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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom där cirka 10% av kvinnor i 

fertil ålder drabbas. Sjukdomen kännetecknas av att livmodervävnad växer utanför livmodern 

och orsakar symtom som smärta. Är smärtan långvarig kan det utvecklas till psykiska och 

sociala konsekvenser beroende på kvinnans personliga sårbarhet och hanteringsstrategi.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka fysiska, psykiska och sociala upplevelser av 

endometrios i kvinnornas vardag  

Metod:  En allmän litteraturstudie där 10 kvalitativa studier från databasen CINAHL 

inkluderades. 

Resultat: Kvinnorna upplevde smärta som det tydligaste fysiska tecknet. De vanligaste 

typerna av smärta i deras vardag var dysmenorré, dyspareuni samt bäckensmärta. Det var 

individuellt hur smärtan uppfattades och hur länge den höll i sig för kvinnorna. Kvinnornas 

psykiska upplevelser påverkades negativt då kvinnorna upplevde känslor som maktlöshet och 

ångest eftersom sjukdomen styrde deras liv. De upplevde även frustration och utmattning 

eftersom de ansåg sig inte få hjälp av sjukvården. Kvinnornas sociala upplevelser påverkades 

negativt eftersom kvinnorna upplevde sig vara isolerade och ensamma i sin situation. 

Vänskapskretsar krympte och sociala sammanhang prioriterades bort.  

Slutsats: Endometrios är en sjukdom som påverkar kvinnors vardag negativt utifrån deras 

fysiska, psykiska och sociala upplevelser. Mer fördjupad kunskap som kvalitativa studier om 

kvinnors upplevelser behövs för att synliggöra sjukdomen. På så sätt kommer sjukvården få 

en bättre kunskap om endometrios för att kunna effektivisera identifieringen och förkorta den 

långa väntetiden för att få diagnosen endometrios. Detta kan medföra en snabbare behandling 

och förbättrad livssituation för kvinnorna.  

Nyckelord: Endometrios, smärta, fysisk smärta, psykisk smärta.  



 
 

ABSTRACT 

Background: Endometriosis is a chronic inflammatory disease that approximately 10% of 

women of fertile age suffer. The disease is characterized by uterine tissue grows outside the 

uterus and cause symptoms such as pain. If the pain is prolonged, it can develop into 

psychological and social consequences depending on the person´s own vulnerability and 

management strategy. 

Aim: The purpose of the study was to investigate the physical, mental and social experiences 

of endometriosis in women's everyday lives  

Method: A general literature study including ten qualitative original articles from the 

database CINAHL.  

Results: The women experienced pain as the most obvious physical sign. The most common 

types of pain in their everyday lives were dysmenorrhea, dyspareunia and pelvic pain. It was 

individually how the pain felt and how long it lasted. The women's psychological experiences 

were negatively impacted because they experienced feelings such as powerlessness and 

anxiety because the disease controlled their lives. They also experienced frustration and 

fatigue because they did not receive help from the medical service. The women's social 

experiences were negatively affected because they felt isolated in their situation. Friendship 

circuits became reduced and social contexts were not prioritized.  

Conclusion: Endometriosis is a disease that negatively affects women's everyday lives based 

on their physical, mental and social experiences. More in-depth knowledge such as qualitative 

research on women's experiences is needed to make the disease more visible. This way, 

healthcare will gain a better knowledge of endometriosis in order to improve identification 

and shorten the average time to get the diagnosis of the disease. This results in faster 

treatment and improved living conditions for the women. 

Keywords: Endometriosis, pain, physical pain, psychological pain.
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INTRODUKTION 

Endometrios 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom där cirka 10% av kvinnor i fertil ålder 

drabbas (Bazot, Daraï, 2017; Facchin et al., 2015; Lövkvist, Boström, Edlund, Olovsson, 

2016; Soliman, Coyne, Zaiser, Castelli-Haley, Fuldeore, 2017).  Sjukdomen kännetecknas av 

att livmodervävnad växer utanför livmodern och kan därmed orsaka symtom som smärta och 

infertilitet (Márki, Bokor, Rigó, Rigó, 2017). Symtomen påverkar även ofta kvinnors psykiska 

och sociala funktioner (Laganá et al., 2017). Vad som troligen är orsaken till endometrios hos 

kvinnor kallas för implantationsteorin vilket betyder att celler som lossnat vid menstruation 

passerar genom äggledaren (s.k. retrograd menstruation) ut i bukhålan och sedan växer fast på 

sin nya lokalisation. Eftersom denna slags menstruation är vanligt bland kvinnor så finns det 

troligen även andra orsaker till att dessa celler överlever exempelvis nedsatt cellulärt 

immunförsvar. Cellerna svarar på samma sätt som att de skulle vara inne i livmoderhålan och 

börjar blöda samtidigt som livmoderslemhinnan (Fritzera et al., 2013; Márki et al., 2017).   

Fysiska problem 

Smärta är ett vanligt och centralt problem hos kvinnor med endometrios där prevalensen 

ligger på ca 80 %. Vanligen debuterar smärtan hos kvinnor mellan 25 - 30 års ålder och 

uppkommer under menstruationen (Facchin et al., 2015; Soliman et al., 2017). Det finns olika 

typer av smärtsymtom som kvinnor med endometrios kan ha och dessa är bäckensmärta, 

dysmenorré och dyspareunia (DeGraaff et al., 2013; Evangelista et al., 2014; Facchin et al., 

2015). Dysmenorré har symtom som krampliknande smärtor i nedre del av buken och även 

symtom som illamående, kräkningar och huvudvärk. Dysmenorré delas in i primär vilket är 

den vanliga smärtan vid menstruation, och sen den sekundära som beror på förändringar i 

genitalorganen så som endometrios (Fairbanks, Abdo, Baracat, Podgaec, 2017; Fritzera et al., 

2013). Dyspareuni innebär smärta vid samlag, och känns i vulva regionen eller vaginal 

öppningen. Djup dyspareunia är smärta i samband med djup penetration som uppkommer i 

vaginalkanalen eller bäckenregionen (Evangelista et al., 2014; Fritzera et al., 2013; Shum et 

al., 2018).  

I en rapport av SBU (2018) definieras smärta som en emotionell och individuell upplevelse 

för att uppmärksamma skada eller sjukdom. Är smärtan långvarig kan det förutom de fysiska 

lidandena även utvecklas till psykiska samt sociala konsekvenser beroende på personlig 
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sårbarhet och hanteringsstrategi (SBU, 2018; Grundström, Kjølhede, Berterö, Alehagen, 

2015; Friedl et al., 2015).  

Psykiska och sociala problem 

Psykisk ohälsa är ett tillstånd som drabbar människor på olika sätt (Skärsäter, 2014). En 

studie visar att hos ca 60% av kvinnorna med endometrios förekom humörsvängningar, 

depression och ångest (Tripoli et al., 2010). Det kan bero på att en person som har smärta 

hamnar i en påfrestande och stressig vardag eftersom de inte har någon möjlighet till 

återhämtning. Får de dessutom brist på socialt stöd kan leda till flera olika typer av psykisk 

ohälsa beroende på vem individen är (Skärsäter, 2014). Psykisk ohälsa kan vara av biologisk 

såväl så som psykosocial etiologi eftersom det är varje individs personliga sårbarhet och 

känslighet som styr hur människan hanterar situationer. Livshändelser och kronisk stress som 

beror till exempel långvarig smärta är några exempel på situationer med den psykiska hälsan 

negativt (Fairbanks et al., 2017; Skärsäter, 2014). Även om psykisk ohälsa drabbar människor 

olika så finns det några liknande symtom som kan uppkomma. Symtom såsom sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter, förändringar i aptiten, trötthet och minnessvackor är några av de 

upplevelser som är gemensamma för dessa människor. Andra vanliga beteenden vid psykisk 

ohälsa är att den drabbade personen drar sig undan från sociala kontakter eller orkar inte 

längre engagera sig i aktiviteter och gemenskaper för att det är för påfrestande. Den läkande 

förmågan som kan uppkomma under gemenskap såsom skratt och förtrolighet förloras och 

den drabbade personen går djupare in i ohälsa (Skärsäter, 2014).  

