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Sammanfattning  
Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som påverkar kvinnor 

födda med livmoder. Det är ca 10 % av alla kvinnor i världen som lider av endometrios. Vid 

endometrios växer slemhinnan utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst 

på organ i buken. Sjukdomen kan orsaka mycket smärtor och lidande för de kvinnor som 

drabbas.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med smärta vid endometrios  

Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvalitativa artiklar genom en systematisk sökning 

och en manuell sökning. Innehållsanalysen genomfördes enligt Granheim & Lundmans 

beskrivning med ett manifest förhållningssätt och med latenta inslag. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Ansträngda relationer, själslig 

smärta, hinder vid utbildning och karriär samt bristande energi. Ett övergripande tema kunde 

formuleras vilket var Den ständigt närvarande smärtan. I kategorin Ansträngda relationer 

framkom att smärta påverkar alla slags relationer, i Själslig smärta framkom det att kvinnor 

blir isolerade och känner sig ensamma i sin sjukdom. Kategorin Hinder vid utbildning och 

karriär visade att arbete och skolgång påverkas negativt av smärtan och i kategorin Bristande 

energi kom det fram att kvinnor hade sömnsvårigheter och kunde inte utföra vissa aktiviteter 

som en konsekvens av smärtan. 

Slutsats: Sjuksköterskor bör ha kunskap om endometrios för att kunna ge goda råd och lindra 

onödigt lidande. Ett centralt fynd i denna studie var att smärta påverkade kvinnornas liv 

negativt. Kvinnorna upplevde att de var ensamma i sin sjukdom och varken omgivningen 

eller sjukvården hade förståelse för dem. Detta leder till höga kostnader för sjukvården, 

samhället och för kvinnorna på så sätt att deras arbete, utbildning och karriärer påverkas 

negativt.  Kvinnorna med endometrios behöver få kontinuitet inom vården från olika 

professioner för att kunna hantera smärtan. Därav är det viktigt att sjuksköterskan arbetar i 

team med andra professioner.  

 

Nyckelord: Endometrios, lidande, kvinnor, smärta och upplevelser.   
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Inledning 

Endometrios är en dold kvinnosjukdom som drabbar cirka 10 % av alla kvinnor i världen 

födda med livmoder (Wee-Stekly, Kew, & Chern, 2015). Många kvinnor lider av denna 

sjukdom utan att få en diagnos. Kunskapen om endometrios är bristfällig i vården och därför 

får kvinnor som söker vård istället diagnoser som irriterad tarm (IBS) eller urinvägsinfektion 

(UVI). Symtom som är vanliga för kvinnor som lider av endometrios är bland annat svåra 

smärtor, svårigheter att bli gravid, smärta vid samlag och problem med mag- och tarmkanalen 

(Surrey, Carter, Soliman, Khan, & DiBenedetti, 2017). Uppskattningsvis tar det ungefär tre 

till elva år att få diagnosen endometrios (Lövkvist, Boström, Edlund, & Olovsson, 2016). 

Sjukdomen kan påverka kvinnornas livssituation på olika sätt. Sjuksköterskor bör därför öka 

sina kunskaper om sjukdomen och sin förståelse för kvinnornas upplevelser av smärta för att 

kunna finnas som stöd och för att kunna vägleda och lindra lidandet (Socialstyrelsen, 2018). 

Avsikten med detta arbete är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med smärta vid 

endometrios för att som sjuksköterska få en bättre förståelse av hur det påverkar deras liv.   

 

Bakgrund 

Endometrios 

I världen drabbas cirka 10 % av alla kvinnor av endometrios (Wee-Stekly m.fl., 2015).  I 

Sverige motsvarar det cirka 250 000 svenska kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Endometrios är 

en kronisk och gynekologisk sjukdom som påverkar livmodern genom att slemhinnan växer 

utanför livmodern, som sedan fastnar på fel ställen i kroppen främst på organ i buken. Efter 

en viss tid omvandlas endometriosceller till cystor och endometrioshärdar och dessa finns på 

exempelvis urinblåsan, äggstockar och äggledare. Orsaken till endometrios är i dagsläget 

oklar däremot visar forskningen att sjukdomen kan vara genetiskt (Mellado, Falcone, Poli-

Neto, Rosa e Silva, Mogueira & Candido-dos-Reis, 2016). Vid menstruation hos kvinnor med 

endometrios kan blodet samlas i cystor som kan variera i storlek. Cystorna är även kända som 

chokladcystor då innehållet i cystorna är blod som är tjockflytande (Jerpseth, 2016, kapitel 

19). Oftast utvecklas fibros där endometrioslesioner finns. Fibroserna kan vara lösa och ytliga 

men också bli tjocka och sitta fast vilket leder till att den normala funktionen i organen 
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upphör (Olovsson, 2015, kapitel 27). När endometriosceller växer på fel ställen kan det 

uppkomma inflammationer i buken som i sin tur orsakar buksmärtor, sammanväxningar och 

ärrvävnad. Kvinnorna upplever smärtor i olika grader eller är helt symtomfria (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2018). Endometrios kan växa på två sätt, internt 

och externt. Intern växt innebär att det växer körtelvävnad i livmordersmuskulaturen. Vid 

extern endometrios växer körtelvävnad i andra organ bland annat på urinblåsan, lungor och 

lilla bäckenet.  Sjukdomen kan leda till att kvinnor utvecklar kroniska buksmärtor och kan bli 

infertila. Med rätt hjälp och kompetens går det att undvika dessa besvär om patienterna får 

vård i tid (Jerpseth, 2016, kapitel 19). Vid endometrios tillverkar äggstockarna progesteron 

och östrogen. Dessa hormoner påverkar den normala blödningen under menstruationen. 

Sjukdomen uppkommer oftast mer intensivt under menstruationen. Smärtan brukar komma 

några dagar innan och fortsätter under menstruationen (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens, & 

Wangel, 2019). 

 

Symtom 

Symtomen vid endometrios upptäcks oftast när kvinnorna är mellan 20 och 30 år. Symtomen 

kan variera mellan kvinnorna, vissa har svåra smärtor medan andra inte känner av 

sjukdomen. Svåra smärtor strålar ut i ben, rygg och underliv. För vissa kvinnor börjar 

smärtan sprida sig över tid och kan pågå under flera dagar. Det är även vanligt att kvinnorna 

drabbas av akut smärta och söker vård akut. Långvariga smärtor påverkar kvinnorna negativt 

när det gäller fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande (Borgfeldt m.fl., 2019). En viktig 

aspekt som Socialstyrelsen (2018) belyser är att vården bör ha goda rutiner för att kunna 

lindra akuta smärtor och rekommenderar att en individuell handlingsplan ska finnas tillhands 

vid återkommande akutbesök. Andra vanliga smärtor vid endometrios är smärta vid 

menstruation (dysmenorré) och smärta vid samlag. Ett mindre vanligt symtom som kan 

uppstå är buk- eller bäckensmärta som ofta uppkommer vid tarmtömning. Förutom svår 

smärta kan endometrios vara ett hinder för graviditet (Socialstyrelsen, 2018). Endometrios 

orsakar ofta psykiska besvär såsom stress, depression och låg självkänsla (Marinho, 

Magalhaes, Fernandes, Augusto, Brilhante & Bezerra, 2018). 
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Diagnostik    

För att ställa en korrekt diagnos är det viktigt med en bra anamnes och kliniska 

undersökningar. Vid en utredning genomförs en titthålsoperation, magnetresonanstomografi 

och ultraljudsundersökning samt gynekologisk undersökning (Socialstyrelsen, 2018). Ett av 

de säkraste sätten för att få en rätt diagnos är laparoskopi. Genom laparoskopi kan läkare 

upptäcka endometrioshärdar. Det kan även tas biopsi från bukhinnan för att fastställa 

diagnosen (Borgfeldt m.fl., 2019).  

 

Behandling 

För att kunna behandla eller minska symtomen på endometrios behövs en behandling som 

minskar östrogenets stimulering på endometriosen (Borgfeldt m.fl., 2019). När östrogennivån 

minskas är det möjligt att symtomen på endometrios minskar eller försvinner. Oftast brukar 

behandlingen påbörjas med paracetamol samt NSAID-preparat för att besvären ska lindras. 

