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Abstrakt 

Att drabbas av endometriois kan påverka många aspekter i en 

kvinnas liv så som förmågan att få barn, det sexuella livet, sociala 

relationer och arbete. Syftet med den här litteraturstudien var att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Elva 

artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en manifest 

ansats. Analysen resulterade i sex slutkategorier: Att leva med en 

ständig smärta; Att tro att smärtan som sjukdomen förde med sig var 

normal; Att känna smärta vid samlag och påverkan på 

kärleksrelationer; Att bli bemött med okunskap och oförståelse; Att 

känna sig kontrollerad och styrd av smärtan; Att känna lättnad över 

att få en diagnos och känna hopp inför framtiden. Resultatet visade 

att kvinnor kände en oro över orsaken till smärtan som sjukdomen 

förde med sig. De upplevde att läkarna inte lyssnade på dem eller tog 

deras symtom på allvar. Att få kunskap om sjukdomen beskrevs som 

en vändpunkt och bidrog till att kvinnor lärde sig hantera sjukdomen. 

Med ökad förståelse om kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios kan sjuksköterskor hjälpa och stödja kvinnor genom att 

lyssna på och bekräfta deras upplevelser samt bistå med information 

om såväl sjukdom som behandling. 

 

 

Nyckelord: Endometrios, smärta, upplevelser, sjuksköterska, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Endometrios är en sjukdom som medför smärta och infertilitet för kvinnor runt om i världen 

(Child & Lin Tan, 2001). Detta är en gynekologisk kronisk sjukdom som uppskattas drabba 

10 procent av kvinnor i fertil ålder (Mounsey, Wilgus & Slawson, 2006).  

 

Att drabbas av kronisk sjukdom är en omtumlande upplevelse och förändrar hela den livsvärld 

människor lever i. Det som tidigare har tagits förgivet blir allt mer osäkert och framtiden blir 

mer oviss. Kroppen blir mer påtaglig och kan upplevas som ett hinder i det dagliga livet. Att 

leva med sjukdom kan också innebära en känsla av att vara annorlunda än andra. Detta är ofta 

förenligt med en minskad självkänsla och kan bidra till en ökad känsla av sårbarhet och 

osäkerhet (Kralik, 2002). Andra känslor som kan uppstå i samband med kronisk sjukdom är 

svårigheter att finna mening med sin diagnos och en känsla av ensamhet. Att bli 

diagnostiserad med en kronisk sjukdom kan innebära en negativ händelse som för med sig ett 

stort kaos för den enskilda individen. Trots detta upplever många vikten av att få ett namn på 

sin sjukdom, då detta i sig innebär möjligheter till behandling. Vetskapen om att andra 

personer lever med samma sjukdom kan minska känslan av ensamhet (Kralik, Brown & 

Koch, 2000).  

 

Att leva med kronisk sjukdom kan innebära att den är osynlig för andra. En osynlig sjukdom 

gör det lättare att smälta in i omgivningen och att bli betraktad som normal. Sjukdomen kan 

också ses som ett hinder då den inte är synlig för andra och på så sätt inte för med sig någon 

förståelse (Joachim & Acorn, 2000). Personer som lever med kronisk smärta upplever ofta att 

sjukvården inte tror på deras upplevelser, vilket kan leda till en nedsatt förmåga att hantera 

smärtan på egen hand. Det är lättare att finna empati och förståelse vid akut smärta, då denna 

ofta har synliga bevis att den förekommer och då majoriteten av befolkningen någon gång har 

drabbats av någon form av akut smärta. Det faktum att kronisk smärta är osynlig för andra 

leder ofta till känslor av ångest, depression och isolering men framför allt en känsla av 

oförståelse från samhället (Clarke & Iphofen, 2008).   

 

Gynekologiska sjukdomar kan påverka många aspekter i kvinnors liv så som förmågan att få 

barn, det sexuella livet, sociala relationer och arbete (Kjerulff, Erickson & Langenberg, 1996). 

Kvinnor som lever med gynekologiska sjukdomar kan därför uppleva en negativ påverkan på 

hälsan och livskvaliteten. Den mest bidragande faktorn till detta är den fysiska bäckensmärtan 

förknippad med sjukdomen som ofta utgör ett hinder i det dagliga livet. Bäckensmärta vid 
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gynekologiska sjukdomar har visat sig ha en större negativ påverkan på kvinnors livskvalitet 

än andra typer av smärta (Rannestad, Eikeland, Helland & Qvarström, 2000). Livskvalitet är 

svårdefinierat och kan ha olika betydelser för olika individer. För vissa individer kan 

livskvalitet innebära att leva ett så normalt liv som möjligt och kunna uppfylla de krav som 

ställs. För andra individer kan livskvalitet innebära mental kapacitet, att älska och att bli 

älskad, fatta egna beslut och vara fysisk aktiv (Kaasa & Loge, 2003).   

 

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan inte bara finns i livmodern utan även finns 

utanför. Vanligast är den lokaliserad i bäckenhålan, äggstockarna, bukhinnan, på livmoderns 

ligament samt mellan ändtarmen och livmoderns bakre vägg. I sällsynta fall kan slemhinnan 

även finnas i lever, lunga och tarm. Orsaken till endometrios är delvis okänd, men det finns 

olika teorier. En teori är retrograd menstruation, med det menas omvänt menstruationsflöde 

genom äggledarna och till bäckenet, vilket kan vara orsaken till att endometriumceller 

implanteras på äggstockarna och livmodern. De mest förekommande symtomen är bäcken- 

och menstruationssmärta. Ungefär 50 procent av kvinnors smärta i bäckenet tros bero på 

endometrios. Trots detta är många kvinnor symtomfria vilket bidrar till sjukdomens 

diagnostiksvårigheter (Denny & Mann, 2007a). Andra symtom vid endometrios kan vara 

samlagssmärta, ofta djup sådan, samt smärta vid miktion och tarmtömning (Child & Lin Tan, 

2001). Endometrios kan också orsaka infertilitet genom strukturella skador på äggstockar och 

äggledare (Denny & Mann, 2007a). Eftersom det kan vara svårt att ställa en diagnos är det 

viktigt med en detaljerad anamnes. Palpation kan vara till stor hjälp, det kan också behöva 

göras en laparoskopi eller laparotomi. Vid behandling av endometrios är målet att minska 

sjukdomens symtom, genom hormonell- eller kirurgisk behandling. Prognosen för 

endometrios är osäker men forskning visar att sjukdomen ofta förvärras hos kvinnor som inte 

genomgår behandling (Child & Lin Tan, 2001).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om endometrios eftersom detta är vanligt 

förekommande hos kvinnor i fertil ålder. Med ökad förståelse om kvinnors upplevelser kan 

sjuksköterskor hjälpa patienterna att klara av sjukdomen både känslomässigt och fysiskt 

(Bloski & Pierson, 2008). För att kunna bevara livskvaliteten hos kvinnor med kronisk 

sjukdom krävs en effektiv handläggning där man ställer en snar diagnos och individualiserar 

vården och behandlingen. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i upprätthållande av hälsa hos 

dessa kvinnor genom att ge stöd och information om till exempel smärthantering, 
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infertilitetsrådgivning och patientutbildning (Mao & Anastasi, 2008). Sjuksköterskor har även 

en nyckelroll när det gäller att försäkra sig om att patienterna har förstått informationen. 

Genom att få information om sin sjukdom kan osäkerheten som denna för med sig minskas 

och därigenom blir det lättare att handskas med allt som sjukdomen för med sig. (Lemaire, 

2004).  Genom att sjuksköterskor som möter kvinnor med kronisk sjukdom lyssnar på deras 

berättelser, bekräftar deras upplevelser och sätter egna tolkningar åt sidan, öppnar det dörrar 

för möjligheter att ställa frågor och få stöd. Att bygga en relation till patienten är en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska förstå hur kronisk sjukdom påverkar den enskilda 

individen, och också ett sätt att hjälpa dem att hitta tillbaka till vardagen (Kralik, 2002). 