I studien av Márki med medarbetare (2017) har ett samband kring långvarig och intensiv 

smärta och nivåerna av psykisk påfrestning setts hos kvinnor med endometrios. Ju intensivare 

smärta desto högre nivåer av psykisk påfrestning. Det påvisades även att de kvinnor som fick 

rätt smärtlindring hade lägre nivåer av depressions symtom och därmed mindre risk för 

psykisk ohälsa (Fairbanks et al., 2017; Márki et al., 2017).   

I en annan studie av Young med medarbetare (2017) intervjuade forskarna vårdgivarna med 

syfte att undersöka vårdgivarnas syn på hur kvinnorna påverkas av sjukdomen endometrios. I 

studien framkom det att vårdgivarna upplevde att endometrios hade en negativ social 

påverkan på relationer och på fritidsaktiviteter hos kvinnorna. En del upplevde att kvinnorna 

verkade bland annat påverkas av vilken inställning deras partner hade. En negativ inställning 

och dåligt socialt stöd upplevdes av vårdgivarna leda till en försämrad psykosocial och mental 

hälsa för kvinnorna. Eftersom kvinnorna inte heller kunde träna eller göra olika aktiviteter 

relaterat till smärtan menade en del vårdgivarna att det också verkade orsaka sämre 
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psykosocial hälsa samt att de isolerade sig mer. Men vårdgivarna ansågs sig inte hade 

tillräckligt med kunskap kring vården av kvinnornas psykosociala hälsa, vilket gjorde det 

svårare att behandla kvinnor med endometrios på en mer individuell nivå.  

Diagnos och behandling 

Endometrios är en svårdiagnostiserad sjukdom. För att kunna ställa diagnosen krävs först en 

detaljerad anamnes innehållande typiska smärtor såsom buksmärtor, dysmenorré eller 

dyspareuni. Andra symtom kan vara att uterus är något förstorad och att det är ofta en 

ömmande känsla vid palpation. Ultraljud kan ge upphov till misstankar men den definitiva 

diagnosen ställs oftast efter en laparoskopi eller laparotomi (Anderberg, Andersson, 

Borgfeldt, Åberg, 2015). 

En orsak till att endometrios är svår att diagnostisera är att smärtan vid endometrios ofta 

liknar smärta vid menstruation. Detta kan leda till att kvinnor med sjukdomen vänjer sig med 

smärtan, för att de tror att det är ”normalt” relaterat till menstruationen. Studier visar också att 

sjukvården upplever svårigheter med att identifiera och hjälpa kvinnor med endometrios 

eftersom symtomen kan upplevas för vårdgivaren på samma sätt som vid menstruationssmärta 

(Grundström et al., 2015; Lövkvist et al., 2016). Detta kan därmed leda till en fördröjning med 

ca 3 – 11 år för att få en diagnos (Lövkvist et al., 2016). Grundström med medarbetare (2015) 

menar därför att det behövs fler studier kring vilka upplevelser kvinnor med endometrios har 

för att sjukvården ska kunna få en djupare förståelse kring kvinnors upplevelse för att 

snabbare identifiera sjukdomen. 

Det finns olika alternativa behandlingar vid endometrios, som antingen är av medicinska eller 

kirurgiska inriktningar (Rafique & DeCherney, 2017). I lindriga fall kan smärtlindring under 

menstruationen fungera som metod (Anderberg et al., 2015). I svåra fall när 

smärtbehandlingen inte fungerar kan endometrios smärta orsaka ett tillstånd där det hindrar 

kvinnors vardag eftersom lidandet skapar en försämrad livssituation (Facchin et al., 2015). En 

studie visar även att det finns brist på kunskap inom smärtbehandling för patienterna från ett 

övergripande perspektiv vilket man tror beror på för lite kunskap om sjukdomen (Lövkvist et 

al., 2016). Ett annat behandlingsalternativ kan vara hormonbehandling, men det har inte 

påvisats ha god effekt vid adenomyos, vilket är en form av endometrios som är lokaliserad i 

livmodermuskeln. Är den drabbade kvinnan starkt påverkad av endometrios och det går inte 

att behandla med varken smärtlindring eller hormonbehandling kan operation eller 

uterusextirparation vara aktuellt. Oftast brukar äldre kvinnor be om denna behandlingsmetod 
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eftersom de inte längre vill bli med barn och har oftast haft symtomen under flera besvärliga 

år (Anderberg et al., 2015). 

Sjuksköterskans perspektiv 

Eftersom endometrios är svårdiagnostiserad och patienterna kan få starka smärtor under långa 

perioder, behöver sjuksköterskan visa respekt för patientens egen upplevelse och ge stöd för 

hennes individuella problem (Wiklund Gustin, 2014). Exempel på stöd en sjuksköterska kan 

ge är att stödja patientens aktivitet i att skapa en normal daglig livsföring utifrån hur hennes 

smärta påverkar vardagen (Skärsäter, 2014).  Långsiktig smärta och lidande kan annars leda 

till att vardagliga aktiviteter styrs av sjukdomslidandet. Sjuksköterskan behöver därför lindra 

lidandet men även stärka patientens värdighet och bekräfta patienten som autonom person. 

Det är förvisso nödvändigt att bekräfta patienter som upplever lidande men sjuksköterskan 

bör inte uppmuntra till passivitet eftersom detta kan minska patientens autonomi och 

vardagliga liv (Wiklund Gustin, 2014).   

Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen i denna litteraturstudie är Katie Erikssons omsorgteori, där de 

centrala konsensusbegreppen är människa, hälsa, omsorg och miljö (Wiklund Gustin, 2012). 

Hälsa är kopplat till människosynen eftersom människans strävan efter att skapa och 

förverkliga sig själv som unik individ är en viktig aspekt av hälsobegreppet. Eriksson menar 

att det krävs mod att ”vara hälsa”, och att människan inte har hälsa utan hon är hälsa. 

Hälsodefinitionen enligt Eriksson formulerades som att hälsa är ett anpassat tillstånd 

integrerat av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom. För att uppnå en känsla av helhet och därmed hälsa behöver kroppen känna balans 

mellan den psykiska hälsan d.v.s. sundhet, fysiska hälsan d.v.s. friskhet och den subjektiva 

upplevelsen som står för välbefinnande (Kristoffersen, 2005). 

I Eriksson teori beskrivs lidandet som en central roll och grundmotiv för vården. Lidandet är 

indelat i tre grupper sjukdomslidande som är det lidandet till följd av en sjukdom, vårdlidande 

omfattar det lidande som orsakas inom vård och behandlingar och livslidande innebär det 

lidande som är knutet till människan sätt att förhålla sig till sin livssituation (Wiklund Gustin, 

2012). Sjuksköterskans roll är att lindra lidandet och möjliggöra hälsofrämjande vård men 

också förstå att varje människa är i grunden en naturlig vårdare. Eriksson menar att den 

professionella vården ska understödja den naturliga vården d.v.s. patientens egen omsorg till 

sig själv och sin familj. Eriksson omvårdnadsteori kan appliceras till denna litteraturstudie 



9 
 

eftersom studien ska undersöka kvinnors fysiska, psykiska och sociala upplevelser av att leva 

med endometrios, vilket är knutet till människans sätt att förhålla sig till sin livssituation samt 

till den individuella hälsan (Kristoffersen, 2005). 