Om det inte fungerar finns möjligheter till andra behandlingar så som hormonell behandling 

eller kirurgisk behandling (Olovsson, 2015, kapitel 27). Hormonella behandlingar kan vara 

exempelvis p-piller, hormonspiral, nässpray eller i injektionsform. Nässprayen och 

injektionen består av GnRh-analoger som gör att östrogenhalten hämmas kraftigt. Kvinnorna 

brukar få detta ungefär en gång i månaden, detta kan hämma symtomen på endometrios 

(Borgfeldt m.fl., 2019). Om de hormonella behandlingarna inte hjälper finns möjligheten till 

kirurgisk behandling. Den kirurgiska behandlingen innebär att ett ingrepp utförs via 

laparoskopi och endometriosen, som kan befinna sig på bukhinnan eller består av cystor, tas 

bort. Efter den kirurgiska behandlingen bör den medicinska behandlingen fortsätta. Kvinnor 

med endometrios bör få stöd av kuratorer eftersom det är många ångestfyllda tankar som 

behöver bearbetas. Det är betydelsefullt för kvinnorna att ha någon att prata med om sin 

livssituation (Olovsson, 2015, kapitel 27).  En annan viktig del i behandlingen är att 

kvinnorna bör få stöd av vårdpersonal eftersom sjukdomen påverkar kvinnornas vardagsliv 

då det kan innebära begräsningar på grund av smärta. Vårdpersonal bör ha grundläggande 

kunskap om endometrios och dess symtom för att kunna erbjuda en god vård 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta innebär att de ska kunna särskilja endometrios från vanliga 

menssmärtor i samband med menstruation. Sjuksköterskor bör agera stödjande mot patienter 

med endometrios, och kunna erbjuda kontinuitet bland annat genom vårdplanering och 

uppföljningar. En viktig faktor är att sjuksköterskor bör hänvisa till andra yrkesprofessioner 
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som har mer än grundläggande kunskap om sjukdomen. Sådana yrkesgrupper kan vara 

gynekologer, smärtläkare, psykologer eller sexologer (Borgfeldt m.fl., 2019). Teamarbete är 

en av sju kärnkompetenser för sjuksköterskor vilket innebär att kunna erbjuda en trygg och 

god vård. Syftet med detta är att patienten ska få den mest optimala vård som går att ge 

(Berlin, 2013, kapitel 8). Patienter med endometrios har behov av att ha en kontaktperson 

som kan finnas där för patienterna under hela vårdförloppet (Borgfeldt m.fl., 2019).  

 

Smärta  

Smärta är subjektivt och upplevs olika från individ till individ (Bergh 2014, kapitel 14). 

Bergh (2014) menar att smärta kan delas in i fyra grupper: nociceptiv, neurogen, idiopatisk 

och psykogen smärta och att det finns akuta och långvariga smärtor. Akuta smärtor kan 

komma plötsligt och är kortvariga medan långvarig smärta håller i sig mer än tre månader. 

Vid akuta smärtor kan puls och blodtryck öka och det är vanligt att kallsvettas. Medan 

långvariga smärtor saknar kroppsliga uttryck. Därför kan det bli svårt för vårdpersonal att 

identifiera långvariga smärtor. Smärta är något som kan påverka människors livssituation 

negativt genom att de ständigt är trötta och kan orsaka psykiska besvär, utanförskap, dåligt 

välmående och Bergh (2014) visar att det till och med kan orsaka suicid tankar. Det kan även 

leda till social isolation. Individer med långvarig smärta upplever att de inte tas på allvar och 

att de blir misstrodda. Eftersom forskningar och litteratur visar att ett allvarligt symtom vid 

endometrios är smärta, blir det väsentligt att definiera smärta i denna studie (Borgfeldt m.fl., 

2019) (Jerpseth, 2016, kapitel 19) Olovsson, 2015, kapitel 27).    

 

Lidande  

Eriksson (2015) skriver om den Caritativa omvårdnadsteorin där begreppet lidande är ett 

vårdvetenskapligt begrepp som kan tolkas olika. Det är svårt att svara exakt på vad ett lidande 

är eftersom varje lidande är enskilt. Motsatsen till begreppet lidande är ”lust”, som står för 

positivitet, längtan eller något människan drivs av. Patient är ett ord som innebär ”den 

lidande” eftersom ordet kommer från latin ”patiens”. I substantiv form går det att beskriva 

lidande som människors upplevelser av något smärtsamt som kan vara synligt eller osynligt 

lidande. Några exempel på upplevelser av lidande kan vara att det påverkar det vardagliga 

livet och relationer negativt. Kliniskt beskriver Eriksson (2015) lidande som bland annat oro, 

hopplöshet, ensamhet och depressivitet. Utan lidande finns inget liv och huvuduppgiften för 
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vårdpersonal är att lindra det onödigt lidande trots att lidande kan ses som en naturlig del i 

människors liv. Detta genom att vårdpersonal använder god kommunikation, skapar en god 

relation till patienten samt har medlidande med patienten. Medlidande innebär att lida med en 

annan person och detta anses vara den sanna omvårdnaden. En annan förutsättning för att 

vården ska kunna lindra lidandet är att patienten ska känna sig välkomnad, respekterad och 

vårdad. Oftast handlar det om de små detaljerna som möjliggör att patientens lidande kan 

lindras. För att kunna lindra patienters lidande bör patienten vara delaktig i omvårdnaden, få 

svar på sina frågor, känna sig älskad, förstådd samt får rätt behandlingar. Värdegrunden för 

omvårdnad är viktig för att kunna lindra lidandet. Värdegrunden består av respekt för 

patienters sårbarhet, värdighet, självbestämmande och integriteten som kan bidra till att 

lidandet kan lindras (Eriksson, 2015). Eftersom Erikson menar att lidande kan vara subjektiv, 

så som smärta är, är det väsentligt att få en inblick av lidandet hos kvinnorna med 

endometrios och hur sjuksköterskor bör förhålla sig till den Caritativa omvårdnadsteorin. 

 

Problematisering 

Var tionde kvinna i Sverige lider av den hittills ganska okända sjukdomen endometrios. 

Symtomen på endometrios är svår mensvärk, intensiva smärtor i bland annat rygg och 

underliv, samlagssmärta och kronisk buk - och bäckensmärta. Kvinnornas liv kan påverkas då 

smärtan tar över. Forskning har visat att sjukdomstillståndet även kan orsaka stress, 

depression och låg självkänsla vilket i sin tur begränsar kvinnorna ytterligare (Marinho m.fl., 

2018). Socialstyrelsen (2018) visar att det är vanligt att kvinnor med endometrios upplever 

vardaglig smärta och akuta smärtor som de ofta söker vård för. Ofta blir följden kostsamma 

sjukskrivningar och tätare kontakt med vården. Kvinnor som söker vård för endometrios får 

ofta ingen hjälp på grund av bristande kunskap hos vårdpersonalen. Forskning har också visat 

att smärta kan utveckla depression och ångest hos kvinnor med endometrios (Chen, Hus, 

Huang, Bia, & Su, 2016.).  Smärta vid endometrios innebär ett onödigt lidande för de 

drabbade kvinnorna som skulle kunna lindras om förståelsen av den negativa påverkan blir 

bättre beskriven. Denna studie utfördes för att förbättra kunskapsläget och öka förståelsen för 

kvinnor med endometrios. Kunskapen ger en bra förutsättning att ge kvinnor med 

endometrios ett bättre bemötande av sjuksköterska och övrig vårdpersonal.     
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Syfte 

• Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med smärta vid endometrios  

 

Metod 

Design  

En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa befintlig litteratur. När en systematisk litteraturstudie skrivs är det viktigt att 

det finns en klar och tydlig frågeställning om vad studien kommer att handla om. Inom hälso- 

och vårdvetenskap är den vanligaste formen av uppsatser systematisk litteraturstudie (Rosén, 

2017, kapitel 24). Enligt Henriksson & Billhult (2017, kapitel 6) underbyggs kvalitativa 

studier i holismen som innebär att undersöka personers livserfarenheter av olika fenomen. 

Med kvalitativa metoder är det även vanligt att analysera/tolka ett fenomen genom bland 

annat personers beskrivningar av fenomenet.  

Induktion innebär att forskaren utgår från delar till helhet då en ny eller flera teorier kan 

skapas. Med en induktiv ansats är det möjligt att utgå från personers livserfarenheter 

(delarna) till en teori (helheten) (Henrikson & Billhult, 2017, kapitel 6).  Syftet kunde 

besvaras genom att arbetet är en litteraturöversikt med en induktiv ansats. För att uppnå syftet 

valdes en kvalitativ ansats då det bidrar till att nå en djup och detaljerad förståelse för ett 

fenomen genom att skapa en trovärdig bild, modell eller teori. En kvalitativ studie 

kännetecknas av att den fokuserar på deltagarnas eget perspektiv på det som undersöks och 

att data samlas in som ord eller bilder – ofta från flera källor. Många gånger har ett kvalitativt 

forskningsprojekt en induktiv ansats och används för att undersöka människors upplevelser 

och uppfattningar av ett visst fenomen (Kristensson, 2014). Denna studie är en 

innehållsanalys på de artiklar som söks fram. Befintlig forskning genomsöks för att få en bild 

av vad som studeras och sedan görs en kritisk granskning av resultatet, vilka metoder och 

utgångspunkter som använts samt hur diskussionen ser ut (Friberg & Öhlén, 2017, kapitel 

20).  
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Urval 

Urval innebär att sortera irrelevant data från relevant data då inklusions- och 

exklusionskriterier används. Anledningen till detta är att data som används inom studier ska 

uppfylla de kriterier som satts av författarna samt att data ska besvara syftet i studien. Urvalet 

ska bestå av relevanta kriterier som används vid sökningar av data (Rosén, 2017, kapitel 24).  