 

Endometrios är en sjukdom som inte är uppmärksammad ute i den kliniska verksamheten, 

därför är det viktigt att lyfta fram dessa kvinnor och deras upplevelser. För att sjuksköterskor 

ska kunna ge en individanpassad vård är det viktigt att förstå hur människor upplever sin 

sjukdom. Med större kunskap om kvinnors upplevelse av endometrios kan den vårdande 

relationen skapas. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie är att beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med endometrios. 

 

Metod 

Då syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios 

har en kvalitativ metod med ett inifrånperspektiv tillämpats. En kvalitativ metod är lämplig att 

använda då man vill utforska människors beteenden, känslor och upplevelser (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 3) 

 

Litteratursökning 

För litteratursökningen användes referensdatabaserna PubMed och CINAHL som finns 

tillgängliga via Luleå tekniska universitetsbibliotek. Litteratursökningen utökades med en 

manuell sökning i referenslistor vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 80) beskriver 

som ett kompletterande sökningsalternativ. Inklusionskriterier för studien var kvinnor som 

drabbats av endometrios, studier skrivna på engelska och vetenskapligt granskade kvalitativa 

studier publicerade år 2000 eller senare. Exklusionskriterier var översiktsstudier. Sökord som 

användes var: endometriosis, narrative, experience och quality of life. Sökorden 

kombinerades med de booleska sökoperatorerna OR och AND som enligt Wilman et al. 

(2006, s. 66) är till hjälp för att avgränsa sökningen. Vid sökningen i databasen CINAHL 



6 

 

 

 

 

tillkom bara en ny artikel, varav sökningen valdes att avbrytas. De artiklar som hade ett 

relevant abstrakt lästes igenom och valdes sedan ut för kvalitetsgranskning om resultatet 

svarade mot syftet. Litteratursökningen resulterade i 10 relevanta artiklar, en artikel lades till 

via manuell sökning. Tabell över litteratursökning presenteras nedan (Tabell 1).    

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Kvinnors upplevelser av endometrios 

PubMed 2011 01 31 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Endometriosis 17425  

2  Endometriosis 

  Limits: English, Nursing journals 73 4 

3 FT Endometriosis AND Experience OR 

  Narrative OR Quality of life 165949 

4  Endometriosis AND Experience OR 5790 

  Narrative OR Quality of life 

  Limits: English, Nursing journals  

5 FT Endometriosis AND Narrative 7 3 

6 FT Endometriosis AND Quality of life 219 

7  Endometriosis AND Quality of life 168 2  

  Limits: English 

8 FT Endometriosis AND Experience 487 

9  Endometriosis AND Experience 

  Limits: English, Female; Nursing journals 9 

CINAHL 2011 01 31 

10 FT Endometriosis 1009 

11  Endometriosis 153 1 

  Limits: Peer reviewed, Full text, 

  English  

12 FT Endometriosis AND Quality of life 40 

13  Endometriosis AND Quality of life 10  

  Limits: Peer reviewed, Full text,  

  English 

14 FT Endometriosis AND Experience 48 

15  Endometriosis AND Experience 13 

  Limits: Peer reviewed, Full text, 

  English 

FT – fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitet bör forskaren använda sig av ett 

granskningsprotokoll (Willman et al., 2006, s. 95). Dessa är utformade på olika sätt beroende 

på vilken typ av studie det är. De studier som hittades kvalitetsgranskades enligt 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod i Willman et al. (2006, s.156-157). I 

protokollet ingår granskning av studiernas syfte, urvalsförfarandet, undersökningsgruppens 

storlek, metod, etiskt resonemang, giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd. De delfrågor 

som ansågs irrelevanta togs bort. För varje positivt svar tilldelades studierna ett poäng. 
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Poängsumman räknades sedan om till procent och graderades. Graderingen kan göras enligt 

olika skalor beroende på vad forskaren bedömer är lämpligt, till exempel I-III, där Grad III är 

60-69 procent, Grad II är 70-79 procent och Grad I är 80-100 procent (Willman et al., 2006, s. 

95-96, 156-157). De studier som granskades valdes att graderas med låg, medel och hög 

kvalitet. I tabellen nedan presenteras artiklarna i analysen (Tabell 2).  

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ballard 

et al., 2006 

Kvalitativ 32 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer,  

tematisk 

analys 

Kvinnor upplevde det 

som något positivt att 

få en diagnos, då det 

blev lättare att prata 

om sin sjukdom 

 

Medel 

Cox et al., 

2003 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

61 kvinnor Fokusgrupper, tematisk  

analys 

Kvinnor upplevde 

endometrios som en 

kamp och detta kunde 

föra med sig en 

depression. De 

upplevde att de inte 

blev tagna på allvar av 

läkarna  

 

Medel 

Denny, 

2004(a) 

Kvalitativ 15 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer,  

tematisk  

analys 

Kvinnor upplevde svår 

smärta och fördröjd 

diagnostisering. 

Sjukdomen påverkade 

det sociala livet 

 

Hög 

Denny, 

2004(b) 

Kvalitativ 20 kvinnor  Kvalitativa  

intervjuer, 

kvalitativ 

analys 

 

 

Kvinnor upplevde svår 

smärta som påverkade 

vardagen negativt. 

Diagnosen medförde 

att kvinnorna upplevde 

en lättnad men 

samtidigt en ilska 

 

Medel 

Denny, 2009 Kvalitativ 30 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer,  

tematisk 

analys 

Kvinnor upplevde att 

endometrios 

påverkade alla 

aspekter i det dagliga 

livet 

 

Hög 

Denny & 

Mann, 

2007(b) 

Kvalitativ 30 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer, tematisk 

analys 

Kvinnorna upplevde 

att samlagssmärta  

hade en negativ 

påverkan på 

livskvaliteten,  

självförtroende och 

relationer 

Medel 
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fortsättning Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Gilmour 

et al., 2008 

Kvalitativ 18 kvinnor Kvalitativa intervjuer, 

tematisk 

analys 

Kvinnorna upplevde 

en värld som ingen 

annan kunde förstå. 

Hela livet påverkades, 

många av kvinnorna 

hade utvecklat 

strategier för att 

hantera sjukdomen i  

vardagen 

 

Hög 

Huntington & 

Gilmour, 

2005 

Kvalitativ 18 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer, tematik  

analys 

Kvinnorna upplevde 

en utbredd och kronisk 

smärta som påverkade 

alla aspekter i det 

dagliga livet 

 

Hög 

Jones 

et al., 2004 

 

Kvalitativ 24 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer, 

grounded  

theory 

 

Upplevelsen av smärta 

och infertilitet 

påverkade 

livskvaliteten negativt 

Hög 

Markovic  

et al., 2008 

Kvalitativ 30 kvinnor Kvalitativa intervjuer,  

grounded 

theory 

Kvinnorna tvingades 

utstå smärtan och 

kämpade för att  

få en diagnos 

 

Hög 

Seear,  

2009 

Kvalitativ 20 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer, 

textanalys, 

interactive 

model 

Kvinnorna upplevde 

att strukturen i 

vardagen blev 

förändrad. Det fanns 

både positiva och 

negativa aspekter av 

att vara expert på sin 

egen sjukdom 

Medel 

 

Analys 

Eftersom studiens syfte handlar om ett inifrån perspektiv användes en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är ett systematiskt och målinriktat 

tillvägagångssätt för att dra slutsatser från information i syfte att beskriva ett specifikt 

fenomen. Denna metod är lämplig när forskaren vill beskriva människors upplevelser 

