilket upplevs i relation till behandling och sjukdom. 

Kroppslig smärta är enligt Eriksson (1994) en orsak till lidande i samband med sjukdom. Den 

kroppsliga smärtan fokuseras oftast till en speciell kroppsdel vilken då upptar människans 

uppmärksamhet och gör att människan inte kan använda hela sin potential att bemästra 

lidandet. Vidare menar hon att denna kroppsliga smärta kan upplevas outhärdlig vilket kan 

leda människan till själslig och andlig död. Denna kroppsliga smärta borde enligt henne 

lindras med alla medel som finns. Sjukdomslidande beskrivs vidare som ett själsligt och 

andligt lidande som orsakas av känslor av skam och förnedring (Eriksson, 1994). 

3.2 Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som upplevs i samband med vårdsituationen (Eriksson, 1994). 

Vidare menar hon att vårdlidande kan delas in i fyra olika typer av lidande; kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den 

vanligaste typen av vårdlidande innebär kränkning av patientens värdighet, där möjligheten av 

att helt och fullt vara människa fråntas patienten. Kränkning kan ske genom nonchalans likväl 

som bristande etisk hållning och att inte se hela människan. Fördömelse och straff ligger nära 

kränkning av värdighet, detta uppkommer då vårdgivaren anser sig kunna avgöra vad som var 

rätt eller fel rörande patienten. Ett sätt att straffa patienten kan vara att nonchalera patienten, 
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inte ge karitativ vård eller att inte se patienten. Maktutövning innebär att patienten tvingas 

göra sådant som patienten inte av egen fri vilja skulle välja att göra. Det kan även vara att inte 

ta patienten på allvar, vilket ger patienten en känsla av maktlöshet. Utebliven vård eller icke-

vård kan uttryckas genom slarv vilket kan leda till vanvård. Vidare menar Eriksson (1994) att 

utebliven vård leder till kränkning av patientens värdighet och en maktutövning. 

3.3 Livslidande 

Livslidande förklarar Eriksson (1994) som det lidandet som kan ses i relation med det unika 

livet, med insikt om enskildheten och ensamheten. Livslidande kan vara förlust av 

möjligheten att kunna delta i sociala tillställningar eller ett hot till ens totala existens. Det kan 

även vara att inte bli sedd, en förändring i livssituationen eller en känsla av att ge upp och inte 

orka längre. 

3.4 Lindra lidandet 

Eriksson (1994) menar att elimination av det onödiga lidandet borde eftersträvas, samtidigt 

som det finns lidande som inte kan elimineras men som ska lindras så mycket som möjligt. 

Förutsättningen för att lindra lidande skapas av en vårdkultur som gör att patienten känner sig 

välkommen, vårdad och respekterad, en vårdkultur där patienten får vara patient och upplever 

rätten och utrymmet att vara det. Lidandet lindras genom att den vård patienten behöver ges, 

genom att patientens värdighet inte kränks och att inte makt över patienten utövas. Vidare 

menar hon att patienter som lider har ett behov av kärlekshandlingar om och om igen, detta 

kan uttryckas genom en varm blick eller ett leende (Eriksson, 1994). 

 

4. Problemformulering 

Det finns en försening i diagnostiseringen med i snitt 6,7 år. I genomsnitt fick kvinnorna 

besöka sjukvården sju gånger innan de blev remitterade till rätt instans. En ökad medvetenhet 

i vården och hos allmänheten borde kunna minska denna tid genom att vårdpersonal 

remitterar kvinnorna i ett tidigare skede och att kvinnor i ett tidigare stadie söker sig till 

specialister. Inom den psykiatriska vården kan dessa kvinnor klassas som hypokondriker eller 

neurotiska då de talar om sin kraftiga smärta. Kvinnorna upplever att de har mer kunskap 

själva genom sin erfarenhet och sjukvården ses som pseudo-experter, därför är det 

betydelsefullt att lyfta kvinnornas erfarenheter. Vi kommer möta dessa kvinnor i olika 

vårdsammanhang, så som i primärvården, olika vårdavdelningar och inom psykiatrin. 
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Sjuksköterskor kan lindra deras lidande genom att ge god omvårdnad så som att bekräfta och 

tro på dem. För att detta ska vara möjligt är det av vikt att ha god förståelse för kvinnornas 

erfarenheter av att leva med endometrios. 

 

5. Syfte 

 
Syftet är att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med symtomgivande endometrios.  
 

6. Metod 

Författarna till denna studie valde att använda sig av en systematisk litteraturstudie. Syftet 

med en systematisk litteraturstudie var att få fram överskådlig och relevant fakta över det 

valda området. En systematisk litteraturstudie utgår enligt Forsberg och Wengström (2008) 

från en tydligt formulerad fråga som ska identifiera, välja, analysera och värdera den relevanta 

forskningen. Författarna till denna studie använde vetenskapliga artiklar som källmaterial. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att det ska finnas underlag i form av artiklar av god 

kvalité för att en systematisk litteraturstudie ska kunna göras. 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter med peer-review inkluderades i 

denna studie. Artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller engelska och motsvara 

syftet. Författarna valde ett tidsintervall på de senaste 10 åren (2005-2015), och 

inklusionskriteriet kvinnor över 16 år. Då endometrios var en kvinnosjukdom och ett smalt 

beforskat område hade författarna inte fler begränsningar i sökningen. Då syftet var riktat mot 

kvinnors erfarenheter exkluderades artiklar med resultat inriktat på specifika 

behandlingsmetoder och diagnostiska metoder. 

 

6.2 Sökförfarande 

Författarna inledde artikelsökningen med provsökning i relevanta databaser. Kristensson 

(2014) menar att litteratursökningen handlar om att hitta relevant litteratur, vilket ska ske i 

flera steg. I första steget ska en sökstrategi utformas. Vidare ska provsökningar göras. Han 

menar att sökstrategin från början handlar om att komma fram till vilka sökord som ska 

användas. Vidare menar han att de sökmotorer som sökningen ska ske i skulle bestämmas för 

att artiklarna ska kunna svara på studiens syfte. Författarna gjorde sökningar i databaserna 
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Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Forsberg och Wengström (2008) menar att valda databaser 

innehåller forskning kring omvårdnad och medicin. PsycINFO innehåller psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad. Fokus i Cinahl ligger på omvårdnad och Pubmed 

fokuserar på medicin och omvårdnad. En konsultation gjordes i början med skolans 

bibliotikarie för söktips och råd. För att sökningen skulle bli så lik som möjligt i de olika 

databaserna gjordes sökningar först med databasernas ämnesord, och vidare med fritext för att 

inte sökningen skulle begränsas för mycket. I provsökningarna bestämdes orden 

Endometriosis, Women och Experience som sökord. Subject headings användes i Cinahl, 