Inklusionskriterier för arbetet var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska och att artiklarna har genomgått peer-review. Peer-reviewed innebär 

att artiklarna är vetenskapligt granskade. Artiklarna ska vara publicerade inom en tio års ram 

(2009–2019) och ska utgå från kvinnor diagnostiserade med endometrios eftersom syftet med 

studien är att beskriva upplevelser av smärta vid endometrios. Exklusionskriterier var att 

artiklarna inte ska bestå av kvantitativa data och inte handla om operation i samband med 

endometrios.   

 

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (Cinahl) och PubMed. Kristensson (2014) beskriver databasen som ett 

bibliotek av olika artiklar. Willman, Bahtsevani, Nilsson, Sandström (2016) beskriver en 

databas som en sammanställning av vetenskapliga artiklar, dock bör skribenterna tänka på att 

använda sig av flera databaser för att täcka sin systematiska litteratursökning.  

Vetenskapliga studier bör innehålla rubrikerna: Abstrakt, introduktion, metod, resultat och 

diskussion. Artikeln bör också ha blivit granskad (peer-reviewed) av experter inom området. 

Den första databas som användes för sökning var Cinahl. Cinahl består av cirka 4,5 miljoner 

artiklar av olika omvårdnadstidsskrifter med fokus på omvårdnadsvetenskap, exempelvis 

tandvård, omvårdnad, nutrition med mera. Den andra databasen som användes var Pubmed – 

en fritt tillgänglig version av Medline. Pubmed uppdateras ständigt med nya artiklar och 

omfattar områden som exempelvis: medicin, omvårdnad och odontologi.  I databaserna finns 

nyckelord som sätter etikett på vad en artikel handlar om, mer känt som indexeringsord. Med 

hjälp av indexeringsord är det möjligt att begränsa och hitta relevanta artiklar  (Willman, 

m.fl., 2016).  

 

Det finns två sätt att söka i en databas, ett sätt är genom fritextsökning ett annat sätt genom 

specialiserad sökning (Karlsson, 2017, kapitel 4). I fritext har sökningar på ”Life 

experiences”, ”Life experience”, ”Experiences”, ”Patient experience”, ”endometriosis” och 
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”Experience” gjorts i båda databaserna så som beskrivs i bilaga 1. För att få fram mer 

specialiserade ord har både PubMed och Cinahl eget system av ämnesord, PubMed´s system 

kallas för medical subject headings (MeSH) medan Cinahls system kallas för Cinahl headings 

(Kristensson, 2014). För att få en mer specificerad sökning på artiklar ger systemen förslag på 

ämnesord (Karlsson, 2017, kapitel 4). Ämnesord som använts från Cinahl headings är 

Endometriosis, Life experineces, Experience, Experiences, Patient experience och Life 

experience. Ämnesord från MeSH som använts är Endometriosis, Life change events, quality 

of life, Experience, Life samt Patient experience. På Mesh har Life experiences fått förslag på 

life change events, Life experience på quality of lifes och experiences fått förslag på life som 

använts i den systematiska sökningen (bilaga 1).  

För att sökningen ska bli mer expanderade och sensitiviteten öka används booleska termer, 

”OR” mellan ämnesord som har likande betydelse, ”AND” avgränsar och specificerar 

sökningen, ”NOT” läggs till när ord inte beskriver artiklar som ska inkluderas. Termen ”OR” 

kombinerar ämnesorden och sökningen kan bli mer bredare. När ämnesorden har kombinerats 

med OR har olika block skapats och genom att använda AND mellan blocken kombineras 

sökblocken och sökningen blir mer avgränsad (Karlsson, 2017, kapitel 4). Genom att använda 

”NOT” är det möjligt att exkludera irrelevant data. I denna sökning har fritextorden och 

indexorden kombinerats enligt överenstämmelse med bilaga 1.  

 

I Cinahl resulterade det i 66 träffar, samtliga artiklar lästes på titelnivå men sökningen visade 

sig vara irrelevanta eftersom artiklarna inte svarade på syftet.  

Genom att använda avgränsningen NOT tillsammans med surgery kunde sökningen bli mer 

specificerad. Kombinationen resulterade i 26 specificerade artiklar. Alla 26 artiklar lästes på 

titel- och abstraktsnivå, 11 artiklar exkluderades eftersom de inte svarade på syftet. De 

resterande 15 artiklarna lästes i fulltext, 12 artiklar exkluderades eftersom vissa var 

kvantitativa och/eller dubbletter. Därefter kunde tre artiklar inkluderas i studien. Översikt av 

de inkluderade artiklarna finns i överensstämmelse med bilaga 3.  

Samma sökblock som skapades i Cinahl skapades även i Pubmed. En skillnad var att Mesh 

gav förslag på andra ämnesord. Ämnesorden som användes från Mesh var life experiences 

som fick förslaget på life change events, experiences på life och life experience fick förslaget 

på quality of life. Resultatet blev 326 träffar. Sökningen begränsades ytterligare med NOT 

surgery, vilket resulterade i 169 träffar. 113 artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet, 

56 artiklar lästes på titelnivå varefter 33 artiklar exkluderades eftersom många var 

kvantitativa samt 2 var dubbletter från Cinahl. 23 artiklar lästes sedan på abstraktnivå, 9 
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exkluderades för att de inte hade tillräckligt med god kvalitet då det inte innehåll abstrakt 

och/eller etiska övervägande. Därför ansågs de inte vara lämpliga för denna studie. 14 artiklar 

lästes i fulltext och totalt 5 artiklar inkluderades som svarade på studiens syfte (bilaga 1). 

Totalt återstod åtta artiklar från de två databaserna. En manuell sökning har även genomförts 

i referenslistor utifrån de inkluderade artiklarna. Ytterligare en artikel kunde därefter 

inkluderas i denna studie vilket resulterade i totalt 9 vetenskapliga artiklar (figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: PRISMA 2009 Flödesdiagram. p – Pubmed, c – Cinahl & m – manuellsökning  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning innebär att skribenterna granskar inhämtade data med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmallar (Rosén, 2017, kapitel 24).  Mallarna väljs utifrån vald design på 

artikeln, exempelvis kvalitativ (Fridlund & Mårtensson, 2017, kapitel 10). Rosén (2017, 

kapitel 24) menar att en mall bör innehålla en checklista med kriterier som bockas av vid 

granskningar där resultat av kvalitetsgranskning framkommer (bilaga 2 och 3). De artiklar 

som har kvalitetsgranskats ska presenteras i en tabell där artiklarna delas in i hög, medel och 

låg kvalitet. Mallen ska innehålla vilka gränser (procentuella) som använts när 

Records identified through database searching 

c – 26, p - 169 

Additional records identified through other 

sources  m - 1 

Records screened c – 26, p – 56 & m - 1 

Full-text articles assessed for eligibility c – 15, p – 14 & m - 1 

 

Records excluded c – 11, p – 113 & m - 0 

Full-text articles excluded, with reasons c – 12, 

p – 9 & m - 0 

Studies included in qualitative synthesis c – 3, p – 5 &  m - 1 
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kvalitetsgranskningen utfördes (Fridlund & Mårtensson, 2017, kapitel 10). I denna studie 

användes kvalitetsgranskningsmall utifrån kvalitativa studier. Efter att granskningen 

genomförts inkluderades samtliga nio artiklar. Samtliga artiklar hade relevanta urval en 

tydligt beskriven metod, datainsamling och analys. Resultaten i artiklarna var logiska och 

begripliga. Det hade även väl utfärda etiska övervägande i överensstämmelse med bilaga 2 

 

 

 

Dataanalys  

En kvalitativ innehållsanalys bygger på det ontologiska (synen på verkligheten) och tillhör 

det hermeneutiska paradigmet (beskrivningar och tolkningar). Med en kvalitativ 

innehållsanalys är det möjligt att beskriva det subjektiva för att förstå den bakomliggande 

faktorn och beskriva fenomen. Inom vårdvetenskap är det vanligt att använda kvalitativ 

innehållsanalys för att kunna se ett sammanhang och för att kunna granska och tolka text. 

Texten får sin betydelse genom läsaren. Samtliga artiklar har lästs igenom flera gånger för att 

skapa en helhetsbild av innehållet i texterna. Forskaren kan använda sig av en induktiv eller 

deduktiv ansats. Genom att använda en induktiv ansats är forskaren förutsättningslös och 

söker mönster under processens gång. Det är vanligt att använda en induktiv ansats när 

forskaren är intresserad av människors upplevelser (Graneheim och Lundman, 2017, kapitel 

11).  