(Downe-Wamboldt, 1992). Den manifesta ansatsen används när forskaren vill lyfta fram det 

synliga och uppenbara innehållet där ingen tolkning är tillåten (Graneheim & Lundman, 

2003). Analysmetoden går ut på att forskaren extraherar data från sitt sammanhang och delar 

in den i kategorier för att få bredare kunskap och förståelse inom ett specifikt område (Elo & 

Kyngäs, 2008). Analysen genomfördes enligt Downe-Wamboldt (1992). I det första steget 

lästes de funna artiklarna igenom för att få en ökad förståelse och ett helhetsintryck. I nästa 
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steg identifierades 312 textenheter som svarade mot syftet. I tredje steget kodades 

textenheterna, med en bokstav och nummer för att lättare organiseras. Fjärde steget var sedan 

att kondensera och översätta textenheterna för att minimera överflödig text men samtidigt 

behålla kärnan. I femte och sista steget söktes det efter skillnader och likheter i textenheterna 

för att kunna dela in dem i olika kategorier. Första kategoriseringen resulterade i 88 

kategorier, andra kategoriseringen resulterade i 37 kategorier, tredje kategoriseringen 

resulterade i 17 kategorier och den fjärde och slutliga kategoriseringen resulterade i 6 

slutkategorier. För att säkerställa kvaliteten i analysarbetet har alla steg i kategoriseringen 

granskats en andra gång. Analysprocessen pågick medan resultatet skrevs, då vissa 

textenheter omplacerades till en annan kategori.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i 6 kategorier som presenteras i tabellen nedan (Tabell 3). Resultatet 

presenteras i brödtext med styrkande citat från studierna. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att leva med en ständig smärta 

 

Att tro att smärtan som sjukdomen förde med sig var normal 

 

Att känna smärta vid samlag och påverkan på kärleksrelationer 

 

Att bli bemött med okunskap och oförståelse  

 

Att känna sig kontrollerad och styrd av smärtan 

 

Att känna lättnad över att få en diagnos och känna hopp inför framtiden 

 

Att leva med en ständig smärta 

I studier (Denny, 2004b; Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; Jones, Jenkinson & 

Kennedy 2004; Markovic, Manderson & Warren, 2008) beskrev kvinnor att de hade svår 

menstruationssmärta, några upplevde smärta även vid ägglossning (Denny, 2004a; Denny, 

2004b). En del kvinnor upplevde att smärtan var utöver den normala menstruationssmärtan 

(Denny, 2004a; Denny, 2004b), ofta längre och förknippad med kramper och molande värk 

(Denny, 2004a). Smärtan beskrevs som en akut attack av skarp, stickande eller rivande smärta 

i buken (Denny, 2004a; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008). En del kvinnor beskrev en 
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ständig smärta (Denny, 2004a: Denny, 2004b; Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; 

Huntington & Gilmour, 2005: Jones et al., 2004). 

 

[…] It just nags and I often say if I could just put my hand in and pull out the 

bits that are hurting, that is all you want to do. It is very physical I think for me’ 

(Jones et al., 2004, s. 125). 

 

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 

are aware you’re in pain (Denny, 2004a, s. 644). 

 

I studier (Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008) beskrev kvinnor att de kände en oro över 

orsaken till smärtan vilket gjorde dem olyckliga och känslomässigt påverkade. Smärtan gjorde 

även att de kände sig deprimerade och irriterade (Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004). En 

del kvinnor ifrågasatte varför just de fått sjukdomen (Seear, 2009) och kände sig förvirrade 

över sitt tillstånd (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009). Kvinnor beskrev att de kom till en punkt 

då de inte kunde hantera smärtan längre (Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004; Markovic et 

al., 2008). Att alltid behöva förlita sig på smärtstillande beskrevs som en frustration, men 

något som var nödvändigt (Denny, 2009; Gilmour et al., 2008: Jones et al., 2004). En del 

kvinnor beskrev att de jobbade eller gjorde någonting annat för att försöka förtränga smärtan 

(Markovic et al., 2008). 

 

’I just could not cope. I just could not cope with it. I couldn’t stand up straight 

because I felt as I was just cramped all inside the stomach… some points I 

couldn’t even sit down because it was painful in the back passage’ (Jones et al., 

2004, s. 127). 

 

Att tro att smärtan som sjukdomen förde med sig var normal 

I studier (Ballard, Lowton & Wright, 2006; Huntington & Gilmour, 2005; Markovic et al., 

2008) beskrev kvinnor att de redan i tonåren lärt sig betrakta sin svåra menstruationssmärta 

som normal. En del kvinnor hade mödrar med problematiska och smärtsamma menstruationer 

och uppfattade att det var något att betrakta som normalt och något att uthärda (Ballard et al., 

2006; Denny, 2004b; Markovic et al., 2008). Även kvinnor som inte hade något annat att 

jämföra med och som alltid haft smärtfulla menstruationer uppfattade detta som normalt 

(Denny, 2009). Att uppleva smärtan som värst under menstruationen var också en bidragande 

faktor till att de trodde att tillståndet var normalt (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; 
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Markovic et al., 2008).  

 

I just thought everyone had problem periods. I had witnessed my mum with so 

many problems in her life – she used to get a shot of pethidine in the bum every 

month via the local GP who would come up. So, that’s what she endured, so 

when I started getting period pain in my teenage years, I just thought that was 

fairly normal in actual fact (Markovic et al., 2008, s. 355).  

 

Bristen på sexualundervisning från skolan och att det inte gavs några tillfällen att prata om 

sina problem bidrog till att kvinnor uppfattade att smärtan var normal (Markovic et al., 2008). 

I studier (Denny, 2004b; Markovic et al., 2008) beskrev kvinnor att de trodde att alla andra 

hade liknande menstruationssmärta och upplevde det tröstande att inte känna sig annorlunda. 

Det fanns kvinnor som beskrev att de dock funnit stöd hos sina lärare genom att de fick 

smärtstillande och blev hemskickade för att vila upp sig. Då ingen professionell hjälp erbjöds 

eller föreslogs upplevde kvinnor en bekräftelse i att tillståndet var normalt (Markovic et al., 

2008). Även värderingar inom familjen påverkade upplevelsen om att tillståndet var normalt 

och att ingen medicinsk vård behövdes (Denny, 2004b; Markovic et al., 2008). En del kvinnor 

ansåg att smärtan handlade om otur istället för att vara sjuk (Denny, 2004b; Ballard et al., 

2006), och att denna otur gick i arv (Ballard et al., 2006). Uppfattningen om att smärtan var 

normal fördröjde kontakten med sjukvården (Denny, 2009; Markovic et al., 2008).  

 

I don’t think I took myself seriously, and I don’t think anyone else did… I was 

raised on a farm, [we adopted] a protestant work ethic, if it hurts, go and do 

something, take your mine of the pain. So it’s work, work, work and you just 

won’t feel the pain. It’s like, ‘Like hell you don’t!’, but you convince yourself 

that that’s normal in the end (Markovic et al., 2008, s. 355).  

 

I would stay home a couple of days each month…. But I just, you know… just 

assumed I was just one of them unlucky people that got bad period pains […] 

(Ballard et al., 2006, s. 1298).  

 

Att känna smärta vid samlag och påverkan på kärleksrelationer 

Att ha samlag var något som många kvinnor beskrev som smärtfyllt (Cox, Henderson, 

Andersen, Cagliarini & Ski, 2003; Denny, 2004a; Denny, 2004b; Denny & Mann, 2007b) och 

oroande (Denny & Mann, 2007b). En del kvinnor upplevde också smärta efter samlag som 

kunde kvarstå i timmar eller dagar efteråt (Denny, 2004a; Denny & Mann, 2007b) vilket 
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många gånger kunde vara svårare att hantera än smärtan vid samlag (Denny & Mann, 2007b). 