MeSH-termer i pubmed och i PsycINFO användes Thesaurustermer. För att kombinera 

sökord kan de booleska operatorerna AND, OR och NOT användas (Forsberg & Wengström, 

2008, Kristensson, 2014). För att få resultat som speglade syftet valdes ordet endometriosis i 

kombination med experience och/eller women med booleska operatorn AND. Kristensson 

(2014) beskriver att olika sökmotorer kan kräva olika avgränsningar och sökord. Gemensam 

strategi för alla sökmotorer var att först göra enskilda sökningar med de tre sökorden som 

bestämdes i pilotsökningarna för att sedan kombinera dem med varandra. I Cinahl användes 

sökorden endometriosis samt women som Headings, och experience som fritext. Författarna 

lade även till women i fritextsökning eftersom women som Heading endast gav en träff i 

kombination med endometriosis. I PsycINFO användes human females som ämnesord utifrån 

Thesaurus. Endometriosis, experience och women som fritext. Återigen så gav en 

fritextsökning av women större resultat än ämnesordet. I Pubmed användes endometriosis som 

Mesh, och experience och women som fritext. Forsberg och Wengström (2008) menar att en 

manuell sökning kan ske genom att referenslistor i artiklar studeras, detta kallar Kristensson 

(2014) för snowballing och denna metod används för att finna fler artiklar som berör ämnet. 

Författarna till denna studie använde sig av manuell sökning/snowballing från funna artiklar, 

dock tillkom inga nya då de inte hamnade inom ramen för syftet och/eller tidsintervallet. De 

artiklar som ej var tillgängliga i fulltext söktes upp via google, samtliga artiklar kunde fås 

fram i fulltext på detta sätt. Sökresultatet kan ses i bilaga 2, tabell I-III.  

6.3 Urval av artiklar 

Artiklar till litteraturstudien valdes ut genom att författarna sökte efter artiklar som handlade 

om kvinnors erfarenhet av att leva med endometrios. I första steget lästes titlar på artiklar i 

sökresultatet. I andra steget lästes abstrakten på de artiklar vars titel verkade innehålla 

relevant innehåll. I tredje steget lästes de artiklar vars abstakt motsvarade syftet med studien i 
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fulltext, de som inte motsvarade syftet exkluderades. Efter tredje steget fanns åtta kvalitativa 

och två kvantitativa artiklar som gick vidare till granskning. 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån två olika granskningsmallar utformade av Kristensson 

(2014). Bedömning av tvärsnittsstudier som användes till de kvantitativa studierna där bland 

annat hypotes, tid och rum för studien, urval, datainsamling, risk för bias, bortfall och tydligt 

resultat granskades. I Bedömning av kvalitativa studier ingick granskning av bland annat 

syfte, design, rekrytering av deltagare, mättnad, datainsamling, forskarens förförståelse, 

resultat och diskussion. Författarna lade vikt vid att urval, datainsamling och analys beskrevs 

utförligt. Utöver detta kontrollerades alla artiklar så att de var peer-reviewed samt att de hade 

granskats kring dess etiska resonemang. Artiklarna bedömdes utefter detta som hög, medel 

eller låg. En artikelmatris gjordes med de 10 inkluderade artiklarna för att tydliggöra varje 

artikels syfte, metod, resultat och kvalité, se artikelmatris i bilaga 1. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturgranskning behöver författarna ta ställning till om de studier som granskas är 

etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2008). Fusk och 

ohederlighet får inte förekomma inom forskning. Det kan innefatta fabricering av data, att inte 

ange källa eller förvränga forskningsprocessen på annat sätt. I en litteraturstudie ska etiska 

överväganden vad gäller urval och presentation av resultat göras. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien bör redovisas, även de som inte stödjer författarnas egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna i denna litteraturstudie har strävat efter att följa de riktlinjer 

som Kristensson (2014) och Forsberg och Wengström (2008) beskriver. Författarna har 

granskat alla inkluderade studier och samtliga hade fått tillstånd från etisk kommitté eller 

hade ett etiskt övervägande i artikeln eller i tidsskriften där de publicerats. Artiklarna valdes 

ut, kvalitetsgranskades, analyserades och ett nytt resultat utformades utifrån syftet utan att 

någon information medvetet tagits bort. 

 

6.6 Analys 

Författarna i denna studie inspirerades i analysprocessen av Forsberg och Wengström (2008) 

som menar att analysarbetet innebär att dela upp resultatet i delar och sätta ihop det till en ny 
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helhet. Artiklarna lästes först igenom flera gånger enskilt av författarna. Då de kvantitativa 

artiklarna i denna studie hade ett skrivet resultat, kunde författarna ta ut utsagor ur både de 

kvalitativa och de kvantitativa artiklarna, detta gjorde författarna enskilt. Utsagorna översattes 

till svenska och jämfördes sedan tillsammans. Författarna diskuterade sedan utsagorna för att 

enas om ett material som svarade mot syftet. Dessa utsagor kondenserades till koder vilka 

sedan diskuterades/jämfördes tillsammans. För att få en bild över skillnader och likheter från 

de olika artiklarnas resultat, numrerades koderna med numret på artikeln, vilka sedan klipptes 

ut. Författarna sorterade upp koderna till homogena grupper vilka bildade nya kategorier i 

litteraturstudien. Författarna diskuterade fram och tillbaka och kom sedan gemensamt fram till 

studiens kategorier och underkategorier genom att hitta gemensamma nämnare i koderna. Då 

kategorierna kändes för stora valde författarna att även dela upp dem i underkategorier. 

Exempel på hur analysen gått tillväga ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

 

Utsagor Kod Underkategori Kategori 
Even if relief is obtained from a 

particular treatment there is no 

certainty about how long that relief 

will last 

Inga garantier om hur länge lättnad 

kommer pågå efter behandling 

 

 

Framtidens   

farhågor och hopp 

 

E
m

o
tio

n
ella erfaren

h
eter

 

A pain free future, to have a family 

and an intimate relationship, less 

disease recurrence, and an effective 

treatment were their main hopes. 

