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ABSTRACT 

BAKGRUND: Den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen är endometrios och drabbar 

en av tio kvinnor värden över. Det är en dold kronisk sjukdom som kan medföra kraftiga buk- 

och bäckensmärtor, dysparenui och infertilitet. Symptomen kan variera från dag till dag och 

är därför oförutsägbar. Detta påverkar endometriosdrabbade kvinnor både fysiskt, mentalt och 

känslomässig vilket kan leda till trötthet och utmattning. 

SYFTE Att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen endometrios.  

METOD En kvalitativ systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Åtta vetenskapliga 

artiklar inkluderades och analyserades. 

RESULTAT Endometrios medför själsligt och kroppsligt lidande vilket kunde innebära en 

känsla av ständig oro och upplevelse av ständig smärta. Endometrios påverkade kvinnans 

förmåga att fungera socialt både på fritiden och på arbetet. Effekterna av sjukdomen medförde 

att de drabbade kvinnor själva hittade sätt att hantera sin egen hälsa genom olika 

livsstilsförändringar. 

SLUTSATS Livet förändras på flera olika plan för kvinnor med endometrios. Upplevelsen av 

att inte bli tagna på allvar och bekräftade i sitt lidande både av familj och vänner, även 

bemötandet från sjukvårdspersonal påverkade kvinnorna negativt. Symptomen gav 

svårigheter att klara det dagliga livet. Det är viktigt att sjuksköterskan fördjupar sin förståelse 

och kunskap om endometrios för att kunna hjälpa kvinnorna på bästa sätt. 

SÖKORD Diagnos, Endometrios, Lidande, Smärta, Upplevelser 

 

TACK Författarna vill utfärda ett stort tack till vår handledare Per Enarsson och våra 

medstudenter för det stöd som givits under arbetets gång. 
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1 Inledning 

Efter infektion och myom är endometrios den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen som 

drabbar en av tio kvinnor världen över (Andersson, 2015a, Bergqvist, 2004). Endometrios är 

en dold kronisk sjukdom som kan för vissa kvinnor medföra svår smärta, medan andra 

kvinnor inte upplever några eller endast lindriga symptom (Bergqvist, 2004). Kvinnor som 

drabbats av endometrios har uppmärksammats via svensk media på senare tid. Författarna har 

ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med patientgruppen och har därför närmat sig ämnet 

med enbart en allmän förförståelse. 

2 Bakgrund 

Författarna kommer att presentera utgångspunkter i bakgrunden, där det beskrivs hur det kan 

vara att vara kvinna och leva med dold sjukdom. Sjukdomens patofysiologi, epidemiologi och 

dess symptom, diagnos och behandling. Författarna resonerar kring hälsa och livskvalitet i 

förhållande till endometrios. Därefter ges en kort beskrivning om vad som tidigare har 

forskats kring sjukdomen och slutligen beskrivs betydande begrepp för studien.  

2.1 Patofysiologi och Epidemiologi 

Vid endometrios är livmoderslemhinnan (endometrium) belägen utanför sin vanliga plats i 

livmoderhålan (ektopiskt) och svarar likt den slemhinna som finns innanför livmodern på 

hormonstimulans och går därmed igenom samma regelbundna menstruationsblödningar. 

Endometrios är vanligast på äggstockarna och bukhinnan men kan också vara lokaliserad i 

navel, tarm och urinblåsa (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Orsaken till 

uppkomsten av endometrios är ännu oklar. Förklaringen som har accepterats är retrograd 

menstruation, det vill säga att celler från livmoderslemhinnan passerar bakvägen genom 

äggledaren ut i bukhålan (Borgfeldt et al. 2010). Slutligen växer slemhinnan in på den nya 

platsen (implantation) och bildar endometrioshärdar och cystor (Andersson, 2015a). Det 

måste dock finnas andra betydande faktorer till att den ektopiska slemhinnan kan överleva 

utanför livmoderhålan då alla kvinnor mer eller mindre har retrograd menstruation då och då. 

En förklaring kan vara att endometriosdrabbade kvinnor har ett cellulärt, försämrat, lokalt 

immunförsvar. Det försvar som vanligtvis eliminerar celler från bukhålan som slitits loss från 

livmoderhålan kanske inte fungerar alls eller mycket dåligt (Borgfeldt et al. 2010). Har man 

en syster, mamma eller dotter som drabbats av endometrios löper man ca sju procent större 
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risk att själv bli drabbad. Ofta förekommande, långa och/eller rika menstruationer, sen 

graviditetsdebut har troligtvis betydelse. Amning och upprepade graviditeter verkar ha en 

förebyggande effekt (Bergqvist, 2004). Fram till menopausen har endometrios ett 

fortskridande förlopp om sjukdomen förblir obehandlad. En inflammatorisk reaktion uppstår 

på och runt de drabbade områdena. Ärrbildning uppstår och det bildas adherenser 

(sammanväxningar). Inflammation och sammanväxningar är en bidragande orsak till 

endometriosdrabbade kvinnors smärtproblematik samt svårigheter att bli gravid (Borgfeldt et 

al. 2010). 

2.2 Symptom, diagnos och behandling   

Tidigare forskning påvisar att symptomen är varierande då vissa endometriosdrabbade 

kvinnor inte upplever några symptom alls medan andra endometriosdrabbade kvinnor 

upplever flera symptom. Vanliga symptom är kroniska buk- och bäckensmärtor samt 

dyspareuni (djupa samlagssmärtor) (Lemaire, 2004). Forskning visar att endometrios och 

infertilitet och nedsatt fruktsamhet har ett samband. Andelen kvinnor som drabbats av 

infertilitet och nedsatt fruktsamhet är dubbelt så stor hos endometriosdrabbade kvinnor 

jämfört med kvinnor utan endometrios (Meuleman et al., 2009). Ultraljud kan ge misstanke 

och en indikation på endometrios, den slutgiltiga diagnosen ställs genom laparoskopi 

(Meuleman et al. 2009). Från det att kvinnor upplever symptom på endometrios dröjer det 

ofta flera år tills de fått diagnosen (Kalleberg Husby, Skipnes Haugen & Haase Moen, 2003). 

Även felaktig diagnos kan vara en orsak till fördröjd diagnos (Hudelist et al., 2012). Det finns 

ingen behandling som botar endometrios, men endometrios kan behandlas hormonellt, 

kirurgiskt eller i kombination av båda samt även med antiinflammatoriska läkemedel. 

(Borgfeldt  et al., 2010). 

2.3 Hälsa och livskvalitet 

Hälsa som begrepp kan förstås med flera olika innebörder. Det kan förstås som frånvaro av 

sjukdom, vilket kan nås genom att behandla symptom eller bota sjukdom. Upplevelse av 

livskvalitet vilket kan bestå i känslan av lycka och tillfredställelse i livet kan också vara en 

förståelse av hälsa som begrepp (Willman, 2009). Upplevelsen av hälsa som fenomen är när 

människan upplever relationen till sig själv likväl som till andra människor balanserad. Hälsa 

som fenomen påverkar människan som helhet, med det menas att hela livet i sig påverkar hur 

människan upplever hälsa. Hälsa upplevs när människan upplever en inre balans (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Sjuksköterskans syn på hälsa kan påverka omvårdnaden som denne ger 

beroende på från vilket perspektiv denne uppfattar hälsa. Det är därför nödvändigt att 

sjuksköterskan är medveten om att hälsa som begrepp kan ha mångdimensionella innebörder 

för att patienten ska förstås på bästa sätt (Birkler, 2007). 

Inom hälso- och sjukvården är livskvalitet ett begrepp som är utmärkande för ett gott liv 

(Birkler, 2007). Försämrad livskvalitet kan inte likställas med ohälsa men ohälsa kan bidra till 

en försämrad livskvalitet (NE, 2016b). En metastudie baserad på 32 studier av Toye, Seers & 

Barker (2014) visar att kvinnors mående påverkas positivt av att få diagnosen endometrios. 

För de kvinnor som fått en sent ställd diagnos har smärtupplevelsen upplevts värre före ställd 

diagnos än efter. Ställd diagnos medförde en känsla av lättnad hos kvinnorna och minskade 

deras sociala isolering då de upplevde ökat socialt stöd från omgivningen. Forskningen 

beskriver att kvinnorna upplevde fördröjning av diagnosen endometrios på grund av 

bristfälligt kunskap om sjukdomen hos vården, vilket påverkar deras livskvalitet (Toye et al., 

2014).  

Tidigare forskning förefaller kretsa mycket kring olika behandlingar (Agarwal et al., 2015; 

Shindler, 2012; McCormack, 2010; Wickström, Bruse Sjösten & Spira, 2013). Det finns även 

forskning kring alternativmedicinen akupunktur (Schnyer, Iuliano, Kay, Shields & Wayne, 

2008). Forskning om behandling har belyst fördelen av användning av kombinerade p-piller 

innehållande östrogen/progesteron (Schindler, 2012). Tidigare forskning har även belyst den 

endometriosdrabbade partnerns perspektiv att leva med en kvinna som har sjukdomen 

endometrios (Fernandez, Reid & Dziurawiec 2006), samt hur prognosen för ärftlighet ser ut 

hos de döttrar vars mödrar har endometrios (Dalsgaard, Hjordt Hansen, Hartwell & 

Lidegaard, 2013).  