Smärtan som upplevdes vid samlag kunde resultera i att kvinnor avbröt samlaget (Denny, 

2004a: Denny & Mann, 2007b) eller undvek det helt och hållet (Denny & Mann, 2007b: Jones 

et al., 2004). Kvinnor beskrev också att de inte kände sig intresserade av sexuella handlingar 

då de var rädda att detta skulle leda till samlag och därmed en upplevelse av smärta (Denny & 

Mann, 2007b). Att inte ha samlag ledde till känslor av skuld och otillräcklighet gentemot sin 

partner (Denny, 2004a; Denny & Mann, 2007b; Jones et al., 2004), och hade en negativ 

påverkan på självförtroendet då kvinnor beskrev att de upplevde sig mindre feminina och 

oattraktiva (Denny & Mann, 2007b). Kvinnor beskrev att sjukdomen påverkade utseendet 

(Jones et al., 2004). De kände sig bleka och tömda på färg, flottiga och prickiga i hyn (Jones 

et al., 2004), samt uppsvällda och med ökad vikt (Denny & Mann, 2007b; Jones et al., 2004). 

En del kvinnor kände en rädsla över att deras partner skulle lämna dem för någon som kunde 

ge honom mer (Denny & Mann, 2007b). Svårigheter förknippade med sexuellt umgänge var 

påfrestande för kärleksrelationerna (Cox et al., 2003; Denny, 2004a; Denny, 2004b). Kvinnor 

beskrev att sjukdomen förändrat deras privatliv negativt (Cox et al., 2003) och att den varit en 

bidragande orsak till separationer (Denny, 2004a; Denny, 2004b; Jones et al., 2004). 

 

[…] It is intense pain at first and then you get a dull pain that goes right across 

your abdomen. You are sore afterwards but sometimes it will grab you in the night 

and you can’t move, you get this pain in the pelvis area and you are doubled and 

you try to move and it is such a spasm that you literally can’t move […] (Jones et 

al., 2004, s. 127). 

 

”You’re with the person you love and… You’re having sex and you have to stop 

because it starts hurting” (Denny & Mann, 2007b, s. 191). 

 

En del kvinnor beskrev att längtan efter att få barn fick dem att uthärda smärtan vid samlag 

(Denny & Mann, 2007b). Kvinnor beskrev även en oro över att inte kunna få barn (Jones et 

al., 2004; Markovic et al., 2008). Vidare beskrev de att de kände sig ofullständiga som 

kvinnor när de inte hade kunnat bli gravida (Jones et al., 2004).  

 

I think I’m a bit obsessed now. Like I just get so worried about it. I just want to 

find out now like I think, if I couldn’t have [children], that’s all I think about is 

what would I do, when should I start (Markovic et al., 2008, s. 358). 
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Att bli bemött med okunskap och oförståelse 

Kvinnor upplevde att läkare saknade kunskap (Cox et al., 2003; Denny 2004b; Jones et al., 

2004), empati (Cox et al., 2003), sympati (Denny, 2004b) och inte tog deras symtom på allvar 

(Denny, 2004b; Markovic et al., 2008). I studier (Ballard et al., 2006; Denny, 2009; 

Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004) beskrev kvinnor att de kände sig avvisade 

av läkare då deras smärta förklarades vara normal menstruationssmärta. I mötet med läkare 

upplevde kvinnor att de inte blev sedda och hörda (Denny, 2004a; Denny 2004b). Vidare 

beskrev de att läkare inte ställde rätt frågor (Cox et al., 2003; Denny, 2004a) och att de därför 

inte fick fram sina upplevelser (Cox et al., 2003). En del kvinnor upplevde att de inte hade 

någon att prata med (Cox et al., 2003; Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008). En 

fördröjd diagnostik var ett stort problem och skapade frustration och ilska, då kvinnor menade 

att situationen hade kunnat vara annorlunda om någon insett eller gjort något åt sjukdomen 

tidigare (Ballard et al., 2006; Denny, 2004b; Jones et al., 2004).  

 

’I was just frustrated that they didn’t listen to me or what I told them and if more 

doctors were aware of endometriosis I maybe would have gone [to a consult] 

early and would have been able to stop all the problems’ (Denny, 2004b, s.42). 

 

I studier (Cox et al., 2003; Denny, 2009; Jones et al., 2004) beskrev kvinnor att de upplevde 

att läkare såg på deras smärta som endast ”kvinnoproblem”. En del kvinnor blev chockerade 

då läkare rådde dem till att skaffa barn och därigenom skulle bli botade från sjukdomen 

(Denny, 2004b; Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008). En 

del kvinnor beskrev att deras symtom behandlades av läkare som om de var psykiska problem 

(Jones et al., 2004; Denny, 2004a; Denny, 2004b) som var förknippade med menstruationen 

(Denny, 2004a; Denny, 2004b). Kvinnor som uppsökte läkare för menstruationssmärtan fick 

också höra att de var för unga för att det skulle vara endometrios (Cox et al., 2003; Denny, 

2009).  

 

’When somebody like a doctor dismisses you by saying well you’ve only got 

period pains. Go and have a baby you’ll be fine after that. It’s so frustrating and 

so annoying and I have had that on more than one occasion’ (Jones et al., 2004, 

s.130). 

 

Kvinnor beskrev att personer på deras arbetsplats inte trodde på deras sjukdomsupplevelse 

(Denny, 2004a; Gilmour et al., 2008) och för att inte få ett dåligt rykte var de tvungna att 
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förklara för kollegor varför de varit frånvarande från arbetet (Gilmour et al., 2008). De 

tvingades möta attityder på arbetsplatsen där menstruationssmärta ansågs vara något alla 

kvinnor fick stå ut med och de som inte stod ut med den tycktes överreagera (Denny, 2004b; 

Jones et al., 2004). Kvinnor beskrev att de hade svårt att prata med andra om sjukdomen 

(Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003; Jones et al., 2007). En del kvinnor beskrev att de hade 

speciellt svårt att prata med män om sjukdomen (Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004), 

eller att manliga kollegor var mindre förstående än kvinnliga kollegor (Jones et al., 2004). 

Vidare beskrev de att de upplevde sjukdomen som genant (Ballard et al., 2006; Jones et al., 

2004; Markovic et al., 2008) och var rädda för att få en smärtattack på arbetet (Jones et al., 

2004). 

 

En del kvinnor upplevde att deras egen familj betraktade dem som hypokondriker och 

upplevde sig bli bemötta med oförståelse (Cox et al., 2003) och uppfattningen om att det var 

en del av att vara kvinna (Cox et al., 2003; Denny, 2009; Denny 2004a). Kvinnor upplevde att 

då familj och vänner tvivlade på kvinnors smärtupplevelse fördröjde detta deras beslut att 

söka vård (Denny, 2004b). Att uppleva att andra tvivlade på kvinnors symtom gjorde att 

kvinnor började tvivla på sig själva och ifrågasatte svårigheterna av symtomen (Ballard et al., 

2006; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008).  

 

’I think the doubting is the worst thing. Because it makes you feel like you’re a 

liar, or you are making more of it than perhaps you should’ Denny, 2004b, 

s.42). 

 

Att känna sig kontrollerad och styrd av smärtan 

Kvinnor beskrev att smärtan begränsade de sociala aktiviteterna (Denny, 2004a; Jones et al., 

2004; Markovic et al., 2008) då den gjorde att de kände sig trötta och saknade energi (Jones et 

al., 2004). De var tvungna att planera in semester och sociala aktiviteter för att undvika 

tillfällen då smärtan var som värst (Jones et al., 2004). Att inte kunna kontrollera eller inte 

kunna glömma symtomen beskrevs som en frustration (Jones et al., 2004) och de kände sig 

styrda och kontrollerade av sjukdomen (Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008). I studier 

(Denny, 2004a; Jones et al., 2004) beskrev kvinnor att de inte kunde gå ut och roa sig så ofta 

som de önskade. Smärtan påverkade all fysisk aktivitet så som att stå, gå, sitta och träna samt 

dagliga aktiviteter som matlagning, shopping och städning (Jones et al., 2004). Kvinnor 

beskrev smärtan som en frustration (Jones et al., 2004) och osäkerhet (Denny, 2009), då de 
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inte visste hur de skulle må från en dag till annan (Denny, 2009; Jones et al., 2004). De 

beskrev att de kände oro över att inte veta när smärtan skulle ta fart och hade därför 

svårigheter att anpassa sig när de var ute bland folk (Jones et al., 2004).  