Förhoppningar om en smärtfri 

framtid, bilda familj att ha en en 

intim relation, och mindre återfall  

Attitudes shifted from struggling to 

be believed in the pre-diagnosis stage, 

to relief at the time of diagnosis, 

followed by fear as pain recurred, to 

a stage experienced by some of the 

women of needing to regain feelings 

of agency and control 

En kamp för att bli trodd innan 

daignos, lättnad när diagnos 

fastställdes, rädsla när smärtan 

återkom, kvinnorna kände ett 

behov av att återta känslan av 

kontroll 

 

 

Sjukdomens  

växlande  

känslolägen 

 

At the time of diagnosis, about half 

experienced a kind of relief because 

they found the reason for their 

problems, or found that it was not in 

their head and they were not mad 

Upplevde lättnad vid diagnos, 

hittat orsaken till deras problem, 

var inte i huvudet och de inte var 

galna 

Fatigue and limited energy were also 

among reported impacts of 

endometriosis. 

Trötthet och begränsad energi 

rapporterades som effekter av 

endometrios. 

 

Känsla av  

utmattning Feelings of hopelessness and fatigue, 

gloomy, feeling of depression 

Känslor av hopplöshet, trötthet och 

nedstämdhet 

Some women reported negative 

impacts on self-confidence because of, 

not being able to have a child or have 

more children, not able to have 

normal sex, being unsatisfied about 

body appearance because of weight 

gain or lots of scars 

Rapporterade negativa effekter på 

självförtroende pga att inte kunna 

få barn, inte ha normal sex, och 

missnöjde om kroppens utseende 

pga viktökning eller massor av ärr. 

 

 

 

 

 

Förändrad  

självbild 
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All of the women who experienced 

dyspareunia experienced a negative 

effect on their self-esteem 

Kvinnor upplevde en negativ 

inverkan på självkänslan pga 

dyspareuni (omskrivet) 

 

7. Resultat 

Författarna har kommit fram till ett resultat som kommer att presenteras med fyra kategorier 

med underkategorier enligt tabell 2 nedan: 

 

Tabell 2. Studiens resultat. 

 

KATEGORIER 

 

UNDERKATEGORIER 

ERFARENHETER AV FYSISKA SYMTOM Bäckensmärta 

Dyspareuni 

Att hantera symtomen 

ERFARENHETER AV MÖTEN I VÅRDEN Vägen till diagnos 

Efter diagnos 

Positiva erfarenheter 

EMOTIONELLA ERFARENHETER Sjukdomens växlande känslolägen 

Framtidens farhågor och hopp 

Förändrad självbild 

Känsla av utmattning 

ERFARENHETER AV SOCIALA 

RELATIONER 

Kärleksrelationer 

Arbetslivet 

Det dagliga livet 
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7.1 Erfarenheter av fysiska symtom  

7.1.1 Bäckensmärta 

Kvinnorna beskrev kraftiga, ibland outhärdliga,  kroniska buk- och bäckensmärtor (Markovic, 

Manderson, & Warren, 2008; Melis et al., 2015; Riazi et al., 2014). Smärtan kunde vara 

närvarande genom hela cykeln men ökade ofta i intensitet i samband med menstruationen och 

de hade ibland svårt att röra sig på grund av smärtan (Riazi et al., 2014). Med åren ökade 

smärtan i svårighetsgrad för de flesta kvinnor allt eftersom sjukdomen fortskred. Smärtan 

kunde försvinna med behandling, men i allmänhet återkom den med förnyad intensitet 

(Huntington & Gilmour, 2005). Vid graviditet försvann smärtan hos vissa, men efter 

förlossningen återkom problemen (Markovic et al., 2008). Enligt Fagervold, Jenssen, 

Hummelshoj och Moen (2009), blev 60,9% av kvinnorna  av med smärtan efter operation, 

och efter en andra operation visade 89,9 % av kvinnorna att smärtan avtagit. Alla kvinnor i 

studien som tog bort äggstockarna på båda sidorna var smärtfria efter operation. 97% 

rapporterade smärtfrihet efter menopause. För kvinnor i premenopaus rapporterade 59.4% 

smärta vid tidpunkten för studien (Fagervold et al., 2009).  

7.1.2 Dyspareuni 

Dyspareuni var mycket vanligt förekommande bland kvinnorna med endometrios (Markovic 

et al., 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez, & Ellwood, 2014).  Kvinnorna  upplevde 

intensiv smärta både under och efter samlag som ibland kvarstod i flera timmar eller dagar 

efteråt (Denny & Mann, 2007b; Melis et al., 2015; Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor hade 

endast problem med dyspareuni i vissa delar av cykeln (Fagervold et. al., 2009). Dyspareunin 

beskrevs som oerhört smärtsam och ledde ibland till att kvinnorna helt avstod från samlag för 

att undvika den och slippa ha ont efteråt. Ibland kunde en stark önskan att bli gravid verka 

motiverande för att försöka uthärda den kraftiga smärtan (Denny & Mann, 2007b). 

7.1.3 Att hantera symtomen 

Kvinnornas erfarenheter av att konventionell kirurgi och medicinsk behandling inte hjälpte 

mot smärtan, eller att de inte kunde acceptera sjukdomens effekter på det dagliga livet, ledde 

till självmedicinering och livsstilsförändringar (Gilmour, Huntington, & Wilson, 2008; 

Huntington & Gilmour, 2005). Dessa livsstilsförändringar bestod av att lägga om kosten, 

motionera mer och gå ner i vikt samt se till att stressa av och vila (Huntington & Gilmour, 
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2005; Seear, 2009; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). För att minska smärtan tog de hjälp 

av lokal värmebehandling och avkopplande oljor (Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 

2014; Seear, 2009). Ofta testades flera alternativa och komplementära metoder parallellt med 

biomedicinsk behandling för att hantera sjukdomen (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014).  Utöver detta experimenterade kvinnorna en del på egen hand med kombinationer av 

receptfria och receptbelagda läkemedel för att kontrollera smärtan (Huntington & Gilmour, 

2005; Denny, 2009; Riazi et al., 2014). Några använde även alkohol för att döva smärtan 

(Huntington & Gilmour, 2005). 

Kvinnorna beskrev tiden de lade ner på att hantera sin kroniska sjukdom som det största 

problemet. Vidare beskrev kvinnorna att de upplevde hanteringen av sin sjukdom som mycket 

krävande, att de ständigt behövde vara i tjänst gjorde att det kunde upplevas som en form av 

arbete (Seear, 2009). 

Den osäkra orsaken till endometrios, det oförutsägbara förloppet, och den blandade mängd 

information som fanns gjorde det svårt för kvinnorna att kontrollera situationen (Seear, 2009). 