2.4 Begreppsförklaring 

Dold sjukdom: ”Dold” är enligt NE (2016d) något som är gömt bakom något annat med 

eller i avsaknad av mening. Enligt NE (2016e) är ”sjukdom” hos människan ett förlopp eller 

ett tillstånd som orsakar henne en upplevelse av att inte kunna fungera normalt. Den 

individuella upplevelsen av sjukdom baseras bl.a. på symptom från trötthet, nedsatt 

funktionsförmåga och smärta. I denna studie används begreppet dold sjukdom. Med dold 

sjukdom menas här att personen inte ser sjuk ut, men påverkas av sjukdomen både fysiskt, 

mentalt och känslomässigt. 
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Familj: Familjens sammansättning kan variera och kan innehålla olika många generationer 

(NE, 2016a). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv så är enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

familjen de personer som patienten pekar ut som familjen och som vill anse sig själva tillhöra 

familjen. I denna studie utgås från att en familj kan se olika ut och det är upp till varje individ 

att avgöra vem som ska tillhöra familjen. Den kan bestå av både besläktade och obesläktade 

individer.  

Partner: Är en person som antingen samarbetar med eller ingår i en kärleksrelation med en 

annan person (NE, 2016f). När partner nämns i studien så syftar det på en person som ingår i 

en kärleksrelation med en annan person.  

2.5 Att vara kvinna och leva med dold sjukdom. 

Många aspekter i kvinnors liv påverkas av att leva med en kronsik sjukdom. Förväntningar 

från familj, vänner och arbete medför att dessa kvinnor tvingar sig själva att medverka i 

aktiviteter som de egentligen inte orkar med i stället för att vila. Är då sjukdomen osynlig för 

familj, vänner och vårdpersonal upplevs situationen ännu svårare av kvinnorna. Kvinnor 

upplever utmattning både fysiskt, mentalt och känslomässigt, vilket leder till social isolering 

då energi saknas för interaktioner med andra människor på grund av av den kroniska 

sjukdomen de lever med (Kralik et al., 2005). 

Sjögrens syndrom är en dold kronisk sjukdom som är vanligare hos kvinnor än män och 

påverkar många aspekter i det dagliga livet (Schoofs, 2001). Fibromyalgi är en sjukdom som 

inte syns och som påverkar det dagliga livet, både fysiskt och psykiskt (Sallinen, 

Kukkurainen, Peltokallio, Mikkelsson, & Anderberg,(2012). Endometrios är en kronisk 

sjukdom med livslånga symptom (Andersson, 2015b). Trötthet, utmattning och oro är vanligt 

förekommande bland endometriosdrabbade kvinnor. Forskning visar att symptomens 

påverkan på de endometriosdrabbade kvinnorna varierar från dag till dag, sjukdomen upplevs 

som oförutsägbar hos kvinnorna och bidrar till ökad osäkerhet och känslomässig stress hos 

dessa (Lemaire, 2004). Följden av en sjukdom som inte syns utanpå människan kan bidra till 

dömande kommentarer från andra människor. Kvinnor med endometrios kan känna sig 

avvisade från omgivningen och utveckling av depression är inte ovanligt på grund av av detta 

(Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003).  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgör grunden för det forskaren vill undersöka (Bidstrup 

Jörgensen, 2012). Efter testsökningarna, vilka beskrivs under Metod 6.1, framkommer det att 

många studier som handlar om endometrios kretsar kring smärta och minskad livskvalitet, 

därför tar studien sin teoretiska utgångspunkt i Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori om 

lidande, då smärta ofta förknippas med minskad livskvalitet och lidande. Syftet med 

vårdandet är att lindra människans lidande. Utvecklingen har oväntat nog lett till att vården 

många gånger framkallar lidandet för patienten istället för att lindra det (Eriksson, 1994). 

Enligt Eriksson (1994)  kan lidande delas in i tre former: Sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 

3.1 Sjukdomslidande 

Enligt Eriksson (1994) kan både behandling och sjukdom förorsaka patienten lidande. Som 

nämnts ovan så är ett vanligt upphov till lidande kroppslig smärta i anknytning till sjukdom. 

Sjukdom behöver dock inte medföra smärta och smärta är inte alltid kopplat till lidande. 

Kopplingen mellan begreppen smärta och lidande är emellertid central då lidandet kan lindras 

när smärtan minskar. Oftast koncentrerar sig kroppslig smärta till en viss del av kroppen, 

vilket medför att hela människans uppmärksamhet fångas. Att kunna bemästra lidandet blir 

därför försvårat. Människan kan drivas till andlig och själslig död då kroppslig smärta upplevs 

som olidlig (Eriksson, 1994).  

3.2 Vårdlidande 

Lidande som har orsakats av vård eller vård som har uteblivit upplevs individuellt och kan 

framträda i olika former enligt Eriksson (1994). Den vanligaste typen av vårdlidande är att 

patientens värdighet kränks. Genom att kränka patientens värdighet minskas möjligheten för 

denne att kunna använda sig av de hälsoresurser som finns. Denna form av vårdlidande kan 

ske på olika sätt, exempelvis genom att nonchalera patienten vid tilltal, genom att inta en etisk 

bristfällig hållning eller att patienten inte bekräftas. En viktig grundläggande innebörd för 

hälsoprocesserna är patientens upplevelse av att ha ett egenvärde. Upplever patienten en 

känsla av värdighet kan alla former av lidande minskas. Maktutövning kan åsamka lidande för 

patienten, denne berövas då sin frihet då patienten undertrycks att göra handlingar som inte 

väljs av fri vilja. Makten kan utövas indirekt eller direkt. Ett exempel på maktutövning är att 
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patienten inte tas på allvar. Detta ger patienten känslan av att vara maktlös. Förmågan att 

kunna bedöma och se patientens behov är av vikt då det annars kan leda till icke-vård eller 

utebliven vård. Denna typ av vårdlidande kan ses i olika former och kan vara allt mellan 

mindre slarv och förseelser till vanvård som är direkt medveten. Inom vården kan patienten i 

många situationer bli utsatt för förnedring och skam. Det kan vara känslan av ett 

misslyckande som patient då inte förmågan att medverka i sin behandling finns. Även om 

patienten i olika situationer upplever lidande kan mycket göras för att lindra detta. Vårdare 

bör sträva efter att ha en tillåtande kultur där patienten kan bekräftas, bli respekterad samt ges 

utrymme åt att just vara patient enligt Eriksson (1994). Det finns dock lidande som inte går att 

eliminera men vården  kan försöka lindra den. Patienten bör få den vård denne är i behov av 

vilket innebär att patienten inte ska känna sig kränkt, patienten bör heller inte bli fördömd 

eller bli offer för maktmissbruk i vården (Eriksson, 1994). 

3.3 Livslidande 

När människan drabbas av ohälsa och sjukdom påverkas hela hennes livssituation menar 

Eriksson (1994). Det man vet, det invanda mönstret tas överraskande ifrån en och ändras, hon 

hamnar då i en situation där hela hennes livssituation påverkas. Ett livslidande kan vara att 

ens existens påverkas och hotas eller att förmågan att kunna vara den man var innan sjukdom 

och/eller ohälsa uppstod. Ens existens kan hotas genom att inte bli sedd och det kan medföra 

ett livslidande. Människan är i behov av tid för att hitta en ny mening med livet, ett nytt 

sammanhang. Människor som är svårt sjuka och har drabbats av obotlig sjukdom kan känna 

ett starkt livslidande. Avsaknaden av en livsuppgift kan medföra känslan av ett minskat 

existentiellt värde (Eriksson, 1994). 

4 Problemformulering 

Endometrios är en kronisk kvinnosjukdom som påverkar kvinnornas dagliga liv. Symptomen 

kan upplevas olika mellan olika personer. Sjukdomen endometrios syns inte utanpå 

människan vilket kan medföra att många av de drabbade kvinnorna inte känner sig förstådda, 

bekräftade och sedda av omgivningen i sin sjukdom, det kan ge upphov till onödigt lidande. 

Detta förefaller påverka relationer till familjen, umgänge med vänner och arbetslivet. Att få 

rätt diagnos kan dröja vilket kan bidra till ökat lidande. Få studier har uppmärksammat 

kvinnans upplevelse av att leva med endometrios (Cox et al., 2003; Shah, Moravek, 

Vahratian, Dalton & Lebovic, 2010; Toye et al., 2014). Målet var att sammanställa tidigare 
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forskning inom problemområdet, för att öppna upp för nya perspektiv till förmån för kvinnor 

som lever med endometrios och för vårdpersonal som möter dessa kvinnor i vården. 

5 Syfte 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen endometrios.  

6 Metod 

Denna studie ville undersöka kvinnors upplevelse av att leva med endometrios, därför valdes 

en kvalitativ ansats av systematisk litteraturstudie (Axelsson, 2012). Författarna sökte 

systematiskt igenom vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Vid systematiska 

litteraturstudier används data från primärkällor. I den här studien undersöktes artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter. Den litteratur som sedan valdes ut, 

granskades kritiskt enligt granskningsmall utformad av Kristensson (2014). 

6.1 Sökförfarande 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed, innehållande 

omvårdnadsforskning, och därför relevanta för denna studie (Forsberg & Wengström, 2013). 

Ett antal testsökningar gjordes under februari och mars 2016 med fritextord i de tre 

databaserna för att undersöka vilka sökord som var mest relevanta för studiens 

problemformulering (Willman, Stoltz & Bahtsevni, 2011). Exempel på ord som användes i 

testsökningarna var chronic disease, pain, gynecology, life experiences. I databaserna 

CINAHL och PsycINFO söktes det med både med ämnesordsökning och fritextsökning för att 

se vilken sökning som genererade mest träffar. Sökorden kontrollerades i databasernas 

ämnesords listor för att kontrollera att definitionen av ordet i respektive databas 

överensstämde med det som skulle undersökas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Ordet experinces fanns inte med i databaserna CINAHL och PsycINFOs ämnesordslistor och 

söktes endast med fritext. Författarna valde ändå att ta med ordet i sökningarna då det betyder 

just upplevelse, och det stämde in på syftet. Sökorden i databasernas thesaurus CINAHL 

Headings och Thesuarus för PsycINFO generade färre träffar än vid fritextsökningen. Därför 

valdes fritextsökningen för dessa två databaser som slutlig sökning till datainsamlingen. 