 

‘The pain wouldn’t let me go out for start. I would have a couple of days 

definitely where I couldn’t function properly at al. If any great function came up 

in that time I wouldn’t go. I would just have to change my plans or miss out’ 

(Jones et al., 2004, s. 127).  

 

  ’It is just the restrictions it puts on you. You just have to think before you do 

anything. If you are invited for a night you have to say how am I going to feel. 

Am I going be able to make it work at the moment being ill fits into my 

schedule.[…]’ (Jones et al., 2004, s. 127). 

 

Smärtan påverkade också upprätthållandet av sociala relationer (Cox et al., 2003; Denny, 

2004a; Denny, 2009; Jones et al., 2004) och bidrog till att kvinnor kände sig socialt isolerade 

(Denny, 2004a; Markovic et al., 2008). Smärtan påverkade även studier (Gilmour et al., 2008; 

Markovic et al., 2008) och arbetslivet (Denny, 2004a; Gilmour et al., 2008; Jones et al., 

2004). Kvinnor beskrev att smärtan ibland hindrade dem från att prestera på arbetet (Denny, 

2004a; Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004) och att detta fick dem att känna skuld (Jones 

et al., 2004). Att leva med smärtan beskrevs som en ständig kamp (Cox et al., 2003; Markovic 

et al., 2008).  

 

Att känna en lättnad över att få en diagnos och känna hopp inför framtiden 

Kvinnor beskrev en lättnad över att få en diagnos (Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003; 

Huntington & Gilmour, 2005), då det blev lättare att förstå sjukdomen (Ballard et al., 2006) 

och fler behandlingsalternativ gavs (Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003). Eftersom att de 

tidigare inte blivit trodda (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005), beskrev de även att 

det kändes som ett rättfärdigande att få en diagnos (Denny, 2009). När kvinnor fått en diagnos 

beskrev de en lättnad över att det inte var cancer (Ballard et al., 2006; Huntington & Gilmour, 

2005). 

 

[…] when you’re more aware of what it is that you’ve got wrong with you, you 

can kind of put a cap on it and deal with it (Ballard et al., 2006, s. 1299). 

Because you don’t understand the things that are happening to you, you do think 

dreadful things. And because my mum died of cancer and because her parents 
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died of cancer, I thought I was dying, I thought I had something dreadful and, 

erm, it was quite reassuring really [to be told it was endometriosis]! (Ballard et 

al., 2006, s. 1299). 

 

Att få kunskap om sjukdomen beskrevs som en vändpunkt (Gilmour et al., 2008), de beskrev 

även att sjukdomen hade omformat deras liv (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009) i positiv 

riktning (Seear, 2009). Vidare beskrev de att de tidigare känt sig kontrollerade av sjukdomen, 

men nu lärt sig att hantera den (Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008). Att kunna 

hantera sjukdomen beskrevs som stärkande och bidrog till att de tog bättre hand om sig själva 

och sina kroppar (Seear, 2009).  

 

Kvinnor som beskrev att de hade minskade symtom beskrev även att de kände sig mindre 

oroliga över att inte kunna få barn eller att smärtan skulle komma tillbaka (Denny, 2009). 

Vidare beskrev kvinnor att de kände hopp inför framtiden (Cox et al., 2003; Denny, 2009), 

men en del kvinnor kände trots detta en viss oro över att symtomen skulle förvärras igen 

(Denny, 2009). Kvinnor ansåg att de behövdes mer forskning för att olika behandlingar skulle 

förbättras och beskrev vidare att de hade en tro på att sjukvården skulle hitta ett sätt att bota 

sjukdomen (Denny, 2009). 

 

[I feel] rosy but also aware it may come back!! Fingers crossed it doesn’t (Denny, 

2009, s. 991).  

 

[I am] positive. I no longer worry about not being able to have children or have 

any pain between my periods (Denny, 2009, s. 991). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios. Analysen resulterade i sex kategorier: Att uppleva smärtan utöver det normala; 

Att tro att smärtan som sjukdomen förde med sig var normal; Att känna smärta vid samlag 

och påverkan på kärleksrelationer; Att bli bemött med okunskap och oförståelse; Att känna 

sig kontrollerad och styrd av smärtan; Att känna lättnad över att få en diagnos och känna hopp 

inför framtiden. 

 

Resultatet visade att smärtan medförde att kvinnor kände oro, ilska och depression. De hade 

svårigheter att hantera smärtan och kände frustration över detta. Riley, Robinson, Wade, 
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Myers och Price (2001) visar i sin studie att kronisk smärta ofta bidrar till oro och depression. 

Förekomsten av depression hos patienter med kronisk smärta uppskattas vara mellan 30 till 60 

procent. Dysvik, Natvig, Eikeland och Linstrøm (2004) visar att det finns ett samband mellan 

depression och förmågan att hantera sin smärta. Personer som upplever depression i samband 

med smärta känner mindre kontroll över smärtan och använder sig av sämre strategier för att 

hantera den. Resultatet visade även att kvinnor ifrågasatte varför just de fått sjukdomen. 

Toombs (1993, s.93) menar att personer som drabbas av sjukdom kan se på sjukdomen som 

ett straff. Den sjuke kan uppleva det som att denne gjort någonting fel eller gjort något för att 

förtjäna sjukdomen. Enligt Gebel (2010) är det vanligt att personer som drabbats av sjukdom 

försöker söka svar på frågan varför just de drabbats av sjukdomen, det är även vanligt att vilja 

skylla sjukdomen på någon annan.  

 

Sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller bedömningen av patienternas smärta samt att 

ge information om farmalogiska och icke-farmakologiska metoder för smärtlindring. När 

sjuksköterskor möter patienter med smärta är det viktigt att de sätter sig in i patienternas 

individuella upplevelse och är medvetna om att smärta kan uttryckas på olika sätt. Genom att 

sjuksköterskor lyssnar och är engagerade i patienternas upplevelser skapar de en relation till 

patienterna och underlättar för dem att uttrycka sin smärta. Detta görs för att på bästa 

effektiva sätt kunna hjälpa patienter att hantera sin smärta (Briggs, 2010). 

 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor uppfattade smärtan som normal och att 

kontakten med sjukvården därför fördröjdes. Manderson, Warren och Markovic (2008) menar 

att en av anledningarna till att kvinnor med endometrios fördröjer kontakten med sjukvården 

är att symtomen ibland kan börja redan i samband med puberteten, då de flesta inte vet vad 

som anses vara normalt. Även det sociala sammanhanget som kvinnor lever i påverkar deras 

uppfattning om vad som är normal smärta. Uppfattningen av hälsa och sjukdom påverkas av 

faktorer som kön, etnicitet och social status. Enligt Werner, Widding Isaksen och Malterud 

(2004) kan en fördröjd kontakt med sjukvården bero på att kvinnor inte vill visa sig svaga. 

Resultatet i föreliggande studie visade även ett samband mellan att kvinnor trodde att 

tillståndet var normalt då smärtan var värst under menstruationen. Manderson et al. (2008) 

menar att uppfattningen om att svåra menstruationssymtom är normala är starkt 

sammankopplat med kvinnans kropp, eftersom att menstruation är en del av kvinnans biologi. 

