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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Endometrios är en kronisk sjukdom som bland annat kan ge smärta i buken och 
som kan komma i skov eller vara konstant. Var tionde kvinna i fertil ålder diagnostiseras med 
endometrios. Endometrios anses inte vara någon prioriterad sjukdom inom sjukvården, trots 
den höga emotionella och fysiska påverkan den kan ha på kvinnan. Syftet med studien var att 
undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metoden som användes var en 
kvalitativ litteraturstudie med kvalitetsgranskning och sammanställning av åtta vetenskapliga 
artiklar som analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade tre huvudkategorier vilka 
var: livet styrs av sjukdomen, negativa upplevelser och positiva upplevelser. Ur dessa 
kategorier framkom tre underkategorier: brist på förtroende, upplevelser av smärta och 
livsstilsförändringar. Det visade sig att kvinnorna upplevde stor misstro för sjukvården. 
Vidare så hade en del kvinnor en positiv syn på livet trots sin sjukdom och en del hade 
förhoppningar om att bli bättre efter en operation. Flertalet av kvinnorna ändrade även sin 
livsstil. Slutsatser som kom fram var att leva med en kronisk sjukdom som endometrios var 
en individuell upplevelse för varje kvinna. Många av kvinnorna upplevde sig styrda av sin 
sjukdom och den påverkade hela deras vardag. De flesta av kvinnorna upplevde att de hade 
bra stöd från vänner och familj. 

 

Nyckelord: Endometrios, upplevelser, smärta, livsstil, kvinnor.  
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INLEDNING 
Endometrios kallas ibland den dolda kvinnosjukdomen, det är ingen sjukdom som det talas 
öppet om trots att var tionde kvinna i fertil ålder diagnostiseras med endometrios och det är 
en av de främsta orsakerna till infertilitet hos kvinnor över 25 år (Cox, Hendersen, Wood & 
Chagliarini, 2003b; Lemaire, 2004). Sjukdomen är vanligare än vad som framkommer inom 
sjukvården och eftersom kvinnornas smärta ofta förväxlas med svåra menstruationssmärtor 
kan det ta flera år innan kvinnor får rätt diagnos (Lemaire, 2004). Endometrios anses inte 
vara någon prioriterad sjukdom, trots den emotionella och fysiska påverkan en kronisk 
sjukdom, som endometrios, kan orsaka (Cox et al., 2003b). Första mötet för kvinnan inom 
vården är oftast med sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan samtala med kvinnan om känsliga 
frågor, därför kunna vara ett stöd för kvinnorna genom att lyssna på dem och ta deras symtom 
på allvar för att förhindra negativa upplevelser av sjukvården (Denny & Mann, 2007). 

BAKGRUND 

Endometrios 
Bergqvist et al. (2008) beskriver endometrios som en benign inflammatorisk sjukdom vilket 
innebär att livmoderns slemhinna inte bara finns i utan även utanför livmodern, oftast brukar 
den förkomma i nedre delen av buken. Enligt Denny och Mann (2007) skiljer sig normal 
menstruation då livmoderslemhinnan stöts ut genom livmodertappen och slidan och vid 
endometrios genom att livmoderslemhinnan då tar sig ut i buken via äggledarna och 
äggstockarna vilket resulterar i svåra buksmärtor (Denny & Mann, 2007). Det finns ingen 
direkt förklaring till varför sjukdomen uppstår men miljöfaktorer och gener kan påverka den 
bakomliggande orsaken (Bergqvist et al., 2008). Symptomen vid endometrios kan vara svåra 
smärtor i magen vid menstruation, smärta vid vattenkastning/tarmtömning, smärtor vid 
samlag, mensrubbningar, trötthet och energilöshet. Alla dessa symptom kan ge kvinnorna 
problem som inte är synliga för omgivningen utan det är hennes egna upplevelser av sin 
sjukdom. Det finns inget bot för sjukdomen utan den går endast att lindra. Behandlingen är 
inriktad på att lindra besvären genom: operation, smärtstillande medel eller 
hormonbehandlingar till exempel kombinerade p-piller (Bergqvist et al., 2008). 

Att leva med endometrios 
Endometrios är en kronisk sjukdom som pågår så länge kvinnan är fertil (Bergqvist et al., 
2008). Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att kronisk sjukdom innebär att den 
är långvarig, ofta permanent och fortskridande. De beskriver vidare att leva med en kronisk 
sjukdom är ett liv som kan förändras på ett dramatiskt sätt med livsstilsförändringar som 
följd. Livsstilsförändringar kan exempelvis innebära obehagliga upplevelser, stress, kroppslig 
förändring, minskade sociala kontakter, begränsad aktivitet och många kan även känna en 
känsla av att vara en belastning för andra. Den kroniska sjukdomen skapar ett hot inte bara 
mot kroppen utan också mot ens verkliga jag (Öhman et al., 2003). 

Kaatz et al. (2010) beskriver att det kan kännas tungt att ha en sjukdom som endometrios med 
alla symptom och komplikationer den kan ge. Det kan uppkomma tankar och ilska av att ha 
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fått denna sjukdom, men det är viktigt att inte behålla sina tankar för sig själv utan att prata 
om dem (Kaatz et al., 2010). Det är inte lätt för omgivningen att förstå smärtan och 
biverkningar som sjukdomen kan ge, eftersom den kan upplevas värre än vanlig mensvärk 
och därför kan det påverka kvinnornas liv (Denny & Mann, 2007). Sjukdomen kan leda till 
infertilitet och svårighet att bli gravid på grund av sammanväxningar, defekt ägglossning, 
nedsatt äggledar- eller livmoderfunktion (Bergqvist et al., 2008).  

Upplevelser 
Upplevelser definieras enligt Eriksson (2003) som något som är unikt för varje människa och 
det är hennes egna erfarenheter. Eriksson menar även att en upplevelse är individuell och 
tolkas av människor på olika sätt, den är personlig och kan bara beskrivas av den som 
upplever den beroende på tidigare erfarenheter och upplevelser av en svår sjukdom. En 
upplevelse av en enskild individ kan aldrig förstås helt av en annan människa. Grunden är hur 
stor självmedvetenhet en människa har för vad hon kommer att uppleva och det är av vikt att 
kunna förstå och respektera detta (Eriksson, 2003). Kvinnor som befinner sig i en svår 
situation kan därför behöva stöd och acceptans för sina upplevelser. Upplevelser av kroniska 
sjukdomar såsom endometrios kan ge en förändring i kvinnornas livsvärld. 

 Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är livsvärlden den levda 
världen och den dagliga tillvaron. Dahlberg et al. (2003) anser att genom livsvärlden betonas 
våra upplevelser och erfarenheter och människan lever i och genom sin kropp och kroppen är 
en del av livet. Genom de fem sinnen upplevs livsvärlden och det är genom den människan 
söker ett livsinnehåll och mening och det innebär att varje förändring i kroppen medför en 
omställning av livsvärlden (Dahlberg et al., 2003). En sådan omställning blir begriplig när en 
människa drabbas av en kronisk sjukdom, en svår skada eller annat lidande som till exempel 
ångest, ängslan och rädsla (Dahlberg et al., 2003). Sjukdomen endometrios kan innebära att 
kvinnans livsvärld blir förändrad eftersom sjukdomen medför smärta och obehag både 
psykiskt och fysiskt och därmed påverkar livet (Denny & Mann, 2007). Dahlberg et al. 
(2003) menar vidare att upplevelsen av livsvärlden och att kunna känna sig som en hel 
människa innebär att känna respekt för sitt eget liv och för sig själv som kvinna. Men för att 
denna respekt och ansvarstagande ska vara möjligt måste kvinnan kunna hantera sitt lidande. 
För att kunna behandla ett lidande gäller det att först och främst bekräfta att den finns, vad 
den är, samt vad den orsakas av. Känslan av välbefinnande har att göra med personens inre 
upplevelse och är därför unik och personlig (Dahlberg et al., 2003). Välbefinnande kan 
upplevas trots sjukdom eftersom varje människas definition på välbefinnande är individuell 
och mycket handlar om vad människan har varit med om (Bergqvist et al., 2008; Dahlberg et 
al., 2003). Det är därför viktigt att få en djupare förståelse för hur kroniskt sjuka människor 
upplever sin sjukdom (Öhman et al., 2003). Eftersom sjuksköterskan oftast är den som möter 
kvinnan först när hon söker hjälp är det viktigt att förstå fenomenet upplevelse av att leva 
med en dold och kronisk sjukdom, för att kunna bemöta dessa kvinnor på ett professionellt 
sätt.  

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
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METOD 
För att försöka förstå kvinnors upplevelser valdes en strukturerad litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Kvalitativ metod betyder att skapa en djupare förståelse av bakomliggande 
orsaker eller den händelse som studeras och innebär att förstå och tolka människans 
erfarenheter och tankar (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Forsberg och 
Wengström (2008) menar även att en kvalitativ ansats är något som inriktar sig på att tolka 
och skapa mening och förståelse i människans personliga upplevelse av omgivningen. 
Studien har baserats på primärkällor av publicerade vetenskapliga artiklar. 

Urval 
De databaser som användes i studien var Cinahl, Medline och Academic Search Elite. I dessa 
databaser finns det tillgång till publicerade vårdvetenskapliga artiklar. I Cinahl användes 
Cinahl Headings som sökord, i Medline användes MeSH-termer och i Academic Search Elite, 
Subject terms. De sökord som användes var Endometriosis, Life Experience, Women's 
Health, Quality of Life, Pain, Pelvic pain, Chronic pain, Patient attitudes, Uncertainty. 
Sökorden söktes var för sig och kombinerades sedan enligt den Booleska sökoperationen 
AND som innebar att sökningen blev mer fokuserad på ett begränsat område (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2011).  Sökningarna inleddes med ett fåtal sökord för att sedan utökas 
eftersom artiklarna gav förslag på andra sökord än de som hade valts från början och där 
sökorden dessutom stämde överens med syftet (se bilaga 1). Manuella sökningar gjordes men 
de resulterade inte i några relevanta artiklar utöver de redan insamlade. Inklussionskriterier 
var artiklar som handlade om kvinnor i fertil ålder och artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter mellan 2002 och 2012, de skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed och 
research article.  Artiklarna skulle innefatta valda sökord och behandla sjukdomen 
endometrios och hur den påverkade de drabbade kvinnornas upplevelser av att leva med den. 
De artiklar som exkluderades var review article och de med medicinskt/kirurgisk inriktning. 
Sökningarna resulterade i ett antal artiklar och dessa artiklars sammanfattning lästes igenom 
för att kunna bedöma om de svarade på syftet och genomläsningen resulterade i tolv artiklar 
som därefter kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsbedömning 
För att granska och kvalitetsbedöma artiklarna användes riktlinjer från Willmans et al. (2011)  
protokoll (bilaga 2) med två undantag, där två riktlinjer plockades bort: Råder analysmättnad 
och Genereras ny teori. Först lästes artiklarnas sammanfattningar igenom ett par gånger för 
att kritiskt kunna kvalitetsbedöma dess överförbarhet till klinisk vardag och kontext 
(Willmans et al., 2011). Frågorna på protokollet räknades samman och det var totalt 15 
frågor. En fråga bestod av antal/ålder/man/kvinna och om samtliga av dessa redovisades, gav 
detta två poäng, om endast en eller två kriterier kunde besvaras gav detta en poäng och om 
inga kunde besvaras gav det noll poäng, sammanlagda poängen kunde bli max 14. Därefter 
räknades poängen ihop och delades med maxpoängen och detta gav en procentuell kvalitet på 
artiklarna där 80-100 procent bedömdes som hög kvalitet, 70-80 procent som medel och 
artiklar med 70 procent och därunder uteslöts ur studien. Efter närmare granskning av 
artiklarna exkluderades fem artiklar dels på grund av kvalitén men även för att artiklarna inte 
svarade på studiens syfte. En artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats plockades 
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tillbaka efter vidare granskning och för att få mer material till studien. Artikeln hade väl 
avgränsad analys där endast det kvalitativa analyserade resultatet togs med i undersökningen.  

Eftersom det var så begränsat antal artiklar om ämnet så valdes tre artiklar av samma 
författare och två andra artiklar av en annan författare till resultatet. En av författarna hade 
skrivit tre artiklar själv och den andra författaren hade skrivit en själv och den andra av 
artiklarna tillsammans med en annan författare. Slutligen valdes åtta artiklar ut till resultatet 
och dessa redovisas i en tabell, innehållande författare/årtal/land, syfte, metod/deltagare, 
resultat och kvalitet (bilaga 3). Avsikten var att bara ha med artiklar med etiskt resonemang, 
men det blev ett undantag då en artikel utan etiskt resonemang passade in i vårt syfte och 
inklusionskriterier. De andra sju artiklarna hade ett utförligt etiskt resonemang där deltagarna 
som var med i studierna fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
deras skyldigheter och rättigheter. 

Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs (2004) analys valdes eftersom 
den överensstämde med den tänkta studien och eftersom den kvalitativa innehållsanalysen 
lägger stort fokus på tolkning av texter (Forsberg & Wengström, 2008). Studiens 
analysmetod genomfördes genom att först läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en 
större förståelse av innehållet i artiklarna. Därför valdes meningar eller fraser ut som var 
relevanta för studiens syfte, de så kallade meningsbärande enheterna. Även detta moment 
gjordes oberoende av varandra för att inte gå miste om något.  De meningsbärande enheterna 
jämfördes och diskuterades för att sedan kondenserades i syfte att förkorta ner text och ändå 
behålla innehållet samt göra texten mer lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna 
kodades och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i artiklarna, 
där kategorierna utgör det manifesta innehållet i texten. Till sist resulterade en del av 
kategorierna även i att formulera underkategorier (bilaga 4). 

RESULTAT 
Innehållsanalysens genomförande medförde tre huvudkategorier och tre underkategorier. 
Huvudkategorierna som framkom var: livet styrs av sjukdomen, negativa upplevelser och 
positiva upplevelser, följt av tre underkategorier som var brist på förtroende, upplevelser av 
smärta och livsstilsförändringar. I figuren nedan presenteras varje kategori och underkategori. 
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Figur 1. Kategorier med underkategorier 

Livet styrs av sjukdomen 
Det framkom att kvinnorna upplevde att endometrios påverkade många aspekter av det 
dagliga livet där smärta och trötthet tog stor plats (Denny, 2009; Gilmour, 2005; Gilmour, 
Huntington, & Wilson, 2008). Kvinnorna upplevde att sjukdomen var olika från person till 
person (Gilmour et al., 2008) och upplevde att sjukdomen styrde deras liv på grund av deras 
smärta (Markovic et al., 2008) och en del kvinnor upplevde sig begränsade utav sjukdomen 
(Denny, 2009).  Kvinnorna fick höra att smärtan som de hade vid menstruation var en del av 
att vara kvinna (Denny, 2009). Andra faktorer som påverkade kvinnornas liv var känslan av 
energilöshet (Denny, 2009; Seear, 2009c) och att aldrig veta hur de kan planera sin tillvaro, 
upplevdes betungande för kvinnorna. Mycket tid gick åt till att kvinnorna försökte hantera sin 
hälsa, (Markovic et al., 2008; Seear, 2009c) en av kvinnorna beskrev: 

“My health seems to take up fifty per cent of my waking hours, making sure that I do 
everything right/…/” (Seear, 2009c, 201). 

En annan aspekt som upplevdes påverka livet var att sjukdomen ofta medförde 
sjukskrivningar eller oförmågan att utföra sitt arbete (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini 
& Ski, 2003a; Denny, 2004a; Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008). 

 “It’s a hard illness because you don’t die of it and therefore it is given a secondary 
importance.” (Denny, 2009, 990). 

Kvinnorna upplevde det svårt att leva ett normalt liv och inte låta sjukdomen ta över deras 
självkänsla (Cox et al., 2003a; Markovic et al., 2008) och de flesta av kvinnorna beskrev en 
lång kamp både av sjukdomen och med behandlingen (Cox et al., 2003a). Symptomen på 
endometrios fyllde dessa kvinnors liv och påverkade allt från deras arbete, relationer och till 
framtida planer på graviditet (Cox et al., 2003a). 

Kvinnorna hade olika syn på framtiden, vilket speglades av en blandning av optimism och 
pessimism. Kvinnorna var oroliga för att symtomen skulle återvända och en del ifrågasatte 
sin förmåga att hantera sjukdomen på lång sikt (Denny, 2009).  
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“I’m scared that it will come back…I know there’s a high chance of it coming back at some 
point and that really does scare me. I could almost say that I don’t think that I could ever go 
through that again. I’m not sure I could cope with that a second time round” (Denny, 2004a, 
646). 

Att få sjukdomen diagnostiserad upplevdes som tillfredsställande men den löste inte 
kvinnornas problem (Markovic et al., 2008), en del kvinnor var oroliga för att inte kunna leva 
på samma sätt som de hade gjort tidigare (Gilmour et al., 2008). 

Negativa upplevelser 

Brist på förtroende 
Många kvinnor upplevde att de inte blev tagna på allvar (Cox et al., 2003a; Gilmour et al., 
2008; Markovic et al., 2008), de kände sig frustrerade över att ingen lyssnade på dem och 
hade önskat att fler var medvetna om sjukdomen endometrios (Denny, 2004b). Kvinnorna 
upplevde okunskap om sjukdomen hos sjukvårdspersonalen och att den egna kunskapen om 
sjukdomen fick de genom att de hade läst fakta om sjukdomen själva (Cox et al., 2003a; 
Denny, 2004b).  En del kvinnor uttryckte oro över att de behövde försvara sig (Gilmour et al., 
2008) på grund av de symptom som sjukdomen gav.  

En kvinna uttryckte sig: 

“Completely un-sympathetic and had no understanding of it and basically said ´well, you´ve 
had so many sick days off this year now you are you going to be sick again.´ And I told her 
what it was like and she said ´oh god it´s really terrible maybe we should look at whether you 
should be working at all.´” (Gilmour et al., 2008, 445). 

Ett fåtal av kvinnorna upplevde det så tungt och negativt av att inte bli betrodda att de till slut 
började tvivla på sig själva (Markovic et al., 2008). Några av kvinnorna förde dagbok över 
sina symptom (Markovic et al., 2008) men blev ändå avvisade av sjukvårdspersonalen. När 
de blev avvisade upplevde kvinnorna att de försökte förklara men fick aldrig något gehör 
(Markovic et al., 2008). Vissa av kvinnorna blev kallade hypokondriker av familjen för att de 
alltid var sjuka och det var alltid någonting som var fel med dem (Cox et al., 2003a).  

”/…/there was no obvious sign of illness; ‘there’s nothing to show there’s no scar, there’s no 
spots there’” (Gilmour et al., 2008, 445). 