Sökningen i PubMed gjordes med samma strategi som i CINAHL och PsycINFO med både 
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fritextsökning och MeSH-termer, Medical Subject Headings. Fritextsökningen utgjorde stora 

mängder träffar som inte var hanterbara för studien, därför valdes sökningen med MeSH-

termer till den slutgiltiga sökningen för den databasen. I Pubmed fanns inte experiences som 

MeSH-term så därför användes Sociological Factors som motsvarande MeSH-term. PubMeds 

thesaurus är uppbyggd med huvudkategorier och underkategorier. Genom att underkategorier 

inkluderades på sökorden Quality of life och Dysmenorreha ringades området in som var 

intressant för just vår studie och gav oss ett mer hanterbart antal träffar (Willman, Stoltz & 

Bahtsevni, 2011). 

Nästa steg i sökningen var att kombinera de olika sökorden med Booleska sökopperatorer för 

att hitta de mest relevanta artiklarna för sökningen (Willman et al. 20011). Sökorden 

kombinerades med operatorn AND för att öka sökningens känslighet och därmed göra 

sökningen mer specifik för det valda området (Kristensson, 2014). Samtidigt som booleska 

sökopperatorn lades till i sökningen avgränsades sökningen till material som var publicerat 

mellan 2004-2016. En uppsats bör inkludera så aktuella studier som möjligt, samtidigt bör det 

material som inkluderats vara av så god kvalitet som möjligt. Det är därför svårt att 

generalisera tidsramar för inkluderade studier (Kristensson, 2014).  

Under testsökningarna söktes det med olika tidsintervall med början på fem år tillbaka i tiden. 

Detta gav inte tillräckligt med träffar så sökningen utökades med ytterligare fem år tillbaka i 

tiden. Inte heller denna tidsperiod gav tillräckligt bra träffresultat. Den slutliga sökningen blev 

med tidsintervall mellan 2004-2016, detta tidsintervall bedömdes av författarna vara 

acceptabelt utifrån forskningsfrågan. Författarna valde att avgränsa sökningen med 

publikationstyp Research Article i Cinhal för  träffarna i sökningen skulle bli på original 

artiklar (Östlund, 2013).  

6.2 Urval 

Abstracten lästes när det primära sökordet endometriosis kombinerades med sökoperatorn 

AND och med valda avgränsningar, med undantag för sökningen i PubMed med 

kombinationerna Endometriosis AND Quality of Life och Endometriosis AND Dysmenorreha 

vilka gav 191 respektive 264 träffar. På dessa sökkombinationer lästes abstracten först när 

underkategorierna valts till i sökning och därmed blev träffantalet mer hanterbart. Artiklar 

tillgängliga i fulltext utan kostnad och artiklar på engelska lästes. I Cinhal och PsycINFO 
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lästes bara artiklar som var peer reviewed. Artiklar från Pubmed kontrollerades så de var 

vetenskapliga i Ulrich´s web. Sökningarna i respektive databas redovisas i bilaga A. 

Artiklarna granskades enligt metod beskriven av Kristensson (2014). Att granska artiklarna i 

olika steg görs för att bedöma dess kvalitet. Abstracten lästes för att sortera bort irrelevanta 

studier. Författarna läste varje abstract var för sig och jämförde sedan med varandra, därefter 

valdes vilka som skulle inkluderas respektive exkluderas för vidare granskning. Abstracten 

som båda författarna bedömde som relevanta för uppsatsens syfte lästes sedan i fulltext 

(Kristensson, 2014). Artiklar med inriktning på medicin samt de artiklar som inte lyfte de 

endometriosdrabbade kvinnornas perspektiv valdes att exkluderas. I fulltextläsningen av de 

artiklar som valts ut, studerades vilket syfte som beskrivs i studien, från vilket perspektiv 

studien gjorts, vilket urval som inkluderats i studien, hur analysarbetet gått till samt vad 

studien kommit fram till i sitt resultat. För att artiklarna skulle gå vidare till nästa steg var 

kravet att de skulle vara etiskt granskade och godkända. 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Efter fulltextläsningen valdes 12 artiklar ut för att granskas enligt en förbestämd 

bedömningsformulär som innehöll förbestämda frågor som författarna utgick ifrån vid 

granskningen av artiklarnas kvalitet. Likt som vid läsningen av abstracten granskades 

samtliga artiklar var för sig av författarna med hjälp av de övergripande 

bedömningsformulären i Kristensson (2014). De kvalitativa artiklarna bedömdes enligt 

bedömningsformuläret, ”Bedömning av kvalitativa studier”, och till de artiklar med 

kvantitativ ansats användes formuläret  ”Bedömning av tvärsnittsstudier”.Varje 

granskningsfråga poängsattes, se bilaga B. Artiklarnas kvalitetsgranskning jämfördes sedan 

och bedömdes med antingen låg, medel eller hög kvalitet. Slutligen valdes åtta stycken ut för 

att inkluderas i studien och fyra valdes att exkluderas (Kristensson, 2014). Artiklar som 

inkluderades hade bedömts med medel eller hög kvalitet då dessa ansågs ha tillräcklig kvalitet 

för studien och presenteras i bilaga B. De artiklar som exkluderades hade antingen låg eller 

medel kvalitet. Anledningen till att några artiklar med medel kvalitet exkluderades var att 

författarna inte ansåg att studierna svarade tillräckligt väl an på den egna studiens syfte efter 

att de granskats.  
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6.4 Dataanalys 

Forskarna för den här studien valde att använda sig av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats inspirerad av Lundman och Graneheim (2012), vilket innebar att författarna utgick 

ifrån vad texterna talade om. Analysen genomfördes i fyra steg.  

Kvalitativ innehållsanalys är inriktad på att betona skillnader och/eller likheter. Vid manifest 

innehållsanalys, vilket använts här, urskiljs meningsenheter som sedan kondenseras, kodas 

och delas in i subkategorier för att sedan skapa väsentliga kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004; Lundman & Graneheim, 2012). 

Steg 1: Analysarbetet startade med att forskarna läste artiklarna var för sig och skapade sig en 

helhet över vad som stod skrivet. Artiklarna lästes ett flertal gånger just för att bekanta sig 

med innehållet i texten och för att se vad den verkligen handlade om. 

Steg 2: När helhetsbilden var klar för forskarna valdes meningsenheter ut var för sig från 

textens resultat. Relevanta meningsenheter ringades in och plockades ut för att sedan 

översättas från engelska till svenska. Svåra ord översattes med hjälp av lexikon för att 

ursprungstexten inte skulle tappa sitt ursprungliga innehåll. Meningsenheter är 

meningsbärande delar av den skrivna texten. Meningsenheter kan bestå av antingen enstaka 

ord, textstycken och/eller meningar som har samma huvudsammanhang i sitt innehåll 

(Lundman & Graneheim, 2012). 

Steg 3: De översatta meningsenheterna kondenserades för att minska ner texten utan att 

förlora dess mening, för att sedan kodas. Koderna som utgör var för sig en etikett till 

tillhörande meningsenhet beskriver kort varje meningsenhets innehåll. Koderna kan i sin tur 

ge forskarna ett nytt sätt att förstå den data som undersökts (Lundman & Graneheim, 2012). 

Steg 4: Koderna jämfördes sedan med varandra och subkategorier skapades av koder vars 

innehåll hade likartade innebörder. Till sist skapades kategorier som svarar på frågan Vad? 

Relaterat till kodernas innehåll. Det är viktigt att all data som svarar an mot studiens syfte 

inkluderas i kategorierna, det vill säga data får inte hamna mellan två olika kategorier, inte 

heller får samma data passa i flera olika kategorier (Lundman & Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Schematisk tabell över analysprocessen 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori  

Hon värdesatte att lyssna på sin kropp; 
till exempel lägga sig och vila när hon 
behövde på grund av utmattning eller 
smärta från endometrios.  
She valued listening to her body; for 
example, she would lie down to rest when 
she needed to because of fatigue or pain 
from endometriosis. 

Lyssna på sin kropp, 
vilar när hon behöver 
på grund av smärta 
eller utmattning. 

Lyssna på sin 
kropp och 
vilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egenvård  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hantera sin hälsa Ökad nivå av motion befanns vara till 

stor hjälp för att lindra smärta och 
förbättra humöret.  
Increased level of exercise was found to 
be very helpful in relieving pain and 
improving mood 

Ökad motion lindrade 
smärtan och 
förbättrade humöret. 

Motion hjälpte 
mot smärta 
och humör 

De talade om att känna sig lynnig och ha 
kort stubin som ofta gick ut över familj, 
vänner och barn.  
They spoke about feeling moody and 
having short tempers that were often 
taken out on their family, friends or 
children 

Kände sig lynnig med 
kort stubin vilket gick 
ut över familj, vänner 
och barn 

Humöret gick 
ut över familj, 
vänner och 
barn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociala svårigheter De flesta kvinnor berättade om en 

minskning av social aktivitet, och valde 
att stanna hemma och missade 
evenemang på grund av symptom i 
synnerhet smärta, blödningar och 
utmattning.  
Most women reported a reduction in 
social activity, and opted to stay home, 
and missed events because of severe 
symptoms especially pain, bleeding and 
fatigue. 

Känslan av minskning 
av sociala aktiviteter 
på grund av smärta, 
blödningar och 
utmattning. 