 

Utifrån syftet har en induktiv ansats använts för att få en djupare förståelse av texten. För att 

kunna tolka textens innehåll kan forskaren tolka på olika nivåer, antingen manifest (=textnära 

med en låg grad av tolkning) eller latent (=tolkar det som skrivs mellan raderna). Oftast 

arbetar forskaren med inslag av båda. Genom förhållningssättet kan koder och kategorier från 

texten skapas utan att förlora textens innebörd. I denna studie har texten tolkats på en 

manifest nivå med latenta inslag. Det finns olika grader av tolkningar med olika 

abstraktionsnivåer. En låg abstraktionsnivå innebär att forskaren förhåller sig textnära och 

konkret och med en hög abstraktionsnivå förhåller sig forskaren distanserad till texten. 

Analysprocessen för kvalitativ innehållsanalys börjar med att forskaren läser texten och får 

fram meningsbärande enheter som beskriver innehållet och sammanhanget väl. Därefter kan 

meningsenheten kondenseras till en kortare mening vilket innebär att meningen förkortas 

utan att förlora det centrala innehållet. När kondensering skett kan texten kodas genom en 
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kort text eller begrepp som beskriver innehållet – även kallat för etiketter - det blir då möjligt 

för forskaren att se sitt arbete på ett nytt sätt. Koderna sammanställs och samlas tillsammans 

med andra koder som har liknande budskap. Detta kan även skapa en underkategori. Alla 

koder som binds ihop med andra koder skapar en ny förståelse för arbetet. Koderna kan sedan 

fördelas i underkategorier. Därefter går det att skapa huvudkategorier genom att förstå 

innebörden av underkategorierna. Huvudkategorier avser en större del av innebörden medan 

underkategorier är mer specifika. Det är sedan väsentligt att binda samman innehållet genom 

tematisering. Teman kan svara på vad hela texten handlar om (Graneheim och Lundman, 

2017, kapitel 11).  Denna studie är utförd på nio vetenskapliga artiklar genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Samtliga artiklar har lästs igenom flera gånger för att kunna få en helhetsbild 

av innehållet i texterna. Utifrån syftet har en induktiv ansats använts för att få en djupare 

förståelse av texten.  

I studien har 240 meningsenheter identifierats och sammanställts från de nio inkluderade 

artiklarna. Därefter har meningsenheterna kondenserats, kodats, kategoriserats och 

tematiserats. De kodade meningsenheterna sammanställdes i tabeller och skrevs ut i 

pappersform som sedan klipptes i enskilda meningar. Sedan delades enheterna upp med andra 

liknande enheter och därefter kunde fyra huvudkategorier identifierades och totalt tolv 

underkategorier skapas. Därefter kunde tematisering ske.  

 

Etiska överväganden   

För att en vetenskaplig artikel ska anses vara etiskt korrekt utförd bör det finnas etiska 

överväganden i artikeln. Under rubrik eller i texten är det vanligt att forskaren uttalar om de 

etiska överväganden som gjorts inför och under genomförandet (Fridlund & Mårtensson, 

2017, kapitel 10). Det är vanligt att forskarna skriver om att artikeln blivit godkänd av etiska 

kommittéer eller erhållit någon annan form av etiskt godkännande. Fridlund & Mårtensson 

(2017, kapitel 10) skriver att etiska överväganden bör komma naturligt inför och under 

genomförandet och anses vara en del i forskningsprocessen.  

Riskerna med denna studie är att tolkning av text kan ske trots att ett manifest förhållningsätt 

tillämpas. Det finns fyra principer för vägledning inom omvårdnadsforskning, 

autonomiprincipen, rättviseprincipen, principen att inte skada samt godhetsprincipen. 

Autonomiprincipen innebär bland annat personers självbestämmande vilket betyder att 

personen har rätt till information (inför och under genomförandet) samt rätt till samtycke. 

Rättviseprincipen betyder att alla ska behandlas lika. Principen att inte skada innebär att 



 

16 

 

forskarna ska möjligaste mån minska risker för skada på personer och godhetsprincipen 

innebär att göra gott (Fridlund & Mårtensson, 2017, kapitel 10), författarna har tagit hänsyn 

till de fyra principerna genom att endast inkludera artiklar med etiska övervägande. Förhåller 

sig forskarna till principerna och får ett godkännande från etiska kommittén kan forskningen 

uppfylla de etiska kriterierna. I denna studie har samtliga inkluderade artiklar blivit godkända 

av etiska kommittéer och har noggrant utförda etiska överväganden.  

 

 

 

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tema, kategorier och underkategorier.  
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Den ständigt närvarande smärtan 

Kvinnorna upplevde olika typer av smärta – fysiskt smärta, smärta i förhållande till relationer 

till familj och vänner. De upplevde bristande förståelse i kontakt med vårdgivare, kollegor 

och arbetsgivare och upplevde en själslig smärta som tog sig i uttryck i en konstant oro och 

känsla av ensamhet. Kvinnorna hade inte tillräckligt med energi på grund av smärta som 

ledde till sömnsvårigheter. Det ledde till att de inte kunde utföra de aktiviteter de önskade.  

Det framkom tolv underkategorier som resulterade i fyra huvudkategorier.  

 

 

Ansträngda relationer 

Sexuella relationer  

Sjukdomen påverkar sexuella relationer negativt eftersom de flesta kvinnorna upplevde svåra 

smärtor både under och efter samlaget samt att de flesta partnerna inte var införstådda i 

sjukdomen. Smärtan under samlaget kunde vara så svår att många grät och kvinnorna beskrev 

att de aldrig hade haft ett smärtfritt sexliv trots att de gärna ville ha det (Hudson, Culley, Law, 

Mitchell, Denny & Raine-Fenning 2016; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez, & Ellwood, 2014; 

Oehmke m.fl., 2009; Seear, 2009; Roomaney & Kagee, 2018). De beskrev smärtan som 

”skarp”, ”fasansfull”, ”försvagande” samt som ett ”huggande” i magen. Kvinnor beskrev 

även att de upplevde en nedsatt sexuell funktion på grund av smärtan och upplevde rädsla 

inför samlag på ett sätt som hindrade dem från att vilja ha samlag med sin partner. Smärta vid 

samlag var ett centralt hinder för partnerskap (Moradi m.fl., 2014; Hudson m.fl., 2016; 

Roomaney & Kagee, 2018; Denny, 2009).  

It was just painful and then it just got to a point where he never used to, 

we just didn’t have sex. We went through a period where we hadn’t had 

sex for 3 years . . . I just felt I wasn’t doing my wifely duties and just being 

abnormal (Hudson m.fl., 2016, p. 725). 

Kvinnorna hade skuldkänslor över att inte kunna ha ett normalt sexliv och beskrev att det var 

vanligt med perioder utan samlag. En kvinna beskrev att en period utan samlag varade under 

tre år. Ett annat hinder för partnerskap var infertiliteten eftersom kvinnorna ständigt var 

oroade över att inte kunna bli gravida och upplevde identitetskris som påverkade relationer 
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negativt (Hudson m.fl., 2016; Moradi m.fl., 2014). Endometrios påverkade planerna på att få 

barn och orsakade upplevelser av inre panik vid tanken på att inte kunna få barn och att inte 

kunna få vara mamma. Kvinnorna kände att det var något hemskt de gick igenom och tanken 

av infertilitet var ständigt återkommande. Infertiliteten var för många komplex och svår och 

skapade en osäkerhet gentemot sina partners. Många led i sin hopplöshet och upplevde stress 

och rädsla över att inte kunna få barn (Roomaney & Kagee, 2018; Denny, 2009; Hudson 

m.fl., 2016; Grundström, Alehagen, Kjølhede, & Berterö, 2018). De flesta partner hotade 

med att lämna kvinnorna på grund av oförmåga att få barn och på grund av onormalt intimt 

förhållande. Kvinnorna kände sig som dåliga partners och kände sig allmänt onormala. 

Infertiliteten påverkade kvinnorna socialt och påverkade även den psykiska hälsan. Detta 

kunde leda till isolering och kunde därmed påverka deras vardagsliv (Hudson m.fl., 2016; 

Roomaney & Kagee, 2018).  

”It’s a horrible thing to go through because obviously everybody wants to 

be a mum in their life and it is hard (Hudson m.fl., 2016, p. 727).” 

 

Familjelivet  

Endometrios skapade en negativ påverkan på familjelivet på grund av att familjerna 

inte hade tillräckliga kunskaper om besvären som kunde uppstå vid endometrios. 

Kvinnorna kände att det påverkade dem så att de inte hade en bra relation till sina 

familjer. Familjerna normaliserade kvinnornas smärta och kvinnorna fick 

upplevelsen av att inte kunna prata öppet med sina nära eftersom de var så 

oförstående till sjukdomen. De kvinnor som hade barn upplevde att de inte kunde 

vara den mamman de ville vara på grund av upplevelser av svåra smärtor. Detta 

påverkade dem så att de inte kunde ta hand om, eller leka med sina barn. Smärtan 

och oförståelsen var kärnan till bristande relationer till familj och barn (Moradi 

m.fl., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Oehmke m.fl., 2009). 