Problemformulering 

Smärta är det vanligaste och mest centrala problemet kvinnor med endometrios möter i 

vardagen. Det kan leda till förutom fysisk ansträngning även till psykisk ohälsa och sociala 

konsekvenser. Trots att det finns studier om endometrios så behövs det mer fördjupad 

kunskap över kvinnors upplevelser utifrån olika aspekter. Genom att undersöka upplevelser 

av endometrios i kvinnornas vardag, kan dessa kvinnor få behandling på en mer individuell 

nivå. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka fysiska, psykiska och sociala upplevelser av endometrios 

i kvinnornas vardag 

METOD  

Design 

För att besvara syftet användes en allmän litteraturstudie med studier av kvalitativ metod.  

Sökstrategi 

Inklusionskriterierna för de granskade originalartiklarna var att urvalsunderlaget skulle vara 

kvinnor med diagnosen endometrios och vara i fertil ålder. Studierna skulle vara kvalitativa, 

publicerade 2004 eller senare och vara på engelska. Studierna skulle fokusera på vilka 

upplevelser kvinnor med endometrios har genom att deltagarna blev intervjuade eller fick 

svara på enkäter med öppna frågor. Artiklarna som valdes ut skulle innehålla kvalitativa 

studier i originalartiklar som besvarade syftet. Exklusionskriterierna var att deltagarna hade 

någon ytterligare diagnos än endometrios.  

Datasökningen av artiklarna genomfördes i CINAHL. Sökord översättes i MeSH innan 

sökningen påbörjades och flera tillkom under datasökningen. Studien påbörjades med 

begreppen endometrios och upplevelser i CINAHL mellan åren 2010 – 2020 och att artiklarna 

skulle vara på engelska. Efter att alla artiklarnas titlar samt valda abstract hade granskats 

ansågs inte tillräckligt många artiklar kunna tillämpas på denna studie, vilket resulterade för 

lågt antal funna artiklar. För att kunna hitta fler artiklar inriktades sökningen även på 

begreppen endometrios samt psykiska och sociala, mellan åren 2010 – 2020. Efter vidare 
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granskning av antalet nyfunna titlar samt valda lästa abstract ansågs antalet artiklar 

fortfarande vara av för lågt antal. Samma tillvägagångssätt genomfördes i Pubmed men fick 

för lågt utfall av artiklar. Sökningen formulerades därför om med samma begrepp som 

tidigare men med årtalen 2004 – 2020 i CINAHL. Utifrån den nya sökningen lästes ett större 

antal titlar och abstract som besvarade på syftet. Flera av de lästa artiklarna togs bort eftersom 

de antingen var systematiska litteraturstudier, genomförde kvantitativa metoder eller inte 

svarade på studiens syfte. Sökord, begränsningar, antalet träffar samt lästa titlar, abstract, 

artiklar och utvalda artiklar är sammanfattad i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt litteratursökning. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Detta arbete använde SBU:s granskningsmall av kvalitativa studier för att granska artiklarna 

(SBU, 2014). Mallen är uppbyggd i fem kategorier: syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Utifrån dessa fem kategorier granskades bland annat artikelns validitet, om det var 

relevant urval, om det rådde analysmättnad och om resultatet var logisk och tydligt beskrivet. 

Svarsalternativen är ja, nej, oklart och ej tillämpbart, och beroende på svaren kunde en total 

bedömning av artikeln genomföras för att se om den var av låg, medel eller hög kvalité. Det 

totala antalet frågor på granskningsmallen är 21st frågor. Frågor som hade ett ”ja” var värt ett 

poäng och om svaret var ”nej” ”oklart” eller ”ej tillämpbart” så var det värt noll poäng, ett 

poäng är ca: 4,7%. För att en artikel skulle ha hög kvalité behövde den ha minst 16 poäng (ca: 

76% av 100%) eller mer av 21 möjliga. En artikel av medelkvalité skulle ligga mellan 15 och 

Databaser Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

CINAHL  Endometriosis 

AND 

psychological 

Academic journal, 

year 2004 – 2020, 

English  

108 108 21 10 3 

CINAHL Endometriosis 

AND experiences 

Academic journal, 

year 2004 – 2020, 

English 

208 208 23 7 5 

CINAHL Endometriosis 

AND social 

Academic journal, 

year 2004 – 2020, 

English 

77 77 15 5 2  



11 
 

13 poäng (ca: 62% till ca: 71%). Artiklar som låg under 13 poäng (>62%) ansågs vara av låg 

kvalité. De artiklar som ansågs vara av låg kvalité enligt granskningsmallen togs bort från 

denna studie. Av antalet granskade artiklar (22) hade nio hög kvalité och antalet artiklar av 

medelkvalité var en, se Tabell 1. 

Resultatanalys 

Resultatanalysen innebär att man undersöker varje enskilt resultat i de utvalda 

originalartiklarna. I denna studie användes en innehållsanalys för att kunna svara på syftet. 

Detta innebär att meningsbärande enheter i resultatet sammanställdes och mönster, teman och 

kategorier identifierades utifrån data (Forsberg & Wengström, 2015). 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Etikprövningslagens (SFS 2003:460) syfte är att under forskning skydda den enskilda 

individen och respekten för dess människovärde. Genom att utgå ifrån denna lag granskar 

detta arbete att deltagarna i de kvalitativa undersökningarna har fått den information de 

behöver för hur studien går till och att den är frivillig för samtliga individer. Det är viktigt att 

arbeta utifrån det mänskliga värdet och därför betona vikten på individens välbefinnande och 

integritet för att kunna förbättra vården och dess förhållningsätt (SFS 2003:460).  

I arbetet var det viktigt att lyfta fram dessa etiska överväganden och att studierna utgick ifrån 

individens integritet och autonomi, eftersom detta kan vara ett känsligt ämne för många 

individer. För att bedöma den data som samlades in strävade författarna i denna studie efter 

att ha en objektiv analys.  

RESULTAT 

Av de tio granskade artiklar till studien så har nio av dem hög kvalité och en med 

medelkvalité. Tre av dessa artiklar var från England, två från Nya Zeeland, en från Sverige, 

Italien, Brasilien, Australien och Sydafrika. Utifrån det sammanställda resultatet i de tio olika 

studierna skapades tre teman som sedan delades in i olika kategorier, se tabell 2. Översikt av 

granskade artiklar se bilaga 1.   
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Tabell 2. Teman och kategorier utifrån artiklarna. 

Tema Kategori 

Fysiska upplevelser av endometrios Smärtans påverkan på vardagen 

Onormala blödningar och tarmproblem 

Minskad sexuell aktivitet 

Psykiska upplevelser av endometrios Vardagliga känslor 

Existentiell sorg 

Oro om framtiden 

Sociala upplevelser av endometrios Okunskap från omgivningen 

Försämrad livssituation 

 

Fysiska upplevelser av endometrios 

Smärtans påverkan på vardagen 

Smärta var ett problem hos kvinnor med endometrios. Det fanns många olika typer av smärta 

som kvinnorna led av i sin vardag och de vanligaste av dem var dysmenorré, dyspareuni samt 

bäckensmärta. Smärtan påverkade kvinnans liv och fysiska upplevelser negativt vid sociala 

sammanhang och i arbetslivet. I många fall så kände sig kvinnor isolerade och oförstådd från 

omgivningen på grund av sjukdomen och smärtan (Denny, 2004; Denny, 2009; Facchin et al., 

2018; Gilmour, Huntington, Wilson, 2008; Grogan, Turley, Cole, 2018; Huntington & 

Gilmour, 2005; Hållstam, Stålnacke, Svensén, Löfgren, 2018; Mellado et al., 2016; Moradi, 

Parker, Sneddon, Lopez, Ellwood, 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

Många av kvinnorna i studien av Grogan med medarbetare (2018) ansåg att smärtan var den 

del av sjukdomen som förstörde deras liv mest. Det var individuellt hur smärtan uppfattades 

och hur länge den höll i sig för kvinnorna. En del kvinnor hade smärta dagligen och andra 

kunde ha pågående smärta i tre veckor efter avslutad menstruationsperiod (Denny, 2004; 

Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). I studien av 

Moradi med medarbetare (2014) beskrevs smärtan hos en del kvinnor som överväldigande. 