Minskning av 
sociala 
aktiviteter 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Oavsett vilken typ av studie som genomförs ska ställning tas till samt ett forskningsetiskt 

förhållningssätt ska intas. Den information som samlats för denna studie har behandlats 

korrekt och med respekt, v (Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2013). I 

litteraturstudier ska alltid etiska aspekter granskas i andra forskares studier samt överväga om 

dessa kan försvaras etiskt (Kristensson, 2014), det som bör övervägas och granskas är urval 

samt uppvisande av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har tagit ett etiskt 
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ställningstagande till de artiklar som inkluderats i studien. Artiklarna hade antingen granskats 

av etiska kommittéer alternativt haft samarbete med forskningsråd som har som krav att 

studien ska vara etiskt försvarbar. Forsberg och Wengström (2013) menar att det är oetiskt att 

enbart redovisa resultat som stödjer författarens egna åsikt. Enligt Vetenskapsrådets (2016) 

riktlinjer ska forskaren vara ärlig när resultatet redovisas, det bör redovisas på ett sätt som gör 

det möjligt för andra forskare att kontrollera forskningen. Författarna har inte förvrängt, 

plagierat eller uteslutit data ur de inkluderade artiklarna.  

7 Resultat 

I studien framkom fyra kategorier, vilka redovisas utan inbördes ordning: Sociala svårigheter, 

Själsligt lidande, Kroppsligt lidande och Hantera sin hälsa. Upplevelsen av endometrios 

medförde förändringar som påverkade kvinnornas dagliga liv. Upplevelsen av att leva med 

endometrios är individuell. Utmärkande var att många kvinnor upplevde smärtan som en av 

de stora negativa effekterna av sjukdomen. Att leva med endometrios medförde själsligt och 

kroppsligt lidande samt påverkade kvinnans förmåga att fungera socialt. De hämmades i sitt 

sociala samspel med andra människor vilket i sin tur medförde problematik med karriären 

gällande arbete och utbildning samt umgänge med sina vänner, familj och partner. Flera 

kvinnor upplevde brist på bekräftelse från vårdpersonal vilket ökade deras lidande. 

Självskänslan påverkades ofta negativt då det kunde dröja innan kvinnorna fick en diagnos, de 

började tvivla på sig själva när deras symptom normaliserades av vårdpersonal. Att leva med 

endometrios betydde ofta att en förändring av kvinnornas livsstil var nödvändig och de fann 

strategier för att själva hantera sin hälsa. 

7.1.1 Sociala svårigheter 

Att leva med endomterios medförde sociala svårigheter rörande arbete och utbildning. Men 

även gällande relationer till familj, vänner och partner. Många kvinnor beskrev känslan av 

social isolering. 

Kvinnorna kände sig begränsade i att klara av sina arbetsuppgifter. De rapporterade känslan 

av att vara mindre produktiv på arbetet då de tvingades välja deltidsarbete eller ta ut extra 

ledighet från arbetet till följd av sin sjukdom (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez, & Ellwood, 

2014). Några kvinnor beskrev att valet av arbete begränsades på grund av endometriosen. De 

upplevde behov av mer flexibelt arbete. Detta medförde för vissa kvinnor att de bytte karriär 
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för att kunna arbeta hemifrån, och på så sätt klara av att hantera symptomen från sjukdomen 

på ett bättre sätt (Butt & Chesla, 2007; Moradi et al., 2014; Huntington & Gilmour, 2005). 

Några kvinnor berättade att de negativa effekterna så som smärta och utmattning kommen av 

endometriosen orsakade dålig stämning på arbetet. Det hade uppstått osämja som lett till bråk 

på arbetet för dessa kvinnor. Andra kvinnor rapporterade att de var tvungna att ge upp ett 

arbete de trivdes med eller förlorade chansen till befordran på grund av sjukdomen (Moradi et 

al., 2014). 

”Two women reported that they had a fight in the workplace because of negative impacts of 

endometriosis on their mood, especially pain and fatigue” 

 (Moradi et al., 2014, s. 8) 

För de kvinnor som gick i skolan var det inte ovanligt att behöva stanna hemma och därmed 

missa undervisningen på grund av smärtan. Några kvinnor kunde inte slutföra sina 

utbildningsprogram till följd av detta (Butt et al., 2007; Huntington et al., 2005). Resultatet 

visade att kvinnorna upplevde negativa effekter på deras sociala liv. Kvinnor upplevde 

känslor av isolering och ensamhet vilket påverkade deras livskvalitet negativt (Denny, 2009; 

Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004). Vissa kvinnor ansåg att minskning av social aktivitet var 

kommen av smärtan, blödningarna och tröttheten från livet med endometrios (Moradi et al., 

2014). Oförutsägbara svåra smärtattacker kunde avbryta socialt umgänge som de ansåg vara 

värdefullt, detta medförde att vissa valde att ofta stanna hemma eller hålla sig nära hemmet 

(Butt et al., 2007). Smärtans kvalitet och duration ansågs ha betydelse för de sociala 

relationerna (Denny, 2009). Några kvinnor talade om att de distanserade sig från alla sociala 

evenemang då de kände sig annorlunda än andra kvinnor (Moradi et al., 2014) Även 

smärtsamma menstruationer hindrade vissa kvinnor från att delta i sociala evenemang, och de 

upplevde känslan av social isolering på grund av av detta (Markovic, Manderson, & Warren, 

2008). Många kvinnor beskrev svårigheter att tala med andra om sin sjukdom (Jones et al., 

2004). Likaså framkom det att svårigheter att tala om menstruation i allmänhet även det 

bidrog till känsla av isolering för en del av kvinnorna (Butt et al., 2007). 

Relationellt talade några kvinnor om att de var den sjuke partnern och att de upplevde brist på 

acceptans från sin partner, vilket resulterade i känslan att vara ensam och isolerad i sitt 

lidande (Butt et al., 2007). Kvinnor som levde i en relation med en partner, beskrev att 

relationen påverkades allvarligt. Uppbrutna, trasiga relationer och äktenskap relaterades till 
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sjukdomen, och humörsvängningarna var en bidragande orsak menade några av kvinnorna. 

(Huntington et al., 2005; Moradi et al., 2014). Dessa kvinnor menade att humörsvängningarna 

berodde på smärta, ilska och stress. Även infertilitet ansågs hota äktenskap att brytas upp. 

(Moradi et al., 2014). Unga kvinnor i mindre etablerade relationer ansåg att brist på sexuell 

aktivitet äventyrade relationen (Denny & Mann, 2007). Kvinnor som hade barn eller djur 

talade om att inte kunna ta hand om dem på det sätt de själva önskade. De beskrev att de hade 

dåligt tålamod som gick ut över familj, vänner och barn (Jones et al., 2004; Moradi et al., 

2014). När kvinnorna tänkte på framtiden framkom det att deras viktigaste tankar rörde sig 

om smärta och infertilitet. De önskade sig en smärtfri framtid, att kunna ha en intim relation, 

att kunna ha en familj, mindre återfall av sjukdomen och effektiv behandling (Denny, 2009; 

Moradi et al., 2014). 

7.1.2 Själsligt lidande 

Att leva med endometrios förknippades med ett själsligt lidande med en ständig oro 

närvarande. Utmärkande var oro för hur sjukdomen skulle påverka kvinnornas framtid. 

De flesta kvinnorna upplevde känslan av ständig oro och att kroppen kändes ”utom kontroll” 

(Markovic, Manderson & Warren, 2008), de kände speciellt oro för framtiden då det inte går 

att förutsäga hur sjukdomen utvecklar sig (Denny, 2009; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & 

Ellwood, 2014). Då symptomen från endometriosen kan variera från dag till dag upplevde 

vissa av dem oro över hur dagen skulle påverkas av sjukdomen (Denny, 2009), en del av dem 

oroade sig för att de inte skulle kunna gå till arbetet på grund av smärta. Att leva med 

endometrios kan medföra infertilitetsproblem och osäkerheten kring detta oroade dem mer än 

oron över hur de skulle påverkas av smärtan (Markovic et al., 2008). Det var särskilt 

tonåringar och yngre kvinnor som ännu inte fött barn som oroade sig mest över 

infertilitetsproblem. Ensamstående mödrar upplevde oro över att kunna ta hand om sina barn 

när de hade svår smärta (Moradi et al., 2014). De mödrar som hade döttrar var oroliga för att 

de skulle utveckla endometrios i framtiden (Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004). Kvinnor 

som hade kraftiga blödningar oroade sig för läckage (Moradi et al., 2014), särskilt de yngre i 

tonåren oroade sig för läckage i skolan (Markovic et al., 2008). Vissa kvinnor oroade sig för 

att de skulle bli sjuka av att de oroade sig hela tiden (Seear, 2009a). Även om medicinsk 

behandling verkade symptomlindrande så oroade sig de flesta kvinnorna över behandlingens 

långsiktiga effekt på kroppen (Denny, 2009). Många av dem uttryckte att den starkaste oron 

var att få återfall efter att de genomgått en eller flera kirurgiska behandlingar (Jones et al., 
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2004; Moradi et al., 2014). De yngre kvinnorna som ännu inte genomgått några kirurgiska 

behandlingar och då inte fått några återfall var istället hoppfulla inför framtiden (Denny, 

2009).  

Många av kvinnorna som sökte stöd hos vårdpersonal vad det gällde oron blev inte tagna på 

allvar vilket medförde att de fick en negativ inställning till vårdpersonalen (Moradi et al., 

2014). Att få en diagnos upplevdes som en lättnad (Huntington & Gilmour, 2005, Butt & 

Chesla, 2007), och en lättnad över att symptomen inte var cancer (Huntington et al., 2005). 