”I’m in pain every day. Sometimes it will be in the morning, sometimes in 

the afternoon, sometimes at night. Sometimes whole day, especially after I 

had my period (Roomaney & Kagee, 2018, p. 909).” 
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Sociala relationer  

Endometrios påverkade kvinnors vardagliga funktioner, självständighet och sociala 

relationer. Smärtan och onormala blödningar hindrade de flesta kvinnorna att träffa vänner 

och familj. Flera kvinnor drog sig tillbaka från sociala aktiviteter på grund av smärtan som 

orsakade frustration och isolation (Hudson m.fl., 2016; Moradi m.fl., 2014; Roomaney & 

Kagee, 2018). Kvinnorna ville kunna planera sitt sociala vardagsliv med sina vänner och 

familj men sjukdomen hindrade dem från det eftersom de aldrig visste hur de skulle må 

(Moradi m.fl., 2014).   

You can’t plan anything. Can you go on holiday? No, you can’t go on 

holiday because I don’t know how I’m going to feel. Can we plan a 

weekend away? No I can’t because I might be on or I might be ovulating 

or I might just be in pain. Simple things like that. Can’t walk anywhere, 

we love walking and things like that . . . all of that came to a complete 

stop (Hudson m.fl., 2016, p. 728). 

Vårdgivare  

Kvinnorna uppgav att smärtan inte togs på allvar inom vården eftersom vården ofta 

normaliserade och omdefinierade smärtan. Kvinnorna kände sig frustrerade när de inte kunde 

hantera smärtan och de blev tvungna att söka akut vård. Många kvinnor uppgav även att 

läkare tidigare hade feldiagnostiserat dem och gjort felbedömningar eftersom kunskap om 

endometrios saknades (Moradi m.fl., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Denny, 2009). 

My doctor did not have a great deal of knowledge in that area. With two 

of my doctors, I had to explain to them what endometriosis is and how to 

treat it. So you can’t exactly go to them and ask for help with my 

treatment (Moradi m.fl., 2014, p. 6).   

Kvinnorna upplevde att läkarna var upptagna med andra patienter istället för att engagera sig 

i deras smärta och tyckte att vården inte visade något intresse för dem samt att de flesta inte 

fick några bra råd (Grundström m.fl., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Ett råd som 

kvinnorna ofta fick var att fullfölja en graviditet för att minska symtomen på smärtan. Ett 

annat råd kvinnor fick från vården var ”ta lite mer Panodil”. Kvinnorna blev frustrerade och 

kände sig missförstådda av råden och upplevde att det fanns brister i vården (Moradi m.fl., 

2014; Denny, 2009; Seear K, 2009).   
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”And then I sought help, but you were almost treated like an idiot when 

you called the healthcare services. Menstrual pain is something all girls 

have. Well, just take some painkillers and it will pass (Grundström m.fl., 

2018, p. 209).” 

Kvinnorna fick ofta smärtstillande mediciner och fick uppmaningen att de acceptera smärtan 

(Grundström, Kjølhede, Berterö, & Alehagen, 2016a; Denny, 2009). De som upplevde 

bristande vård fann ingen annan utväg än att börja självmedicinera och självmedicineringen 

kunde påverkade andra aspekter i livet. Vårdpersonal upplevde att kvinnorna hittat på för att 

få uppmärksamhet. Det gjorde att kvinnorna inte fick den hjälp dem behövde och det 

orsakade ångest och osäkerhet hos kvinnorna (Roomaney & Kagee, 2018; Moradi m.fl., 

2014).  

 

Kollegor 

Många arbetskollegor till kvinnorna som upplevde smärta missförstod dem och trodde att de 

ville undvika arbetsuppgifter. Endometrios skapade humörsvängningar, smärta och trötthet 

som påverkade kvinnorna på arbetsplatserna så att konflikter med kollegor kunde uppstå. 

Arbetsgivarna hade också svårt för att förstå kvinnorna med endometrios. Arbetsgivarna 

ifrågasatte kvinnornas profession och hotade med att sparka dem från arbetet. Kvinnorna 

kände sig kränkta på sin arbetsplats då ingen förstod dem (Moradi m.fl., 2014; Seear, 2009).  

”Work-wise, I’ve had an employer say to me ‘Do you think you’re in the 

right profession? Because you are in pain and being a hairdresser and on 

your feet and stuff, you know, do you think you should be doing this? 

(Seear, 2009, p. 1224).” 

Själslig smärta  

Konstant oro 

Kvinnor med endometrios upplevde en konstant oro över sitt liv. Det kunde vara oro för 

plötsliga smärtor som kunde uppstå, oro över arbete och ekonomiska problem samt ökad 

press. Många var oroliga över att blöda och oroliga över att andra inte trodde på dem, som 

exempelvis vården. Kvinnorna var även oroliga över självmedicineringen och vilka risker den 

kunde innebära. Den konstanta oron påverkade vardagslivet negativt (Moradi m.fl., 2014; 

Seear, 2009; Roomaney & Kagee, 2018; Denny, 2009). Andra upplevelser som kunde uppstå 



 

21 

 

till följd av oron var utmattning, ilska, depression, osäkerhet, svaghet och känsla av 

maktlöshet. Det var även vanligt att uppleva ångest, panik och rädsla (Roomaney & Kagee, 

2018; Hudson m.fl., 2016; Moradi m.fl., 2014).   

 

Ensamhet och isolering  

Kvinnor distanserade sig från sociala aktiviteter på grund av smärtan och det resulterade i att 

de isolerade sig. Kvinnorna upplevde att de inte klarade av att göra saker och att de hade 

förlorat kontrollen över sina liv. De flesta kände sig ensamma och som en börda och 

upplevde låg självkänsla. Många upplevde att de var ensamma i världen med sin sjukdom och 

att ingen förstod eller såg dem (Roomaney & Kagee, 2018; Moradi m.fl., 2014; Seear, 2009; 

Hudson m.fl., 2016; Grundström m.fl., 2018). Vissa kvinnor med konstant smärta tyckte att 

det lönade sig att vara ensam då det ändå inte var någon som förstod dem (Roomaney & 

Kagee, 2018).   

“I don’t tend to socialize and keep to myself because of pain and 

bleeding. As a result, I have missed out on travel, concerts, weekends 

away and school/university events etc (Roomaney & Kagee, 2018).”  

Annorlunda  

Endometrios påverkade kvinnornas psykiska hälsa genom att ha en negativ effekt på 

välmående, livskvaliteten och livssituationen. Kvinnorna upplevde att endometrios var 

pinsamt och de kände sig hjälplösa och utan hopp. Många kvinnor jämförde sig själva med 

andra friska kvinnor och de kunde bli avundsjuka och känna sig mindre kvinnliga. 

Avundsjukan var något som de skämdes för. Kvinnorna kände sig onormala i jämförelse med 

andra friska kvinnor. De flesta kunde bli generade över rikliga blödningar och var rädda för 

att blöda igenom kläderna. En kvinna beskrev att hon var rädd för att ta på sig vita kläder och 

sätta sig på vita soffor. Dessa upplevelser fick kvinnorna att känna sig annorlunda (Hudson 

m.fl., 2016; Moradi m.fl., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Grundström m.fl., 2018; Oehmke 

m.fl., 2009).   

The psychological damage that [this] has caused me is immense. It’s 

horrible... I feel like I’m not even a woman. What’s the point of even 

being a woman? I feel like I’m denied some part of being human. Like for 

example, if someone couldn’t go to the toilet, it’s a basic human act and 

function and I’ve been denied that (Moradi m.fl., 2014, p. 7).  
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Hinder vid utbildning och karriär  

Skolgång 

Skolgången påverkades för kvinnor med endometrios eftersom den svåra smärtan inte var 

hanterbar och koncentrationsförmågan påverkades. Många kvinnor brukade ta ledigt på grund 

av smärtan. Detta ledde till mycket frånvaro från utbildningen och det kunde medföra dåliga 

betyg. Under skollov hade kvinnorna inte chans till att vila upp sig på grund av smärtan. Då 

många upplevde att smärtan inte var hanterbar kunde vissa kvinnor lämna eller skjuta upp 

utbildningarna. Detta hindrade kvinnorna från att kunna utbilda sig (Moradi m.fl., 2014; 

Grundström m.fl., 2016a).  

I was missing a lot of time off school and they thought it’d be a good idea 

to have surgery. I waited about three months for the surgery and then it 

got to the point where it got really, really bad where I had three weeks 

straight off from school (Moradi m.fl., 2014, p. 8). 