Det gjorde kroppen så försvagad att de fick kämpa med andningen. Även svårare smärta 

kunde efterföljas av kräkningar och illamående, och att det förvärrades vid förflyttningar.  I 

studien av Denny (2004) beskrev kvinnorna att de ofta hade intensiv smärta som gav upphov 

till avsvimningar vid ett antal tillfällen. En kvinna ifrån studien av Grogan med medarbetare 

(2018) beskrev smärtan som ”olidlig" och att den aldrig slutade, vilket innebar att varje dag 
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och varje steg var smärtsamt. Hon använde ord som "vridande”, bultande, stickande, 

kvävande, illamående, chockerande och bedövande för att beskriva känslan. Kvinnan beskrev 

även smärtan som "försvagande" och den kändes mest i buken, ryggen eller benen.   

Enligt kvinnorna i Grogan med medarbetares (2018) studie så var smärtlindrande medicin en 

komplikation på grund av att de fick svårare att hålla sig alerta och fungera effektivt under 

dagen. Detta gav kvinnorna ett dilemma att antingen ha svårt att koncentrera och vara dåsig 

under dagens gång eller att inte ta smärtlindrande medicin och få symtomen för smärtan igen. 

Kvinnorna valde oftast att låta bli medicinen under arbetspasset för att de skulle kunna 

koncentrera sig och sedan ta smärtlindring på fritiden. 

Smärtan normaliserades på grund av menstruationen, eftersom kvinnorna trodde det var en 

vanlig del av menstruation (Denny, 2004; Denny, 2009; Facchin, et al., 2018;). Två studier 

beskrev att kvinnas vardag kunde påverka negativt eftersom smärtan gjorde att kvinnorna inte 

kunde vara fysisk aktiva, ligga ner eller äta (Roomaney & Kagee, 2016; Hållstam et al., 

2018). En del kvinnor upplevde även sömnsvårigheter relaterat till smärtan vilket gjorde de 

mer utmattade under dagen (Moradi et al., 2014). 

Onormala blödningar och tarmproblem 

Onormala blödningar och tarmproblem hos kvinnor med endometrios var även ett annat 

vanligt symtom enligt några studier och dessa var associerade med menstruationen. Detta 

resulterade i att det även påverkade arbets- och livssituationen negativt till följd av 

brådskande toabesök, förstoppningar eller orkeslöshet i vardagen (Huntington & Gilmour, 

2005; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2016). Grogan med medarbetare (2018) skrev 

att det var många av kvinnor som led av orkeslöshet och att de påverkade deras funktion i 

vardagen till en sådan grad att de inte kunde röra sig ut från sitt hem på flera dagar och 

hushållssysslor blev mer utmanande. 

Minskad sexuell aktivitet 

Kvinnorna tog upp de sexuella komplikationerna, alltså hur dyspareunin påverkar kvinnorna 

med endometrios i deras intima relationer. Kvinnorna berättade att samlag ofta blev avbrutet 

med anledning av en plötslig smärta, eller att samlaget var smärtsamt redan från början. 

Kvinnorna upplevde även en rädsla över att smärtan skulle fortsätta efter samlaget. Detta 

ledde till att kvinnorna avböjde sig från att ha samlag helt eller i vissa fall hitta nya sätt att 

vara intima på med sin partner (Denny, 2004; Denny, 2009; Facchin et al., 2018; Huntington 

& Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 
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Enligt Moradi med medarbetare (2014) var orsaken till minskat samlag hos kvinnorna rädslan 

över att smärta eller blödningar skulle uppkomma under samlaget. Även att vissa kvinnor 

kände sig otillräckliga som kvinna för att de inte kunde få orgasm på grund av sjukdomen. 

Från studien av Roomaney och Kagee (2016) nämndes det att stöd från kvinnans partner 

varierade. Vissa partners visade stöd och förståelse för deras sjukdomstillstånd medan andra 

kvinnors partners var misstänksamma över motvilligheten till att ha samlag. I fallen där stöd 

från partnern inte fanns slutade oftast relationen i konflikter eller separation (Denny, 2004; 

Roomaney & Kagee, 2016). 

Psykiska upplevelser av endometrios 

Vardagliga känslor 

Kvinnorna kände sig frustrerade, maktlösa, hjälplösa, besvikna, upprörda, ångestfyllda, 

deprimerade samt utmattade. Eftersom det tog lång tid för de flesta att få en diagnos kände de 

sig besvikna och upprörda. Känslan av att de inte blev trodda av sjukvården gjorde att de 

flesta kvinnor kände sig utmattade, stressade och frustrerade eftersom de inte fick någon 

hjälp. Smärtan påverkade kvinnorna så starkt att det uppkom ångestfyllda känslor och 

maktlöshet eftersom de upplevde sig inte ha några möjligheter att kontrollera livet, utan 

smärtan kontrollerade livet åt dem. En del kvinnor upplevde även att de fick sämre 

självförtroende och självkänsla eftersom sjukdomen styrde deras val och beslut i vardagen 

(Denny, 2004; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Hållstam et al., 2018; Grogan 

et al., 2018). Andra orsaker kvinnorna upplevde hade orsakat det försämrade självförtroendet 

var att de inte kunde ha ett normalt samlag och att de inte kunde få fler barn. De upplevde sig 

även inte vara nöjda med sin kropp relaterat till viktuppgång och operationssår (Moradi et al., 

2014; Facchin et al., 2018). Självkänslan blev sämre enligt Roomaney och Kagee (2018) 

eftersom kvinnorna kände sig oattraktiva och okvinnliga då de jämförde sig med andra 

kvinnor som inte hade sjukdomen. 

En annan vardaglig känsla var att kvinnor upplevde sig vara oroliga över vad de skulle ha på 

sig på dagarna på grund av blödningarna. Även att sitta på vita fåtöljer eller att ligga på vita 

madrasser var ett orosmoment. En kvinna upplevde sig även vara orolig över att ha 

smärtlindrande mediciner eller droger i väskan eftersom hon var orolig över hur andra skulle 

döma henne då hon hade med sig det varje dag ifall det skulle behövas (Moradi et al., 2014). 

Vissa kvinnor upplevde sig vara isolerade och ensamma i sin situation eftersom ingen i 

omgivningen kunde förstå deras situation (Gilmour et al., 2008; Mellado et al., 2016; Facchin 
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et al., 2018), medan andra kvinnor upplevde sig vara älskade och fick stöd av familj och 

vänner (Facchin et al., 2018). Kvinnorna som upplevde sig vara ensamma beskrev att en av 

vardagens svåraste uppgifter var att förklara för kollegor och vänner om varför kvinnorna 

betedde sig så som de gjorde. Istället för att ses som kvinna med daglig smärta, blev de 

bedömda att de var på dåligt humör eller hade humörsvängningar. Detta fick kvinnorna att 

känna sig oförstådda (Facchin et al., 2018). För att undvika jobbiga situationer valde därför 

kvinnorna att fokusera på att förändra sina beteenden. Tillbakadragande beteende blev därmed 

en del av deras nya liv (Gilmour et al., 2018). Många kvinnor beskrev sig även som mer 

pessimistiska och ängsliga i deras vardagliga beteende (Facchin et al., 2018). 

Existentiell sorg 

Kvinnorna upplevde att de fysiska begränsningarna orsakade ett mindre deltagande i livet 

vilket framkallade en existentiell sorg. Kvinnorna menade att sjukdomen förstörde deras liv 

och styrde deras handlingar. För att klara av vardagen skapade de problemfokuserande 

strategier, vilket inkluderade begränsningar av deras fysiska aktiviteter, schemaläggningar av 

sociala aktiviteter och att förlita sig mycket på socialt stöd. I stort sett alla kvinnor upplevde 

att det svåraste med sjukdomen var att acceptera den som en del av deras liv och vardag och 

att de kanske aldrig skulle bli helt friska igen. För att kunna acceptera sjukdomen upplevde 

många kvinnor att de att behövde öka sina kunskaper om endometrios. Men upplevelser av att 

aldrig känna sig fri från smärtan var ett återkommande faktum och de som fått behandling 

hade en konstant rädsla och oro över att smärtan skulle komma tillbaka (Denny, 2004; 

Gilmour et al., 2008; Denny, 2009; Facchin et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Roomaney & 

Kagee, 2018). 