Diagnosen gav en känsla av upprättelse då de känt sig misstrodda och avvisade av 

vårdpersonal (Denny, 2009), en lättnad över att det faktiskt var sjukdom och inte något de 

hade inbillat sig (Moradi et al., 2014). Lättnaden blev dock inte alltid långvarig då de fick 

klart för sig att endometrios var en kronisk sjukdom och inte kunde botas (Butt et al., 2007; 

Huntington et al., 2005). Många av kvinnorna kände sig missnöjda då det inte gavs tillräckligt 

med information om endometrios vid tillfället då de fick sin diagnos (Moradi et al., 2014) 

Kvinnorna kände att människor i deras omgivning inte förstod vad de gick igenom (Jones et 

al., 2004). De upplevde ett stort lidande, men deras självupplevda lidande förminskades av 

vårdpersonal vilket sårade dem (Denny, 2009). Livet med endometriosen störde den 

emotionella hälsan (Markovic et al., 2008), sjukdomen hade en negativ effekt på kvinnors 

självkänsla, självförtroende och gav en känsla av maktlöshet (Moradi et al., 2014) 

“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”  

(Moradi et al., 2014, s.7) 

Det var många olika slags känslor som upplevdes av kvinnorna så som upprördhet, agitation, 

osäkerhet, känslan av svaghet, hjälplöshet, hopplöshet samt känslan av att vara en börda för 

andra (Moradi et al., 2014). Upplevelsen av att vara misslyckade då de inte kunde hantera 

menstruationssmärtorna som andra kvinnor var ofta omtalat (Denny, 2009), de kände sig 

mindre självsäkra och tvivlade på sig själva (Denny & Mann, 2007). De kände att deras 

identitet hade tagits ifrån dem (Moradi et al., 2014) och upplevelsen av okvinnlighet och att 

vara oattraktiv var vanligt förekommande (Denny & Mann, 2007). Många kvinnor hade svårt 

att bli eller kunde inte bli gravida, detta hade en negativ effekt på den psykiska hälsan 

(Huntington et al., 2005). Självkänslan påverkades negativt hos de som upplevde dyspareuni 
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vid samlag och även hos de som undvek samlag helt (Denny & Mann, 2007). Genom att 

undvika samlag på grund av smärtan upplevde många kvinnor känslor som otillräcklighet och 

skuld (Denny & Mann, 2007; Jones et al., 2004). Även känslan av skuld upplevdes hos de 

som inte kunde eller blev tvungna att ta ledigt från arbetet på grund av endometriosen. 

Smärtan påverkade dem psykiskt, vilket kunde leda till depression och känslan av olycklighet 

(Jones et al, 2004). 

7.1.3 Kroppsligt lidande 

Kvinnor som lever med endometrios upplevde ett kroppslig lidande. Smärtan kommen av 

sjukdomen hade negativ effekt på deras livskvalitet. Många upplevde begränsad fysisk 

förmåga, men även trötthet och utmattnig förknippades med smärtan. 

De flesta kvinnor upplevde att endometriosen påverkade alla aspekter i det dagliga livet 

negativt (Butt & Chesla, 2007). Det var den svårt kroniska smärtan som var mest påtaglig 

(Butt et al., 2007; Huntington & Gilmour, 2005). Smärtan upplevdes individuellt av 

kvinnorna och påverkade bland annat den fysiska förmågan (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez 

& Ellwood, 2014). De flesta kvinnorna upplevde dagligen svårigheter med att röra sig, det vill 

säga gå promenader, att sitta och stå samt med fysisk träning på grund av svår bäckensmärtan 

(Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004; Moradi et al., 2014), vilket begränsade deras förmåga att 

motionera (Butt et al., 2007). Andra kvinnor upplevde värk i rygg och leder samt smärta vid 

urinering och dyspareuni (Huntington et al., 2005). Även gastrointestiala symptom påverkade 

kvinnorna svårt (Butt et al., 2007). Smärta kopplat till endometrios hade en stor negativ effekt 

på kvinnornas upplevda livskvalitet (Jones et al, 2004) Upplevelsen av smärtans variation och 

intensitet beskrivs av många kvinnor (Butt et al., 2007; Huntington et al., 2005; Jones et al., 

2004). En del kvinnor upplevde endast smärta i samband med menstruationer andra upplevde 

smärtan som akut medans andra erfor smärtan som inte lika akut (Jones et al., 2004). Smärtan 

beskrevs även som svårt invalidiserande (Butt et al., 2007). 

”Other women spoke about the pain as if they were in childbirth: for example, they spoke about `labor 

pains´ and the `contractions´ that they experienced”  

(Jones et al., 2004, s 125) 

Majoriteten av kvinnorna upplevde svår smärta som beskrevs som ohanterbar (Huntington et 

al., 2005; Jones et al., 2004). De flesta endometriosdrabbade upplevde att smärtan ökade i 
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både svårighetsgrad och varaktighet ju äldre kvinnorna blev (Huntington et al., 2005). 

Förekommande var att de endometriosdrabbade kvinnor som alltid upplevt svåra 

bäckensmärtor i samband med menstruation uppfattade detta som normalt då de inte kunde 

jämföra med något annat (Denny, 2009). Smärtan gav illamående och allmän sjukdomskänsla, 

vilket medförde svårigheter att äta eller minskad aptit (Jones et al., 2004). Många 

endometriosdrabbade kvinnor hade lärt sig leva med smärtan flera år innan de fick en diagnos 

i tron om att den upplevda smärtan var normal då de själva inte har något att jämföra sig med 

(Markovic, Manderson & Warren, 2008; Moradi et al., 2014). Detta har för många kvinnor 

bidragit till ökad smärttolerans och till ökad lärdom i livet där de kan både förstå och hjälpa 

andra i liknande situationer (Moradi et al., 2014) Många kvinnor rapporterade att de inte 

kunde sova ordentligt på grund av av de kraftiga menstruationsblödningarna eller då de 

antingen vaknade av eller inte kunde somna på grund av av smärtan, vilket bidrog till 

upplevelsen av trötthet och utmattning (Jones et al., 2004) Utmattning och trötthet bidrog till 

upplevelsen av begränsad energi vilket påverkade kvinnornas fysiska förmåga och dagliga 

aktiviteter (Moradi et al., 2014).    

7.1.4 Hantera sin hälsa 

För vissa kvinnor med endometrios blev det nödvändigt med livsstilsförändringar för att 

kunna hantera sin hälsa.  

Endometrios är en kronisk sjukdom vilket innebär att endometriosdrabbade kvinnor måste 

lära sig att hantera sin hälsa och lära sig leva med sjukdomen. För vissa upplevdes det 

stärkande och positivt (Seear, 2009a). Sjukdomen upplevdes inte alltid som ett nederlag utan 

att det faktiskt kom något bra ut av situationen. Genom att äta hälsosammare, börja träna 

och/eller sluta röka förbättrades inte bara symptomen från sjukdomen utan även hälsan 

förändrades i positiv riktning (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez 

& Ellwood, 2014; Seear, 2009a). 

”Several women experienced the work of managing their illness as empowering and spoke of the 

process of taking greater care of their selves and bodies as a positive experience” 

(Seear, 2009a, s. 199) 

Ökad motion har även en positiv inverkan på humöret (Huntington et al, 2005) och livet i 

allmänhet blev för vissa kvinnor mer fördelaktigare med hjälp av egenvård (Seear, 2009a). 
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Som så många andra kroniskt sjuka blev de flesta kvinnor experter på att hantera sin sjukdom 

(Denny, 2009), genom att förlita sig på sina egna kunskaper samt genom att lyssna till sin 

kropp och vila när den är i behov av det på grund av smärtan (Butt & Chesla, 2007; Moradi et 

al., 2014). Alla endometriosdrabbade kvinnor kunde inte, på grund av smärtan och 

känslomässiga anledningar lära sig hantera sjukdomen då den påverkar upplevelsen av 

kvinnans både psykiska och fysiska mående, och bidrar till negativa effekter på livsstilen 

(Moradi et al., 2014). Hos några endometriosdrabbade kvinnor var intaget av smärtlindring 

alldeles för stor, både ökad alkoholkonsumtion och att de rökte fler cigaretter än tidigare var 

negativa effekter. För att kunna hantera smärtan och känslorna tog några kvinnor droger av 

tyngre slag (Moradi et al., 2014). 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen 

endometrios. I studiens huvudresultat framkom fyra kategorier: Sociala svårigheter, Själsligt 

lidande, kroppsligt lidande och Hantera sin hälsa. Under rubriken metoddiskussion diskuterar 

författarna styrkor och eventuella brister i studiens metod. Under avsnittet resultatdiskussion 

diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och vald teoretisk referensram.  

8.1 Metoddiskussion 

Det är viktigt att klarlägga eventuella brister i metod då en litteraturstudie genomförts 

(Axelsson, 2012). Viktiga områden är sökförfarande och kvalitetsgranskning samt dataanalys, 

trovärdighetskriterier och etiska överväganden. 

8.1.1 Sökförfarande och kvalitetsgranskning 

En litteraturstudies litteratursökning bör baseras på fler än en databas som täcker in området 

man vill undersöka (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2012). Författarna av studien valde att 

söka i Cinahl, PsycINFO och Pubmed då vi var bekanta med databaserna sedan tidigare. Vi 

var medvetna om att det fanns fler databaser innehållande vårdforskning så som till exempel 

databasen Swemed+. Även manuell sökning övervägdes men valdes slutligen bort av 

författarna då samma referenser ofta var återkommande i till exempel referenslistorna i olika 

artiklar som rörde ämnet för den här studien. Det finns en risk att relevant forskning missats 

då författarna valde att avgränsa sökningen till de ovan nämnda databaserna. 
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I CINAHL och PsycINFO genomfördes  den slutliga sökningen med fritextord. Författarna 

var medvetna om att valet att inte söka med indexerade ord kunde medföra mer ”brus” i 

sökresultatet då indexorden gör litteratursökningen mer specifik (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, Kristensson, 2014). Fördelen med fritextsökning, som är en sökning som 

inte är bunden till indexerade ord, är att sökningen blir bredare och genererar fler träffar 

(Kristensson, 2014). 