 

Arbete 

Endometrios påverkade arbetslivet negativt eftersom kvinnorna upplevde svår smärta som 

bland annat påverkade koncentrationsförmågan och de onormala blödningarna som medförde 

genans. Kvinnorna tog ledigt från sina arbeten och stannade hemma på grund av smärtan. 

Kvinnorna som var kvar på arbetet trots svår smärta använde smärtstillande mediciner och 

det i sin tur hade en negativ påverkan på arbetsplatsen eftersom de inte kunde utföra sina 

arbetsuppgifter (Moradi m.fl., 2014; Oehmke m.fl., 2009; Seear K, 2009; Seear, 2009). 

Kvinnorna hade svårt att arbeta heltid och de var rädda för att förlora sina arbeten på grund 

av hög frånvaro. De upplevde stress och påfrestningar över att arbeta heltid samtidigt som de 

hanterade en kronisk sjukdom. Kvinnor gav upp sina arbeten och vissa förlorade chansen till 

att bli befordrade och göra karriär. Endometrios hindrade kvinnorna från arbete och det 

resulterade i ökad ekonomisk press på grund av minskad hushållsinkomst. Kvinnornas 

ekonomi pressades även på grund av att de fick använda sparade pengar (Hudson m.fl., 2016; 

Moradi m.fl., 2014; Seear K, 2009; Roomaney & Kagee, 2018; Oehmke m.fl., 2009).  

I left my part time job because I was not able to work due to severe 

symptoms and undergoing two surgeries... Having two surgeries within a 

year it’s kind of hard to find a job if you think that that’s going to be 
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ongoing, not many people are going to employ you to have time off 

(Moradi m.fl., 2014, p. 8).  

Bristande energi  

Aktiviteter  

En negativ effekt endometrios hade på kvinnorna var att de hade nedsatt förmåga att klara 

vardagliga sysslor. Kvinnor upplevde att smärtan var svår i samband med menstruationen och 

de beskrev att de hade nedsatt rörelseförmåga och inte kunde ta sig upp från sängen. 

Kvinnorna var ofta sängbundna och de upplevde att smärtan hade begränsat deras liv (Moradi 

m.fl., 2014; Grundström m.fl., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009; Oehmke m.fl., 

2009; Seear K, 2009; Denny, 2009). Livet påverkades även negativt av att kvinnorna 

upplevde hinder vid fysiska aktiviteter, begränsningar i vardagslivet och energibrist till följd 

av smärtan. Upplevelsen av bristande energi orsakade en försämrad förmåga att planera sitt 

vardagsliv. De hade svårt för att ta hand om sig själva samt upplevde oordning i livet. En 

orsak till att kvinnor kunde uppleva bristande energi var att kvinnorna konsumerade mycket 

smärtstillande mediciner. Kvinnorna hade ett behov av att vila under längre perioder på dagen 

och det kunde också hindra kvinnorna från att planera sin vardag (Moradi m.fl., 2014; Denny, 

2009; Hudson m.fl., 2016; Roomaney & Kagee, 2018; Seear K, 2009; Grundström m.fl., 

2018).   

I take painkillers every day and without them I would be lost. The lack of 

energy is another factor, and I never know how I will feel in the morning, 

afternoon, or evening. My life is permanently on hold as I never know 

from one day to another how I will feel (Denny, 2009, p. 991). 

Sömnsvårigheter  

Många kvinnor upplevde att smärtan kunde vara så svår att de fick sömnsvårigheter. 

Kvinnornas främsta problem var att de kämpade med insomningen, ofta låg de i sängen och 

grät för att smärtan var så svår att de inte kunde röra sig. Sömnsvårigheterna ledde till att 

kvinnorna behövde vila på dagarna. Kvinnor upplevde att den konstanta smärtan och 

sömnsvårigheterna resulterade i att deras vardag påverkades negativt (Moradi m.fl., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018).  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med smärta vid 

endometrios. Granheim och Lundman (2017, kapitel 11) menar att det går att kvalitetsgranska 

sin egen studie (trovärdighet) genom att diskutera metoden utifrån fyra de begreppen 

tillförlitlighet, giltighet, delaktighet och överförbarhet. 

 

Tillförlitlighet innebär att noggrant beskriva studiens forskningsprocess då läsaren får en 

inblick av processens alla delar. Det innebär även att ha variationer i studien som exempel 

kan nämnas att hade en åldersgräns tagits fram skulle det kunna innebära att variationer på 

upplevelserna inte varit tillräckligt stor. Sökningen har inkluderat kvinnor med endometrios i 

olika åldrar och därmed fått en stor variation på upplevelser. Kvalitetsgranskningen har 

utförts enligt mallar utifrån vald design, genom detta har endast artiklarna med hög kvalitet 

inkluderats vilket författarna anser öka tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökas även genom 

att läsaren fått exempel på meningsenheter som har tagits ut och kondenserats samt kodats 

samt att meningsenheterna presenteras först på originalspråket.  

Sökningen i studien är bred då två databaser använts samt kompletterats av en manuell 

sökning och trovärdigheten kan därför ökas.  I denna studie har åtta vetenskapliga artiklar 

inkluderats genom systematisk sökning och en via manuell sökning Det låga antalet artiklar 

kan ses som en svaghet men författarna anser att detta inte har påverkat studiens resultat 

eftersom författarna har fått fram tillräckligt med material från framtagna artiklarna. Därmed 

anses sökningen vara tillräcklig bred för denna studie och att de systematiska stegen har 

utförts i överenstämmelse med studiens valda metodbeskrivning. 

 

Giltighet innebär att studera det som är avsett att studera samt materialets stabilitet över tid 

(Graneheim & Lundman, 2017, Kapitel 11). Denna studie anses vara giltig eftersom det som 

är avsett att studera har studerats genom att författarna alltid haft syftet framför sig och 

därmed inte tappat fokus från studiens syfte. Artiklarna i denna studie är inte mer än tio år 

gamla vilket anses vara en styrka för att få fram relevant forskning och för att få den mest nya 

och evidensbaserade informationen. Kvinnornas symtom var liknande oavsett vilket land som 

studien hade utförts i.  
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Översättning från engelska till svenska har utförts genom att använda Google translate, egna 

kunskaper och lexikon. Enligt Willman m. fl., (2016) kan fel tolkning av meningsenheter ske 

och påverka resultatet. Dock har giltigheten i denna studie beaktats genom att 

meningsenheterna har presenterats först på engelska och författarna har förhållit sig 

manifesta, vilket innebär att korrekt tolkning av engelska till svenska har utförts utan egna 

värderingar och åsikter. Visserligen utesluter det inte feltolkning men detta har kompenserats 

genom att meningsenheter tillsammans tagits ut för att minska risken för bortfall av data och 

tolkats då Graneheim & Lundman (2017, kapitel 11) menar att det bör vara fler än en som 

genomför datainsamlingen och tolkning.   

 

Graneheim & Lundman (2017, kapitel 11) beskriver delaktighet som hur forskaren har 

förhållit sig i sitt arbete och att det bör finnas redogörelser över förförståelsen. Forskaren 

behöver distansera sig från insamlade data för att kunna upptäcka mönster. I denna studie har 

författarna distanserat sig från artiklarna genom att vara manifesta och ha en helhetssyn och 

har därmed kunnat hitta mönster. Författarna hade en viss förförståelse över att endometrios 

är något som påverkar kvinnors liv negativt vilket har bekräftats under studiens gång. Men 

detta anses inte ha påverkat studiens resultat eftersom författarna inte hade förståelse för på 

vilket sätt och i vilken grad kvinnornas liv kunde påverkas. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultat kan överföras till andra grupper och det 

är författarna som skriver förslag på överförbarheten men det är läsaren som avgör om det är 

överförbart eller inte (Graneheim & Lundman, 2017, Kapitel 11). För att övertyga läsaren bör 

det finnas en noggrann beskrivning av studiens innehåll, vilket anses finnas. Överförbarheten 

kan ökas genom att författarna inkluderade diagnostiserade kvinnor i denna studie från olika 

länder. Rosén (2017, kapitel 24) menar att vid ett examensarbete bör författarna avgränsa sig 

till en typ av artiklar. Därför har valet gjorts att avgränsa oss till kvalitativa artiklar gjorts 

eftersom det svarar bäst på syftet. Den valda metoden anses vara lämplig eftersom studiens 

syfte var att beskriva kvinnornas upplevelser vid endometrios och inte hur många som har 

endometrios vilket går att genomföra med en kvantitativ metod.  
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Resultatdiskussion  

Syftet i denna studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva av smärta med 

endometrios och på så vis skapa en bättre förståelse hos sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal.  