Att ha hög kunskap om endometrios sågs som en vändpunkt, från att ha blivit kontrollerade av 

sjukdomen till att kunna leva med den (Gilmour et al., 2008). Vissa kvinnor beskrev arbetet 

med att hantera sin sjukdom som stärkande, de upplevde det som en positiv erfarenhet att ta 

större omsorg om sin kropp och själ. Vidare beskrevs att en aktiv roll i sin egenvård ökade 

medvetandet om kroppen och gav en känsla av kontroll och ökat ansvar (Seear, 2009). 

Kvinnorna blev experter på att handskas med sin sjukdom (Denny, 2009). 

7.2 Erfarenheter av möten i vården 

7.2.1 Vägen till diagnos 

Vägen till diagnos beskrevs ofta som svår, långdragen och ekonomiskt påfrestande (Markovic 

et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Kvinnorna uppgav att de inte hade hört 

talas om endometrios före sin diagnos, de uppsökte vården vid flera tillfällen och genomgick 

en hel rad tester under flera års tid innan de fick sin diagnos,  (Moradi et al., 2014). Inom 

vården möttes kvinnorna av misstro och läkare som förkastade deras oro (Markovic et al., 

2008; Moradi et al., 2014). Denny (2009) beskrev att kvinnor remitterades till andra 

specialister som gastroenterolog och psykiatriker före gynekolog, detta orsakade stora 

förseningar innan kvinnorna kunde få sin diagnos. Vårdpersonal misskrediterade ofta 
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kvinnornas upplevelse och kallade symtomen psykosomatiska (Markovic et al., 2008). 

Kvinnorna var missnöjda med deras bedömningar att orsaken till smärtan var psykosomatisk 

och inte patologisk och upplevde att läkarna inte hade förståelse för hur det var att leva med 

endometrios varje dag (Markovic et al., 2008; Denny, 2009) Trots att kvinnorna uppsökte 

vården vid flera tillfällen så blev inte deras smärta erkänd av vårdpersonalen (Markovic et al., 

2008). De blev istället missdiagnostiserade och felbehandlade (Moradi et al., 2014). 

Kvinnornas kraftiga smärtor normaliserades och avvisades som kvinnoproblem som inte 

behövde utredas närmare, eller som normal dysmenorré som därför kunde förväntas 

(Markovic et al., 2008; Denny, 2009). Vårdpersonalen trodde inte på kvinnorna utan 

avfärdade deras berättelser som sökande efter uppmärksamhet. De trodde inte att endometrios 

var ett problem som drabbade unga kvinnor (Moradi et al., 2014). Kvinnorna beskrev 

negativa erfarenheter av vårdpersonal som inte ville lyssna på deras oro och inte hade tid att 

svara på deras frågor utan gav dem rådet att uthärda smärtan istället. Bristen på information 

var uppenbar före diagnos (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplevde 

att vårdpersonalen hade lågt intresse för endometrios och kände sig avfärdade efter läkarbesök 

(Denny, 2009). Vårdpersonalens misstro gjorde kvinnorna upprörda, arga, frustrerade och 

irriterade. Det fick dem att känna att de misslyckades med att stå ut med 

menstruationssmärtor som andra kvinnor kunde (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). 

7.2.2 Efter diagnos 

Att kunna se endometriosen på bild som vid laparoskopi bekräftade att deras smärta var 

verklig (Denny, 2009). Kvinnorna uttryckte lättnad över att bli trodda i det diagnostiska 

skedet (Huntington & Gilmour, 2005), och att få en diagnos sågs som en upprättelse efter att 

ha blivit misstrodda (Denny, 2009). Efter diagnosen upplevde kvinnorna att vårdpersonalens 

bedömningar av sjukdomen inte alltid stämde överens med deras egen erfarenhet. Det 

skapade en anspänning mellan vårdpersonalens tolkning och kvinnornas erfarenhet och gjorde 

att kvinnorna inte alltid uppsökte vården ens vid svår smärta. Vårdpersonalen fokuserade ofta 

på smärtans lokalisation men frågade sällan kvinnorna om smärtans intensitet eller 

varaktighet, något som kvinnorna uppgav vara mer avgörande för deras möjlighet till normal 

funktion och upprätthållande av sociala relationer (Denny, 2009).  Kvinnorna upplevde även 

att vårdpersonalen ofta saknade kunskap om sjukdomen och gav bristfällig information vilket 

gjorde att de fick söka information på egen hand. Bristen på information var uppenbar även 

efter diagnos (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). För att bromsa sjukdomens 



 

 

 

18 

 

utveckling blev kvinnor tillsagda att skaffa barn som behandling och för att undvika 

infertilitet. Detta gjorde kvinnorna förvånade och förolämpade då det ansågs vara ett taktlöst 

och kränkande förslag från vården (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; 

Markovic et al., 2008). Kvinnorna kände att deras kroppar objektifierades när de 

rekommenderades att bli gravida utan hänsyn till kvinnornas relationsstatus (Markovic et al., 

2008).   

7.2.3 Positiva erfarenheter 

Moradi et al., (2014) beskrev att kvinnorna även hade en del positiva erfarenheter från 

kontakten med vården där vårdpersonalen var sympatisk, förstående och hade tid att prata. 

Kvinnorna upplevde det positivt att vårdpersonal uppmuntrade dem att ta en mer aktiv roll i 

sin vård för att må bättre (Seear, 2009). Kvinnorna såg framtida smärta och mer behandling 

som en naturlig del av endometrios, inte ett misslyckande av behandlingen. Kvinnorna hade 

förtroende för att sjukvården skulle hitta en väg att hantera eller bota endometrios i framtiden 

(Denny, 2009). 

7.3 Emotionella erfarenheter 

7.3.1 Kvinnornas växlande känslolägen 

Kvinnorna beskrev sjukdomen med sina otrevliga och skiftande symtom som en ytterst privat 

angelägenhet. De kände en oro att de uppfattades som simulanta och att de behövde försvara 

sig själva med sin höga sjukfrånvaro, eftersom sjukdomen inte syntes på utsidan (Gilmour et 

al., 2008). Kvinnorna kände sig kränkta då sjukdomens svårighetsgrad likställdes med 

smärtans svårighetsgrad, ett samband som inte alltid stämmer. De kvinnor som diagnostiserats 

med mild endometrios kände sig minimerade för sitt lidande och för hur deras liv påverkades 

(Denny, 2009). Före diagnos kände kvinnorna att de fick kämpa för att bli trodda, vid 

diagnostisering upplevdes en känsla av lättnad, orsaken till deras problem hittades, det satt 

inte i huvudet på dem (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). 