När sökningar görs i en databas kan trunkering användas för att säkerställa träffar på ordets 

alla olika böjningar (Östlundh, 2013). Trunkering kunde till exempel använts på ordet 

experiences men istället söktes ordet på två olika sätt under testsökningen, experiences och 

experience, vilket inte genererade några skillnader i träffresultatet. Sökningen i CINAHL 

avgränsades till Research Article då sökningen utan avgränsningen gav en hel del irrelevant 

data. 

Genom att beskriva sökförfarande, urval och analysprocess ges läsaren möjlighet att själv 

avgöra studiens överförbarhet (Graneheim et al., 2004). Något som skulle kunna begränsa den 

här studiens överförbarhet är att inte alla världens länder finns representerade och kulturella 

skillnader skulle kunna påverka upplevelsen av att leva med endometrios på olika sätt. 

Olika avgränsningar kan användas för att underlätta sökningens träffresultat. Funktionen för 

avgränsningar kan skilja sig mellan de olika databaserna (Östlundh, 2013). Avgränsningen 

peer reviewed fanns att välja i databaserna CINAHL och PsycINFO men valdes bort i 

sökningen. Det hade troligtvis underlättat för författarna om peer rewiewed hade använts som 

avgränsning i sökningen, istället kontrollerades detta manuellt. Vi anser inte att detta har 

påverkat metodens tillförlitlighet. 

Giltighet för en studie berör datans varaktighet över tid. Genom att vi redovisat under vilken 

tidsperiod datan samlats in visar på studiens giltighet (Kristensson, 2014). Datan till 

litteraturstudien bör vara så aktuellt som möjligt och finns inga speciella motiv till att 

inkludera äldre forskning bör man avgränsa sökningen redan i början (Kristensson, 2014; 

Östlundh, 2013). För att få tillgång till så aktuellt material som möjligt och tillräckligt mängd 

data för studien, samtidigt som den höll god kvalitet valdes tidsintervallet att avgränsas till 

2004-2016. Avgränsningen kunde endast gjorts i femårs intervaller och mer data kunde då 
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eventuellt hittats. Efter tio års avgränsning ökades avgränsningen med ett år i taget för att få 

så aktuell data som möjligt. 

Författarna läste alla abstract på de träffar i de slutgiltiga sökningarna där sökoperatorn AND 

använts, med undantag för två sökkombinationer i Pubmed där vi kompletterade sökningen 

med subheadings för mer hanterbart antal träffar. Detta medför en risk att relevant data kan 

fallit bort. Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna gjordes enligt granskningsmallar 

tillhandahållna i metoden från Kristensson (2014). Dessa övergripande granskningsmallar 

ansågs innehålla frågor som var relevanta för att bedöma kvaliteten i de utvalda studierna. 

Granskningsmallarna gav inte information om hög, medel eller låg kvalitet, därför utformades 

ett poängsystem av författarna för att tydligare klassificera kvaliteten på artiklarna. Hade 

andra granskningsverktyg använts kunde kvalitetsbedömningen utfallit annorlunda. Två av de 

inkluderade artiklarna hade samma författare, i den ena var denne ensam författare och i den 

andra var det ytterligare en författare. Dessa två artiklar tillförde olika data och valdes därför 

att inkluderas i studien. 

Ett varierat urval kan stärka tillförlitligheten i studien (Graneheim et al., 2004). Metoder som 

forskare kan använda sig av för att stärka tillförlitligheten kan vara att sträva efter att den 

insamlade datan är så omfångsrik och innehar så mycket djup som möjligt (Kristensson, 

2014). Först hade författarna endast tänkt inkludera studier med kvinnor i fertil ålder, men 

insåg under testsökningarna att detta skulle minska variationen, djupet och omfånget på 

urvalet. Därför valde vi att inte begränsa kvinnornas ålder till någon specifik åldersgrupp. 

Urvalet begränsades inte till endast kvalitativa artiklar då vi inte ville riskera att missa 

relevant data. 

8.1.2 Dataanalys 

Analysen började med att författarna läste och markerade meningsbärande enheter var för sig 

för att sedan jämföra med varandra, detta kan därmed öka tillförlitligheten då texterna tolkats 

utifrån fler än en persons förståelse. Att analysera texterna var för sig kan kallas 

forskartriangulering. Då minskas risken att gå miste om relevant data (Kristensson, 2014). 

Författarna ville ha lagom stora meningsenheter då stora meningsenheter kan ge flera olika 

innebörder och därmed bli svårhanterliga, medan för små meningsenheter kan medföra risk 

att textens budskap inte kommer fram i sin helhet (Graneheim & Lundman, 2012). 
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Meningsenheterna kodades med nummer för att kunna spåras till rätt resultatdel i original 

artiklarna. 

Förförståelsen kan inte helt sättas inom parentes (Polit & Beck, 2012). Under analysprocessen 

var det en fördel att vara två personer speciellt när likheter och skillnader skulle identifieras i 

koderna och sedan sorteras in i subkategorier och kategorier. Enligt Kristensson (2014) kan 

detta stärka tillförlitligheten i studien. Vid analys av texter bör textens innehåll ses med 

utgångspunkt från den text som står runtomkring (Lundman & Graneheim, 2012). Texterna 

tolkades utifrån den kontext de presenterades i. För att minska utrymmet för läsarens egen 

tolkning av hur analysprocessen gått till har författarna synliggjort analysens olika steg vilket 

stärker tillförlitligheten för studien (Kristensson, 2014). För att stärka studiens verifierbarhet 

användes citat från granskade artiklars resultatdel (Kristensson, 2014). Polit och Beck (2012) 

menar att verifierbarhet handlar om objektivitet och neutralitet till den data som inkluderats i 

studien. Den bör granskas så neutralt som möjligt och inte formas av forskarens egna 

förutfattade meningar. Då det var två författare till studien kunde författarnas förförståelse 

diskuteras öppet mellan författarna och på så sätt tydliggöras. Det går aldrig helt och hållet att 

bortse från sin förförståelse men genom att hela tiden i fråga sätta sina tolkningar strävade 

författarna efter ett så neutralt förhållningssätt som möjligt.   

8.1.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har riktlinjer för medicinsk forskning för att säkerställa att forskning sker 

etisk riktigt. Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras före arbetes början (Forsberg 

& Wengström, 2008). Författarna kontrollerade före starten av arbetet med litteraturstudien 

vilka etiska riktlinjer som gällde för litteraturstudier. Litteraturstudien behövde inte etiska 

tillstånd på juridisk nivå. Det betyder dock inte att författarna kunde bortse från forsknings 

etiska ställningstaganden (Kristensson, 2014). Studien inkluderar endast artiklar med etiskt 

tillstånd eller innehållande noga etiska överväganden. Författarna har inte påverkat analysens 

eller resultatets innehåll under processens gång. Vi har heller inte exkluderat data som avvikt 

från vår förförståelse men vi är samtidigt medvetna om att förförståelsen kan ha påverkat 

resultatet då det inte helt går att bortse från sin förförståelse.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syfte med den här studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

Resultatet visade att livet förändras för kvinnor som lever med endometrios. Sjukdomen 

påverkade många aspekter i kvinnornas liv, de upplevde både kroppsligt och själsligt lidande. 

Vidare framkom att arbetssituationer och realtioner med familj, vänner och partner 

påverkades. Då endometrios är en kronisk sjukdom blev det nödvändigt för kvinnorna att lära 

sig att hantera sin egen hälsa. 

8.2.1 Sociala svårigheter 

Resultatet visade att endometrios påverkade vissa kvinnors förmåga att klara av utbildningar 

och arbete. Många kände sig tvingade att byta karriär och/eller välja deltidsarbete på grund av 

sjukdomen. Kvinnor under utbildning beskrev svårigheter att klara av sina studier. Forskning 

av Seear (2009b) bekräftar att flera kvinnor upplever att endometrios påverkar deras möjlighet 

till att arbeta heltid. På grund av hälsoproblemen som sjukdomen medförde valde de att 

reducera antalet arbetstimmar. Det blev en känsla av stress då de kämpade med att arbeta 

heltid trots den belastning de ansåg endometriosen gav dem. Det fanns även vissa kvinnor 

som valde att gå i förtidspension då de inte klarade av att arbeta alls. 

Resultatet visade att relationer till familj och vänner påverkades. Flera talade om att de 

distanserade sig från sociala evenemang och valde att stanna hemma, vilket gav en känsla av 

isolering. Umgänge med vänner och familj stördes av oförutsägbara smärtattacker. Uppbrutna 

relationer och äktenskap relaterades till sjukdomen av flera kvinnor. Forskning av Denny 

(2004)  menar att en del kvinnor med endometrios orsakade slitningar på förhållandet mellan 

kvinnor och män. Vissa av männen klarade inte av att anpassa sig efter den påverkan 

sjukdomen hade på kvinnorna, vilket resulterade i uppbrutna förhållanden. Denny (2004) 

beskriver vidare att trots slitningarna som endometriosen hade på förhållandet kände 

kvinnorna sig lyckligt lottade att ha sin partner som stöd. Kvinnorna ansåg att de inte skulle 

orkat med de fysiska och psykiska påfrestningar som sjukdomen medförde. Resultatet stödjs 

också av Cox et al. (2003) vilkas forskning visar att många kvinnor hindras att ha ett socialt 

fungerande liv vilket i sin tur medför att relationer till familj och vänner påverkades negativt. 