Detta var ett problem för kvinnorna eftersom de inte kunde bevisa för andra att de hade ont 
och att de var sjuka. Ibland upplevde kvinnorna även en förändrad situation i sina relationer 
och sociala kontakter (Denny, 2004a; Cox et al., 2003a). 

“/…/it’s quite a personal disease, it’s not something you want people to know the nitty, gritty 
details of,/…/” (Denny, 2004b, 41). 

“Living with the unpleasant and diverse symptoms of endometriosis was a deeply private 
affair for the women” (Gilmour et al., 2008, 445). 
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Kvinnorna tyckte att endometrios var en privat angelägenhet, (Denny, 2004b) och skämdes 
för att diskutera personliga frågor med någon även med sin partner (Cox et al., 2003a). En del 
kvinnor upplevde misstro från familjen och partnern då de inte kunde hantera sin situation 
och sjukdomen påverkade förhållanden negativt och ibland ledde det till att förhållanden tog 
slut (Denny, 2004a). 

Kvinnorna upplevde det negativt att de blev rekommenderade graviditet som behandling 
(Denny, 2009; Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008) för att lindra endometriosen. En del 
kvinnor fick även höra av sjukvårdspersonalen att de var för unga att ha sjukdomen (Denny, 
2009). Kvinnorna upplevde känslor av oro, bekymmer, förvirring och en tro på att sjukdomen 
bara drabbade vissa utvalda (Seear, 2009c). Många upplevde att det var orättvist att just de 
hade blivit drabbade av endometrios och ställde sig frågorna:  

“Why can’t I just lead a normal life? Why do I have to devote so much time and energy to 
being well?” (Seear, 2009c, 202). 

“I don’t want it ... Why me? Very much so, yes. Why do I have this?” (Seear, 2009c, 197) 

Upplevelser av smärta 
Upplevelsen av smärta inverkade på kvinnornas vardagsliv och kunde innebära ökad frånvaro 
från arbete eller utbildning som i sin tur påverkade deras inkomster eller chanser till 
karriärutveckling. En del kvinnor upplevde att det var obehagligt att behöva diskutera sin 
orsak till frånvaro på arbetet, eftersom alla inte hade förståelse eller visste vad sjukdomen 
innebar (Gilmour et al., 2008). För de flesta kvinnor kom smärtan i början av menstruationen, 
andra upplevde svår smärta runt ägglossningen medan en del kvinnor upplevde smärta nästan 
hela tiden (Gilmour, 2005; Denny, 2004b) och smärtorna som kvinnorna upplevde skiljde sig 
från normal menstruationssmärta (Denny, 2004a). För en del kom smärtan i skov, där den 
började smygandes med perioder utan smärta, tillsammans med toppar på intensiv smärta 
runt menstruation (Gilmour, 2005). Smärtan beskrevs av en del kvinnor som förlamande eller 
som att sitta på nålar eller att få knivhugg i varje äggstock (Gilmour et al., 2008). 

“The words ‘intense’ and ‘overwhelming’ were often used to describe it” (Denny, 2004a, 
644). 

Kvinnor som var sexuellt aktiva, beskrev att de upplevde dyspareuni (smärta vid samlag) 
(Denny, 2004a) och en del av kvinnorna hade svårt att berätta om smärtorna de upplevde för 
någon annan (Denny, 2004b) eftersom de hade svårt att finna ord för sin smärta. En del 
kvinnor uttryckte också att de kom till ett stadium där de inte klarade av smärtan längre 
(Markovic et al., 2008). 

“Early on I was quite ignorant, but still fearful. But now I am more knowledgeable but still 
probably just as fearful – if not more – because [now] you can know what could possibly 
happen” (Seear, 2009c, 200). 

Sjukdomens symptom normaliserades och behandlades som vanlig menstruation och inte som 
något sjukligt hos kvinnorna (Denny, 2004b). Många kvinnor hade inte någon annan att 
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jämföra sig med (Denny, 2009) och de hade alltid haft svår mensvärk och trodde att det var 
normalt (Markovic et al., 2008). 

“/…/women assumed that they were no different to other women and found comfort in that.” 
(Markovic et al., 2008, 355).  

Positiva upplevelser 

Livsstilsförändringar 
Kvinnorna som levde med sjukdomen endometrios förändrade sin livsstil för att minska 
smärtorna och symptomen genom att ändra kosten och börja motionera. Kvinnorna 
uppmuntrades både av sig själva och av sjukvården att ändra sin livsstil (Gilmour, 2005; 
Seear, 2009c) och beskrev att de satte upp egna mål där det viktigaste målet för de flesta av 
kvinnorna var att inte bli beroende av läkemedel men samtidigt få en bra smärtlindring (Cox 
et al., 2003a). En del kvinnor uteslöt vissa produkter i kosten eftersom det gjorde att de 
mådde bättre medan andra uppmuntrades till att gå ner i vikt för att smärtan då skulle minska 
(Seear, 2009c). Många kvinnor poängterade att leva sunt och ta ansvar för sin hälsa hade 
hjälpt dem att lyssna till sin kropp, sakta ner, slappna av och att ta hand om sig själva (Seear, 
2009c). Kvinnorna hade även en vilja att söka och använda en mängd förslag på 
livsstilsförändringar i sin vardag (Gilmour, 2005) och hade ett stort engagemang i sitt eget 
tillfrisknande (Seear, 2009c). 

En kvinna beskriver följande: 

“The endo has you know sort of given me a kick up the rear end to sort of get up and do 
something about it. Rather than just than thinking oh yeah I shouldn’t be eating this I should 
be doing this. So it’s kind of pushed me” (Gilmour, 2005, 1129). 

En annan kvinna berättade: 

 “I’ve got energy now, I’m positive and it’s so lovely not having pain.’” (Markovic et al., 
2008, 362). 

När kvinnor äntligen fick en diagnos, var deras första reaktion oftast lättnad, följt av en 
känsla av rättfärdigande (Denny, 2004b). Lättnaden berodde bland annat på att de inte hade 
drabbats av någon annan mer allvarligare sjukdom (Gilmour, 2005). En del kvinnor hade 
förhoppningar om att efter en lapraskopi skulle deras smärtor försvinna och de skulle få 
mindre blödningar (Denny, 2009). 
Många kvinnor uttryckte att de fått nya möjligheter (Gilmour et al., 2008) och tagit över 
kontrollen över sin egen kropp eftersom de känt att kroppen har kontrollerat dem i stora delar 
av deras tidigare liv (Markovic et al., 2008), detta resulterade i en ny framtidstro för 
kvinnorna (Gilmour et al., 2008). 

