
 

Vårterminen 2016 
Självständigt arbete 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Astrid Nystedt, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad 

 

 

 

’Hur ska jag kunna stå ut med det 
här för resten av mitt liv?’ 

En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva 
med endometrios 

Sara Kuhlefelt 

Cecilia Magnusson



Spring 2016 
Nursing Science-Thesis for a Degree of Bachelor, 15 Credits 
Nursing science, 180 credits 
Mentor: Astrid Nystedt, assistant professor at the Department of nursing 

 

’How am I going to put up with 

this for the rest of my life?’ 

A literature study about women’s experiences of living 

with endometriosis  

Sara Kuhlefelt 

Cecilia Magnusson



 

 

Abstrakt  

 

Titel: ’Hur ska jag kunna stå ut med det här för resten av mitt liv?’ - En 

litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar var tionde kvinna i 

fertil ålder. Smärta är det primära symtomet vilket leder till begränsningar i det 

dagliga livet.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenhet av att leva med 

endometrios. 

Metod: En litteraturstudie innehållande åtta kvalitativa studier. Resultaten har 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. 

Resultat: Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier och tillhörande tio 

underkategorier. De fyra huvudkategorierna innefattade: Att leva med svåra 

smärtor, Att leva i en ständig ovisshet, Att leva med en obotlig sjukdom och Att lära 

sig leva med endometrios.  

Konklusion: Att leva med endometrios påverkade hela kvinnans liv. Smärta var det 

främsta symtomet och påverkade familj och relationer, arbetsliv, utbildning och 

sociala aktiviteter. Osäkerheten kring framtiden samt fertilitet oroade många 

kvinnor. Normalisering av symtom och misstro förekom från kvinnornas omgivning 

samt hälso- och sjukvården. Kvinnorna tog kontrollen över sin egen vård och blev 

experter på sjukdomen.  

Nyckelord: Endometrios, kvinnor, erfarenheter, smärta, litteraturstudie  



 

 

Abstract 

 

Titel: ’How am I going to put up with this for the rest of my life?’ - A literature study 

about women living with endometriosis 

Background: Endometriosis is a chronic disease that affects ten percent of all 

women of reproductive age. Pain is the primary symptom which leeds to limitations 

in daily life.  

Aim: The aim of this study was to illuminate women’s experience of living with 

endometriosis 

Method: A literature review containing eight qualitative studies. The results have 

been quality reviewed, analyzed and compiled.  

Results: The results was presented in four main categories and ten related 

subcategories. The four main categories included was: Living with severe pain, 

Living with a constant uncertainty, Living with an uncurable disease and Learning 

to live with endometriosis.  

Conclusion: Living with endometriosis affected all aspects of the womans life. Pain 

was the main symtom and affected family and relationships, work, education and 

social activities. Uncertainty regarding the future and fertility worried many women. 

A normalization and disbelief of symptoms occured from the womens environment 

and the health care. The women took control over their own care and became the 

experts of the disease.   

Keywords: Endometriosis, women, experience, pain, literature study 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Endometrios 

Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför sin normala plats 

vilket drabbar cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Hälften av alla kvinnor 

med endometrios upplever symtom varvid smärta är det främsta symtomet vilket 

oftast förvärras i samband med menstruation. Samlagssmärta, smärta vid urin- och 

tarmtömning, ömhet och svullnadskänsla i nedre delen av buken är vanligt 

förekommande symtom (Olovsson 2015, 269-271). Kvinnor med endometrios har en 

nedsatt förmåga att bli gravida. Den troliga orsaken är den inflammatoriska 

processen som leder till kvinnornas subfertilitet (Borgfeldt et al. 2010, 232). Detta 

nämner även Mårdh (2013, 262) som beskriver att risken för missfall och 

havandeskapsförgiftning ökar för kvinnor med endometrios. 

 

1.1.1 Diagnos 

Det kan ta flera månader till år att bli diagnostiserad med endometrios. Dennys 

(2004) studie visar att medelvärdet för tiden från symtomdebut till diagnos var 6,27 

år med en räckvidd som sträckte sig tre månader till 14 år. Mårdh (2013, 262) 

beskriver att symtombilden för endometrios varierar och det händer ofta att 

kvinnornas symtom tolkas som psykosomatiska. För att ställa diagnosen bör alla 

symtom läggas samman i en noggrann anamnes. Ultraljudsundersökning, 

temperaturmätning och biopsi genom laparoskopi kan i vissa fall behöva kombineras 

med anamnesen. 

 

1.1.2 Behandling 

För vissa kvinnor läker endometriosen ut och för de allra flesta upphör besvären efter 

klimakteriet, men för en del krävs livslång behandling (Olovsson 2015, 272-273). I 

lindrigare fall av endometrios kan det räcka med paracetamol för att lindra smärtan. 

Smärtlindring sker ofta i kombination med hormonbehandling så som p-piller, 

gestagener och GnRH-analoger i syfte att åstadkomma utebliven menstruation och 

utebliven ägglossning (Mårdh 2015, 263). 

 

Kirurgiska åtgärder som laparoskopi vidtas då farmakologisk behandling inte ger 

tillräcklig smärtlindring eller när sjukdomen sprids okontrollerat. Vid denna 
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operation avlägsnas den vävnad som endometriosen orsakat. Om endometriosen 

engagerar ovarierna och kvinnan önskar fler barn bör operation på ovarierna 

undvikas. De kvinnor som önskar barn men upplever svårigheter med att bli gravida 

bör introduceras för provrörsbefruktning, så kallad in vitro-fertilisering (IVF) 

(Olovsson 2015, 272-277). 

 

Den medicinska behandlingen för endometrios är ofta problematisk för många 

kvinnor. Som direkt gensvar till detta prövar vissa kvinnor att på egen hand behandla 

sjukdomen genom att ändra livsstilsvanor och använda sig av alternativterapi. Dessa 

behandlingar kan dock ses som problematiska och leda till finansiella och praktiska 

svårigheter och kan i sig bidra till ökade risker för ohälsa (Culley et al. 2013). 

 

1.2 Påverkan på dagligt liv 

 

1.2.1 Familj och relationer 

Kvinnor med endometrios upplevde att sjukdomens symtom hade en negativ 

påverkan på deras familj och relationer och hade i en del fall bidragit till att 

förhållanden tagit slut (Culley et al. 2013). Trots detta beskriver Denny (2004) att 

även om endometrios kan leda till påfrestningar på förhållanden är kvinnans partner 

ett viktigt stöd. Kvinnorna berättade att de inte hade kunnat bemästra de fysiska och 

emotionella effekterna som endometriosen orsakat utan sina partners stöttning. 

 

Samlagssmärta är ett vanligt symtom vid endometrios vilket leder till att kvinnor ofta 

undviker vaginalt samlag eller utesluter det helt (Olovsson 2015, 271). Denny och 

Mann (2007) beskriver i deras studie att samlagssmärta är extremt påfrestande för 

många kvinnor. De flesta kvinnor upplevde svåra smärtor timmar till dagar efter 

samlag, och vissa ansåg att denna smärta var värre än den vid själva samlaget. 

 

I studien av Gilmour et al. (2008) framkom det att kvinnors deltagande i sociala 

sammanhang begränsades på grund av endometriosens symtom. Aktiviteter som 

träning, promenader och deltagandet i sociala aktiviteter blev allt färre på grund av 

kroniska smärtor, trötthet och tarm- och miktionsbesvär som kräver en snabb 

åtkomst till toalett. 
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1.2.2 Arbete och studier 

I studien av Gilmour et al. (2008) beskrivs endometriosens påverkan på kvinnors 

utbildning och karriär. Kvinnorna i denna studie beskrev att symtom som 

menstruations-, tarm- och miktionsbesvär kan vara pinsamma och högst privata. 

Även om kvinnorna drabbas hårt var det svårt att tillkännage sina besvär på 

arbetsplatsen. Det visade sig vara svårare om deras chef var en man. Hos många av 

kvinnorna fanns även rädslan över att inte få fortsätta arbeta om de tillkännagav sina 

symtom eller sin diagnos. Till följd av att försöka dölja sina privata besvär, och 

avsaknaden av en diagnos, försökte många kvinnor att hitta arbeten med flexibla 

arbetstider eller deltidsarbeten för att kunna anpassa sig till sitt hälsotillstånd. 