7.3.2 Framtidens farhågor och hopp 

”Hålla tummarna”-attityd (Denny, 2009 s.991) beskrevs som vanlig hos kvinnorna, de 

menade att det inte fanns några garantier om hur länge de skulle hålla sig smärtlindrade efter 

behandling. Kvinnorna hade en insikt om att  symtomen kunde återkomma eller bli värre, de 
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upplevde att inte ens radikal kirurgi eller klimakteriet gav en säkerhet till en smärtfri framtid 

(Denny, 2009). Den återkommande smärtan och kravet på fler behandlingar samt önskan om 

klimakteriet vid ung ålder ledde till känslor av förtvivlan hos kvinnorna (Huntington & 

Gilmour, 2005; Denny, 2009), de beskrev en känsla av hopplöshet (Riazi et al., 2014). Några 

var mer optimistiska och hoppfulla inför framtiden medan vissa förväntade att endometriosen 

skulle komma tillbaka vid någon tidpunkt, vilket visats genom tidigare erfarenheter. 

Osäkerheten om nuet gjorde att framtiden planerades med försiktighet (Denny, 2009). 

Samtidigt beskrev vissa kvinnor en känsla av hopp om en smärtfri framtid, familj, intim 

relation, mindre återfall och en effektiv behandling (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). Trots 

infertilitet så födde 76% av de kvinnorna ett eller fler biologiska barn (Fagervold et al., 2009). 

7.3.3 Förändrad självbild 

Det allmänna hälsotillståndet och den sociala funktionen beskrevs som mer negativt av 

kvinnorna med endometrios (Melis et al., 2015). Kvinnorna hade en mer negativ uppfattning 

av sin kropp, de var missnöjda med kroppen på grund av bland annat viktökning och ärr 

(Melis et al., 2015; Moradi et al., 2014). Många kvinnor beskrev sina känslor med ord som 

skuld och otillräcklighet (Denny & Mann, 2007b), medan andra kvinnor beskrev känslan av 

osäkerhet, då i samband med fortplantningsförmågan (Markovic et al., 2008). Kvinnorna 

rapporterade dåligt självförtroende och sämre självkänsla på grund av infertilitet till följd av 

sjukdomen (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Vidare beskrevs lägre självkänsla till följd 

av dyspareuni och att inte kunna ha normal sex med sin partner, störande faktorer orsakade 

känsla av okvinnlighet och en känsla av att vara oattraktiv (Denny & Mann, 2007b; Moradi et 

al., 2014; Riazi et al., 2014). Vidare beskrev kvinnorna en känsla av misslyckande då familj 

och vänner tyckte att de borde kunna stå ut med menssmärtorna (Denny, 2009). 

7.3.4 Känsla av utmattning 

Kvinnorna rapporterade känslor som utmattning och depression till följd av sjukdomen 

(Huntington & Gilmour, 2005; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 

Depression visade sig vara vanligare hos personer som till följd av sjukdomen hade mindre 

sexuell lust och ökad smärta vid samlag (Melis et al., 2015). Kvinnorna rapporterade även 

begränsad energi och avsaknad av entusiasm (Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008). 
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7.4 Erfarenheter av sociala relationer 

7.4.1 Kärleksrelationer 

 

Kvinnorna uppgav att endometrios påverkade relationerna i stor utsträckning (Denny, 2009; 

Gilmour et al., 2008). De beskrev påfrestningar på förhållandet på grund av minskad frekvens 

och ibland helt undvikande av samlag, samt rädsla för smärta eller blödning under och efter 

sex (Moradi et al., 2014; Fagervold et. al., 2009). Ibland förekom problemen under hela 

menstruationscykeln och ibland bara i vissa perioder (Fagervold et al., 2009). Bristen på 

sexuellt samliv ledde till spänningar och bråk. Känslor av frustration och skam orsakades av 

att de inte kunde genomföra samlaget. Det förekom att kvinnorna helt upphörde att vara 

sexuellt aktiva på grund av sina symtom, vilket ibland kunde äventyra förhållandet (Denny & 

Mann, 2007b). Kvinnorna uppgav att det kunde gå så långt att förhållanden tog slut på grund 

av symtomen till följd av endometrios och dess påverkan på samlivet (Huntington & Gilmour, 

2005; Denny & Mann, 2007b) Kvinnorna beskrev även infertilitet som en påfrestning på 

förhållandet, att inte kunna få egna barn skapade oro och spänningar i relationen som kunde 

leda till uppbrott (Moradi et al., 2014;  Riazi et al., 2014). Enligt Fagervold et al. (2009) fanns 

ett samband mellan dyspareuni och negativ inverkan på relationer medan mellan infertilitet 

och negativ inverkan på relationer hittades inget samband. 

7.4.2 Arbetslivet 

Kvinnorna beskrev att de kände sig upprörda, arga, frustrerade och irriterade då de inte blev 

trodda och förstådda av kollegor på arbetet (Moradi et al., 2014). Många kvinnor rapporterade 

att deltid, byta jobb eller inte jobba alls var följder av sjukdomen, då kraftiga symtom så som 

till exempel smärta och trötthet, det stora vårdbehovet samt tiden att hantera sjukdomen 

påverkade arbetet (Huntington & Gilmour, 2005; Gilmour et al., 2008; Seear, 2009; Moradi et 

al., 2014; Fagervold et al., 2009). Gilmour et al., (2008) beskrev kvinnornas rädsla att tala om 

sin sjukdom på grund av oron att bli uppsagd. Vidare beskrev kvinnorna minskade intäkter på 

grund av deltidsarbete eller obetald frånvaro, de belyste sambandet mellan antal symtom och 

dagar med smärta per månad och hur det påverkade arbete och utbildning negativt (Moradi et 

al., 2014; Fagervold et al., 2009). 
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7.4.3 Det dagliga livet 

Smärtan var oroande för kvinnorna och orsakade många problem i det dagliga livet 

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

Kvinnornas liv påverkades av smärtan på många sätt och gjorde att de kände sig begränsade i 

sin vardag. De tvingades dra sig undan sociala sammanhang och kunde inte utföra fysiska 

aktiviteter som promenader och annan motion. Vidare påtalade kvinnorna att utbildning fick 

avbrytas till följd av trötthet, svårt att fokusera och sämre produktivitet (Gilmour et al., 2008; 

Moradi et al., 2014). Smärtan kunde vara så kraftig att kvinnorna blev sängbundna och 

tvingades ställa in alla sina planer under menstruationen (Riazi et al., 2014). Oregelbunden 

menstruationscykel kunde leda till sjukdomskänsla. Kvinnorna rapporterade minskad social 

aktivitet, missade händelser på grund av svåra symtom såsom smärta, kraftiga blödningar och 

trötthet vilket i vissa fall ledde till känsla av social isolering (Markovic et al., 2008; Moradi et 

al,, 2014; Riazi et al., 2014).  Då vissa kvinnor upplevde cykliska symtom planerades livet 

utifrån de dåliga dagarna, och aktiviteter planerades in på relativt smärtfria dagar (Denny, 

2009). 