Denna studien visar att smärta var något som samtliga kvinnor med endometrios i denna 

studien upplevde. Smärtan var ständigt närvarande och tog över kvinnornas liv vilket var det 

centrala fyndet i studien. I en annan studie beskrivs smärta som något som påverkar alla 

aspekter på livet och att smärtan bör tas på allvar inom vården (Ferreira, Bessa, Drezett, & de 

Abreu, 2016) vilket bekräftar det centrala fyndet i denna studie. Dock visar Bergh (2014, 

kapitel 14) att det är svårt för vårdpersonal att identifiera långvariga smärtor vilket kan vara 

en faktor till att kvinnorna inte tas på allvar inom vården och samhället. Däremot beskrivs det 

att akuta smärtor uttrycks kroppsligt och är möjlig att identifiera genom blodtryckskontroller 

eller pulskontroller. Därför bör vården ha mer allmänna kunskaper om smärtor för att kunna 

identifiera akuta smärtor och med ökad kunskap blir det även möjligt att identifiera 

långvariga smärtor med hjälp av olika bedömningsformulär av den psykiska hälsan, 

exempelvis med Mini internationell neuropsykiatrisk intervju (M.I.N.I).  

I resultat framkom det att smärta tog över och påverkade kvinnornas liv inom alla områden. 

Det framkom fyra huvudrubriker i resultatet Ansträngda relationer, Själslig smärta, hinder 

vid utbildning och karriär samt bristande energi.  

Under huvudrubriken själslig smärta framkommer att smärtan påverkar den psykiska hälsan. 

Detta bekräftar även forskning där de beskriver att kvinnorna med endometrios kan leda till 

depression och ångest (Chen m.fl., 2016). Alltså påverkar smärtan inte bara det fysiska men 

även det psykiska.  

Smärta för kvinnor med endometrios gör att kvinnor får en sämre livskvalitet som försämras 

ytterligare när samhället har en begränsad förståelse. Eftersom smärta är en så stor del av 

sjukdomen anser författarna att kunskapen bör öka inom vården och i samhället för att 

kvinnornas livskvalitet ska kunna förbättras.  

 

Socialstyrelsen (2018) visar att vårdgivare bör ta smärtan på allvar och betonar vikten av att 

kunna särskilja vanliga menstruationssmärtor från svåra smärtor vid endometrios. Dock 

framkom det i resultatet att vårdgivare, trots socialstyrelsens riktlinjer, inte tog kvinnornas 

smärta på allvar och därmed inte följt de givna riktlinjerna för endometrios. Det framstår som 

att det fortfarande saknas kunskap inom vården om hur vårdgivare bör agera gentemot 
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kvinnor som upplever smärtor vid endometrios. I en annan studie utförd i Sverige beskrivs 

det att vårdpersonal bör agera mer stödjande och mer förstående gentemot kvinnor med 

endometrios (Lövkvist m.fl., 2016). Eriksson (2015) betonar att onödigt lidande kan vara 

subjektiva känslor, så som smärta är, och betonar att vårdpersonal bör eliminera det onödiga 

lidandet.  

 

Socialstyrelsens riktlinjer publicerades så sent som 2018 och författarna anser att vårdgivare 

inte verkat tagit del av informationen. Detta innebär att vårdgivare, trots socialstyrelsens 

riktlinjer (2018), har låg kunskap om endometrios.  

Många kvinnor ofta söker akut vård för svåra smärtor med eftersom vården brister på 

uppföljningar och individuella vårdplaner (Lövkvist m.fl., 2016) innebär det en högre kostnad 

för hälso- och sjukvården. Det kan även orsaka sjukskrivningar som också blir en extra 

kostnad för samhället vilket i stället bidrar till hinder för arbete eller skolgång för kvinnorna 

(Socialstyrelsen, 2018). Onödiga sjukskrivningar som ger konsekvenser för kvinnornas 

arbetsliv leder till att kvinnorna upplever oro för sin ekonomi. Genom att arbeta i team med 

andra professioner inom vården kan extra kostnader minskas och kvaliteten och kontinuiteten 

för kvinnorna öka (Berlin, 2013, kapitel 8). Kvinnorna upplever att de är ensamma i denna 

situation eftersom ingen har förståelse för dem.  

Eriksson (2015) framhåller att vårdgivare bör ha goda relationer till patienter och kunna 

förstå deras enskilda lidande. Dock framkommer det i resultatet att vården brister i att ta 

kvinnornas smärta på allvar och därmed brister i att lindra kvinnornas lidande. Om vårdgivare 

förhåller sig till den Caritativa omvårdnadsteorin blir det möjligt att lindra smärta och därmed 

minska det onödiga lidandet. Om vårdgivare erbjuder god vård kan vården förebygga akuta 

besök och sjukskrivningar och därmed förebygga extra kostnader för samhället och för hälso- 

och sjukvården samt lindra kvinnornas lidande.  

Socialstyrelsen (2018) beskriver att det kan vara svårt att bli gravid vid endometrios och 

svårigheterna bekräftas av annan forskning Ferreira m.fl., (2016) & Fritzer m.fl., (2013). I 

föreliggande studie framkom det att vårdgivare har givit rådet till kvinnorna att fullfölja en 

graviditet för att minimera smärtan eller för att bota sjukdomen. Den här studiens visar att 

kvinnor upplever svåra smärtor vid samlag och rådet kan av den anledningen vara 

motsägelsefullt. Att lindra smärta med en graviditet ansågs vara frustrerande och infertilitet 

var något som påverkade kvinnorna dagligen vilket också framkom i resultatet. Infertilitet var 

ett känsligt ämne och råden de fick ansågs inte vara godtagliga. Författarna har sökt efter 
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information huruvida påståendet att bli gravid kan lindra symtomen på smärta stämmer men 

vid sökningen framkom inga vetenskapliga artiklar som stödjer det. Däremot hittades 

information om detta på endometriosföreningens (2018) hemsida.  

Författarna har ringt endometriosföreningen för mer information men material från dem har 

inte kommit oss till del. Eftersom information inte kommit fram från endometriosföreningen 

har författarna kontaktat professorn/specialistläkare och forskaren M. Olovsson (personlig 

kommunikation 20 maj 2019). Enligt Olovsson går det inte konstatera att informationen om 

graviditet skall skydda kvinnor från smärta stämmer då vetenskaplig forskning kring det 

saknas. Olovsson påpekade att flera kvinnor med endometrios upplevde att de hade blivit 

smärtfria under graviditet men dock inte alla, därför bör vårdpersonal inte ge rådet eftersom 

evidens saknas och därmed är det inte säkert att kvinnorna blir smärtfria. Sjuksköterskor bör 

arbeta evidensbaserat Willman (2013, kapitel 10) och ständigt uppdatera med ny information 

för att kunna ge goda råd och följa de nationella riktlinjerna för endometrios. Eftersom 

evidens saknas om att en graviditet kan minska symtom är det olämpligt att råda kvinnorna 

till detta. Inte nog med att de upplever smärta under och efter samlag, vilket annan forskning 

bekräftar, utan de har även svårt för att bli gravida (Socialstyrelsen, 2018) och bör därför inte 

få dessa råd. Detta kan skapa en större förståelse för kvinnorna då de inte får korrekt 

information, inte blir trodda på och att de blir isolerade och känner sig ensamma i sin smärta. 

Oförståelse för smärta leder till att kvinnor mår både psykiskt och fysiskt dåligt. Det skapar 

oro och onödigt lidande.  

Kliniska implikationer  

Resultatet kan implementeras i sjuksköterskans profession och på så sätt kan sjuksköterskor 

erbjuda god vård till kvinnor med endometrios för att kunna lindra deras smärta och lidande. 

Sjuksköterskor med kunskap om endometrios behövs inom vården då de kan ge råd, finnas 

som stöd och ha en viktig roll i teamarbetet. Därför bör det finnas mer tillgänglig 

evidensbaserad kunskap om endometrios inom vården och samhället vilket det bör forskas 

mer om. Det bör även finnas mer evidens om smärtor vid endometrios och därför behövs det 

mer forskning för att öka kunskapen och förståelsen för kvinnor med endometrios. I dagsläget 

saknas även evidens om huruvida graviditet kan minska smärtor vid endometrios. Trots det 

får kvinnor råd om att fullfölja en graviditet för att lindra sjukdomen. Därför anser författarna 

att det är även väsentligt att forska om det stämmer eller inte.   
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Sammanfattning  

Endometrios är en dold sjukdom och som tyvärr är mindre känd. Kvinnor med endometrios 

lever med en ständigt närvarande smärta som påverkar alla aspekter av deras liv. Kunskapen 

om endometrios inom vården brister trots att riktlinjer tagits fram och detta orsakar onödigt 

lidande hos kvinnor med endometrios. Om personal i vården har bättre kunskap och arbetar i 

team kan det leda till att kvinnorna får god vård och att smärtan lindras. Vid bättre kunskaper 

blir det möjligt att minska smärta, oro och ensamhet hos drabbade kvinnor och därmed går 

det att eliminera eller åtminstone minska onödigt lidande. Genom en större förståelse för 

kvinnor med endometrios i samhället och inom sjukvården kan förebygga att kvinnorna 

känner sig isolerade och ensamma i sin sjukdom. Genom att ha förståelse för akuta respektive 

långvariga smärtor samt att ha kontinuitet i kontakten med vården är det möjligt att 

kvinnornas smärta kan förebyggas och lindras. På så sätt kan sjukskrivningar minska och 

därmed blir det möjligt att minska oro för ekonomi, depression, trötthet, ensamhet, isolering 

och andra själsliga smärtor.  