När sjukdomen väckte frågor kring meningen med livet och den existentiella sorgen uppkom 

sökte kvinnorna efter ett svar om vad syftet med deras lidande är (Hållstam et al., 2018). En 

del kvinnor upplevde att deras identitet som kvinna hade blivit reducerad och att sjukdomen 

tagit över den platsen (Facchin et al., 2018; Moradi et al., 2014; Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018). Andra kvinnor upplevde att sjukdomen hade orsakat svårigheter 

för deras liv till en början, med att de kunde hitta sitt sätt att kunna fortsätta leva med 

sjukdomen vilket ledde till en ökad känsla av helhet och en mer positiv attityd till livet 

(Facchin et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018).  

Oro om framtiden 

Det främsta ämnet som togs upp angående kvinnornas framtidsplaner var deras oro över 

fertiliteten (Denny, 2004; Denny, 2009; Moradi et al., 2014; Hållstam et al., 2018; Roomaney 
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& Kagee, 2018). Hos främst de yngre kvinnorna som fortfarande ville skaffa familj upplevdes 

en rädsla över att smärtan och sjukdomen skulle ta bort deras chanser att bli gravida (Moradi 

et al., 2014). De kvinnor som genomgått en lyckad operation eller som hade minskade 

symtom efter olika behandlingar upplevde en optimistisk syn på framtiden, men rädslan över 

återfall av smärtan var stor (Denny, 2004; Denny, 2009). Vissa kvinnor hade en negativ syn 

på framtiden och såg fram emot menopausen i hopp om att smärtan skulle försvinna för att 

livet och vardagen skulle kunna bli smärtfri (Denny, 2009). De kvinnor som hade en positiv 

syn på framtiden var medvetna om att sjukdomen skulle bli en del av deras liv, men hoppades 

på effektiva behandlingar och en smärtfri framtid (Moradi et al., 2014). 

Sociala upplevelser av endometrios 

Okunskap från omgivningen 

Kvinnorna berättade att smärtan orsakad av endometrios normaliserades av sin omgivning. De 

fick höra meningar som ”kvinnliga problem” eller att alla kvinnor har smärta under 

menstruation. Detta gav en negativ inverkan på att ställa diagnosen endometrios hos dessa 

kvinnor (Denny, 2004; Denny, 2009; Facchin, et al., 2018; Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 

2018; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi, et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). Enligt 

en studie så blev kvinnorna i vissa fall feldiagnostiserade med till exempel äggstockscancer, 

akut bäckeninfektion eller cystor på äggstockarna (Moradi, et al., 2014). 

I några studier nämndes det att bekanta och familj till kvinnorna hade svårt att förstå sig på 

sjukdomen eller inte såg endometrios som en riktig sjukdom. Detta ledde till att många 

kvinnor inte ville prata om sin sjukdom för sin omgivning eftersom de inte upplevde sig få 

hjälp och stöd. Många av kvinnorna upplevde till följd av detta känslor av isolering och 

ensamhet (Facchin et al., 2018; Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018; Roomaney & 

Kagee, 2018). 

Försämrad livssituation 

Kvinnans livssituation påverkades negativt på grund av endometriosen. Många av kvinnorna 

upplevde att deras sociala liv inte existerar eller var väldigt litet. De berättar om hur 

vänskapskretsar krympte för att göra plats för sjukdomen och hur mycket den tog upp av 

vardagen. De berättade att prioriteringar gjordes mellan vänner, familj och jobb för att de 

skulle kunna orka med vardagen. Oftast prioriterades jobbet före vännerna och familj (Denny, 

2004; Denny, 2009; Facchin, et al., 2018; Grogan et al., 2018; Huntington & Gilmour, 2005; 

Hållstam, et al., 2018; Moradi, et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). I studien av Grogan 
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med medarbetare (2018) nämndes det att kvinnorna behövde ta till vara på den energi som de 

hade, vilket gjorde att de prioriterade bort sociala sammanhang för att kunna orka nästa 

arbetsvecka. Flera av kvinnorna i studierna var oroliga över att förlora sina jobb på grund av 

okunnighet om sjukdomen (Denny, 2004; Denny, 2009; Facchin, et al., 2018; Grogan et al., 

2018; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi, et al., 2014; Roomaney & 

Kagee, 2018). Kvinnorna upplevde även en oro över deras ekonomiska situation på grund av 

riskerna för att förlora jobbet och de höga kostnaderna som behandlingarna av endometrios 

medförde. Oron över att inte kunna betala vardagliga kostnader blev därmed ett 

stressmoment. (Facchin et al, 2018; Gilmour et al., 2008; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2018). En kvinna beskrev att hennes liv blev försämrat av 

sjukdomen eftersom hennes företag misslyckades som en konsekvens av sjukdomen. Detta 

resulterade att hennes inkomst blev reducerad vilket gjorde att de vardagliga utgifterna blev 

tuffare att betala. De som studerade blev tvungna att hoppa av kurser för att smärtan orsakade 

starka påfrestningar som gjorde kvinnorna utmattade varje dag (Gilmour et al., 2008). 

I nästan alla studier nämndes det att kvinnornas relationer påverkades negativt av sjukdomen 

eftersom partnern inte visade något stöd eller förståelse för sjukdomen. I vissa fall var det till 

och med så att kvinnorna valde att leva utan partner för att undvika att känna sig otillräckliga. 

Detta resulterade dock i att kvinnorna kände en sorts isolering (Denny, 2004; Denny, 2009; 

Facchin et al., 2018; Grogan et al., 2018; Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; 

Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

DISKUSSION 

Resultatet visade att smärta var den mest tydliga upplevelsen hos kvinnor med endometrios i 

vardagen och påverkade kvinnans vardagliga liv och fysiska upplevelser negativt. Några typer 

på smärta de led vanligast av var dysmenorré, dyspareuni samt bäckensmärta. Resultatet 

påvisade även att kvinnorna hade negativa psykiska upplevelser av endometrios och upplevde 

känslor som maktlöshet och ångest. Kvinnorna upplevde också att deras sociala situation hade 

påverkats negativt av sjukdomen eftersom kvinnorna inte hade energi till att vara med i 

sociala sammanhang. 

Resultatdiskussion 

För att diskutera resultatet delades resultatdiskussionen upp utifrån studiens tre teman; fysiska, 

psykiska och sociala upplevelser av endometrios. 
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Fysiska upplevelser av endometrios 

Smärta var det största problemet vid endometrios, varav de vanligaste typerna av smärta var 

dysmenorré, dyspareuni och bäckensmärta. Det framkom även att smärtan hade en negativ 

effekt på kvinnans livssituation. Enligt studierna av Facchin med medarbetare (2015) och 

Anderberg med medarbetare (2015) låg prevalensen av smärta vid endometrios på ca 80% och 

debuterade oftast hos kvinnor i åldrarna 25 till 30. Detta fynd överensstämmer med resultatet i 

denna studie då smärta är det vanligaste tecknet vid endometrios. Enligt Wiklund Gustin 

(2014) och Anderberg med medarbetare (2015) beskrevs det att endometrios var 

svårdiagnostiserat. Resultatet i denna studie visade att smärtan normaliseras på grund av 

menstruationen hos kvinnorna och att det var en faktor som döljer diagnosen till endometrios. 

Artiklarna från Grundström med medarbetare (2015) och Lövkvist med medarbetare (2016) 

kom fram till samma resultat. I Eriksson omsorgsteori beskrivs lidande, i det här fallet smärta 

som en central roll och grundmotivation till all vård (Kristoffersson, 2005). 