Då smärtan vid endometrios ofta är cyklisk och svårast under menstruationen kan 
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normaliseringen av tillståndet förstärkas.  

 

I föreliggande studie framkom det att kvinnor upplevde smärta i samband med samlag och att 

detta ledde till att kvinnor avbröt samlag eller undvek det helt och hållet. I en studie av 

Schantz Laursen, Overvad, Schou Olesen, Delmar och Arendt-Nielsen (2006) beskrivs 

förhållandet mellan sexualitet och kronisk smärta. Det framkom att kvinnor som drabbats av 

kronisk smärta upplevde minskad sexuell lust och ansåg att ett aktivt sexliv värderas som 

mindre viktigt. Det beskrivs även att kvinnor med kronisk smärta är rädda för att smärtan vid 

samlag ska förvärras och att de därför har mindre samlag. 

 

Resultatet visade att smärtan som kvinnor upplevde vid samlag hade en negativ påverkan på 

självförtroendet och därmed kärleksrelationerna. Kralik, Koch och Telford (2001) fann i sin 

studie att sjukdom kan förändra kvinnans syn på sin femininitet och därigenom påverka 

självförtroendet. Detta påverkas också av att kvinnor tror att andra upplever deras kroppar 

som oattraktiva. Nusbaum, Hamilton och Lenahan (2003) menar att symtom vid sjukdom, så 

som smärta, påverkar kvinnas sexuella identitet och förmåga att delta i samlag. I samband 

med sjukdom kan kroppen upplevas som förändrad och främmande (Kralik et al., 2001). 

Toombs (1993, s. 75-76) menar att kroppsuppfattningen förändras i samband med sjukdom. 

Kroppen blir mer påtaglig och kan inte längre tas förgiven. Enligt Kralik et al., (2001) har den 

förändrade kroppsuppfattningen ett starkt samband till att kvinnor känner sig mindre 

attraktiva. Svårigheter att möta sin partners sexuella behov skapar en känsla av maktlöshet 

hos kvinnor och försätter dem i underläge gentemot deras partner. Att känna minskat 

självförtroende, minskad sexuell lust och att inte kunna delta i samlag fullt ut påverkar 

kärleksrelationen negativt.  

 

Att prata om sexualitet är många gånger tabubelagt och bidrar därför till svårigheter att prata 

om ämnet. För att sjuksköterskor ska kunna ha en öppen och avslappnad kommunikation med 

patienter är det viktigt att de är medvetna om sina egna värderingar gällande sexualitet (Kralik 

et al., 2001). Genom att sjuksköterskor lyfter upp och pratar om ämnet underlättar de 

situationen för patienter och gör det enklare för dem att uttrycka sina funderingar (Kralik et 

al., 2001; Nusbaum et al., 2003). 

 

Resultatet visade att kvinnor med endometrios upplevde att de inte blev tagna på allvar av 
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sjukvårdspersonalen och omgivningen. Studier (Johnson & Johnson, 2006; Werner & 

Malterud, 2003) visar att kvinnor med svårförståeliga kroniska sjukdomar ofta får sina 

symtom feminiserade, bagatelliserade och avvisade av sjukvården. Kvinnor som söker 

behandling för deras symtom möts ofta av uppfattningen att de är mer känslomässiga än män 

och att det därför är troligt att deras symtom många gånger uppfattas som psykologiska. Att 

kvinnor möts av denna uppfattning leder till att deras upplevelser inte blir bekräftade samt att 

både diagnostik och behandling kan fördröjas. Skuladottir och Halldorsdottir (2008) visar i sin 

studie att kronisk oförklarlig smärta som är svår att hantera medför en sårbarhet och ett behov 

av kommunikation, omvårdnad och kompetens från sjukvården. Att istället mötas av 

okunskap bidrar till att hela mötet med sjukvården blir en stor besvikelse och en kränkning av 

värdigheten som människa. Johnson och Johnson (2006) menar att symtom som fatigue, värk, 

smärta och depression många gånger kan ses som vardagliga symtom istället för tecken på 

sjukdom. Att ständigt behöva kämpa för att bli tagen på allvar kan leda till känslor av 

förnedring, depression och utanförskap. Werner och Malterud (2003) fann i sin studie att 

kvinnor med svårdiagnostiserade sjukdomar inte bara kämpar för att bli tagna på allvar utan 

även för att upprätthålla sitt självförtroende och sin värdighet som kvinna. Att inte känna sig 

trodd av familj och vänner och att ständigt behöva förklara sitt tillstånd kan upplevas som 

påfrestande och frustrerande. Att bli bemött med förståelse och att få bekräftelse är stärkande 

för den enskilda individen och kan underlätta tillfrisknandet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att kvinnor kände ilska och frustration över en 

fördröjd diagnostik, de menade att situationen hade kunnat vara annorlunda om någon insett 

eller gjort något åt sjukdomen tidigare. Nettleton (2006) menar att perioden innan en diagnos 

ges kan vara problematisk för dem som upplever symtom då de befinner sig i något som kan 

liknas vid en gråzon. Utan en diagnos försvåras tillgången till stöd och resurser. Att inte ha en 

diagnos bidrar även till en känsla av förvirring över osäkerheten om att vara patient eller inte. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att patienten får ett individanpassat stöd och 

får sina behov tillgodosedda. Ett sätt för sjuksköterskan att erbjuda stöd är att använda sig av 

stödgrupper där patienter som befinner sig i samma situation kan prata om sina upplevelser 

med varandra. Denna typ av stöd kan ses som ett komplement till individens sociala nätverk 

(Alley & Chance Foster, 1990).  
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I föreliggande studie framkom det att kvinnor kände sig kontrollerade och styrda av smärtan 

då de inte längre kunde utföra dagliga och fysiska aktiviteter som de tidigare gjort. Förlust av 

kontroll vid sjukdom kan bidra till upplevelsen av att känna sig fångad i sin egen kropp 

(Scroggs, Shattell och Cowling, 2010). Sjukdomen blir plötsligt ett hinder i utförandet av 

aktiviteter som tidigare tagits för givna. Att drabbas av sjukdom kan enligt Toombs (1993, s. 

90-93) upplevas som en förlust av helhet. Denna förlust av helhet innebär en plötslig 

medvetenhet om sin kropp. Kroppen och självet är inte längre en förenad enhet och kroppen 

tycks ha en egen vilja som inte går att styra. Förlust av helhet innebär också en förlust av 

kontroll. Den familjära världen upplevs som oförutsägbar och okontrollerbar och sjukdomen 

ses som en störning i människans livsvärld. Dysvik, Sommerseth och Jacobsen (2011) menar 

att smärta i samband med sjukdom är en integrerad del i det dagliga livet och detta bidrar till 

känslan av att känna sig kontrollerad.  

 

Resultatet visade även att smärtan gjorde att kvinnor kände sig trötta och saknade energi. 

Detta kan liknas vid fatigue, ett tillstånd som är vanligt förekommande hos personer med 

kronisk sjukdom. Att uppleva fatigue beskrivs som extrem trötthet och utmattning som inte 

minskas vid återhämtning eller sömn. Fatigue har en negativ påverkan på det sociala livet och 

påverkar förmågan att upprätthålla sociala relationer, något som kan leda till en social 

isolering (Kralik, Telford, Price & Koch, 2005). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor kände en lättnad och ett rättfärdigande över att 

få en diagnos och att det då blev lättare att förstå sjukdomen. Att få en diagnos kan enklare 

möjliggöra tillgången till information, stödgrupper och behandlingar (Nettleton, 2006). 