 

1.3 Copingstrategier 

Olika sätt att hantera sjukdomen finns beskrivet i flera studier. Gilmour et al. (2008) 

beskriver att kvinnorna i deras studie började söka efter egna sätt att hantera 

sjukdomen då de förstått att endometriosen var en kronisk sjukdom. Kvinnorna bytte 

till en hälsosammare kost i kombination med utökad fysisk aktivitet. Andra metoder 

som prövades var: massage, meditation, akupunktur, hormontillskott och kinesisk 

ört-behandling. I en studie av Cox et al. (2003a) användes fem olika fokusgrupper 

där kvinnorna bland annat fick berätta om sina copingstrategier. Några av kvinnorna 

beskrev att de lyckats ta tillbaka kontrollen över sina liv, men att det varit en lång och 

svår väg att gå.  

 

Litteraturgenomgången visar att livet för de kvinnor som lever med endometrios 

präglas av smärta, sen diagnostik och behandling, negativ påverkan på relationer och 

socialt liv och utvecklandet av egna copingstrategier. Dessa faktorer påverkar hela 

kvinnans sätt att leva. Ökad kunskap om kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios kan hjälpa sjuksköterskan att vara ett gott stöd och ge bättre omvårdnad 

i mötet med patienten.  

 

 2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios. 
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3. Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes då syftet var att belysa 

kvinnors levda erfarenheter av endometrios. Detta för att skapa en helhetsförståelse 

om fenomenet (jfr. Olsson & Sörensen 2011, 100). 

 

3.1 Sökmetoder 

De sökdatabaser som använts för att hitta vetenskapliga tidskriftsartiklar är CINAHL 

och PubMed. CINAHL är en databas vars artiklar är inriktade på omvårdnad och 

PubMed innehåller både medicinskt- och omvårdnadsinriktade artiklar (Forsberg 

och Wengström 2015, 65).  

 

För att få en överblick över nuvarande forskning gjordes en inledande sökning för att 

få fram tillräckligt med bakgrundsinformation. Därefter utfördes den egentliga 

sökningen (jfr. Östlundh 2012, 59). Den begränsades genom att sökorden 

endometriosis, experience, coping, Quality of Life, impact, psychosocial factors, 

qualitative, interviews och focus group användes (se bilaga 1). I PubMed användes 

trunkering på ordet experience för att bredda sökningen. Sökorden kombinerades 

med de booleska operatorerna AND och OR för att hitta passande artiklar.  

Sökningarna utfördes med MeSH-termer och i fritext. Avgränsningarna som gjordes 

var: peer reviewed, female, human och artiklar från år 2000. Peer reviewed utfördes 

endast i databasen Cinahl då det inte går att välja denna avgränsning i PubMed. Då 

det var kvinnors levda erfarenhet som skulle undersökas valdes avgränsningen 

female. Östlundh (2012, 74) beskriver att om inget större intresse finns att forska på 

äldre material kan en avgränsning i år utföras eftersom att vetenskapligt material är 

en färskvara. Därför valdes en avgränsning från år 2000 i sökningen.  

 

3.2 Urval 

Inom den kvalitativa forskningen försöker forskaren uppnå ett öppet samtal med 

informanten och försöka skaffa sig en så bred bild som möjligt av dennes tillstånd 

(Olsson och Sörensen 2011, 101). Därför inkluderades endast empiriska studier med 

kvalitativ ansats då studiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios. Artiklar som exkluderades var de med inriktning på diagnostiska 

metoder och behandlingar då de inte svarade för studiens syfte. 
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Urvalet bestod av fyra steg (se bilaga 1). I första steget lästes abstrakten till de artiklar 

vars titlar var intressanta och relevanta för studien. I andra steget lästes artiklarna 

och kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning. Artiklarna 

bedömdes ha antingen hög, medelhög eller låg kvalitet (SBU 2014). 

Kvalitetsgranskningen utfördes genom att vi båda läste igenom en artikel gemensamt 

för att sedan diskutera om våra respektive bedömningar av artikelns kvalitet 

överensstämde. När överrensstämmelse rådde fortsatte granskningen tillsammans 

(jfr. Wallengren och Henricson 2012, 490). I sista steget i urvalet valdes åtta artiklar 

ut för analys (se bilaga 2). 

 

3.3 Analys 

De vetenskapliga tidsskriftartiklar som valdes ut analyserades utifrån hur Friberg 

(2012, 127-129) beskriver en analysprocess genom fem punkter. Alla artiklar lästes 

igenom flertalet gånger för att få en bra bild av artiklarnas sammanhang och innehåll. 

Artiklarnas resultat granskades för att urskilja specifika fynd genom att markera i 

texterna det material som beskrev kvinnors levda erfarenhet. Därefter gjordes en 

sammanställning genom att klistra in varje studies resultat i ett gemensamt 

dokument. Resultaten jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

Därefter skapades nya kategorier och underkategorier utifrån den sammanställda 

texten. Slutligen skrevs litteraturstudiens resultat utifrån de analyserade artiklarna. I 

analysprocessen har vi varit lika delaktiga, vilket enligt Wallengren & Henricson 

(2012, 492) bidrar till en ökad trovärdighet.  

 

3.4 Forskningsetik 

Forsberg och Wengström (2015, 59) beskriver att det är viktigt att studier har ett 

godkännande från en etisk kommitté eller att ett noggrant etiskt övervägande har 

gjorts. Detta har vi haft i åtanke och ett etiskt godkännande har varit ett krav vid val 

av artiklar. Kjellström (2012, 70) beskriver att forskningsetik existerar för att försvara 

och värna om människors värde och rättigheter. Deltagare i forskning ska bemötas 

med respekt och det är viktigt att värna om deras autonomi. I artiklarna i 

litteraturstudien förekom en etisk reflektion i olika utsträckning. I en del av 

artiklarna framkom det tydligt att deltagarna i studien hade blivit väl informerade om 

att de hade möjlighet att avböja att delta om så önskades, och att de erbjöds att 

godkänna den data som utgjorde resultatet. En del av författarna hade förberett 



 

6 
 

professionellt stöd och krisbearbetning utifall att en deltagare skulle bli upprörd 

under studiens gång.  

 

Forsberg och Wengström (2015, 59) beskriver vidare att det är oetiskt att endast 

delge och presentera resultat som ligger till författarnas eget intresse. Därför 

tillämpades ett neutralt förhållningssätt för att studien så lite som möjligt skulle 

påverkas av vår förförståelse och åsikter. 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier och tillhörande tio 

underkategorier (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att leva med svåra smärtor Den överväldigande smärtan 

 

Den obehagliga samlagssmärtan 

Att leva i en ständig ovisshet Vägen till diagnos 

 

Att få beskedet om en obotlig sjukdom  

 

En oviss framtid 

Att leva med en obotlig 

sjukdom 

Begränsningar i arbets- och 

utbildningsmöjligheter 

 

När relationer och aktiviteter blir lidande  

 

Osäkerhet kring möjligheten att kunna få 

barn 

Att lära sig att leva med 

endometrios 

Att ta tillbaka kontrollen  

 

Att ta på sig rollen som expert 
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4.1 Att leva med svåra smärtor 

 

4.1.1 Den överväldigande smärtan 

Det främsta symtomet som kvinnorna kunde relatera till endometrios var smärta. 

Smärtan påverkade deras livskvalitet på flera vis (Huntington och Gilmour 2005; 

Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014 och Roomaney och Kagee. 2015). Smärtan var 

lokaliserad på olika ställen; buken, underlivet, ryggslutet, ben och leder (Denny 

2009; Huntington och Gilmour. 2005; Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014). I vissa 

fall förekom även smärta kring höften och brännande smärta i kejsarsnittsärr (Denny 

2009). Kvinnorna beskrev smärtan som skarp, stickande, värkande, huggande, 

brännande, outhärdlig, slitande, handikappande och försvagande (Denny 2009; 

Huntington och Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). Andra kvinnor beskrev 

smärtorna som likvärdiga med förlossningssmärtor och sammandragningar (Jones et 

al. 2004). I studien av Moradi et al. (2014) beskrev en kvinna att enda sättet för 

henne att förklara smärtan var att det kändes som att någon skar genom hennes 

mage med en het kniv.  