Årestedt, Persson & Benzein (2014) styrker författarnas resultat att relationerna med familjen 

påverkas då en familjemedlem drabbats av en kronisk sjukdom. Anpassningen till det nya 

livet kan vara en stor utmaning för hela familjen. Det blir nödvändigt att lära sig om 
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sjukdomen och hur den påverkar familjemedlemmen som drabbats, vilket kan vara antingen 

stärkande eller försvagande för relationerna. Familjen blir tvingad att ändra sitt livsmönster 

och fokusera mer på att leva i nuet, det kan medföra en känsla av att bli begränsad men det 

kan också betyda mer tid tillsammans med sin familj vilket skulle kunna upplevas som något 

positivt (Årestedt et al., 2014). Enligt Eriksson (1994) påverkas hela människans livssituation 

då hon drabbas av sjukdom vilket kan medföra ett livslidande. Eriksson (1994) beskriver att 

när invanda mönster tas i från människan kan detta kännas som en påtvingad förändring som 

kan upplevas förödande för henne. Förändringen som endometrios medför kan betyda att tid 

behöver ges för att familjen ska finna ny mening och sammanhang. Eriksson (1994) styrker 

att det kan ta tid att hitta en ny mening med livet och finna ett nytt sammanhang. Eriksson 

(1994) menar vidare att människor som lever med en kronisk sjukdom kan uppleva 

livslidande då de kan känna att de saknar en livsuppgift. 

8.2.2 Själsligt lidande 

Att leva med endometrios medförde en känsla av ständig oro för många av kvinnorna. Oron 

kunde bestå av tankar inför framtiden. Även vilken påverkan olika behandlingar hade på 

kroppen, samt effekten av dessa. Denny (2004) visar på att kvinnor med endometrios 

upplevde blandade känslor av optimism och pessimism gällande framtiden. Kvinnor som 

uppnått lindring av symptomen var överlag mer positivt inställda till framtiden. Men för 

majoriteten av kvinnorna blev oron över att symptomen skulle återkomma ett problem, vilket 

fick dem att ifrågasätta sin förmåga att klara av att anpassa sig efter sjukdomen.  

I resultatet framkom det att flertalet kvinnor upplevde att deras oro inte togs på allvar av 

vårdpersonal när de sökte vård och stöd. Många kvinnor fick en känsla av lättnad vid 

fastställande av diagnos. De kände en bekräftelse i sitt lidande. Lättnaden var dock kortvarig 

då de kom att inse att sjukdomen är kronisk. Ballard, Lowton och Wright (2006) fann i sin 

studie att majoriteten av kvinnorna upplevde misstro och kände sig avvisade av vården när de 

sökte stöd och hjälp för sina symptom. Forskningen visade att flera kvinnor fick höra av 

husläkaren att det de upplevde var normala menstruationssmärtor och att de skulle lära sig att 

leva med dem. Om läkaren inte kunde bekräfta diagnosen vid utökade undersökningar ansåg 

denne att vidare utredning inte var aktuell, vilket ökade flera kvinnors tvivel på om deras 

upplevelse av symptomen var äkta. Nästan alla kvinnor uttryckte oro över att deras 

oförklarliga symptom kunde bero på något allvarligt. Hittades ingen uppenbar orsak till 

symptomen oroade sig många över att det kunde vara cancer, därför medförde en ställd 
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diagnos en viss lättnad för många kvinnor (Ballard et al., 2006). Då läkare inte hittar någon 

tydlig förklaring till symptomen och därmed inte går vidare med utredningen, ställer sig 

författarna frågan hur detta påverkar kvinnorna. Kan utebliven vård öka kvinnornas lidande? 

Eriksson (1994) anser att lidande kan orsakas av den vård som givits eller om vård helt 

uteblivit. Cox et al. (2003) beskriver i sin forskning, att kvinnor som deltog i deras studie 

upplevde brist på bekräftelse från vården på grund av bristfällig kunskap om hur sjukdomen 

och dess följder påverkar kvinnorna. Brist på bekräftelse är enligt Eriksson (1994) en vanligt 

orsak till känslan av att bli kränkt. Indirekt eller direkt maktutövning kan vara en bidragande 

orsak till vårdlidande. Ses inte patientens behov kan denne få en känsla av maktlöshet. Det 

kan i sin tur leda till att patientens verklighet hotas och därmed kan livslidande uppstå. Enligt 

Eriksson (1994) kan lidandet lindras genom att vården bekräftar, respekterar och erbjuder den 

vård som patienten är i behov av. Enligt tidigare forskning av Cox et al. (2003)  upplever en 

del kvinnor lättnad då de träffat gynekologer med specialistkompetens om endometrios. De 

har bekräftat kvinnorna i sin sjukdom när de berättat om sina upplevda symptom. 

Resultatet visade också att känslan av att vara misslyckad som kvinna var ofta återkommande. 

De jämförde sig med andra kvinnor utan endometrios, rörande menstruationssmärtor, sexuella 

relationer och fertilitet. Enligt Cox et al. (2003) upplever många av kvinnorna med 

endometrios en känsla av skam för att inte klara sitt liv som andra kvinnor utan sjukdomen. 

Skamkänslan bottnar i att inte känna sig förstådda av sin omgivning. Cox et al. fann att en 

vanlig följd av sjukdomen är depression. 

8.2.3 Kroppsligt lidande 

Resultatet visade att den största kroppsliga påverkan var upplevelsen av smärta. Smärtan 

upplevdes individuellt men majoriteten av kvinnorna beskrev den som ohanterbar och 

invalidiserande. Den utmärkande formen av smärta var bäckensmärta. Den medförde 

svårigheter i vardagen genom sämre aptit på grund av illamående, svårigheter med vardaglig 

motion och mer fysisk träning. En del kvinnor lärde sig att leva med smärtan i flera år innan 

de fick en diagnos i tron om att smärtan var normal då de inte hade något att jämföra med. 

Kvinnornas egen normalisering av symptomen bekräftas av Ballard, Lowton och Wright 

(2006) vilka menar att de kvinnor som upplevde svåra menstruationer hade svårigheter att 

avgöra om deras upplevelser var normala. Även om de själva tyckte att deras liv stördes, 

tänkte de att det var otur de drabbats av, mer än att det skulle kunna vara en sjukdom. 

Forskningen visade också att de kvinnor vars mödrar upplevde liknande symptom, tenderade 
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det ta längre tid innan de sökte vård. Enligt Ballard et al. (2006) behövde flertalet kvinnor 

söka vård upprepade gånger hos sin husläkare innan de fick remiss till specialistvård, det 

kunde dröja allt från en månad till 22 år innan de fick komma till specialistvården. Vårt 

resultatet visade även att smärtan kunde störa sömnen vilket resulterade i trötthet och 

utmattning. Nunes, Ferreira och Bahamondes (2014) studie visade  att kvinnor med 

endometrios upplevde betydligt sämre sömnkvalitet än kvinnor utan endometrios. Resultatet 

visade att vissa kvinnor lärde sig att leva med smärtan vilket i sin tur medförde ökad 

smärttolerans hos vissa kvinnor. I motsättning till vårt resultat visar Nunes et al. (2014) att det 

fanns ett samband mellan för-sämrad sömnkvalitet och smärttolerans, och att kvinnor med 

endometrios upplevde sämre smärttolerans jämfört med kvinnor som inte hade endometrios. 

Enligt Eriksson (1994) så kopplas kroppslig smärta ofta till lidande i samband med sjukdom. 

Smärtan är ofta koncentrerad till en viss del av kroppen vilket medför att hela människans 

uppmärksamhet fångas och det blir svårt att bemästra lidandet. När den kroppsliga smärtan 

upplevs som olidlig kan det leda till andlig och själslig död (Eriksson, 1994). 

8.2.4 Hantera sin hälsa 

Resultatet visar att endometrios medförde förändringar i kvinnors livsstil. Då endometrios är 

en kronisk sjukdom tvingades de att hantera sin hälsa och lära sig leva med sjukdomen. 

Livsstilsförändringar kunde upplevas stärkande och positivt. Detta var dock inte fallet för alla 

kvinnor utan några beskrev motsatsen. Vissa kvinnor beskrev att de inte kunde hantera sin 

sjukdom och fick i stället negativa effekter på hälsan. Vilka faktorer gör att vissa kvinnor gör 

förändringar i sin livsstil och andra inte? Det finns olika sätt att göra livsstilförändringar, 

Seear (2009b) har belyst att kvinnorna bör undvika exponeringen av giftiga ämnen som kan 

återfinnas i olika hushållsprodukter och/eller livsmedel. Många av kvinnorna i Seears studie 

var medvetna om att det kunde finnas ett samband mellan endometrios och gifter i olika 

livsmedel, men fann det ofta ohållbart att hålla den diet de egentligen önskade, både av 

praktiska men även av ekonomiska skäl. Audulv, Asplund & Norbergh (2010) medhåller att 

när en människa lever med en kronisk sjukdom kan det finnas behov av livsstilsförändringar, 

livet kan komma att anpassas efter sjukdomen då den styr det dagliga livet. De beskriver 

vidare att  för att lyckas med att hantera sin sjukdom behövs stöd av sjukvårdspersonal, familj 

och vänner.  Vi tänker att de kvinnor som gör livsstilsförändringar kan till viss del hantera sin 

sjukdom tack vare stöd från sjukvårdspersonal, familj och vänner. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att om livet känns meningsfullt kan upplevelsen av hälsa och välbefinnande 

infinna sig trots sjukdom. Hälsoprocesserna livsmod, livslust och livskraft kan få bränsle från 
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det upplevda lidandet och därmed öka. Om detta ska ske behövs känslan av trygghet och 

sammanhang. Enligt Eriksson (1994) är patientens upplevelse av att ha ett egenvärde en viktig 

grundläggande innebörd för hälsoprocesserna för att lidandet ska lindras.  