Resultatet tog upp dyspareunia och hur den påverkade kvinnornas intima relationer negativt. 

Antingen genom rädsla för smärta under samlaget eller efter. Enligt en studie av Facchin med 

medarbetare (2015) så var dyspareunia en av tre smärtsymtom som ca 80% av kvinnorna med 

endometrios upplevde, vilket visar hur vanligt det är att ha dyspareunia (Evangelista et al., 

2014; Fritzera et al., 2013; Shum et al., 2018). I studierna togs det inte upp vilken sexuell 

läggning kvinnorna hade, men status som singel, i förhållande eller gifta uppkom. Utifrån 

etiska aspekter så hade den här informationen givit en större förståelse över hur smärtan 

påverkade kvinnorna under samlaget utifrån deras sexuella läggning och relationer.  

SBU:s rapport (2018) överensstämmer med resultatet eftersom de beskriver att smärtan är en 

individuell upplevelse, som även kan påverka den psykiska hälsan och individens 

livssituation. Det här nämner även Shum med medarbetares (2018) i sin studie där smärta 

påverkar den psykiska hälsa och kvinnans livskvalité.  

Psykiska upplevelser av endometrios 

Kvinnorna upplevde att de inte hade kontroll över sitt liv till följd av smärtan. Det resulterade 

i sämre självförtroende och självkänsla eftersom sjukdomen styrde deras val och beslut i 

vardagen. Kvinnorna upplevde en konstant rädsla över att aldrig få vara fri från smärtan vilket 

orsakade en påfrestande vardag. Psykisk ohälsa drabbar människor på olika sätt och kan vara 

av biologisk såväl som psykosocial etiologi (Fairbanks et al., 2017; Skärsäter, 2014).  Det kan 

bero på att en person som har smärta hamnar i en påfrestande och stressig vardag eftersom de 

inte har någon möjlighet till återhämtning (Skärsäter, 2014).  
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Enligt Erikssons omsorgsteori är hälsa människans strävan efter att skapa och förverkliga sig 

själv som unik individ. Hälsodefinitionen formulerades som att hälsa är ett anpassat tillstånd 

integrerat av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom. För att uppnå en känsla av helhet och därmed hälsa behöver kroppen känna balans 

mellan den psykiska hälsan d.v.s. sundhet, fysiska hälsan d.v.s. friskhet och den subjektiva 

upplevelsen som står för välbefinnande (Kristoffersen, 2005). Kvinnor med endometrios får 

sällan uppnå en känsla av helhet eftersom deras psykiska hälsa d.v.s. sundhet blir starkt 

påfrestad av endometriossmärta. Kvinnorna i denna studie upplevde känslor som maktlöshet 

och ångest eftersom sjukdomen kontrollerade deras liv och val i vardagen åt dem. Även 

känslan av att de inte blev trodda av sjukvården gjorde att de flesta kvinnor kände sig 

utmattade och frustrerade eftersom de inte fick någon hjälp. Studier visar att sjukvården 

upplever svårigheter med att identifiera och hjälpa kvinnor med endometrios eftersom 

symtomen kan upplevas för vårdgivaren på samma sätt som vid menstruationssmärta 

(Grundström et al., 2015; Lövkvist et al., 2016). Detta kan därmed leda till en fördröjning 

med ca 3 – 11 år för att få en diagnos (Lövkvist et al., 2016). Fördröjningen av en diagnos 

stämmer överens med resultatet eftersom kvinnorna upplevde en besvikelse över att få vänta 

så länge. I studien av Márki med medarbetare (2017) hade ett samband kring långvarig, 

intensiv smärta och nivåerna psykisk påfrestning setts hos kvinnor med endometrios. Ju 

intensivare smärta desto högre nivåer att psykisk påfrestning. Det påvisades även efter att de 

kvinnor som fick rätt smärtlindring hade lägre nivåer av depressions symtom och därmed 

mindre risk för psykisk ohälsa. Detta konstaterar att ju mer kunskap om hur smärtan påverkar 

dessa kvinnor man har desto bättre smärtbehandling kan ges till kvinnor med endometrios för 

att förbättra den psykologiska hälsan.  

Även den subjektiva hälsan d.v.s. välbefinnandet i Erikssons omsorgsteori påverkas negativt 

av sjukdomen menar författarna i denna studie. Eftersom de fysiska begränsningarna smärtan 

orsakar leder till ett försämrat deltagande i livet framkallar det en existentiell sorg hos 

kvinnorna eftersom smärtan styrde deras handlingar. Dessa handlingar och upplevelser är 

kopplat till livslidandet. Enligt Eriksson innebär livslidandet människans sätt att förhålla sig 

till sin livssituation, och det är sjuksköterskans roll att lindra lidandet och möjliggöra 

hälsofrämjande vård (Wiklund Gustin, 2012; Kristofferson, 2005). I stort sett alla kvinnor 

upplevde att det svåraste med sjukdomen var att acceptera endometrios som en del av deras 

liv och att de kanske aldrig skulle bli helt friska igen. För att kunna acceptera sjukdomen och 

klara av vardagen upplevde många kvinnor att de att behövde öka sina kunskaper om 
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endometrios och skapa problemfokuserande strategier. Detta kan kopplas till sjuksköterskans 

roll eftersom sjuksköterskan ska förstå att varje människa är i grunden en naturlig vårdare 

enligt Erikssons teori. Eriksson menar att den professionella vården ska understödja den 

naturliga vården d.v.s. patientens egen omsorg till sig själv och sin familj (Kristoffersen, 

2005). Exempel på stöd en sjuksköterska kan ge är att stödja patientens aktivitet i att skapa en 

normal daglig livsföring utifrån hur hennes smärta påverkar vardagen (Skärsäter, 2014).  

Sjuksköterskan kan därmed genom stöd och hjälp förbättra kvinnornas liv och hjälpa dem att 

uppnå en känsla av helhet och därmed hälsa (Kristoffersen, 2005; Skärsäter, 2014). 

Sociala upplevelser av endometrios 

Studien visar att stödet samt förståelsen till kvinnorna från familj, vänner och bekanta var låg 

och som tros bero på okunskap. Även i vissa fall trodde bekanta att sjukdomen var ett påhitt. 

Skärsäter (2014) skriver att om okunskapen finns hos familj, vänner och bekanta kan det leda 

till att kvinnan inte får något stöd i sin sjukdomsdiagnos, vilket i sin tur kan orsaka psykiska 

problem hos individen. Enligt resultatet så kan denna okunskap även finnas i vården. En 

komplikation kan vara att dessa kvinnor blir feldiagnostiserade. Detta stämmer överens med 

studierna och de tar även upp hur svårdiagnostiserat endometrios är och att det finns mycket 

okunskap i ämnet fortfarande (Anderberg et al., 2015; Grundström et al., 2015; Lövkvist et 

al., 2016; Wiklund Gustin 2014). 

Okunskapen av endometrios enligt resultatet påverkade kvinnans livskvalité negativt inom 

sociala sammanhang, arbetsliv och funktion i vardagen. Vänskapskretsar krympte och sociala 

sammanhang prioriterades bort. Kvinnorna upplevde att det sociala livet nästan inte existerade 

och att arbetslivet prioriterades före det sociala livet för att kunna orka med vardagen. 

Arbetslivet tog även skada på grund av sjukdomen och kvinnorna kände sig oroliga över att 

förlora sina jobb. Detta nämns i Skärsäter (2014) och i studien av Young med medarbetare 

(2017) att det är viktigt med social kontakt för att inte en individ skall gå ner djupare i ohälsa 

vilket kan vara en riskfaktor för dessa kvinnor. 