 

Smärta förekom i samband med menstruation men kunde även vara orelaterad till 

denna så som smärta vid tarm- och blåstömning. Vissa kvinnor upplevde att smärtan 

uppstod akut medan andra kände en mildare smärta men däremot upplevdes den 

som konstant (Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014). Kvinnorna i Moradi et al. 

(2014) beskrev att de upplevde det frustrerande att konstant behöva använda sig av 

smärtstillande läkemedel och de var rädda för att utveckla tolerans mot dessa. 

 

Under årens gång ökade smärtan i både svårighetsgrad och varaktighet för de flesta 

kvinnor, ibland försvann den efter behandling men återkom vanligen med förnyad 

intensitet (Huntington och Gilmour 2005).  

 

4.1.2 Den obehagliga samlagssmärtan 

Samlagssmärtor upplevdes av många kvinnor. Denna typ av smärta uppstod i 

samband med vaginalt samlag och för en del kunde smärta upplevas även efter 

avslutat samlag (Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014; Huntington och Gilmour 

2005). Jones et al. (2004) beskriver i sin studie att en del kvinnor upplevde samlag 

som obehagligt och obekvämt, medan för andra kvinnor var samlag associerat med 
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intensiv smärta. En kvinna i Moradi et al. (2014) blev orolig när hon och hennes ex-

partner hade samlag och smärtan under och efter samlaget blev så fruktansvärd att 

hon var tvungen att ligga i fosterställning i timmar efteråt. Smärtan förvärrades till 

den grad att hon grät både under och efter samlaget.  

 

Smärtan ledde till att flera kvinnor som tidigare varit sexuellt aktiva började undvika 

vaginalt samlag. Detta undvikande ledde till känslor som otillräcklighet och skuld. 

Flera av kvinnorna som blev intervjuade i studien beskrev sig själva som en dålig 

människa därför att de inte kunde njuta av samlag och på grund av dessa 

konsekvensers effekt på deras partners. Några av kvinnorna berättade att de kände 

sig otillräckliga för att deras sexliv skiljde sig avsevärt ifrån hur sex framställs på TV 

(Moradi et al. 2014). 

 

4.2 Att leva i en ständig ovisshet 

 

4.2.1 Vägen till diagnos 

Majoriteten av studierna beskriver kvinnans långa väg från symtomdebut till diagnos 

(Cox et al 2003b; Denny 2009; Huntington och Gilmour 2005; Jones et al. 2004; 

Moradi et al. 2014). Moradi et al. (2014) beskriver en fördröjning av diagnos som 

sträckte sig från tre månader till 24 år vilket resulterade i ett medelvärde på 8,1 år.  

Det fanns flera orsaker till fördröjningen av diagnos, normalisering av symtom var en 

av dem. Flera av kvinnorna hade alltid haft smärtsamma menstruationer vilket gjorde 

det svårt för dem att ta symtomen på allvar. Kvinnorna ansåg att de hade otur och att 

det var en del av att vara kvinna och de delade inte med sig av sina erfarenheter på 

grund av skamkänslor. Familj, vänner och kollegor var en del av normaliseringen då 

de förklarade för kvinnorna att smärta och blödningar var normalt (Denny 2009; 

Moradi et al. 2014). 

 

En normalisering från hälso- och sjukvårdens sida förekom. Kvinnornas symtom togs 

inte på allvar och avfärdades som kvinnoproblem vilket bidrog till en fördröjd 

diagnos (Cox et al. 2003b; Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014). Flera kvinnor 

beskrev hur de kände att de slösade på läkarens tid då de trodde att läkaren ansåg att 

problemen hade en psykologisk bakgrund (Jones et al. 2004) och spenderade år för 
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att hitta en läkare som var sympatisk nog för att lyssna och tro på dem (Cox et al. 

2003b).  

 

Att bli tilldelad felaktig diagnos var något som flera kvinnor upplevt. En av orsakerna 

till detta var den okunskap angående endometrios som fanns hos en del av läkarna 

(Moradi et al. 2014). Flera kvinnor hade blivit inkorrekt diagnostiserade med känslig 

tarm, så kallat Irritable Bowel Syndrome (IBS) (Huntington och Gilmour 2005; Jones 

et al. 2004). Moradi et al. (2014) beskriver vidare att blindtarmsinflammation, 

äggstockscystor, ektopisk graviditet, bäckeninflammation och äggstockscancer var 

diagnoser som kvinnor även felaktigt tilldelats.  

 

Tiden före diagnos präglades av en osäkerhet hos kvinnorna och de beskrev att de 

kände sig oroliga över källan till den svåra smärtan (Denny 2009; Jones et al. 2004). 

I studien av Jones et al. (2004) var kvinnorna oroliga över att smärtan skulle kunna 

bero på cancer. Attityden hos en del av hälso- och sjukvårdspersonalen påverkade 

särskilt livskvaliteten hos kvinnorna.  

 

Kvinnorna hade både positiva och negativa erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonal, men de negativa erfarenheterna var mest framträdande. Det som 

upplevdes som mest negativt var när läkaren inte lyssnade på deras problem eller inte 

hade tid att svara på frågor och om läkaren sa att deras symtom var normala och inte 

var allvarliga. Svårigheter att bli remitterad till en specialist på endometrios förekom 

(Moradi et al. 2014) och i studien av Jones et al. (2004) nämns frustrationen över 

okunskapen kring endometrios från läkarnas sida av flertalet kvinnor.  

 

Moradi et al. (2014) beskriver även de positiva erfarenheterna som kvinnorna upplevt 

i hälso- och sjukvården, så som att deras läkare var sympatiska, förstående och hade 

tid att samtala. Teamet på endometrioscentret upplevdes som omhändertagande, 

stöttande och tillgängligt av kvinnorna.  

 

4.2.2 Att få beskedet om en obotlig sjukdom 

Beskedet om att ha tilldelats diagnosen endometrios mottogs initialt med lättnad av 

kvinnorna. De kände tröst av att få ett namn på åkomman som orsakat deras symtom 

efter att under flera år ha blivit nekade av sjukvården och blivit tillsagda att deras 
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symtom var en normal del av menstruationen. Att symtomen berodde på 

endometrios och inte på cancer upplevdes även som en lättnad för kvinnorna 

(Huntington och Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). När kvinnorna förstod att 

endometrios var en obotlig sjukdom med en osäker etiologi, byttes känslan av lättnad 

ut mot känslor som oro, upprördhet och förvirring (Huntington och Gilmour 2005; 

Seear 2009c). I studien av Moradi et al. (2014) beskrev en kvinna att hon kände 

lättnad över att ha fått svar på vad som var fel med henne och att det inte var en 

ektopisk graviditet. Men samtidigt kändes det överväldigande att endometriosen var 

något som alltid skulle finnas kvar och inte kunna botas med antibiotika. Hon kände 

även en oro över risken att inte kunna bli gravid.  

 

De flesta av kvinnorna hade aldrig hört talas om endometrios innan de fick 

diagnosen. Några av kvinnorna upplevde att de fick adekvat information om sitt 

tillstånd medan majoriteten av kvinnorna upplevde att deras läkare inte hade 

tillräckligt med kunskap om sjukdomen (Roomaney och Kagee 2015). Detta betonar 

Jones et al. (2004) som beskriver kvinnornas frustration över avsaknaden av 

kunskap hos deras läkare. Den primära anledningen till detta troddes vara att 

behandlingen inte kunde bota kvinnornas symtom. I studien av Denny (2009) 

uppfattade många av kvinnorna att intresset för endometrios hos både läkare och 

samhället inte är tillräckligt stort, varav en kvinna kommenterade att eftersom 

sjukdomen inte är livshotande prioriteras den därför inte.  