Självständighet  

I denna studie har båda författarna varit lika delaktiga. Allting har genomförts tillsammans 

och båda har bidragit med lika mycket. Allting har diskuterats tillsammans och skrivits 

tillsammans.  
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inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.  

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I A. Höglund- 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Bilaga 1: Tabell på sökningar genomförda på Cinahl och PubMed 

 

Databas 

 

 

 

Nr Sökord Antal träffar Antal 

lästa 

Titel  

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Artikeln

ummer 

inkludera

de i 

studien. 

CINAHL 

2019-04-29 

       

 S1 Endometriosis 5,243 0 0 0 0 

 S2 * Endometriosis 3,140 0 0 0 0 

 S3 Life experiences 27,763 0 0 0 0 

 S4 *Life 

experiences 

10,981 0 0 0 0 

 S5 Life experience 27,763 0 0 0 0 

 S6 *Life 

experience 

10,981 0 0 0 0 

 S7 Experience 288,285 0 0 0 0 

 S8 *Experience 203,585 0 0 0 0 

 S9 Experiences 288,285 0 0 0 0 

 S10 *Experiences 117,151 0 0 0 0 

 S11 Patient 

Experience 

31,975 0 0 0 0 

 S12 *Patient 

Experience 

3,216 0 0 0 0 

OR S13 S1 OR S2 5,243 0 0 0 0 

 S14 S3,S4,S5,S6,S7,

S8,S9,S10,S11,

S12 

288,285 0 0 0 0 

AND S15 S13 AND S14 66 9 0 0  0 

NOT  S13 AND S14 

NOT 

SURGERY 

26  26 26 15 3 (3)  

PUBMED  

2019-04-29 

       

 #1 

(#1) 

Endometriosis 26384 0 0 0 0 

 #2 

(#3) 

*Endometriosis 20704 0 0 0 0 

 #3 

(4) 

Life experiences 54795 0 0 0 0 
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* - Headings  

* - MeSH sökning  

 
 

  

 #4 

(10) 

*Life change 

events 

22139 0 0 0 0 

 #5 

(8) 

Life experience 93,600 0 0 0 0 

 #6 

(13) 

*Quality of life 175078 0 0 0 0 

 #7 

(14) 

Experience 60,8722 0 0 0 0 

 #8 

(16) 

*Experience 

 

0 0 0 0 0 

 #9 

(17) 

Experiences 180,014 0 0 0 0 

 #10 

(19) 

*Life 

 

183,969 0 0 0 0 

 #11 

(21) 

Patient 

experience 

323,782 0 0 0 0 

 #12 *Patient 

experience 

0 0 0 0 0 

OR #13 

(23) 

#1 OR #2 26,384 0 0 0 0 

 #14 #3,#4,#5,#6,#7,

#9,#10#11 

932,845 0 0 0 0 

AND #15 #13 AND #14 326 12 0 0 0 

NOT #16 #15 NOT  

SURGERY 

169 

 

56 23 14 5 (2) 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 

Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 

(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 

Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  

Karaktäristika för 

informant 

 

Ålder …………………………………………….. 

Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna Kvinnor  

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 

Urval  

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 

Metod för    

- urvalsförfarande tydligt 

beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 

beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt och 

begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 

tillämpligt) 
Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet  

-Redovisas resultatet klart 

och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 

förhållande till en teoretisk 

referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 

Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)  

Totalpoäng:…………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                                        Medel                    Låg 

 

Kommentar till bedömning 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

Bilaga 3: Tabell på de inkluderade artiklarna  
 
Författare-

år-land 

Tidskrift, 

titel 

Metod Urval Kvalitet 

1.(Moradi, 

Parker, 

Sneddon, 

Lopez, & 

Ellwood, 

2014), 

Australia 

Impact of 

endometrio

sis on 

women’s 

lives: a 

qualitative 

study. 

En 

kvalitativ 

studie 

baserad på 

intervjuer.  

35 

australiensisk

a kvinnor 

med 

endometrios 

intervjuades  

. 

 

Hög – 

100% 

2.(Denny, 

2009), 

United 

Kingdom 

“I Never 

Know 

From One 

Day to 

Another 

How I Will 

Feel”: Pain 

and 

Uncertaint

y in 

Women 

With 

Endometri

osis  

 

En 

kvalitativ 

intervju 

studie.   

30 kvinnor 

intervjuades. 

Hög – 

87% 

 

3.(Hudson 

m.fl., 

2016), UK 

We needed 

to change 

the mission 

statement 

of the 

marriage’: 

biographic

al 

disruptions

, appraisals 

and 

revisions 

among 

couples 

living with 

En 

kvalitativ 

interjvu 

studie  

22 par 

intervjuades  

Hög – 

90% 



 

37 

 

endometrio

sis  

 

4.(Seear, 

2009), 

Australia 

 

The 

etiquette of 

endometrio

sis: 

Stigmatisat

ion, 

menstrual 

concealme

nt and the 

diagnostic 

delay  

 

En 

kvalitativ 

studie – 

intervjustud

ie.  

20 kvinnor 

med 

endometrios 

intervjuades.     

Hög – 

92% 

5.(Seear K, 

2009a) , 

Australia 

Nobody 

really 

knows 

what it is 

or how to 

treat it’: 

Why 

women 

with 

endometrio

sis do not 

comply 

with 

healthcare 

advice  

 

Kvalitativ 

studie - 

intervjustud

ie 

20 kvinnor 

intervjuades  

Hög – 

85% 

6.(Grundstr

öm, 

Alehagen, 

Kjølhede, 

& Berterö, 

2018), 

sweden 

The 

double-

edged 

experience 

of 

healthcare 

encounters 

among 

women 

with 

endometrio

sis: A 

qualitative 

study 
 

En 

kvalitativ 

studie 

baserad på 

intervjuar.   

9 kvinnor 

mellan  23-55 

år 

intervjuades.  

Hög – 

80% 
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7.(Oehmke 

m.fl., 

2009), 

Germany 

Impact of 

endometrio

sis on 

quality of 

life: A 

pilot study 

En 

kvalitativ 

studie.  
 

I denna 

studie 

undersöktes 

65 kvinnror 

mellan 18-60 

årsålder 

Hög – 

94% 

8. 

(Roomaney 

& Kagee, 

2018), 

south africa 

Salient 

aspects of 

quality of 

life among 

women 

diagnosed 

with 

endometrio

sis: A 

qualitative 

study. 

 

Semistruktu

rerad  

forskning   

25 deltagare. Hög –  

87% 

 

9. 

(Grundströ

m, 

Kjølhede, 

Berterö, & 

Alehagen, 

2016b), 

Sweden 

“A 

challenge” 

– 

healthcare 

professiona

ls’ 

experience

s when 

meeting 

women 

with 

symptoms 

that might 

indicate 

endometrio

sis  

 

En 

kvalitativ – 

intervjustud

ie.   

25 

vårdpersonal 

bliv 

intervjuade.   

Hög –  

80% 
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Bilaga 4: Tabell över meningsenheter  

 

Meningsenhet Översättning  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori 

They did not 

believe the 

women and 

thought that 

they were only 

making up 

stories just to 

get attention.  

 

De trodde 

inte på 

kvinnorna 

och de trodde 

att dem bara 

hittade på  

historier för 

att få 

uppmärksam

het. 

 

 

De tror att 

kvinnor hittar 

på för att få 

uppmärksam

het. 

Vården 

tror att 

kvinnorn

a hittar 

på  

Vårdgivare Ansträngda 

relationer  

 

Whilst some 

had to give up 

their favorite 

job, or lost the 

chance of 

promotion 

 

Medan vissa 

kvinnor var 

tvungna till 

att ge upp 

deras favorit 

arbeten, eller 

förlorade 

chansen att 

befordras.   

 

Gav upp 

favorit 

arbeten och 

förlorade 

chans till 

befordring 

Förstörd 

karriärliv  

Arbete  Hinder  i 

utbildning 

och karriär  

 

It does have 

that feeling 

like, I’m not 

normal at 

times. 

 

Det har den 

känslan av 

att, jag inte är 

normal 

ibland.  

 

Känslor av 

att inte vara 

normal. 

Onormal  Annorlunda  Själslig 

smärta  

Not able to do 

simple daily 

activities.  

Inte vara 

kapabel till 

att utföra 

enkla 

vardagliga 

aktiviteter.  

Inte kunna 

utföra enkla 

aktiviteter.  

Inte klara 

av 

aktivitete

r.  

Aktiviteter Bristande 

energi 

 

 