9 Slutsats 

Studien visar att livet förändras på flera olika plan för kvinnor med endometrios. 

Upplevelserna av sjukdomen gav svårigheter att klara av det dagliga livet. Författarna av den 

här studien vill öka förståelsen om hur kvinnor upplever sjukdomen. En av tio kvinnor 

världen över beräknas ha sjukdomen i någon grad, det är därför viktigt att sjuksköterskan 

fördjupar sin förståelse och kunskap om endometrios. Genom att sjuksköterskan tar del av vår 

studie kan hennes förståelse om hur endometrios upplevs av kvinnorna ökas? Omvårdnaden 

skulle kunna förbättras och sjuksköterskan skulle lättare kunna hjälpa kvinnor med 

endometrios i deras strävan efter förbättrad hälsa och livskvalitet? Genom att öka förståelsen 

hos sjuksköterskan kan kvinnorna snabbare få hjälp att söka sig till rätt vårdinstans där 

sjukdomen skulle upptäckas i tidigt skede. Vilket i sin tur skulle kunna minska den påverkan 

på kroppen sjukdomen kan ha  Upplevelsen av att inte bli tagna på allvar och bekräftade i sitt 

lidande både av familj och vänner, men även sjukvården påverkade kvinnorna negativt. 

Resultatet visade att kvinnor upplevde stöd från familj och vänner som viktigt och ibland även 

avgörande för hur de klarade av att hantera sjukdomen. Ökas då också förståelsen hos 

människor runt omkring henne, så som familj och vänner skulle stöd och hjälp kunna ges på 

det sättet som är bäst för varje enskild individ? Även kvinnorna själva saknade kunskap om 

hur sjukdomen yttrar sig. Vissa kvinnor normaliserade symtomen från sjukdomen och sökte 

därför inte vård i ett tidigt skede. Om kvinnorna själva lär sig mer om endometrios och hur 

den kan upplevas kan de söka sig till vården i ett tidigare skede. Sjukdomens förlopp skulle då 

kunna bromsas genom att adekvat behandling sätts in, symptomen blir lindrigare, onödigt 

lidande lindras och därmed kan livskvaliteten ökas för de endometriosdrabbade kvinnorna. 

Författarna tänker att kvinnorna kan uppleva det meningsfullt att själva göra positiva 

förändringar i sin livsstil. Detta skulle kunna öka deras välbefinnande och därmed känslan av 

trygghet. Det är dock inte alltid enkelt för kvinnorna att klara av detta. Om sjuksköterskan har 

förståelse för hur endomterios kan upplevas skulle hon kunna motivera kvinnor med 

endometrios till att göra förändringar i livsstilen som medför positiva effekter på hälsan och 

därmed lindra kvinnors lidande kommen av endometriosen. Vi tänker att de som hittat styrkan 

till förändring själva kan lindra sitt lidande i olika grad. Genom att kvinnor med endometrios 
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tar del av vår studie kan de lära sig om vad andra kvinnor gjort för livsstilsförändringar för att 

förbättra deras hälsa och livskvalitet.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det behövs fortsatt forskning om kvinnans upplevelser av att leva med 

endometrios, för att ge djupare förståelse och kunskap hos både vårdgivare och vårdtagare, 

vilket kan leda till att endometrios upptäcks i ett tidigare förlopp. Författarna efterlyser 

forskning rörande specifika åldersgrupper av kvinnor med endometrios, då sjukdomen kan 

upplevas olika beroende på vilket stadie i livet kvinnan befinner sig i. 
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Att berika förståelsen av 
förhållandet mellan 
patientens 
sociodemografiska 
bakgrund och 
hälsorelaterade fenomen, 
genom att identifiera 
distinkta skillnader mellan 
kvinnors berättelser. 

Kvalitativ metod med grounded 
theory-analys. 30 kvinnor mellan 
20-78 år. Ändamålsenligt urval 
och snöbollsurval. Djupintervjuer 
som spelades in och skrevs ner 
ordagrant som sedan analyserades 

Resultatet i studien visar att de deltagande kvinnorna 
upplevt svårigheter i hur de ska förhålla sig till 
avvikande/onormala menstruationer. Studien visar att 
svårighet att få rätt ställd diagnos påverkas av kvinnornas 
egna föreställningar och kunskap om skillnader i normal 
och onormal menstruation samt samt läkarnas bemötande. 
Kvinnorna har upplevt att läkarna förkastat deras oro 
kring symptomen de sökt vård för. 

Hög 

3 Denny, E. 
(2009) 

Storbritannien 

”I Never Know From 
One Day to Another 
How I Feel”: Pain and 
Uncertainty in Women 
With Endometriosis 
Qualitative Health 
Reasearch. 

Att utforska kvinnors 
upplevelser av att leva 
med endometrios i en 
prospektiv studie under ett 
år.  

Longitudinell kvalitativ metod 
med story-telling ansats. 30 
kvinnor deltog. Två 
semistrukturerade intervjuer 
spelades in med ett års 
mellanrum. Intervjerna 
kompliterades med dagböcker 
under en menscykel. Narrativ 
analys.  

Resultatet visar på osäkerhet hos kvinnorna rörande 
diagnos, sjukdomsförloppet och framtiden. Osäkerheten 
förstärks av hur de drabbade kvinnorna själva, samt 
vårdpersonal tolkar kvinnornas upplevda smärta kommen 
av sjukdomen. 

Hög 

4 Seear, K. 
(2009a) 

The third shift: health, 
work and expertise 

Att utforska hur patienter 
som lider av den 

Kvalitativ metod. Snöbollsurval 
och ändamålsenligt urval. 20 

Resultatet visar att kvinnor med endometrios känner 
ansvar att själva vara expert på sin sjukdom. Detta kan 

Medel 



 

Australien among women with 
endometriosis. 
Health Sociology Review 

försvagande 
gynekologiska sjukdomen 
endometrios upplever sin 
sjukdom.  

kvinnor mellan 24-55 år deltog i 
studien. Semistrukturerade 
intervjuer. Interaktiv analys 

både minska och/eller öka stressen kring hur denna 
kroniska sjukdom upplevs och påverkar deras dagliga liv. 

5 Butt, F. S & 
Chesla, C. 
(2007) 

USA 

Relational patterns of 
couples living with 
chronic pelvic pain from 
endometriosis. 
Qualitative Health 
Reasearch. 

Att undersöka hur pars 
förhållanden påverkas av 
att leva med kronisk 
bäckensmärta av 
endometrios.  

Kvalitativ metod med interpretiv 
design. 13 kvinnor mellan 23-48 
år och deras partners. 39 
djupintervjuer med narrativa 
frågor. Interpretiv 
fenomenologisk analys 

Resultatet visar att kronsik bäckensmärta orsakad av 
endometrios påverkar relationen till sin partner negativt. 
Både fysikt och känslomässigt lidande stör vardagen för 
par där någon är drabbat av endometrios.  

 

Hög 

6 Jones, G., 
Jenkinson, C & 
Kennedy, S. 
(2004) 

Storbritannien 

The impact of 
endometriosis upon 
quality of life: a 
qualitative analysis 
Journal of 
Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology 

Att utforska och beskriva 
effekterna av endometrios 
på livskvalitetn. 

Kvalitativ metod. 24 kvinnor 
mellan 21,5-44 år. Individuella 
djupintervjuer som följde ett 
semistrukturerat format spelades 
in och transkiberades ordagrant. 
Grounded theory-analys 

Upplevd smärtan var ett av huvudresultaten från den här 
studien. Kvinnornas livskvalitet påverkas negativt av 
sjukdomen på flera olika plan. Känsla av maktlöshet, 
social isolering och oro inför framtiden lyftes bland annat 
i studien. 15 kategorier tog fram för att beskriva 
kvinnornas upplevelse av endometrios. 

Hög 

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

Australien 

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

Att utforska kvinnors 
upplevelser av effekterna 
av endometrios och om 
det är skillnader mellan tre 
åldersgrupper. 

Kvalitativ deskriptiv metod. 35 
kvinnor i tre grupper i åldrarna 
16-24, 25-34 och 35<. 
Semistrukturerade djupintervjuer i 
fokusgrupper spelades in och 
transkiberades. Tematisk analys 

De mest påverkade aspekterna gemensamt för de tre 
åldergrupperna som deltog i studein var, äktenskapliga 
och sexuella realtioner, det sociala umgänget samt fysisk 
och psykisk påverkan på deras liv.  

Medel 

8 Huntington, A. 
& Gilmour, J. A. 
(2005) 

Nya Zeeland 

A life shaped by pain: 
women and 
endometriosis. 
Journal of Clinical 
Nursing 

Att utforska kvinnors 
upplevelser av att leva 
med endometrios, dess 
effekter på deras liv och 
de strategier som används 
för att kunna hantera 
sjukdomen. 

Kvalitativ metod. 18 kvinnor 
mellan 16-45 år deltog i studien. 
Individuella semistrukturerade 
och interaktiva intervjuer som 
inspelades. Tematisk analys. 

Resultatet visar att upplevelsen av svår och kronsisk 
smärta påverkar hela kvinnans liv. Studien resulterade i 
fyra teman.  

 

Medel 
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