 

4.2.3 En oviss framtid 

Den största rädslan hos kvinnorna var att sjukdomen skulle återkomma och den 

oförutsägbara prognosen för sjukdomen associerades med osäkerhet. Oro relaterat 

till infertilitet, att symtomen förvärras samt att föra över endometriosen till en yngre 

generation beskrevs av kvinnorna (Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014). Moradi et 

al. (2014) beskriver även kvinnornas oro kring påverkan på studier, anställning, 

sexuella och äktenskapliga förhållanden, ansvarstagande i moderskapet, finansiell 

oro, hitta en ny partner samt att få cancer. Slutligen beskrev en kvinna i Dennys 

studie (2009) hennes förtvivlan över att hon faktiskt såg fram emot menopaus när 

hon bara var 36 år gammal.  
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En del av kvinnornas tankar på framtiden var dock positiva. En kvinna såg på sin 

framtid med en ”hålla tummen-attityd” (Denny 2009, 991) och hoppades att hennes 

graviditet skulle ha gett endometriosen tid att försvinna (Denny 2009). När 

kvinnorna i studien av Moradi et al. (2014) blev tillfrågade hur de såg på framtiden, 

hade de flesta en positiv syn på denna men förstod att de skulle påverkas av 

sjukdomen. Ökad kontroll och hantering av sjukdomen var planen för att få en 

smärtfri framtid, att skaffa familj, att ha en intim relation, färre sjukdomsåterfall och 

en effektiv behandling.  

 

4.3 Att leva med en obotlig sjukdom 

 

4.3.1 Begränsningar i arbets- och utbildningsmöjligheter 

För de flesta av kvinnorna i studierna påverkade sjukdomen deras arbetsliv på ett 

negativt sätt (Cox et al. 2003b; Huntington och Gilmour 2005; Jones et al. 2004; 

Moradi et al. 2014; Seear 2009c). Moradi et al. (2014) beskriver att kvinnorna fick ge 

upp eller att inte hade möjlighet att välja sitt drömyrke, gå miste om chansen till 

befordran, tvingas välja ett mindre stressigt arbete eller att till och med bli avskedade 

från sitt arbete. Sjukdomen tvingade kvinnorna att ta ledigt från jobbet eller att ta ett 

deltidsjobb. I tillägg till detta var det svårt att hitta ett arbete då arbetsuppgifter som 

kvinnorna hade möjlighet att utföra var begränsade. Trots att kvinnorna upplevde 

svåra symtom kände de att det var svårt att ta ledigt från jobbet och arbetade trots 

svåra smärtor.  

 

I studien av Jones et al. (2004) beskrev kvinnorna hur de kände skuld över att 

behöva ta tid från jobbet på grund av endometriosen. De kvinnor som hade möjlighet 

att gå till jobbet kände en oro över att den endometriosrelaterade smärtan skulle 

hindra dem från att utföra sina arbetsuppgifter. I samband med detta kände 

kvinnorna att det var pinsamt att få en attack av symtomen på arbetsplatsen vilket 

skulle leda till att de skulle behöva förklara för sina kollegor varför de behövde ta sig 

tid att lägga sig ner och vila. Dessa problem förekom oftare om kvinnorna arbetade i 

en mansdominerad bransch eller hade en manlig chef. Kvinnorna upplevde att män 

var mindre förstående kring deras tillstånd och var mindre mottagliga för att prata 

om smärta relaterat till menstruation. Moradi et al. (2014) betonar att de kvinnor 
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som inte hade en förstående arbetsgivare hade mer negativa arbetsrelaterade 

erfarenheter och hade mottagit hot om att bli uppsagd. 

 

För att kunna hantera smärtan tvingades kvinnorna att schemalägga arbetsrelaterade 

och sociala aktiviteter i relation till sin menstruationscykel. Några kvinnor hade 

möjligheten att färdigställa sina arbetsuppgifter innan de fick menstruation för att 

sedan ha möjlighet att vila när den väl startade (Roomaney och Kagee 2015).  

 

Endometrios hade en påverkan på kvinnors utbildning (Huntington och Gilmour 

2005; Moradi et al. 2014). Vissa kvinnor var tvungna att ta studieuppehåll och hade 

svårt att fokusera på skolarbetet. För de kvinnor som var fast beslutna att fortsätta sin 

skolgång trots svåra symtom krävdes ett större intag av läkemedel för att kunna 

hantera symtomen. En del av kvinnorna fick schemalägga operationer under 

skolledigheterna och vissa valde att studera på distans (Moradi et al. 2014).   

 

Förlorad inkomst relaterat till att vara tvungen att ta ett deltidsarbete, att inte få 

sjukpenning och att behöva ta ledigt hade en påverkan på de arbetande kvinnornas 

ekonomi. De kvinnor som fortfarande studerade gick miste om chanser att arbeta 

under skolledigheten (Moradi et al. 2014). En kvinna i Seear’s studie (2009c) beskrev 

att hon hade valt att sluta arbeta heltid för att kunna fokusera på sin hälsa. Det gav 

henne mer tid över till möten, träning, sömn och familj och vänner vilket dock 

belastade hennes ekonomiska situation.  

 

4.3.2 När relationer och aktiviteter blir lidande 

Utöver smärta upplevde kvinnorna symtom som rikliga menstruationsblödningar, 

oregelbundet blödningsmönster, fatigue, trötthet, uppsvälld buk, täta trängningar, 

diarré, blåsstörningar och sömnproblem (Moradi et al. 2014; Huntington och 

Gilmour 2005; Jones et al. 2004). I andra fall förekom mer diffusa symtom som gav 

en generell sjukdomskänsla (Huntington och Gilmour 2005; Jones et al. 2004). 

Dessa symtom hade en påverkan på kvinnornas relationer. Hos de kvinnor som led av 

samlagssmärtor eller blödningar ledde detta till att de undvek sex (Jones et al. 2004; 

Moradi et al. 2014). Detta tillsammans med att inte kunna få orgasm var påfrestande 

för kvinnan och hennes partner och var anledningen till att vissa relationer tog slut. 

Även rädslan för infertilitet bidrog till oro för att äktenskap skulle ta slut. Detta ledde 
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i vissa fall till gräl då kvinnorna upplevde att deras partner inte var stöttande och 

förstående. Den negativa inverkan på relationerna gjorde att några kvinnor upplevde 

ångest över att inleda nya relationer och valde därför att förbli singlar (Moradi et al. 

2014). En kvinna i studien av Jones et al. (2004) beskrev att hon inte kände sig som 

en särskilt bra fru till sin man och att hon efter samlag kände sig gråtfärdig och bara 

ville vara ifred. 

 

De flesta kvinnorna i studierna av Jones et al. (2004) och Moradi et al. (2014) 

beskrev att smärtan begränsade dem att ta tillräckligt god hand om sina barn. Två 

mödrar i studien av Moradi et al. (2014) hade delad vårdnad om sina barn med sina 

ex-makar. De upplevde oro över att förlora omvårdnaden på grund av att de inte 

skulle kunna ta hand om dem under perioder med svåra smärtor och efter 

operationer. Cox et al. (2003b) beskriver att kvinnorna upplevde att deras familjer 

kritiserade dem för att vara hypokondriker. 

 

Ovanstående studiers resultat visar en negativ bild av det sociala stödet som 

kvinnorna fick. Å andra sidan betonar Roomaney och Kagee (2015) kvinnornas 

positiva upplevelser av stöd från närstående. I denna studie var deras mödrar den 

främsta källan till socialt stöd då de tog hand om kvinnorna när de led av smärta. De 

tog även hand om sina barnbarn när deras döttrar var oförmögna att göra det själva. 

Kvinnorna ansåg att familjemedlemmar och partners ofta samlades omkring dem när 

de upplevde smärta och lättade deras börda genom att överta ansvarsområden och 

förse dem med smärtlindring eller huskurer. Familjen visade medlidande och 

stöttade kvinnan att ta kontakt med sjukvården om så behövdes. 

 

Endometriosen påverkade kvinnornas sociala liv (Cox et al. 2003b; Denny 2009; 

Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014; Roomaney och Kagee 2015; Seear 2009c). 

Kvinnorna förklarade hur de valde att avstå från sociala aktiviteter när de 

menstruerade. De avstod på grund av att de var rädda att smärtan skulle uppstå 

offentligt eller att smärtan skulle bli för intensiv. Smärta, rikliga blödningar och brist 

på energi begränsade deras normala dagliga aktiviteter och ledde till att många av 

kvinnorna stannade hemma (Jones et al. 2004; Moradi et al. 2014). Jones et al. 

(2004) betonar att dessa faktorer gav kvinnorna nedsatt självförtroende för att de 

inte hade möjligheten att gå ut lika ofta som de hade velat. 
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Att avstå från aktiviteter och stanna hemma fick många kvinnor att känna sig 

isolerade (Moradi et al. 2014; Roomaney och Kagee 2015). En kvinna i Moradi et al. 