 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Inför den systematiska sökningen har författarna tagit hjälp av litteraturen, handledare och 

universitetsbibliotekarien. Författarna började med att göra en pilotsökning för att få en 

uppfattning om vilka ord som gav ett brett resultat till sökningarna, därefter gjordes en 

systematisk sökning som avslutades med en manuell sökning i artiklarnas referenslistor. Den 

manuella sökningen gav inga relevanta träffar men styrker enligt Kristensson (2014) 

trovärdigheten i studiens resultat .  

I de första systematiska sökningarna gjorde författarna en avgränsning i databaserna vad 

gäller åldern för att rikta sökningarna mot den åldergrupp som syftet avsåg, vilket var vuxna 

kvinnor. I två av databaserna fanns avgränsningen 18+ år medan i den tredje databasen var 

gränsen 19+ år. Detta var något författarna var missnöjda med då det skapade en skillnad i 

sökningarna mellan databaserna. När författarna gjorde relevansbedömning av urvalet fann 



 

 

 

22 

 

de, trots åldersavgränsningarna, deltagare i studierna som var 16 och 17 år gamla. Författarna 

valde då att göra om sökningarna utan ålderbegränsningar och istället ha 16+ år som 

inklusionskriterie. Detta kan ses som en svaghet men författarnas motivering utgjordes av 

bedömningen att 16 år inte var markant yngre än 18 år och att deltagarnas menarche 

(menstruationsdebut) sannolikt inträffat i yngre ålder och att de hade erfarenhet att dela med 

sig av vad som kunde vara av vikt för resultatet. 

Författarna ville från början att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren men 

materialet blev för tunt vilket ledde till att författarna valde att utöka publiceringsgränsen till 

tio år, vilket gav en större bredd på resultatet. Då endometrios under senare år blivit mer 

uppmärksammad i media, övervägdes om resultatet med tio års forskning gav en sned bild av 

hur det ser ut idag. Dock visade de tre artiklarna från 2014-2015 liknande erfarenheter, vilket 

visade på att det inte var någon skillnad nu som för tio år sedan gällande 

endometriospatienter.  

 

För att få ett resultat som speglade syftet valdes ordet endometriosis i kombination med 

experience och/eller women med booleska operatorn AND. Kristensson (2014) menar att 

olika sökmotorer kan kräva olika avgränsningar och sökord. Detta var något författarna 

upptäckte, vilket ledde till att sökorden i de olika sökmotorerna anpassades för att 

sökningarna skulle ge så bra sökresultat som möjligt. Författarna började med att se vilka 

ämnesord som fanns i respektive databas för att kunna använda dessa. Där ämnesord inte 

fanns användes sökorden i fritext. För att försäkra sig om att sökningen var grundlig sökte 

författarna med sökorden både som ämnesord och i fritext, detta gjorde att författarna 

upptäckte att vissa sökord fungerade bättre som fritext än som databasens ämnesord. Exempel 

på detta var i databasen Cinahl där sökordet women fanns som ämnesord, men i kombination 

med ämnesordet endometriosis blev sökresultatet endast en artikel. Författarna valde då 

women som fritext och fick ett tillfredställande sökresultat som genererade sex av artiklarna i 

urvalet. Skillnader har gjorts i användadet av ämnesord eller fritext där författarna ansåg det 

nödvändigt på grund av sökmotorernas olikheter. I PsycINFO till exempel använde författarna 

Endometriosis som fritext, då det inte fanns som ämnesord i Thesaurus. Detta kan eventuellt 

ses som en svaghet, men ansågs vara nödvändigt för att få ett så bra sökresultat som möjligt. 

Databaserna som användes gav bredd i materialet då de behandlar olika områden. Vid 

sökningarna återfanns en stor del dubbletter, samma artiklar kom flera gånger, både i olika 
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sökningar i samma sökmotorer och i sökningarna i de olika sökmotorerna, detta tolkade 

författarna som mättnad i sökningen. 

Till denna litteraturstudie har både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats. Forsberg 

och Wengström (2008) menar att fördelen med att ha med både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar är att materialet kan belysas ur olika synvinklar. Författarna ansåg att både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar hade sina fördelar med både objektiva och subjektiva 

perspektiv för att svara mot syftet vilket gav bredd och stärkte trovärdigheten i studien. Dock 

användes i de två kvantitativa artiklarna endast det skrivna resultatet, vilket kan ha påverkat 

resultatet och kan sänka trovärdigheten för studien. I studien har tio artiklar inkluderats men 

några av dessa baserades på samma informanter vilket gav åtta unika urval. Denny (2009) och 

Denny och Mann (2007b), samt Huntington och Gilmour (2005) och Gilmour, Huntington 

och Wilson (2008) har använt samma informanter i sina studier vilket kan påverka 

trovärdigheten och överförbarheten.  

 

Granskningen har gjorts med befintliga mallar från Kristensson (2014), vilket gjorde att 

studier utförda med samma metod bedömdes likvärdigt. Författarna har använt sig av 

triangulering i granskningen. Först har granskning gjorts enskilt och sedan har författarna 

diskuterat gemensamt hur de bedömt artiklarna. Författarna ville endast ha med artiklar av 

medel eller hög kvalité, dock hade ingen av artiklarna låg kvalité, därav exkluderades ingen 

artikel på grund av låg kvalité. Till de artiklar som inte hade ett eget avsnitt som rörde etiska 

överväganden, har författarna gått in på tidsskriftens hemsida för att se så det fanns riktlinjer 

där som styrt etiska övervägande. 

Analysen har genomförts enskilt och gemensamt tills konsensus uppnåtts. Artiklarnas resultat 

lästes igenom noggrant för att plocka ut relevanta meningsbärande enheter. Då artiklarna var 

skrivna på engelska vilket inte var författarnas modersmål så fanns en risk för missförstånd 

eller feltolkning. Författarna har använt sig av en uppslagsbok när de känt sig osäkra samt 

resonerat tillsammans. Författarna kan inte garantera att inget relevant material gått förlorat i 

samband med översättningen, men inget är medvetet borttaget. Detta kan dock ses som en 

svaghet. De översatta meningsbärande enheterna kondenserades till koder, för att sedan delas 

in i kategorier och underkategorier. Författarna använde sig av triangulering genom hela 

analysprocessen genom att växelvis arbeta enskilt och tillsammans till konsensus uppnåtts. 