I resultatet nämndes det att kvinnors relationer påverkades negativt av sjukdomen på grund av 

partnerns sviktande stöd eller bristande förståelse för sjukdomen. Detta har lett till att en del 

kvinnor med endometrios väljer att leva utan partner, vilket i sin tur får dessa kvinnor att 

känna en sorts isolering. Det stämmer överens med SBU:s rapport (2018) om att smärta och 

okunskapen av endometrios kan påverka de sociala relationerna negativt vilket även stämmer 

överens med studierna (Evangelista et al., 2014; Fritzera et al., 2013; Shum et al., 2018). 
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Studien av Roomaney och Kagee (2018) uppmärksammade skillnaderna mellan kvinnors 

olika förutsättningar som hade diagnosen och hur det påverkade deras diagnostisering av 

sjukdomen, hur de bemöts av medmänniskor, hur de tog hand om sin hälsa och deras 

ekonomiska situation. Om fler studier hade tagit upp dessa samhälleliga aspekter hade det 

kanske kommit mer resultat i hur klasskillnader påverkar kvinnas sätt att hantera, behandla 

eller förstå sig på sjukdomen. 

Enligt Erikssons teori är hälsa kopplat till människosynen eftersom människans strävan efter 

att skapa och förverkliga sig själv som unik individ är en viktig aspekt av hälsobegreppet 

(Kristoffersson, 2005). Så om nu denna balans rubbas på grund av oförstående från omvärlden 

kan det ha negativa konsekvenser för den drabbade individen. 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturstudie för att besvara på vilka upplevelser 

kvinnor med endometrios möter i sin vardag. För att kunna undersöka kvinnornas upplevelser 

valdes studier med kvalitativ metod eftersom det ansågs vara den lämpligaste inriktningen för 

att besvara syftet. Detta ses som en styrka eftersom kvantitativa studier inte fokuserar 

fördjupat inom tankar och upplevelser och kan delge annan typ av information. En svaghet 

med denna begränsning var att det inte fanns ett stort antal artiklar av kvalitativ metod vilket 

försvårade sökningen (Forsberg & Wengström, 2015). 

En styrka med denna studie var att inkludera artiklarna mellan årtalen 2004 – 2020, eftersom 

kvinnornas upplevelser av endometrios i vardagen troligtvis inte förändras över tid. Detta 

gjorde resultatet mer tillförlitligt och aktuellt. De tio valda studierna kom ifrån olika länder, 

vilket gjorde att denna studie fick en global bredd samt brett perspektiv om kvinnors 

upplevelser, vilket kan ses som en styrka. Deltagarna skulle enbart ha diagnosen endometrios 

för att inte upplevelserna av sjukdomen skulle blandas ihop med en annan sjukdom. En 

svaghet med studien är att deltagarnas åldersbredd blev stor vilket gör det svårt att 

individualisera exakt vilka tankar som tillhörde vilken åldersgrupp. Men detta ansågs även 

som en styrka för att få ett så brett perspektiv som möjligt om kvinnornas upplevelser.  

Utifrån granskningsmallen från SBU (2014) granskades de lästa artiklarna och delades in i 

hög, medel eller låg kvalité. De tio valda artiklarna hade antingen medel eller hög kvalité 

vilket gav studien pålitlighet och därmed styrka. En svaghet med denna kvalitetsgranskning 

var att författarna till denna studie inte har använt sig av denna granskningsmall tidigare vilket 

kan ha påverkat granskningen.  



22 
 

För att analysera resultatet i de olika artiklarna användes en innehållsanalys för att kunna 

besvara syfte. Styrkan med denna analysmetod är att det blev tydligare identifiering av 

meningsbärande data som senare kunde utvecklas till en förklaringsmodell. Detta gjorde 

resultatet mer överförbart och tillförlitligt. Svagheten var att viktig information som inte var 

tydligt uttalande kan ha missats (Forsberg & Wengström, 2015).  

Alla tio artiklar som valdes hade fått ett etisk godkännande vilket anses som en styrka i denna 

studie. Tre av artiklarna använde sig av semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att 

deltagarna hade mer kontroll och styrde på vilket sätt intervju inriktade sig vilket ses som en 

styrka i denna studie. Fyra studier använde sig även av en tematisk analysmetod vilket gör 

deras resultat mer överförbart och ses som en styrka. Resterande artiklar använde sig av öppna 

intervjuer eller gruppdiskussioner. Eftersom det var kvinnornas upplevelser som skulle 

studeras i denna studie var det av stor vikt att kvinnorna själva fick lyfta fram vad de ansåg 

vara viktigt att ta upp i studierna. De etiska principerna vid forskning bevarades då deltagarna 

fick information om studien, möjligheten att frivilligt delta samt att alla uppgifter behandlades 

konfidentiellt var av stor vikt för författarna i denna studie eftersom deltagarnas integritet och 

autonomi bevarades (SFS:2003:460).  

Slutsats 

Endometrios är en sjukdom som påverkar kvinnors vardag negativt utifrån deras fysiska, 

psykiska och sociala upplevelser. Trots att det finns studier om endometrios så behövs det mer 

fördjupad kunskap och vidare kvalitativ forskning om kvinnors upplevelser för att synliggöra 

sjukdomen. På så sätt kommer sjukvården få en bättre kunskap om endometrios för att kunna 

effektivisera identifieringen och förkorta den långa väntetiden för att få diagnosen 

endometrios. Detta medför en snabbare behandling och förbättrad livssituation för kvinnorna.   
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BILAGA 1 

Tabell 3. Översikt av resultatartiklar. 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Denny, E., 

(2004). 

England. 

Women’s 

experience of 

endometriosis 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

erfarenhet av att leva 

med endometrios. 

Kvalitativ studie med berättande 

intervjuer. 

 

Deltagarna kontaktades via en 

webbplats för en självhjälpsgrupp och 

en gynekologisk avdelningen på ett 

sjukhus. 

 

Antalet deltagare var 

15 kvinnor. 

 

Trots förekomsten av svår smärta, som beskrivs 

som "intensiv" eller "överväldigande", 

upplevde kvinnorna dröjsmål med att få 

diagnosen endometrios, och kvinnornas 

symtom var ofta trivialiserade eller 

normaliserade. Detta, och den begränsade 

effektiviteten av behandlingar, påverkade 

relationer med partners och familj, arbete och 

sexuella relationer, även om individuella 

erfarenheter inom varje område var olika. 

I likhet med andra kroniska tillstånd påverkar 

endometrios varje aspekt av en kvinnas liv.    

 

Hög 

Denny, E. 

(2009). 

England. 

“I Never Know 

From One Day 

to Another How 

I Will Feel”: 

Pain and 

Uncertainty in 

Women With 

Endometriosis. 

 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

erfarenhet av att leva 

med Endometrios. 

Kvalitativ studie med ett berättande 

tillvägagångssätt. Semi-strukturerade 

intervjuer med tematisk analysmetod. 

 

 

Antalet deltagare var 

30 kvinnor i fertil 

ålder. 

 

 

Det viktigaste konstaterandet från studien var 

att erfarenheten av endometrios träder in i alla 

aspekter av en kvinnas liv och påverka det 

negativt på många sett. 

 

Hög 

Facchin, F., 

Saita, E., 

Barbara, G., 

Dridi, D & 

Vercellini, P. 

(2018). 

Italien. 

“Free butterflies 

will come out of 

these deep 

wounds”: A 

grounded theory 

of how 

endometriosis 

affects women’s 

psychological 

health. 

 

 

Studien syftar till att 

utveckla en grundad 

teori om hur 

endometrios påverkar 

psykisk hälsa. 

Kvalitativ studie med en komparativ 

analysmetod.  

Datainsamlingen började med 

rekrytering av patienter som led av 

olika former av endometrios. Studien 

använde sig av en öppen intervju 

inriktad på att leva med endometrios. 

 

 

Deltagarna var 74 

kvinnor mellan 24 och 

50 år i ålder 

 

 

Resultatet bekräftade att normalisering av 

smärta kan leda till diagnostiska förseningar, 

Normaliseringen av periodsmärtan kan bero på 

en kulturellt beslutsam könstro där kvinnlighet 

är lika med smärta. Studien betonar vikten av 

slitningar 

hos kvinnor med endometrios som 

största källan till nöd och därmed på kvinnors 

psykologisk hälsa. 