(2014) berättade att hon kände sig avundsjuk på andra och att hon helt hade 

distanserat sig från sociala aktiviteter. Hon klarade inte av att se lyckligt gifta par då 

de påminde henne om det som hon själv inte hade. 

 

4.3.3 Osäkerhet kring möjligheten att kunna få barn 

Studierna visade att påverkan på fertiliteten var ett orosmoment för många kvinnor. 

För kvinnorna i studien av Jones et al. (2004) ledde infertiliteten till en känsla av oro 

och nedstämdhet över att kanske inte kunna få barn. Detta påverkade deras 

livskvalitet negativt och en del kände sig otillräckliga i rollen som kvinna, då en 

kvinna förväntas att kunna bli gravid. De kvinnor som befann sig i fasta förhållanden 

beskrev att infertiliteten även påverkade deras relation till partnern. Moradi et al. 

(2014) beskriver kvinnornas nedsatta självförtroende relaterat till deras oförmåga att 

bli gravida eller att få flera barn. Även i den här studien uppmärksammades 

infertilitetens påverkan på äktenskapet genom en känsla av oro inför risken för 

skilsmässa. Oro uttrycktes i alla åldersgrupper, men det var främst de yngre 

kvinnorna som beskrev känslan kring deras framtida fertilitet. De hade svårt att 

anförtro sig till sin familj och partner men ansåg att stödgrupper skulle kunna vara 

till hjälp. 

 

Kvinnorna i Cox et al. (2003b), Denny (2009) och Young et al. (2016) beskrev sin oro 

att inte ha förmågan att skaffa barn. Cox et al. (2003b) beskriver en kvinnas rädsla 

för att adherenser skulle stoppa henne från att bli gravid. Hon var arg över att ha 

drabbats av endometrios och hade inte förstått att sjukdomen skulle kunna påverka 

hennes planer på att bilda familj.  

 

Hälften av alla kvinnor i studien av Young et al. (2016) upplevde att deras läkares sätt 

att förmedla information angående fertilitet lättade bördan av att leva med 

endometrios. Kvinnorna värdesatte läkare som visade att de brydde sig om deras 

bekymmer genom att lyssna aktivt på vad de hade att säga och specifikt ta itu med de 

frågor som uppmärksammats. Dock hade alla kvinnor mött läkare som förmedlat 

information angående fertilitet på ett sätt som inte riktade sig till deras behov. De 

kände sig upprörda och förolämpade när deras läkare uttryckte åsikter, presenterade 
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resultat från prover och operationer eller gav rekommendationer angående deras 

fertilitet utan att ta reda på vikten av deras önskan att skaffa barn. En kvinna 

uttryckte att hon inte tänkte ”klämma ut en unge” (Young et al. 2016, 559) med 

förhoppningen att hon skulle må bättre när hon inte hade någon önskan om att skaffa 

barn.  

 

4.4 Att lära sig att leva med endometrios 

 

4.4.1 Att ta tillbaka kontrollen 

I samband med att kvinnorna fick diagnosen endometrios blev de erbjudna en rad 

olika behandlingar (Huntington och Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). En del 

kvinnor blev rekommenderade att bli gravida (Huntington och Gilmour 2005; Jones 

et al. 2004; Moradi et al. 2014; Young et al. 2016). Kvinnorna i studien av 

Huntington och Gilmour (2005) blev överraskade och vissa kände sig kränkta över 

vad de ansåg vara en taktlös medicinsk rekommendation. En kvinna blev tillsagd att 

det enda hon kunde bli erbjuden som behandling var p-piller eller att hon blev gravid 

och ammade under de närmsta 20 åren. Läkaren uttryckte detta som ett skämt och 

kvinnan skrattade till en början men insåg sedan att detta inte var något att skämta 

om.  

 

En del av alla behandlingar, medicinska som kirurgiska, gav en viss lindring men en 

del kvinnor fick istället svåra biverkningar (Huntington och Gilmour 2005; Jones et 

al. 2004; Moradi et al. 2014). Jones et al. (2004) beskriver kvinnornas känsla av 

frustration över att inte kunna kontrollera eller glömma bort smärtan, antingen för 

att den var konstant eller för att den dök upp i perioder när kvinnan inte 

menstruerade. De kände sig styrda av endometriosen och konstaterade att den höll 

på att ta över deras liv. Kvinnorna i studien av Cox et al. (2003b) hade fått nog av 

detta och bestämde sig för att ta tillbaka kontrollen. De vägrade att bli förnekade av 

läkare och beväpnade sig med så mycket information som möjligt. De tvingade sina 

läkare att lyssna och att remittera dem till den gynekolog de önskat. De tvingade sina 

arbetsgivare att behandla dem rättvist och de tvingade sin familj och vänner att 

lyssna och känna medlidande. Att ta kontroll över sin situation var en lång och svår 

väg för kvinnorna och de förstod att alla kvinnor inte har den möjligheten.  
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Flera kvinnor menade att en del av att ta kontroll var genom att sätta upp mål. För de 

flesta var det främsta målet att bli fri från läkemedel, men att samtidigt upprätthålla 

en god smärtlindring (Cox et al. 2003b). Kvinnorna i studien av Huntington och 

Gilmour (2005) tog tillbaka makten och kontrollen över sina liv genom stora 

livsstilsförändringar då konventionella behandlingar haft begränsad effekt. 

Kvinnorna ändrade sina kostvanor genom att anamma bland annat en koffeinfri diet 

med högt intag av grönsaker och frukt samt att utesluta mejeriprodukter som 

innehåller höga halter av östrogen. Cox et al. (2003b) samt Moradi et al. (2014) 

beskriver fler alternativa behandlingsmetoder som fysisk aktivitet, akupunktur, 

meditation, lymfatiskt dränage, massage, kinesiska ört-mediciner, healing etcetera.  

 

I studien av Roomaney och Kagee (2015) anammade kvinnorna en positiv attityd för 

att hantera sjukdomen. De konstaterade att eftersom sjukdomen var obotlig fanns det 

inte mycket de kunde göra vilket hjälpte dem att acceptera sitt tillstånd. I svåra 

situationer använde sig kvinnorna av interpersonell kommunikation vilket hjälpte 

dem att slappna av. För en del kvinnor var deras religion och tro en viktig 

copingsstrategi och under stunder av smärta hjälpte det att be till Gud och att läsa 

bibeln.  

 

4.4.2 Att ta på sig rollen som expert 

På grund av att många kvinnor inte fick tillräckligt med information från deras läkare 

valde de att söka information på egen hand. Detta gjordes främst genom 

eftersökningar på internet. Sökningen gav klarhet i medicinska aspekter av 

endometrios och olika sätt att hantera sjukdomen (Roomaney och Kagee 2015). 

Kvinnorna i Dennys (2009) studie beskrev att de blev experter på att hantera sin 

sjukdom då läkarna aldrig förstod hur det var för dem att leva från dag till dag med 

endometrios. De valde att inte konsultera hälso- och sjukvården även fast de led av 

svåra smärtor. Seear (2009c) beskriver att kvinnorna blev experter dels för att de 

inspirerades att bemästra sin sjukdom med tanke på dess gåtfullhet och osäkerhet. 

Andra blev uppmanade av hälso- och sjukvården att bli experter för att kunna 

hantera och ta en aktiv roll i deras egenvård.   

 

De negativa aspekter som associerades med rollen som expert var att kvinnorna 

upplevde svårigheter med att sålla ut pålitlig information från internet. De blev ofta 
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exponerade för flera ohanterliga och motsägelsefulla råd som kunde utgöra en risk 

för kvinnornas hälsotillstånd. Att försöka bedöma, hantera och undvika risker i denna 

typ av miljö, ledde lätt till förvirring. Stödgrupper visade sig ge en liten assistans i att 

navigera genom svår och motsägelsefull information. En kvinna beskrev att hon 

kände sig hemsk eftersom hon inte lyckats undvika alla risker och en annan deltagare 

hade läxat upp sig själv för att hon ansåg sig ha slarvat och ignorerat en hälsosam 

livsstil (Seear 2009c).  

 

Seear (2009c) påpekar att tiden kvinnorna lade på att hantera sjukdomen var ett 

stort problem. Många kvinnor lade ner mycket tid på att vara uppdaterade om den 

senaste forskningen, hitta alternativa behandlingsmetoder och strategier för att 

undvika risker och för att hitta ett botemedel. 