Författarna har försökt använda sig av bracketing genom att sätta deras egna erfarenheter från 

sjuksköterskeutbildningen, samt förförståelsen från kvinnorna med endometrios i deras 
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närhet, inom parentes. De kan dock inte garantera att deras förförståelse inte har färgat 

resultatet. Genom att synliggöra delar ur analysprocessen höjs enligt Kristensson (2014) 

tillförlitligheten. Tidsaspekten har begränsat möjligheten att genomföra studien i den 

omfattning som författarna velat. Hade ytterligare tid givits är det möjligt att materialet kunde 

ha fått en större bredd och djup. Författarna har genom hela arbetet transparent redovisat 

genomförandet vilket, enligt Kristensson (2014), stärker trovärdigheten. Kristensson (2014) 

menar att läsaren med hjälp av författarnas noggranna beskrivning av de artiklar som 

inkluderats i studien själv gör bedömning av överförbarhet. Författarna till denna studie har 

gjort en artikelmatris, se bilaga 1, för att läsaren lätt ska få en överblick av de inkluderade 

artiklarna. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

Resultatet visade att endometrios var en sjukdom som orsakade kvinnorna både fysiskt, 

psykiskt och socialt lidande. Författarna har valt att lyfta de tre områden som de ansåg 

viktigast vilka de har speglat mot den teoretiska referensramen, litteratur och annan 

vetenskaplig forskning inom området. Det som författarna valde att diskutera vidare var hur 

kvinnorna beskrev sina möten med vården, hur deras förhållanden påverkades av sjukdomen 

och vilka effekter sjukdomen hade på kvinnornas dagliga liv.  

 

Kvinnorna beskrev hur de inte togs på allvar, deras smärtor normaliserades och 

vårdpersonalen saknade kunskapen om symtomen för endometrios, vilket ledde till att 

kvinnornas bekymmer klassades som vanlig mensvärk som kvinnorna skulle lära sig leva 

med. Läkarna kallade deras smärta för psykosomatisk och detta ledde till ökad tid innan 

kvinnorna fick den hjälp de behövde, de blev på grund av detta missdiagnostiserade och 

felbehandlade. Vårdpersonalen ville inte lyssna på kvinnornas oro och hade inte tid att 

besvara deras frågor, de fick rådet att uthärda smärtan istället. 

Detta bekräftades av McGowan, Luker, Creed och Chew-Graham (2007) som menade att 

kvinnor med kronisk bäckensmärta upplevde att de blivit misstrodda av vårdpersonal som 

ansåg att deras smärta var psykosomatisk. Bristen på erkännande gjorde att kvinnorna 

upplevde att deras smärta och lidande minimerades av vårdpersonal vilket ledde till en känsla 

av besvikelse (McGowan et al., 2007). Borgfeldt et al. (2010) menar att dyspareuni ofta har 
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psykologiska orsaker men att det kan förekomma av fysiska orsaker som t ex endometrios. 

Skuladottir och Halldorsdottir (2011) visade i sin studie att kvinnor med kronisk smärta hade 

ett behov av att bli trodda, bemötas med respekt och bli accepterade av vårdpersonalen. 

Vidare menade de att vårdpersonalen behövde inse kvinnornas behov, ge information och 

omsorg. De menade att huvudansvaret för vårdgivare borde vara att ge kvinnorna användbar 

information, stärka deras självförtroende och uppmuntra dem att vara mer delaktiga i 

beslutfattandet kring sin egen vård, samt främja en ökning av kvinnornas välfärd mentalt, 

fysiskt, känslomässigt och socialt (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). Brunt, Fridlund, 

Hansson, Rask och Säll Hansson (2011) visade att kvinnor med kronisk smärta ofta fick 

kämpa för sin vård och själva föreslå behandlingar och undersökningar. De menade att en 

positiv attityd från vårdpersonalen istället hade stärkt kvinnorna att hantera sin smärta samt 

ingivit dem hopp. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdpersonal inte alltid vet bäst, 

patienterna har kunskapen om den subjektiva upplevelsen av sjukdomen. Vidare menar de att 

vårdpersonal borde vara så pass följsam och öppen i mötet med patienterna att de kan, vill och 

hinner beskriva hur det upplevs av dem. Vårdpersonal borde lyssna till patienten även om det 

han eller hon berättar verkar konstigt eller overkligt. Dock menar de att vården inte alltid kan 

leverera det patienten efterfrågar (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdlidande kan enligt 

Eriksson (1994) existera i många olika former, ett exempel på vårdlidande menar hon är då 

patientens värdighet kränks, eller då patienten inte får den vård hon behöver. Utebliven vård 

menar hon kan vara resultatet av bristande förmåga hos vårdpersonalen att se vad patienten 

behöver. Vidare menar hon att utebliven vård i alla lägen innebär kränkning av människans 

värdighet, vilket hon beskriver som ett sätt att utöva makt över en maktlös patient. För att 

lindra lidandet behövs enligt Eriksson (1994) hopp. Hoppet menar hon är bundet till att ge och 

ta ömsesidigt, en vårdkontext där patienten känner sig respekterad och välkommen är en 

förutsättning för att lindra lidande. 

 

Kvinnorna beskrev påfrestningar på förhållandet på grund av minskad frekvens, och ibland 

helt undvikande av samlag, på grund av rädsla för smärta eller blödning under och efter sex. 