“I do finally feel more hopeful, and I think it’s just that the energy levels are coming back, 
and I don’t think I’ve had energy levels like I’ve got now for years” (Denny, 2004a, 646). 
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Många kvinnor kände att de hade stort stöd från vänner, familj och partnern. Två kvinnor 
utryckte sig följande när de berättade om det stöd de hade fått: 

“Friends have been really, really good. I think I must be quite lucky with the circle of people 
that I’m with. They’ve all been incredibly supportive” (Denny, 2004a, 646). 

 “I’m blessed with a husband who has stuck through so much and has been to every medical 
appointment I’ve ever had. He has held my hand through the internal examinations…What 
would life be like if I didn’t have him?” (Denny, 2004a, 646). 

Vissa kvinnor hade en stödjande arbetsgivare, som var sympatisk och gjorde justeringar så att 
deras arbete skulle kunna fortgå (Denny, 2004a). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För artikelsökningen används tre databaser Chinal, Medline och Academic Search Elite 
eftersom dessa databaser innehåller forskning inom omvårdnad. Sökningarna i databaserna 
upplevs relevanta, eftersom hjälp togs ifrån bibliotekarier även om sökningarna inte 
resulterade i så stor omfattning av artiklar, vilket kan tyda på att det inte finns så mycket 
forskning kring ämnet. Dessutom görs en manuell sökning genom att granska tidigare sökta 
artiklars referenslistor. Enligt Willman et al. (2011) ska sökningar gärna kompletteras med en 
manuell sökning i databaser och detta görs för att finna fler artiklar som är relevanta till 
studien. I föreliggande studie medför det inte några nya artiklar. Sökningarna i dessa tre 
databaser resulterade i att fler artiklar återkom i sökningarna, detta visar att det finns samma 
artiklar i dessa databaser, vilket kan ses som en styrka. Om sökningarna görs om idag så 
kommer det antagligen visa fler artiklar eftersom forskningen ständigt utvecklas. 

För att kombinera sökorden används AND som booleska sökoperatör. Det innebär att artiklar 
som innehåller båda sökorden visas som träffar i databasen. Om booleska sökoperatörerna 
OR eller NOT används kan sökningarna möjligen ge ett annat sökresultat. OR används för att 
göra sökningarna bredare och NOT används för att begränsa att vissa söktermer inte finns 
med i databassökningen (Willman et al., 2011).  

Inklussionskriterier underlättar för att hitta artiklar som handlar om studiens syfte. Inga 
geografiska avgränsningar har gjorts eftersom det kan begränsa omfattningen av artiklar 
ytterligare.  

Anledningen till att en artikel med både en kvalitativ- och en kvantitativ ansats, ingår i 
analysen, är att den stämmer överens med inklusionskriterierna och studiens syfte. I artikeln 
används endast det resultat som hade en kvalitativ ansats. Det negativa med detta kan 
innebära att det kan vara svårt att se det kvalitativa i artikeln (Forsberg & Wengström, 2008) 
men i den aktuella artikeln är det lätt att urskilja det kvalitativa resultatet eftersom de 
presenterades var för sig. Till studiens resultat väljs åtta artiklar varav tre artiklar är skrivna 
av en och samma författare. Av de fem återstående artiklarna är två skrivna av en och samma 
författare som skrivit en artikel själv och en artikel tillsammans med en annan författare. 
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Fördelar med att välja artiklar från samma författare är att de är insatta och intresserade av 
ämnet. Nackdelen kan vara att författaren tar med sig resultatet från tidigare studier och på så 
sätt kan ha förutfattade meningar i fortsatta studier och ger på detta sätt en begränsning i 
variationen. 

Ariklarna var från Australien, Nya Zeeland och England. Eftersom studierna var gjorda i tre 
olika länder kan kvinnornas syn på hälso och sjukvården och deras upplevelser vara olika. 
Artiklarna kan relateras till att dessa länder överensstämmer med övriga västvärldens sätt att 
se på kvinnor och har ett liknande sjukvårdsystem (Ahmadi, 2008). Om det hade hittas fler 
artiklar från olika länder hade det kunnat resultera i ett intressant resultat med fler upplevelser 
och andra synsätt. På grund av att det inte finns med någon artikel från Sverige i studien 
borde det frågas vilken innebörd forskningsresultatet får inom den svenska hälso- och 
sjukvården (Willman et al., 2011). Om studier från övriga världen har för avsikt att användas 
inom svensk hälso-och sjukvård bör övervägande ske om det kan överföras till svenska 
förhållanden (Willman et al., 2011).     

För att artiklarnas innehåll skulle hålla en hög kvalité så användes ett kvalitetsgransknings 
protokoll (Willman et al., 2011). Frågorna på protokollet användes för att granska tolv 
artiklar. Efter granskningen av de tolv artiklarna resulterade det i sex artiklar med hög kvalité 
och två artiklar med medelhög kvalité. Kvalitetsgranskningen ansågs inte lätt att genomföra 
eftersom protokollets frågor inte helt överensstämmer med vad som framkommer av 
artiklarna vilket kan ha påverkat artiklarnas kvalité. Därför valdes två riktlinjer ur 
kvalitetsgranskningsprotokollet av Willman et al. (2011) bort: Råder analysmättnad och 
Genereras ny teori.  Däremot påverkar inte dessa frågor resultatet i studien. 

Innehållsanalysen som används till studien inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) 
och valdes eftersom den fokuserar på att tolka upplevelser. Innehållsanalysen hjälpte till att 
hitta de fenomen som utmärkte sig i artiklarnas innehåll. De meningsbärande enheterna 
började skrivas för hand men det visade sig att det framkom över 200 meningsbärande 
enheter så det alternativet blev ohållbart utan istället valdes det att lägga in enheterna på ett 
dokument i datorn. Arbetet i datorn gjorde det också lättare att placera alla meningsbärande 
enheter i rätt kategori.  

Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios där det optimala är 
att göra en empirisk studie för att få ett mer personligt och djupgående perspektiv (Willman 
et al., 2011) En annan kontakt med deltagarna skapas och frågorna kan ställas direkt utifrån 
syftet och i sin tur ge följdfrågor (Polit & Beck, 2012). Det anses inte finnas någon möjlighet 
att utföra detta inom en tidsmarginal på tio veckor. Fördelarna med en litteraturstudie är 
tillgången på tidigare framtagen forskning och ett större urval att jämföra med (Willman et 
al., 2011). Nackdelen kan vara att frågorna har ställts utifrån deras syfte i artiklarna och inte 
ifrån den tänka studiens (Forsberg & Wengström, 2008). Denna studie har en 
generaliserbarhet som kan tillämpas på andra studier om upplevelser som handlar om 
kroniska eller dolda sjukdomar. Eftersom det blir en påverkan på det dagliga livet och 
människorna upplevelser är olika, men ofta så är deras upplevelser att leva med en kronisk 
eller dold sjukdom en förändring i deras livsvärld (Öhman et al., 2003). 
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Som teoretisk referensram används Dahlberg et al. (2003) i studien eftersom den tar upp 
människans livsvärld, subjektiv kropp och upplevelser. För kvinnor som lever med en sådan 
här sjukdom förändras livsvärlden helt och hållet.  

Resultatdiskussion 
Att smärta är en återkommande upplevelse beskrivs i flera andra studier (Seear, 2009b; Kaatz 
et al., 2010).  

Det som i resultatet utmärker sig är att så många kvinnor ändå har ett positivt synsätt på livet 
trots sin sjukdom och som tidigare nämns kan en kronisk sjukdom förändra livet på ett 
dramatiskt sätt. Det visar sig att kvinnorna själva tar tag i att leta alternativa möjligheter till 
att lindra smärtorna och symptomen på sjukdomen som att utesluta viss kost, börja motionera 
och gå ner i vikt för att ge dem en bättre livskvalité. Kvinnorna sätter upp egna mål där det 
viktigaste målet för de flesta är att inte bli beroende av läkemedel men samtidigt få en bra 
smärtlindring (Cox et al., 2003a). En del kvinnor har även en vilja att söka och använda en 
mängd förslag på livsstilsförändringar i sin vardag (Gilmour, 2005) och ha ett engagemang i 
sitt eget tillfrisknande (Seear, 2009c). Seear (2009b) bekräftar detta i en studie och menar 
också genom att hitta alternativa lösningar på att minska sjukdomens biverkningar kan ge en 
bättre livskvalité för dessa kvinnor. Detta ger en bättre kroppskännedom och ett 
hälsosammare liv för kvinnorna vilket kan intygas av Seear (2009a) som menar att kvinnorna 
motiveras att själva engagera sig och att ta tillbaka kontrollen över sina liv. Dahlberg et al. 
(2003) menar att för att få respekt för sig själv som människa måste kvinnan kunna hantera 
sitt lidande innan nya livsstilsförändringar kan göras. 

Alla kvinnorna uttrycker att sjukdomen påverkar deras liv, både med att kunna utföra sitt 
arbete, att göra sina dagliga aktiviteter och umgås i sociala sammanhang. Att sjukdomen 
endometrios innebär en förändring i kvinnornas livsvärld och att alla kvinnor upplever sin 
sjukdom olika överensstämmer med vad Dahlberg et al. (2003) beskriver i sin 
livsvärldsansats att människan gör. Detta påvisas även i en studie av Öhman et al. (2003) där 
personer med kroniska sjukdomar upplever att brist på energi styr livet. Kvinnorna upplever 
en längtan efter det liv som de haft innan sjukdomen började styra deras liv, vilket även 
Denny och Mann, (2007) visar med sin studie.  

I resultatet framgår det att en del av kvinnorna anses vara för unga för att ha sjukdomen och 
sjukvårdspersonalen och läkarna tar inte dessa unga kvinnor på allvar, utan bedömer 
symtomen som mer psykiska än fysiska. Däremot beskriver Denny och Mann (2007) att det 
inte spelar någon roll om man är ung eller gammal för att få diagnosen endometrios.  

Varje förändring i kroppen medför en omställning av livsvärlden. Att inte vara betrodd eller 
bli bekräftad kan bidra till ängslan, ångest eller rädsla. Dahlberg et al. (2003)  menar att en 
sådan omställning kan bli begriplig när en människa drabbas av till exempel en kronisk 
sjukdom. Ofta upplever kvinnorna att de inte blir betrodda eftersom sjukdomen inte syns 
utanpå. När kvinnorna inte får något gehör för sina upplevelser så börjar de att tvivla på sig 
själva att de inte tas på allvar (Cox et al., 2003b). 
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Resultatet visar även att sjukskrivningar och sjukfrånvaron speglar många kvinnors vardag, 
även om kvinnorna försöker dölja sina plågor och utföra sitt arbete så gott de kan. Kvinnorna 
upplever att en del arbetsgivare menar att de har för många sjukdagar och tror inte på dem. 
Andra kvinnor får stöd och förståelse från sin arbetsledare som försöker underlätta både 
arbetstider och arbetsuppgifter så att kvinnorna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredställande sätt och detta bekräftas även i en studie av Fourquet et al. (2010). I resultatet 
konstateras det att flera av kvinnorna har stöd från vänner och familj och studien visar även 
att partnern är det bästa stödet och de beskriver att utan partnern skulle det vara en helt annan 
vardag. Medan andra beskriver att relationer tar slut på grund av att kvinnorna förändras av 
sjukdomen. 

Resultatet visar att många kvinnor får information om att graviditet är en behandling som kan 
lindra endometriosen. Detta tas även upp av Cox et al. (2003b) och Lemaire (2004) som 
menar att graviditet som behandling inte kan ses som ett alternativ. Det är inte säkert det går 
att bli gravid på grund av sjukdomens biverkningar eftersom som i en del fall leder till 
infertilitet eller svårighet med att bli gravid (Denny & Mann, 2007). Medan Denny och Mann 
(2007) tar upp att det inte finns bevis att det hjälper med graviditet som behandling eller att 
det inte heller spelar någon roll om man är ung eller gammal för att få endometrios. Det går 
heller inte att rekommendera detta till kvinnor eftersom alla inte är i samma stadie i livet där 
de har möjligheter att skaffa barn på beställning utan för att man önskar, kan och vill ha barn.  