 

5. Diskussion 

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

endometrios. Litteraturstudiens resultat delades in i fyra huvudkategorier: Att leva 

med svåra smärtor, Att leva i en ständig ovisshet, Att leva med en obotlig sjukdom 

och Att lära sig att leva med endometrios med sammanlagt tio underkategorier. I 

dessa kategorier beskrevs hur endometriosen påverkade kvinnans liv. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån empirisk forskning och Antonovsky’s teori 

om känslan av sammanhang (KASAM) som teoretisk referensram. Antonovsky (1987, 

43-46) beskriver att KASAM består av de tre komponenterna: Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har valt att använda oss av KASAM-modellen 

för att endometrios är en kronisk sjukdom och modellen kan användas för att belysa 

hur kvinnor hanterar, försöker begripa och finner mening i livet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att smärta var det främsta symtomet relaterat till 

endometriosen, vilket även styrks av Roomaney och Kagee (2016). Smärtor i 

samband med vaginalt samlag och dess påverkan på relationer var vanligt 

förekommande bland kvinnorna i litteraturstudien. Detta beskrivs även av Strzempko 

Butt och Chesla (2007). Samlagssmärtan hade betydelse för framförallt en kvinna i 

deras studie. Hon upplevde att smärtan hade en stor påverkan på hennes relation 
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med sin partner och det hände att hon hade sex trots svåra smärtor eftersom hon inte 

ville skada deras förhållande. Hur unga kvinnor upplever normer och krav i samhället 

gällande sexualitet beskriver Elmerstig et al. (2012) i deras studie. Kvinnorna 

upplevde att de ständigt matas med förväntningar över hur en kvinna ska vara genom 

reklam, filmer och veckotidningar. Detta nämns även i litteraturstudiens resultat, där 

flera av kvinnorna beskrev en känsla av otillräcklighet över att deras sexliv inte är 

som det framställs på TV. Vidare beskriver Elmerstig et al. (2012) att de unga 

kvinnorna i deras studie hade en tendens att lägga mer fokus på mannens sexuella 

njutning och orgasm än deras egna.  

 

Vägen fram till diagnos, att bli diagnostiserad och sjukdomens utveckling var 

perioder i kvinnornas liv som präglades av en osäkerhet. Antonovsky (1987, 44) 

beskriver att begriplighet kring en situation lättare kan uppnås om informationen är 

tydlig. När ett fenomen är oförklarligt och inte går att begripa leder detta till låg 

KASAM. Många kvinnor i litteraturstudien hade erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdens okunskap gällande endometrios vilket beskrevs som frustrerande. Detta 

beskriver även Roomaney och Kagee (2016). Detta kan leda till en sämre hantering av 

sjukdomen och påverka kvinnornas hälsa. Vikten av information och hur den 

förmedlas på bästa sätt borde uppmärksammas av hälso- och sjukvården för att 

kunna främja kvinnors förmåga att kunna hantera sjukdomen (jfr. Antonovsky 1987, 

48). 

 

Normalisering av symtom var vanligt förekommande hos kvinnorna i 

litteraturstudien och var en av anledningarna till fördröjning av diagnos. 

Normalisering förekom inte bara hos hälso- och sjukvården och från omgivningen 

utan även hos kvinnorna personligen. De ansåg att de hade otur och att 

menstruationssmärtor var en del av att vara kvinna och de delade inte med sig av sina 

erfarenheter på grund av skamkänslor. Seear (2009b) studerar den stigmatisering 

som förekommer kring menstruation. Hon menar att normaliseringen börjar i ett 

tidigt stadium då kvinnor uppmuntrar varandra att dölja och inte tala högt om 

menstruation. När kvinnorna väl vågade prata kring detta ämne blev de snabbt 

tystade och tillsagda att detta var skamligt att prata om. Detta går i linje med vad 

resultatet i litteraturstudien visade och för kvinnor med endometrios blir denna 

stigmatisering ett problem. Genom att inte dela med sig av sina menstruationsbesvär 
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kan en brist på stöd och hjälp uppstå, vilket kan påverka kvinnans hälsa (jfr. Rodgers 

2001).  

 

Rädsla och osäkerhet kring framtiden upplevdes av många kvinnor. Antonovsky 

(1987, 45) beskriver att om man lever i en kaotisk och oförutsägbar värld kan detta 

leda till bristande självförtroende kring förmågan att klara av svårigheter. Han 

betonar att en hög hanterbarhet kräver en hög begriplighet. Därför föreligger en risk 

för låg KASAM hos kvinnorna med endometrios på grund av den oförutsägbara 

prognosen. 

 

Att leva med endometrios begränsade kvinnornas dagliga liv på flera olika sätt. 

Många upplevde en negativ påverkan på arbetsliv och utbildning. Detta styrks i 

studien av Fagervold et al. (2009) där kvinnorna hade överensstämmande 

erfarenheter. Kvinnorna i litteraturstudien beskrev att det var pinsamt att prata om 

deras menstruation på arbetsplatsen. Detta upplevdes extra starkt om deras kollegor 

eller chef var av det manliga könet. Kvinnorna i studien av Rodgers (2001) upplevde 

samma motvilja kring att prata om sin menstruation. Detta gällde både kvinnor och 

män men deltagarna i studien upplevde en starkare ovillighet att samtala kring ämnet 

med män.  

 

Relationer och sociala aktiviteter blev lidande för kvinnorna. Detta förekom även 

bland andra kvinnor med endometrios i studierna av Fagervold et al. (2009), 

Markovic et al. (2008) och Roomaney och Kagee (2016). En del kvinnor i 

litteraturstudien beskrev att deras partners saknade empati och kvinnorna upplevde 

en brist på stöd från deras sida. Vissa kvinnor hade upplevt att familjemedlemmar 

kritiserat dem för att vara hypokondriker. Antonovsky (1987, 45) beskriver att 

hanterbarhet kan upplevas med hjälp av stöd från sin omgivning. Ett gott stöd från 

sin partner skulle kunna bidra till en stark KASAM.  

 

Litteraturstudien visar att infertilitet hade en påverkan på kvinnornas relationer. 

Detta ledde till att deltagarna fick ett sämre självförtroende och en oro över risken för 

skilsmässa. Roomaney och Kagee (2016) beskriver den negativa påverkan infertilitet 

hade på kvinnornas relation med deras partner. De upplevde en hopplöshet och 

osäkerhet i deras förhållanden.  
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Litteraturstudien beskrev hur kvinnorna upplevde att endometriosen tog över deras 

liv. De upplevde att behandlingarna de blev erbjudna var kränkande och gav inte 

tillräckligt god smärtlindring. För att lyckas hantera smärtorna sökte de egna vägar 

för vård för att ta tillbaka kontrollen över sjukdomen och deras liv. I studien av 

Markovic et al. (2008) hade kvinnorna överensstämmande erfarenheter. De använde 

sig av alternativa behandlingar och egenvård för att kunna hantera sjukdomen. 

Genom att tillämpa dessa lyckades de ta tillbaka kontrollen. En känsla av kontroll och 

hanterbarhet skulle kunna leda till att kvinnorna upplever en stark KASAM (jfr. 

Antonovsky 1987). 

 

Whelan (2007) beskriver att många kvinnor i hennes studie var djupt otillfredsställda 

över den information de fått av deras läkare. Kvinnorna hade valt andra vägar för att 

få tillräckligt med tillfredsställande kunskap kring endometrios. Likaså ansåg 

kvinnorna i litteraturstudien att de var tvungna att bli experter på deras sjukdom 

relaterat till den bristfälliga information som tillhandahållits från hälso- och 

sjukvården. De valde att införskaffa information om endometrios på annat håll. De 

efterforskningar som gjordes på internet resulterade i en stor mängd av olika råd 

vilket medförde svårigheter att sålla ut korrekt information. Seear (2009a) beskriver 

hur självhjälpslitteratur inom ämnet endometrios kan skapa problem för kvinnan 

som läser den. Hon menar att det inte är möjligt för kvinnor att anamma alla råd som 

de blir exponerade för. Författarna till självhjälpslitteraturen råder bland annat 

kvinnorna att hålla sig borta från kemikalier och att bara äta ekologiska produkter 

vilket Seear ser som ett problem då alla kvinnor inte har den ekonomiska möjligheten 

att upprätthålla en sådan livsstil. Denna typ av litteratur uppmuntrade kvinnorna att 

trotsa sjukdomen och ta tillbaka kontrollen över den. Detta anser Seear vara 

paradoxalt då de råd som påstås ge effekt i självhjälpslitteraturen kanske endast 

minimerar riskerna för att symtom uppstår. 