Problem att genomföra samlag ledde till spänningar och bråk i relationerna, och orsakade 

känslor av frustration och skam för kvinnorna. Kvinnorna beskrev en lägre självkänsla till 

följd av dyspareuni, att inte kunna ha normal sex med sin partner. Detta ledde till en känsla av 

okvinnlighet och en känsla av att vara oattraktiv. En stor del av annan forskning (Seehusen, 

Baird och Bode, 2014) bekäftade att dyspareuni hade en betydande inverkan på kvinnornas 
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psykiska och fysiska hälsa, relationer med partners och sin egna kroppsuppfattning. Culley et 

al. (2013) beskrev att kvinnornas intima relationer påverkades av dyspareuni, infertilitet samt 

smärta. Butt och Chesla (2007) beskrev att par, där kvinnan hade endometrios med 

dyspareuni, hade utvecklat strategier för att göra samlaget mindre smärtsamt, till exempel 

genom ställningar där kvinnan hade mer kontroll. Trots detta var mannen medveten om att 

kvinnan kunde få ont, vilket orsakade oro och spänningar under samlaget. Båda kände 

skuldkänslor och besvikelse i samband med sex. Vidare beskrevs att långa perioder utan sex 

ledde till att både mannen och kvinnan i förhållandet tappade sexlusten. Samtidigt beskrev de 

att vissa hade väl fungerande sexliv trots smärtsamma samlag, skratt och tolerans användes 

för att ta sig igenom smärtsamma stunder tillsammans (Butt & Chesla, 2007). Hulter (2009) 

menade att den sexuella rollen, förmågan att kunna ge och få kärlek påverkade självkänslan 

och att en förändring i de sexuella möjligheterna kunde orsaka en identitetskris. Dahlberg och 

Segesten (2010) bekräftar detta, då de beskriver att kroppens agerande och reaktioner 

påverkar uppfattningen om jaget, identiteten och självkänslan. Sjukdomslidande kan enligt 

Eriksson (1994) innebära smärta i samband med sjukdom eller behandling, sjukdomslidande 

kan innebära både kroppslig och själslig smärta. Då starkt kroppsligt lidande erfars, menar 

hon att patientens hela uppmärksamhet koncentreras till detta, lidandet resulterar i att 

människan fokuserar på den del av kroppen där smärtan finns. Hon beskriver även att själsligt 

lidande kan orsakas av känslor av skam och förnedring.  

 

Kvinnornas liv påverkades av smärta, blödningar och trötthet på många sätt. Detta gjorde att 

de kände sig begränsade i sin vardag, drog sig undan sociala sammanhang och att de inte 

kunde utföra fysiska aktiviteter som promenader och annan motion. Detta ledde även till att 

utbildning fick avbrytas då de hade svårt att fokusera och många kvinnor rapporterade att de 

inte längre kunde arbeta heltid eller jobba alls på grund av sina symtom. Smärtan kunde 

ibland vara så kraftig att kvinnorna blev sängbundna och tvingades ställa in alla sina planer 

under menstruationen, vilket i vissa fall ledde till känsla av social isolering. I likhet med 

denna studies resultat beskrev Bodén, Wendel och Adolfsson (2013) att kvinnorna missade 

aktiviteter, skola och arbete på grund av endometriosrelaterade symtom. De beskrev att 

endometrios hade en negativ inverkan på kvinnornas sociala liv och emotionella 

välbefinnande. Även Culley et al. (2013) beskrev att symtom som orsakades av endometrios 

hade stor påverkan på dagliga aktiviteter och kvinnornas livskvalité. De menade att energi, 

vitalitet och umgänge med andra påverkades avsevärt, kvinnorna beskrev att endometriosen 
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kontrollerade och begränsade deras liv, vilket lämnade dem maktlösa. Vidare beskrevs 

känslor av skuld, oro, hopplöshet och en känsla av att inte kunna hantera situationen (Culley 

et al., 2013). Livslidande kan enligt Eriksson (1994) orsakas av förändrad identitet, då uppstår 

en känsla av att inte känna sig som en hel människa. Livslidande kan även orsakas av 

förändrad livssituation, att inte kunna fullfölja sociala aktiviteter, svår smärta och fysiskt 

lidande kan verka förlamande på hela människan (Eriksson, 1994). Resultatet visade att 

smärtan begränsade kvinnornas sociala aktiviteter, att kvinnorna inte kunde leva livet fullt ut, 

vilket kunde ses som ett livslidande. 

 

8.3 Betydelse för vården 
 

Författarna hoppas och tror att resultatet från denna studie kan hjälpa sjuksköterskor att fånga 

upp dessa kvinnor i ett tidigare stadie. Sjuksköterskor som ger unga flickor och kvinnor 

information om menstruation och reproduktivitet skulle kunna informera om att sjukdomen 

endometrios finns och beskriva dess symtom. De sjuksköterskor som träffar på kvinnor med 

smärtproblematik skulle kunna ställa frågor utifrån resultatet som till exempel hur smärtbilden 

ter sig, så som intensitet och varaktighet. Författarna hoppas att de sjuksköterskor inom alla 

vårdinstanser som läst den här studien kommer vara uppmärksamma på symtomen för 

endometrios i sitt arbete. Detta för att i ett tidigare skede reagera och fånga upp dessa kvinnor 

när de söker vård för sin smärtproblematik, vilket skulle leda till att fler kvinnor snabbare 

kunde får rätt diagnos. De skulle då få rätt behandling och deras lidande skulle minska. Att 

minska deras lidande känner författarna är en stor uppgift som sjuksköterskor bör bidra till i 

största möjliga mån. Då sjukdomen påverkar kroppen mer ju längre den fortskrider är det 

önskvärt att kvinnorna i ett tidigt stadie kan få sina symtom uppmärksammade och en korrekt 

behandling kan påbörjas. Då sjukdomen är starkt kopplad till infertilitet är det av vikt att i en 

ung ålder uppmärksamma detta så kvinnorna inte går miste om sin chans att skaffa barn i ett 

senare skede. Kan dessa kvinnor bli trodda och väl bemötta i vården minskas deras lidande. 

Ett bra bemötande kan ge ett förtroende till vårdpersonalen som kan det leda till att kvinnorna 

söker vård när de behöver det istället för att självmedicinera och blanda olika läkemedel på 

egen hand. 
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9. Slutsats 

Denna studie visade att endometrios påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt och socialt. 

Kvinnornas liv påverkades av sjukdomen på många sätt och gjorde att de kände sig 

begränsade i vardagen, dagsformen avgjorde vissa dagar hur kvinnorna kunde klara dagliga 

aktiviteter och arbete. Detta gjorde att de kände sig otillräckliga som inte stod ut med sina 

symtom som andra kvinnor. Smärtsamma samlag gav slitningar i deras kärleksrelationer och 

bidrog till minskad självkänsla. Kvinnorna utvecklade olika strategier för att hantera 

sjukdomens effekter där den konventionella vårdens behandlingar inte räckte till.  Den långa 

tiden för att få en diagnos fastställd orsakade vårdlidande. Kvinnorna möttes av misstro från 

vården och symtom som avfärdades som kvinnoproblem. Efter diagnos upplevde kvinnorna 

att de fick upprättelse men kände även då att vårdens intresse och kunskap brast, dock fanns 

kvinnor som vittnade om en positiv bild där vårdpersonal lyssnat. Kvinnornas känslor växlade 

under sjukdomstiden, allt mellan hopp och förtvivlan inför framtiden. 
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