Många kvinnor har förhoppningar om att bli smärtfria och få mindre blödningar efter en 
laparaskopi även om de får göra om operationerna inom några år, detta beskrivs även i en 
studie av Fourquet et al (2010). Många kvinnor kämpar sig till en diagnos och det upplevs 
som lättnad för kvinnorna när de väl får sin diagnos. Bekräftelsen av att få ett namn på 
sjukdomen och inte att det är något allvarligare betyder mycket för kvinnorna, har även andra 
studier visat (Seear, 2009a). Dahlberg et al. (2003) beskriver att för att ett lidande ska kunna 
hanteras och accepteras måste det först och främst bekräftas och anledning till varför 
sjukdomen uppkom behöver bli klart för den som lider för att kunna förstås att sjukdomen 
alltid kommer att vara en del av ens liv. Samtidigt visar kvinnor från olika studier (Cox et al. 
2003b; Lemaire, 2004) att de är arga och besvikna på att de drabbas av sjukdomen och att det 
inte finns något botemedel, de är även besvikna på att sjukvårdspersonalen saknar så stora 
kunskaper om sjukdomen.  I resultatet visar det sig att flertalet av kvinnorna söker egna 
kunskaper om endometrios och kvinnorna känner sig tvungna att ta tillvara på sin hälsa. 
Enligt Dahlberg et al. (2008) är det viktigt att se en mening i sitt eget liv även om man har en 
kronisk sjukdom. För att själva må bra så håller en del av kvinnorna sig informerad om 
forskningens utveckling och även för att hjälpa andra kvinnor i deras kamp mot sjukdomen, 
vilket även kvinnor upplever i en studie av Cox et al. (2009). Det är viktigt att förstå att dessa 
kvinnors upplevelser måste tas på allvar och att deras livsvärld ändras dramatisk på grund av 
denna sjukdom. Endometrios kan vara förenat med försämrad hälsa och livskvalitet men med 
en tidig diagnos och ett bra omhändertagande från sjukvården, kan det förbättra kvinnans 
livskvalité (Bergqvist et al., 2008). 
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SLUTSATS 
Att leva med en kronisk sjukdom som endometrios är en individuell upplevelse för varje 
kvinna. Många av kvinnorna upplevde sig styrda av sin sjukdom och den påverkade hela 
deras vardag, medan andra hade en positiv syn på livet som att ändra sin livsstil och 
förhoppning om att bli smärtfri efter en operation. Det framkom att flertalet av kvinnorna 
upplevde olika typer av smärta som de upplevde väldigt negativt och som de kände 
begränsade dem i vardagen. Flera av kvinnorna hade bra stöd av vänner och familj där 
partnern var det största stödet, medan andra kvinnor mötte stöd och förståelse från sin 
arbetsgivare som underlättade för dem att kunna utföra sitt arbete. Det visade sig även att 
kvinnorna upplevde misstro inför sjukvården och togs ofta inte på allvar. 



 

14 
 

REFERENSLISTA 

Ahmid. F. (2008) Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Bergqvist, A., Blomberg, M., Blomile, V., Bruse, C., Fridström, M., Hahn, L., Holmberg, J., 
Lundeberg, T., Nordeskjöld, F., Olovsson, M., Sebestyén, G. (2008). Endometrios. Arbets- 
och referensgruppen för endometrios. Svensk förening för obstetrik och gynekologi.    
Rapport (56). Göteborg: Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus. 

Cox, H., Henderson, L., Andersen, N., Cagliarini, G., & Ski, C. (2003a). Focus group study 
of endometriosis: Struggle, loss and the medical merry-go-round. International Journal of 
Nursing Practice. (9). 2-9.  

Cox, H., Henderson, L., Wood, R., & Cagliarini, G. (2003b). Learning to take charge: 
women´s experience of living with endometriosis. Complementary Therapies in Nursing & 
Midwifery. (9). 62-68.  

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Denny, E. (2004a). Women´s experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing. 
46(6), 641-648. 

Denny, E. (2004b). You are one of the unlucky ones´: delay in the diagnosis of 
endometriosis. Diversity in Health and Social Care. 2004(1), 39-44.  

Denny, E., & Mann, H., C. (2007). A clinical overview of endometriosis: a misunderstood 
disease. British Journal of Nursing .16(18), 1112-1116.  

Denny, E. (2009). ”I never know from one day to another how I will feel”: pain and 
uncertainty in women with endometriosis. Qualitative Health Research. 19 (7). 985-995. 

Eriksson, K. (2003). Den lidande människan. Stockholm: Liber.  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. (2:a uppl.) 
Stockholm: Natur och kultur.  

Fourquet, J., Gao, X., Zavala, D., Orengo C, J., Abac, S., Ruiz, A., Laboy, J., & Florece, I. 
(2010) Patients´ report on how endometriosis affects health, work and daily life. Fertility and 
Sterility. 93(7) 2424-2428. 

Gilmour, J. (2005). A life shaped by pain: women and endometriosis. Journal of Clinical 
Nursing. 14, 1124-1132.  

Gilmour, A. J., & Huntington, A. (2005). A life shaped by pain: women and endometriosis. 
Journal of Clinical Nursing. 14, 1124-1132. 

 Gilmour, A. J., Huntington, A & Wilson, V. H. (2008). The impact of endometriosis on work 
and social participation. International Journal of Nursing Practice. (14). 443-448.  



 

15 
 

Graneheim, U-H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 

24, 105–112.  

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvården. Lund: Studentlitteratur.  

Kaatz, J., Twadell-Solari Ann. P., Cameron, J., & Schultz, R. (2010). Coping with 
Endometriosis. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 39(2), 220-226.  

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. (2:a uppl.). 
London: Sage. 

Lemaire Schoen, G. (2004) More than just menstrual cramps: symptoms and uncertainty 
among women with endometrisis. Clinical Research. 33(1). 71-79.  

Markovic, M., Manderson, L., & Warren, N. (2008). Endurance and contest: women´s 
narratives of endometriosis. Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness 
and Medicine. 12(3). 349–367 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

Seear, K. (2009a). Nobody really knows what it is or how to treat it: why women with 
endometriosis do not comply with healthcare advice. Health, Risk & Society. 11(4). 367-385 

Seear, K. (2009b). Standing up to the beast: contradictory notions of control, uncertainty and 
risk in the endometriosis self-help literature. Critical Public Health. 19(1). 45-58 

Seear, K. (2009c). The third shift: Health, work and experience among women with 
endometriosis. Health Sociology Review. (18). 194–206 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Öhman, M., Söderberg, S., & Lundman, B. (2003). Hovering between suffering and 
enduring: the meaning of living with serious chronic illness. Qualitative Health Research. 13 
(4) 528-542.