 

Som redovisats i resultatet och i denna diskussion så förekom det en brist på 

information och kunskap från hälso- och sjukvårdens sida gällande endometrios.  

Sjuksköterskan möter kvinnor med endometrios inom flera delar av vården. En 

kvinna med rikliga blödningar söker sig till sin hälsocentral, en kvinna med akuta 

buksmärtor söker sig till en akutmottagning, en tonåring med mensvärk vänder sig 

till sin skolsköterska och kvinnor som söker sig till mindre sjukhus blir inlagda på en 
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avdelning med ett brett spann av sjukdomstillstånd. Alla sjuksköterskor har ett 

ansvar i mötet med patienten och enligt International Council of Nurses [ICN] (2012) 

etiska kod ska sjuksköterskan visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2012) kan sjuksköterskan 

främja en persons hälsa genom att använda sig av personcentrerad vård. Det innebär 

att synliggöra hela personen och tillgodose fysiska, psykiska, sociala, andliga och 

existentiella behov. Detta är viktigt då endometrios påverkar alla aspekter i den 

drabbade kvinnans liv.  

 

5.2 Metoddiskussion  

En allmän litteraturstudie kan användas för att beskriva kunskapsläget inom ett valt 

område eller för att sammanställa en beskrivande bakgrund för att motivera att en 

empirisk studie bör utföras (Forsberg & Wengström 2015, 25). Därför var detta val av 

metod relevant för att få en uppfattning om vilken kunskap som finns om 

endometrios och vad som fortfarande är outforskat. Endast kvalitativa studier 

användes då sådana studier har för avsikt att undersöka deltagarnas erfarenheter av 

ett fenomen (jfr. Forsberg & Wengström 2015, 50). Den gemensamma 

datainsamlingsmetoden för de artiklar som valdes var intervjuer av olika slag och 

detta styrker artiklarnas användbarhet relaterat till syftet (jfr. Henricson och Billhult 

2012, 130). 

 

I den inledande fasen av databassökningen användes flertalet sökord som noggrant 

valts ut med hjälp av databasen svensk MeSH. Förutom PubMed och CINAHL 

användes även databaserna Medline och PsycINFO men eftersom dessa inte tillförde 

några nya artiklar valdes de bort i den egentliga sökningen. I sista sökningen 

användes trunkering på ordet experience. Detta hade kunnat göras genomgående i 

sökningen, för att möjliggöra fler relevanta träffar (jfr. Östlundh 2012, 68). Till en 

början gjordes en avgränsning på tio år. Detta gav inte ett tillfredsställande utfall av 

artiklar och därför utökades avgränsningen från år 2000. Vi upplevde svårigheter att 

hitta artiklar som var relevanta för studien men fann sju stycken artiklar. En av 

artiklarna användes endast en liten del utav, då studien undersökte kvinnors 

erfarenheter av infertilitet relaterat till endometrios vilket endast utgör en del av 

studien. Slutligen ordnades ett möte med en bibliotekarie och mötet resulterade i 

ännu en artikel. Detta hade kunnat göras i den inledande fasen vilket hade förkortat 
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tidsperioden för databassökningen. Tiden som lagts ner på artikelsökningen har varit 

lång men har lett till att området är väl undersökt vilket är till studiens fördel. Då 

ingen av oss har engelska som modersmål föreligger det en risk för att texter feltolkas 

i urvalet och analysen. För att undvika detta har dels specifika engelska ord 

diskuterats men även texters helhet. Ett engelskt-svenskt lexikon har använts för att 

slå upp ord som varit svåra att förstå.  

 

Något som bör beaktas är att artiklarna var utförda i få länder varav majoriteten var 

genomförda i välfärdsländer som Australien, Storbritannien och Nya Zeeland. Det 

hade varit önskvärt att kunna presentera studier från fler länder samt Sverige, men 

detta var inte möjligt. Hälso- och sjukvårdssystemen beskrivs på ett liknande sätt i 

alla artiklar och kvinnornas erfarenheter likaså. Därför anser vi att resultatet kan 

betraktas som trovärdigt. 

 

Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning. Detta 

val av mall gjordes för att det fanns en tydlig beskrivning i slutet av dokumentet som 

var till stor hjälp. Att ingen av oss har tidigare erfarenhet av att granska vetenskapliga 

artiklar kan dock vara en nackdel för studien. Gemensamt kvalitetsgranskades alla 

artiklar som sedan diskuterades och jämfördes för att se om våra bedömningar 

överensstämde, vilket stärker reliabiliteten (jfr. Henricson 2012, 473).  

 

Hela analysen utgick ifrån Fribergs (2012, 127-129) modell för analysarbete. 

Tillsammans analyserade vi studierna systematiskt och kom slutligen fram till huvud- 

och underkategorier. Valet av huvud- och underkategorier diskuterades med 

handledare och studiekamrater och reviderades därefter, detta för att försöka stärka 

tillförlitligheten. Den sista huvudkategorin, Att lära sig att leva med endometrios, 

delades till en början in i tre underkategorier men fick sedan revideras till endast två. 

Detta gjordes då två av kategorierna riskerade att inkludera liknande data. 

Underkategorin Att ta på sig rollen som expert, består till största delen utav 

resultatet från en artikel. Detta var något som vi problematiserade då fler referenser 

hade ökat tillförlitligheten. Dock tyder detta på att det finns behov av mer forskning 

kring detta område, därför inkluderades denna typ av data.  
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5.3 Forskningsetiskdiskussion  

Artiklar som inkluderats i studien har alla ett godkännande från etisk kommitté, men 

i en del studier hade vi önskat en mer utförlig etisk reflektion. Bland annat beskrivs 

olika riktlinjer kring frivilligt deltagande och konfidentialitet i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Även detta hade kunnat förtydligas i en del av 

artiklarna för att få en tydligare bild över hur författarna har värnat om deltagarnas 

autonomi och integritet. 

 

Enligt Priebe och Landström (2013, 45-46) finns det en viss förförståelse inom 

omvårdnadsforskning som kan påverka forskningsprocessen. Inom 

sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet berörs patofysiologin bakom 

endometrios i liten grad. Kvinnors livskvalitet och erfarenheter av sjukdomen nämns 

inte överhuvudtaget. Därför hade vi en begränsad kunskap om endometrios innan vår 

litteraturstudie påbörjades. Under studiens gång har vi fått en ökad kunskap inom 

området. Vi har försökt att använda ett neutralt förhållningssätt i hela 

analysprocessen. Trots att det i studierna framkommer mestadels negativa 

erfarenheter har vi även valt att belysa de positiva aspekterna som kvinnorna delgett 

för att undvika att vinkla resultatet utifrån våra värderingar och åsikter. När våra 

åsikter har skiljt sig från varandra och oenigheter uppstått, har vi diskuterat dessa 

tills dess att vi kommit fram till ett gemensamt beslut.  

 

5.4 Konklusion 

Att leva med den kroniska sjukdomen endometrios påverkade hela kvinnans liv. 

Smärta var det symtom som främst förekommer bland deltagarna i studierna. 

Fördröjning av diagnos förekom i många fall och detta berodde dels på en 

normalisering både från kvinnan, hennes omgivning och från hälso- och sjukvårdens 

sida. Kvinnorna upplevde att de blir misstrodda både av sin omgivning och av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Sjukdomen påverkade arbetsliv, utbildning och sociala 

aktiviteter. Kvinnornas relationer till deras partners och familj blev lidande och en 

del av dem hade svårt att ta hand om sina barn. Osäkerheten kring framtiden i sig 

samt framtida fertilitet oroade många kvinnor. Flera kvinnor hade lättvindigt blivit 

rekommenderade graviditet som behandlingsmetod. Därför bestämde sig många för 

att ta kontrollen över sin egen vård och behandling. Hälso- och sjukvårdens bristande 
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information och kunskap ledde till att kvinnorna kände ett behov av att ta på sig 

rollen som expert.  