Sjukdomen blir också uppmärksammad och verklig för sjukvårdspersonalen och omgivningen 

vid diagnostillfället. Att få en diagnos innebär inte bara en lättnad utan kan också innebära en 

rädsla och osäkerhet inför framtiden och vad som komma skall (Kralik et al., 2001). Att 

drabbas av sjukdom kan ses som ett oväntat och hastigt avbrott i det vardagliga livet. Detta 

kan medföra en förlust av säkerhet som kan bidra till känslor av oro och rädsla (Toombs, 

1993, s. 92-93). 

 

Resultatet visade att kvinnor såg ljust på framtiden samtidigt som det fanns en oro över att 

symtomen skulle förvärras igen. Delmar et al. (2005) menar att personer med kronisk 

sjukdom pendlar mellan hopp och förtvivlan. Att vara kronisk sjuk innebär att tvingas göra 
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många förändringar för att försöka återfå kontroll och finna sig själv. Kralik, Visentin och van 

Loon (2006) menar att den inre process som människor går igenom för att integrera 

förändringar i sina liv kallas transition. Transition uppstår när det vanliga livet avbryts och 

orsakar förändringar som resulterar i en ny verklighet. Detta kan relateras till resultatet i 

denna litteraturstudie där kvinnor återfick kontroll och lärde sig att hantera sjukdomen och 

därmed en ny verklighet. Delmar et al. (2005) visar i sin studie att personer som har lärt sig att 

ta kontroll över sin sjukdom har gjort detta genom att acceptera sjukdomen som en del av sig 

själv. 

 

Sylvain och Talbot (2002) beskriver en interventionsmodell utformad för sjuksköterskor som 

visar hur de kan hjälpa patienter att återfå kontroll över deras liv. Modellen innefattar två 

teman: stöd och information. Sjuksköterskor kan bidra till en bättre hälsa och stödja patienten 

genom att lyssna på dennes upplevelser och bekräfta dessa, och därigenom få patienten att 

känna sig trodd. Sjuksköterskor kan även hjälpa patienten genom att bistå med information 

om såväl sjukdom som behandling. Ju snabbare dessa interventioner sätts i praxis desto större 

är chansen att patienten återfår kontroll och upplever en ökad hälsa.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie avgörs av tillförlitligheten, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Grunden för studiens 

tillförlitlighet avgörs av syfte, urval, deltagare och tillvägagångssätt för datainsamling. För 

studien användes en manifest kvalitativ innehållsanalys, vilken anses vara bäst lämpad vid 

beskrivning av människors upplevelser. Mängden data som anses nödvändig för att svara på 

studiens syfte på ett trovärdigt sätt, varierar beroende på komplexiteten i det fenomen som 

studeras (Graneheim & Lundman, 2003).  I litteraturstudien användes 11 artiklar och av dessa 

extraherades sammanlagt 312 textenheter ut från materialet. Med hänsyn taget till ämnet och 

antalet publicerade studier ansågs denna mänga data vara trovärdig. Studierna som 

analyserades i litteraturstudien var genomförda i olika länder (Nya Zeeland, Australien, 

Storbritannien) samt innefattade deltagare med olika perspektiv i olika åldrar. Detta påverkar 

tillförlitligheten positivt då en variation av fenomenet beskrivits. I litteraturstudien 

illustrerades resultatet med citat från materialet i analysen, som enligt Graneheim och 

Lundman (2003) styrker tillförlitligheten ytterligare. Om två eller fler forskare genomför 

datainsamling och analys stärks tillförlitligheten (Polit & Beck, 2008, s. 546-547). Faktorer 
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som kan ha påverkat studiens resultat negativt är den begränsade tidsramen för studien, samt 

den begränsade erfarenheten av kvalitativ forskning.   

 

Pålitligheten i en studie stärks av att tillvägagångssättet av datainsamling och analysprocess är 

tydligt beskrivet. Pålitligheten är således beroende av att andra forskare ska kunna 

återupprepa förfarandet av studien och komma fram till ett likartat resultat (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). I litteraturstudien stärks pålitligheten genom att metod för 

sökning och analysprocess beskrivs i löpande text. Pålitligheten stärks ytterligare genom att i 

tabell 1 presentera hur litteratursökningen gått tillväga genom att redovisa databaser, sökord, 

antal träffar och antal valda studier. I tabell 2 visas en översikt av de valda studierna där 

författare, typ av studie, deltagare, datainsamling och dataanalys, resultat samt kvalitet 

presenteras. Studierna granskades enligt Willman et al. (2006, s. 156-157) och de studier som 

valdes ut bedömdes ha medel eller hög kvalitet. En faktor som kan ha påverkat pålitligheten i 

litteraturstudien är att sökningen begränsades till studier skrivna på engelska. Vid översättning 

och kondensering kan språkliga nyanser ha gått förlorade. 

 

Överförbarheten i en studie handlar om att det funna resultatet kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare. Det är forskarens ansvar att tillhandahålla tillräckligt med 

beskrivande data så att läsaren kan avgöra om resultatet går att överföra till andra 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255; Polit & Beck, 2008, s. 539). 

Bekräftelsebarheten handlar om att forskaren har ett objektivt förhållningssätt och att 

resultatet överensstämmer med syftet. Vidare avgörs bekräftelsebarheten av att forskarens 

egna antaganden och tolkningar inte påverkat resultatet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). 

För att undvika tolkningar har textenheterna kontinuerligt granskats under analysprocessens 

gång. Bekräftelsebarheten i litteraturstudien kan i viss mån ha påverkats av en förförståelse 

om ämnet, som i sin tur kan bidra till omedvetna tolkningar.  
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Slutsats 

Kvinnor som drabbas av endometrios upplever sjukdomen som väldigt smärtsam. Att leva 

med endometrios upplevs som en ständig kamp och påverkar många aspekter av livet. Det är 

svårt för kvinnor att finna förståelse från läkare och familj och de upplever att de inte blir 

tagna på allvar. Att bli bemött med förståelse och att få bekräftelse är viktigt då detta är 

stärkande för den enskilda individen och kan underlätta tillfrisknandet. Sjuksköterskor kan 

bidra till en bättre hälsa och stödja kvinnor genom att lyssna på deras upplevelser och bekräfta 

dessa, och därigenom få kvinnor att känna sig trodda. Det är viktigt att sjuksköterskor 

försäkrar sig om att kvinnor får ett individanpassat stöd och får sina behov tillgodosedda då 

alla kvinnors upplevelser är unika. Litteraturstudien har bidragit till en ökad förståelse och 

kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Genom en ökad förståelse och 

kunskap kan sjuksköterskor bidra till att dessa kvinnor känner sig trygga och tagna på allvar. 

Vidare bör mer kvalitativ forskning genomföras för att ytterligare öka förståelsen för dessa 

kvinnor och deras upplevelser. Detta för att på bästa sätt kunna erbjuda kvinnor en bra vård 

och en god hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

Referenser 

*= Artiklar som ingått i analysen 

 

Alley, N.M., & Chance Foster, M. (1990). Using self-help support groups: a framework for 

nursing practice and research. Journal of Advanced Nursing, 15, 1383-1388. 

 

*Ballard, K., Lowton, K., & Wright, J. (2006). What‟s the delay? A qualitative study of 

women‟s experiences of reaching a diagnosis of endometriosis. Fertility and Sterility, 86, 

1296-1301. 

 

Briggs, E. (2010). Assessment and expression of pain. Nursing Standard, 25, 35-38.  

 

Bloski, T., & Pierson, R. (2008). Endometriosis and chronic pelvic pain: unraveling the 

mystery behind this complex condition. Nursing for Women’s Health, 12, 384-395. 

 

Child, T.J., & Lin Tan, S. (2001). Endometrosis, aetiology, pathogenesis and treatment. 

Drugs, 61, 1735-1750. 

 

Clarke, K.A., & Iphofen, R. (2008). A phenomenological hermeneutic study into unseen 

chronic pain. British Journal of Nursing, 17, 658-663.  