 

16 
 

BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 1 Artikelsökning 
Bilaga 2 Kvalitetsprotokoll 
Bilaga 3 Artikelöversikt 
Bilaga 4 Exempel på analysförfarande



 

17 
 

Bilaga 1 Artikel sök 1(4) 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al., 2011). 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval……………………………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?                       Ja □ Nej □ Vet ej □            
Patientkarakteristiska  Antal…………………………………….        
   Ålder…………………………………….
   Man/kvinna……………………………... 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □  

Urval 

Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □  

Strategiskt?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder datamättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □ 

en teoretisk referensram? 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ Medel □ Låg □ 
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Författare, år  
och land 

Titel/Tidskrift
  

Syfte  Metod/Deltagare Resultat Kvalitet 

Denny, E. 2004 
England 

Women´s experience of 
endometriosis. Journal of 
Advanced Nursing 

Undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva 
med endometrios. 

Kvalitativa 
semifokuserade 
intervjuer med 15 
kvinnor. 

Det framkom sex olika kategorier: försening 
av diagnosen, smärta, dyspareuni, 
behandling, arbete och sociala relationer och 
framtiden. 

MEDEL 

Denny, E. 2004 
England 

You are one of the 
unlucky ones´: delay in 
the diagnosis of 
endometriosis. Diversity 
in Health and Social Care 

Utforska livet på kvinnor 
som lever med 
endometrios. 

Kvalitativa 
djupintervjuer 
genomfördes med 20 
kvinnor. 

Endometrios var orsaken till svår smärta för 
alla kvinnorna i studien. Sex olika 
kategorier: smärta, dyspareuni, reaktion på 
försenad diagnos, initial diagnos, negativ 
attityd till endometrios och allmän läkares 
bristande medvetenhet om endometrios. 

HÖG 

Denny, E. 2009 
England 

”I never know from one 
day to another how I will 
feel”: pain and uncertainty 
in women with 
endometriosis. Qualitative 
Health Research 

Undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva 
med endometrios. 

Kvalitativa intervjuer 
på 27 kvinnor, 
kompletterade med 
dagböcker. 

Presenterades med hjälp av begreppet 
osäkerhet: osäkerhet i diagnosen, osäkerhet i 
sjukdomens förlopp och osäkerhet i 
framtiden. 

HÖG 

Gilmour, J. 2005 
Nya Zeeland 

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

Undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva 
med endometrios. 

Kvalitativa 
ljudbandade 
intervjuer med 18 
kvinnor. 

Den största helheten från intervjuerna var 
upplevelse av svår kronisk smärta som 
påverkade kvinnornas dagliga liv. Fyra olika 
teman som var relaterade till smärta. 

HÖG 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2(2) 

Författare, år  
och land 

Titel/Tidskrift
  

Syfte  Metod/Deltagare Resultat Kvalitet 

Gilmour, J., Huntington, 
A., & Wilson, H. 2008 
Nya Zeeland 

The impact of 
endometriosis on work 
and social participation 
International Journal of 
Nursing Practice 

Undersöka kvinnors 
uppfattningar av att leva 
med endometrios. 

Kvalitativa 
transkriberade 
intervjuer med 18 
kvinnor. 

Uppbyggt kring tre teman: ”A seacret little 
world”: disclosing symptoms, ”Everything 
shut down”: life interrupted och ”It´s been 
a very hard journey”: but it it also been a 
doorway: emergent life. 

HÖG 

Markovic, M., 
Manderson, L., & Warren, 
N. 2008 
Australien  

Endurance and contest: 
women´s narratives of 
endometriosis 
Interdisciplinary Journal 
for the Social Study of 
Health, Illness and 
Medicine 

Att berika förståelsen av 
förhållandet mellan 
patientens bakgrund och 
hälsorelaterade fenomen 
genom att identifiera 
skillnader mellan kvinnors 
berättelser. 

Kvalitativa 
djupintervjuer med 
30 kvinnor. 

Två kategorier: uthållighet och tävling. 
Där uthållighet var den kategori som 
dominerande för de flesta kvinnorna, men 
med tiden blev ”tävling” mer 
framträdande. 

MEDEL 

Seear, K. 2009 
Australien 

The third shift: Health, 
work and experience 
among women with 
endometriosis / Health 
Sociology Review 

Upplevelsen av att leva 
med en kronisk obotlig 
gynekologisk sjukdom 
som endometrios. 

Kvalitativa intervjuer 
med 20 kvinnor. 

Tre teman: ”Det hårda arbetet av att ha en 
kronisk sjukdom”, ”De positiva aspekterna 
av att vara ett proffs på sin sjukdom”, ”De 
negativa aspekterna på att vara ett proffs 
på sin sjukdom”. 

HÖG 

Cox, H., Henderson, L., 
Andersen, N., Cagliarini, 
G., & Ski, C. 2003 
Australien 

Focus group study of 
endometriosis: Struggle, 
loss and the medical 
merry-go-round. 
International Journal of 
Nursing Practice 

Öka medvetenheten om 
kvinnors upplevelser av 
endometrios och bristen 
för de kvinnliga drabbade. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
fokusgrupp med 61 
kvinnor involverade. 

Kvinnornas problem hamnade under tre 
nyckelteman: leva med endometrios, ”på 
doktorns vis” och ta kontroll. 

HÖG 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 

/../experience of severe and 
chronic pain from endometriosis 
impacting on all aspects of 
everyday life.  

Svår och kronisk smärta 
påverkar vardagslivet. 

Påverkan på 
kvinnans liv 

Livet styrs av sjukdomen  

I was just frustrated that they 
didn´t listen to me or what I told 
them and if more doctors were 
aware of endometriosis. 

Frustrerad över att ingen lyssnar, 
en önskan om att fler läkare var 
medvetna om endometrios. 

Frustration över att 
inte bli hörd. 

Negativa upplevelser Brist på förtroende 

When it´s at its worst is when 
the last thing that you remember 
before you fall asleep is that 
you´re in pain, and before 
you´re even aware you are 
awake, you aware you´re in 
pain. 

Smärta hela tiden, ont när du 
lägger dig och när du vaknar. 

Att smärtan alltid 
finns där. 

Negativa upplevelser Smärta  

/…/that endometriosis created a 
situation where changes in 
lifestyle had to be made.  

En situation skapades där 
förändringar i livsstilen behövdes 
göras. 

Förändringar av 
livsstil 

Positiva upplevelser Livsstilsförändringar 
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