 

Hög 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Urval  Resultat Kvalitet 

Gilmour, JA., 

Huntington, 

A., & Wilson, 

HV. (2008). 

Nya Zeeland.  

The impact of 

endometriosis 

on work and 

social 

participation. 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

effekter symptomatisk 

endometrios har på 

kvinnornas sociala 

och arbetsliv. 

Kvalitativ studie med en tematisk 

analysmetod. 

Forskarna deltog i en lokal stödgrupp 

för kvinnor med endometrios och gav ut 

informationsblad angående 

intervjustudien. De frågade kvinnorna 

där om de ville delta i studien.  

 

 

 

 

18 kvinnor mellan 

åldrarna 16 – 45 

deltog i studien.  

Kronisk smärta var orsaken till de negativa 

sociala och ekonomiska effekterna kvinnorna 

med endometrios upplevde.  

 

Utbildningar avbröts, karriärer hindrades och 

socialt deltagande minskade på grund av 

symptomens inverkan på det dagliga livet.  

 

Välinformerade sjuksköterskor och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal kan spela en 

viktig roll för att mildra denna effekt genom att 

proaktivt ta sig tid att diskutera om kvinnors 

potentiella frågor tillsammans och komma på 

strategier för att hantera sjukdomen. 

 

Medel 

Grogan, S., 

Turley E. & 

Cole, J., 

(2018). 

England. 

So many 

women suffer in 

silence’: a 

thematic 

analysis of 

women’s 

written accounts 

of coping with 

endometriosis 

Att förstå kvinnors 

erfarenheter att 

hantera endometrios 

och hur det påverka 

deras liv. 

En kvalitativ studie där en serie av 

öppna frågor svarades anonymt via en 

online-enkät. 

 

Antalet deltagare var 

34 kvinnor mellan 

åldrarna 22 – 56 år. 

 

Fem teman kom fram ifrån resultatet:  

- En ständig kamp med smärta och trötthet. 

- "Slaget" för en korrekt diagnos. 

- Självgående för att spara energi. 

- Undvika smärtstillande medel för att behålla 

vakenhet. 

- Dölja symtom av rädsla för negativt omdöme.  

Kvinnor delar liknande erfarenheter av 

endometrios, och skrev om de många 

utmaningar de stod inför. För att upprätthålla 

normalitet i sitt liv. 

 

Hög 

Huntington, 

A. & Gilmour, 

J., (2005). 

 

Nya Zeeland 

A life shaped by 

pain: women 

and 

endometriosis 

Studiens mål var att 

utforska kvinnors 

uppfattningar om att 

leva med 

endometrios, dess 

effekter på deras liv 

och de strategier som 

används för att 

hantera sin sjukdom. 

 

 

 

 

En kvalitativ metod. 

Ljudinspelade intervjuer som var 

halvstrukturerade och interaktiva. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av 

en tematisk analysmetod. 

Antalet deltagare var 

18 kvinnor.  

 

Studien dominerandes av att intervjuerna 

upptäckte att upplevelsen av svår och kronisk 

smärta som påverkar kvinnorna i alla aspekter 

av deras liv. Analys relaterad till smärta 

resulterade i fyra teman: manifestationer av 

smärta, smärtbanan, svårhanterlig smärta och 

kontrollerande smärta. 

 

Hög 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Urval  Resultat Kvalitet 

Hållstam, A., 

Stålnacke, 

BM., 

Svensén, C & 

Löfgren, M. 

(2018). 

Sverige. 

Living with 

painful 

endometriosis – 

A struggle for 

coherence. A 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

kvinnors erfarenhet av 

smärta vid 

endometrios, 

inklusive dess 

långsiktiga aspekter, 

sociala konsekvenser, 

effekterna av 

behandling och 

utveckling av egna 

copingstrategier. 

 

 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade intervjuer. 13 

kvinnor intervjuades. Tre uppföljande 

intervjuer genomfördes ett år senare för 

att utforska kvinnors erfarenhet av klart 

positiva eller negativa förhållanden. 

 

Antalet deltagare var 

13 kvinnor mellan 

åldrarna 24 och 48 år 

av 29st.  

  

Enligt studien så påverkade endometrios 

känslor och reaktioner, vilket gav skillnad i 

vardagen. 

Sjukdomen gjorde kvinnor beroende av 

sjukvård och hjälp av andra i sin närhet. Även 

ytterligare fysiska, sociala och existentiella 

konsekvenser togs upp. För att klara av denna 

överväldigande situationen var kvinnorna 

tvungna söka förståelse, coping och mening. 

 

Hög 

Mellado, B., 

Falcone, A., 

Poli-Neto,O., 

Rosa e Silva, 

J., Nogueira, 

A & Candido-

dos-Reis, F. 

(2016). 

Brasilien. 

Social isolation 

in women with 

endometriosis 

and chronic 

pelvic pain. 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

uppfattningen hos 

kvinnor som 

diagnostiserats med 

endometrios när det 

gäller deras sociala 

band efter 

uppkomsten av 

sjukdomssymtom. 

Kvalitativ studie. 

Gruppdiskussioner mellan fyra till sex 

deltagare i varje grupp utfördes.  

Diskussionerna utfördes av tre 

utbildade medarbetare: en ordförande 

för diskussionen, en som spelade in den 

och en antecknade.  

Datainsamlingen genomfördes med en 

iterativ metod. 

Antalet deltagare var 

29 kvinnor som 

delades in i sex 

fokusgrupper. 

Åldrarna var mellan 

21 – 49.  

Social isolering var det viktigaste framväxande 

temat. Social isolering var förknippad med en 

brist på förståelse om endometrios symtom, och 

med avgång inför återkommande 

smärtepisoder. Undvikande av partner, och 

isolering från familj och vänner var 

komponenter i social isolering. 

 

Kvinnor med endometrios utvecklar progressiv 

social isolering efter uppkomsten av kronisk 

bäckensmärta. 

Hög 

Moradi, M., 

Parker, M., 

Sneddon, A., 

Lopez, V & 

Ellwood, D. 

(2014). 

Australien. 

Impact of 

endometriosis 

on women’s 

lives: a 

qualitative 

study. 

Att utforska kvinnors 

erfarenheter av 

effekterna av 

endometrios och om 

det finns skillnader 

mellan tre 

åldersgrupper 

Deskriptiv kvalitativ studie med en 

tematisk analysmetod.  

Semi-strukturerade intervjuer användes.  

35 kvinnor mellan 

åldrarna 17 - 53 år.  

. 

Resultatet visade att endometrios påverkar 

negativt på olika aspekter av kvinnors liv. De 

mest belysta effekterna var på äktenskapliga / 

sexuella relationer, socialt liv, och på fysiska 

och psykologiska aspekter i alla tre 

åldersgrupper, men med olika 

prioritetsordningar. 

 

Hög 

Roomaney, R 

& Kagee, A. 

(2018). 

Sydafrika. 

Salient aspects 

of quality of life 

among women 

diagnosed with 

endometriosis: 

A qualitative 

study. 

I studien undersöktes 

hälsorelaterad 

livskvalité bland ett 

urval av 

sydafrikanska kvinnor 

som diagnostiserats 

med endometrios. 

 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna diskutera sina erfarenheter 

om endometrios i samband med av 

medicinska faktorer, deras 

socioekologiska sammanhang, psykiskt 

välbefinnande och hälso- och 

sjukvårdens system. 

 

Antalet deltagare var 

25 kvinnor mellan 25 

och 42 år. 

 

Alla deltagare uppgav att deras livskvalité hade 

påverkats negativt av sjukdomen. Tio 

kategorier efter deltagarnas egna upplevelser 

framkom från datan, som omfattade områden 

av livskvalité som drabbats av endometrios från 

tidigare forskning. 

Hög 

 