 

*Cox, H., Henderson, L., Andersen, N., Cagliarini, G., & Ski, C. (2003). International 

Journal of Nursing Practice, 9, 2-9. 

 

Delmar, C., Bøje, T., Dylmer, D., Forup, L., Jakobsen, C., Møller, M., Sønder,H., & 

Pedersen, B.D. (2005). Achieving harmony with oneself: life with a chronic illness. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19, 204-212. 

 

*Denny, E. (2004b). ‟You are one of the unlucky ones‟: Delay in the diagnosis of 

endometriosis. Diversity in Health and Social Care, 1, 39-44. 

 

*Denny, E. (2004a). Women‟s experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing, 

46, 641-648. 

http://web.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySLCk63nn5Kx95uXxjL6nrUqxpbBIr6eeSa6ws0%2b4prE4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0qvrLVIsaa2PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhruorkmuprNQsq63PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=104
http://web.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySLCk63nn5Kx95uXxjL6nrUqxpbBIr6eeSa6ws0%2b4prE4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0qvrLVIsaa2PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhruorkmuprNQsq63PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=104


25 

 

 

 

 

 

*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, 985-995. 

 

Denny, E., & Mann, C.H. (2007a). A clinical overview of endometrosis: a misunderstood 

disease. British Journal of Nursing, 16, 1112-1116. 

 

*Denny, E., & Mann, C.H. (2007b). Endometriosis-associated dyspareunia: the impact on 

women‟s lives. Journal of Family Planning & Reproductive Health Care, 33, 189-193.  

 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications, and issues. Health 

Care for Women International, 13, 313-321. 

 

Dysvik, E., Natvig, G.K., Eikeland, O-J., & Lindstrøm, T.C. (2004). Coping with chronic 

pain. International Journal of Nursing Studies, 42, 297-305. 

 

Dysvik, E., Sommerseth, R., Jacobsen, F.F. (2011). Living a meaningful life with chronic pain 

from a nursing perspective. Narrative approach to a case story. International Journal of 

Nursing Practice, 17, 36-42. 

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing, 62, 107-115. 

 

Gebel, E. (2010). Why me? Understanding the causes of diabetes. Diabetes Forecast, 63, 44-

50.  

 

*Gilmour, J.A., Huntington, A., & Wilson, H.V. (2008). The impact of endometriosis on 

work and social participation. International Journal of Nursing Practice , 14, 443-448. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. Oxford: Blackwell 

Science. 



26 

 

 

 

 

 

*Huntington, A., & Gilmour, J.A. (2005). A life shaped by pain: women and endometriosis. 

Journal of Clinical Nursing, 14, 1124-1132. 

 

Joachim, G., & Acorn, S. (2000). Stigma of visible and invisible chronic conditions. Journal 

of Advanced Nursing, 32, 243-248.  

 

*Jones, G., Jenkinson, C.,& Kennedy, S. (2004). The impact of endometriosis upon quality of 

life: a qualitative analysis. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25, 123-

133. 

 

Johnson, J.E., & Johnson, K.E. (2006). Ambiguous chronic illness in women: a community 

health nursing concern. Journal of Community Health Nursing, 23, 159-167.  

 

Kaasa, S., & Loge, J.H. (2003). Quality of life in palliative care: principles and practice. 

Palliative Medicine, 17, 11-20. 

 

Kjerulff, K.H., Erickson, B.A., & Langenberg, P.W. (1996). Chronic gynecological 

conditions reported by US women: Findings from the national health interview survey, 1984 

to 1992. American Journal of Public Health, 86, 195-199. 

 

Kralik, D. (2002). The quest for ordinariness: transition experienced by midlife women living 

with chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 39, 146-154. 

 

Kralik, D., Brown, M., & Koch, T. (2000). Women's experiences of „being diagnosed‟ with a 

long-term illness. Journal of Advanced Nursing, 33, 594-602. 

 

Kralik, D., Koch, T., & Telford, K. (2001). Constructions of sexuality for midlife women 

living with chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 35, 180-187. 

 

Kralik, D., Telford, K., Price, K., & Koch, T. (2005) Women‟s experiences of fatigue in 

chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 52, 372-380. 

 



27 

 

 

 

 

Kralik, D., Visentin, K., & van Loon, A. (2006) Transition: a literature review. Journal of 

Advanced Nursing, 55, 320-329. 

 

Lemaire, G.S. (2004). More than just menstrual cramps: symptoms and uncertainty among 

women with endometriosis. Journal of Obstretic Gynecological and Neonatal Nursing, 33, 

71-79.   

 

Manderson, L., Warren, N., & Markovic, M. (2008). Circuit breaking: pathways of treatment 

seeking for women with endometriosis in Australia. Qualitative Health Research, 18, 522-

534. 

 

Mao, A.J., & Anastasi, J.K. (2008). Diagnosis and management of endometrosis: The role of 

advanced practice nurses in primary care. Journal of the American Academy of Nurse 

Practitioners, 22, 109-116. 

 

*Markovic, M., Manderson, L., & Warren, N. (2008). Endurance and contest: women‟s 

narratives of endometriosis. Health, 12, 349-367. 

 

Mounsey, A.L., Wilgus, A., & Slawson, D.C. (2006). Diagnosis and management of 

endometrosis. American family Physician, 74, 594-602. 

 

Nettleton, S. (2006). „I just want permission to be ill‟: Towards a sociology of medically 

unexplained symptoms. Social Science & Medicine, 62, 1167-1178. 

 

Nusbaum, M.R.H., Hamilton, C., & Lenahan, P. (2003). Chronic illness and sexual 

functioning. American Family Physician, 67, 347-354.  

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 

 

Rannestad, T., Eikeland, O-J., Helland, H., & Qvarnström, U. (2000). Quality of life, pain, 

and psychological well-being in women suffering from gynecological disorders. Journal of 

Women´s Health & Gender-Based Medicine, 9, 897-903. 



28 

 

 

 

 

 

Riley, J.L., Robinson, M.E., Wade, J.B., Myers, C.D., & Price, D.D. (2001). Sex differences 

in negative emotional responses to chronic pain. The Journal of Pain, 2, 354-359. 

 

Scroggs, N., Shattell, M., & Cowling, W.R. (2010). “An existential place of pain”: The 

essence of despair in women. Issues in Mental Health Nursing, 31, 477-482. 

 

*Seear, K. (2009). The third shift: Health, work and expertise among women with 

endometriosis. Health Sociology Review, 18, 194-206. 

 

Schantz Laursen, B., Overvad, K., Schou Olesen, A., Delmar, C., & Arendt-Nielsen, L. 

(2006). Ongoing pain, sexual desire, and frequently of sexual intercourse in females with 

different chronic pain syndromes. Sexuality and Disability, 24, 27-37. 

 

Skuladottir, H., & Halldorsdottir, S. (2008). Women in chronic pain: sense of control and 

encounters with health professionals. Qualitative Health Research, 18, 891-901. 

 

Sylvian, H., & Talbot, L.R. (2002), Synergy towards health: a nursing intervention model for 

women living with fibromyalgia, and their spouses. Journal of Advanced Nursing, 38, 264-

273. 

 

Toombs, S.K. (1993). The meaning of illness: A phenomenological account of the different 

perspectives of physician and patient. Dordrecht: Kluwer Academic. 

 

Werner, A., & Malterud, K. (2003). It is hard work behaving as a credible patient: encounters 

between women with chronic pain and their doctors. Social Science & Medicine, 53, 1409-

1419. 

 

Werner, A., Widding Isaksson, L., & Malterud, K. (2004). „I am not the kind of women who 

complains of everything‟: Illness stories on self and shame in women with chronic pain. 

Social Science & Medicine, 59, 1035-1045. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 



29 

 

 

 

 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur  