 

Trots att endometrios är så pass vanligt förekommande bland befolkningen och att 

kvinnorna som drabbats får utstå ett stort lidande, är området fortfarande relativt 

outforskat. Att sjukdomen inte får den uppmärksamhet den förtjänar kan också bidra 

till den stigmatisering som nämns i diskussionen. För att minska kvinnornas lidande 

bör det undersökas varför tiden från symtomdebut till diagnos är så pass lång och hur 

den kan förkortas. En ytterligare faktor för att minska lidandet är en ökad kunskap 

kring endometrios bland alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen 

och dess symtom bör också uppmärksammas i samhället för att kvinnor ska våga 

kliva fram och prata om sina menstruationsbesvär för att motverka stigmatisering 

och bidra till en normalisering av endometrios.  
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Titel Syfte Metod: Design, urval, analys Resultat Kvalitet 

Cox, H., Henderson, L., 

Wood, R., & Cagliarini, 

G.  

 

2003 

 

Complementary 

Therapies in Nursing 

and Midwifery 

 

Australien 

Learning to 

take charge: 

Women’s 

experiences of 

living with 

endometriosis. 

Att undersöka de 

komplementära 

behandlingar som 

kvinnor med 

endometrios vänder sig 

till. Syftet grundar sig i 

en studie där det var 

menat att undersöka 

kvinnornas behov av 

information inför en 

laparoskopi.  

Både kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

 

Frågeformulär skickades ut till 

1031 patienter med 

endometrios. 65% av kvinnorna 

svarade på formuläret och 61 

stycken blev intervjuade i 

fokusgrupper.  

 

Tematisk analys. 

För alla förutom en kvinna som 

deltog i studien, var 

komplementära behandlingar 

avgörande. Vissa kvinnor hade 

ersatt konventionell medicin med 

alternativ medicin. Alternativ 

behandling var ett sätt att ta 

tillbaka kontrollen över sin 

situation.  

Hög 

Denny, E. 

 

2009 

 

Qualitative Health 

Research 

 

Storbritannien. 

“I never know 

from one day 

to another 

how I will 

feel”: Pain and 

uncertainty in 

women with 

endometriosis 

Att utforska kvinnors 

erfarenhet av att leva 

med endometrios. 

Kvalitativ metod. 

 

Två semistrukturerade 

intervjuer med 30 kvinnor vid 

första tillfället samt 27 av dessa 

vid andra tillfället, genomfördes 

med ett års mellanrum och 

datan kompletterades med 

dagboksanteckningar från ett 

fåtal kvinnor i urvalet. 

 

Narrativ tematisk analysmetod. 

I resultatet presenteras kvinnors 

osäkerhet kring diagnos, 

sjukdomsförlopp och framtiden. 

Det diskuteras att sättet som 

smärtan av endometrios tolkas 

och hanteras av kvinnor och 

vårdpersonal är en del av denna 

osäkerhet 

 

Hög 

 
 

 

 



 

 
 

Författare, År, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod: Design, urval, 

analys 

Resultat Kvalitet 

Huntington, A., 

Gilmour, JA. 

 

2005 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Nya Zeeland 

A life shaped by 

pain: women 

and 

endometriosis 

Att undersöka kvinnors 

uppfattningar av att 

leva med endometrios, 

dess effekt på deras liv 

och de strategier som 

används för att hantera 

sjukdomen. 

 

. 

 

Kvalitativ metod med 

feministisk ansats. 

 

Semistrukturerade interaktiva 

individuella intervjuer med 18 

kvinnor.  

Tematisk analys. 

De mest framträdande fynden från 

intervjuerna var att erfarenheterna 

av svåra och kroniska smärtor 

påverkade alla aspekter på livet. 

De fyra temana som presenterades 

relaterad till smärta var: Smärtans 

sätt att yttra sig, smärtbanan, 

svårbehandlad smärta och att 

kontrollera smärtan. 

 

Hög 

Jones, G., Jenkinson, 

C. & Kennedy, S. 

 

2004 

 

Journal of 

Psychosomatic, 

Obstetrics & 

Gynecology 

 

Storbritannien 

The impact of 

endometriosis 

upon quality of 

life: a 

qualitative 

analysis 

Att utforska och 

beskriva 

endometriosens 

påverkan på livskvalitet. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer med 24 

kvinnor. 

 

Grounded theory. 

De symtom som associeras med 

endometrios och som påverkar 

livskvaliteten hos kvinnorna, har 

flera dimensioner och är mer 

komplex än bara de negativa 

effekter som påverkar psykosociala 

parametrar. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, År, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod: Design, urval, 

analys 

Resultat Kvalitet 

Moradi, M., Parker, M., 

Sneddon, A., Lopez, V. 

& Ellwood, D. 

 

2014 

 

BMC women’s health 

 

Australien 

Impact of 

endometriosis 

on women’s 

lives: a 

qualitative 

study 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av 

effekterna av 

endometrios och om det 

finns skillnader på tre 

åldersgrupper. 

 

 

Kvalitativ metod 

 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer med 35 

kvinnor, 17-53 år, alla med 

laparoskopisk diagnostiserad 

endometrios. Deltagarna 

delades in i tre åldersgrupper. 

 

Tematisk analys. 

 

Två huvudteman uppstod: 1. 

Erfarenheter av att leva med 

endometrios och 2. Effekterna av 

endometrios på kvinnors liv, med 

14 diskreta kategorier. Resultaten 

visade likheter och skillnader av 

effekten mellan de tre 

åldersgrupperna. De mest 

betonade effekterna var på 

äktenskaplig/sexuella relationer, 

socialt liv, och fysiska samt 

psykiska aspekter i alla tre 

åldersgrupper, men prioriterades 

olika.  

Hög 

Roomaney, K. & 

Kagee, A.  

 

2015 

 

Journal of Health 

Psychology 

 

Sydafrika 

Coping 

strategies 

employed by 

women with 

endometriosis in 

a public health-

care setting 

Att undersöka hur 

sydafrikanska kvinnor 

inom offentliga 

vårdinrättningar uppger 

att de hanterar 

sjukdomen 

endometrios. 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

med 16 kvinnor 

diagnostiserade med 

endometrios.  

 

Tematisk analys. 

Den främsta stressfaktorn som 

deltagarna rapporterade var 

smärta relaterat till deras 

endometrios. Nio teman uppstod 

under analysen av intervjuerna. 

Temana kategoriserades antingen 

som problem-fokuserade strategier 

eller känslo-fokuserade strategier. 

Hög 

 

 
 

 

 



 

 
 

Författare, År, 

Tidskrift, Land 

Titel Syfte Metod: Design, urval, 

analys 

Resultat Kvalitet 

Seear, K. 

 

2009 

 

Health Sociology 

Review 

 

Australien 

The third shift: 

Health, work 

and expertise 

among women 

with 

endometriosis 

Att undersöka 20 

kvinnors erfarenheter 

av att leva med 

endometrios samt hur 

kvinnorna blir experter 

på sin egen vård och 

konsekvenserna som 

följer.  

 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

med 20 kvinnor som 

diagnostiserats med 

endometrios. 

 

’Interaktiv dataanalys’ 

användes som är utvecklad 

av Miles & Huberman. 

Det ansvar som associeras med att 

bli expert på sin sjukdom kan både 

reducera och förvärra den redan 

existerande stress för kvinnor som 

lever med den här kroniska 

sjukdomen. 

“Det tredje skiftet” beskrivs som 

ett arbete som kvinnor har utöver 

deras betalda och obetalda 

arbeten.  

Hög 

Young, K., 

Fisher, J. & Kirkman, 

M. 

 

2016 

 

Human reproduction 

 

Australien 

 

Endometriosis 

and fertility: 

women’s 

accounts of 

healthcare 

Att undersöka kvinnors 

beskrivningar av vården 

de fått i samband med 

deras endometrios och 

fertilitet. 

Tvärsnittsstudie med 

kvalitativ metod. 

 

Djupintervjuer med 26 

kvinnor med diagnosen 

endometrios. 

 

Tematisk analys. 

Alla kvinnor mötte vårdpersonal 

som var medvetna om 

associationen mellan endometrios 

och infertilitet och att de var aktiva 

i att säkerställa att fertiliteten 

behandlades inom 

endometriosvården. Kvinnorna 

kunde känna vid sig att få varierad, 

ofta motstridig, information om 

konsekvenserna relaterat till 

fertiliteten. 

Hög 

 

 

 


