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Abstrakt 

Var tionde kvinna i världen har endometrios. Lång tid till diagnos leder till att kvinnor med 

endometrios besöker sjukvården ett antal gånger innan diagnosen fastställs. Det råder fortfarande 

ett mörkertal om hur många kvinnor som är drabbade av sjukdomen. Detta beror oftast på en 

generell kunskapsbrist gällande sjukdomen, dess utredning, diagnos och behandling. Det påverkar 

bemötandet av denna patientgrupp. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med 

endometrios upplever sjukvårdspersonalens bemötande. En kvalitativ litteraturstudie valdes som 

metod och analysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys med manifest induktiv ansats. Totalt 

inkluderades och analyserades 16 kvalitativa artiklar och fem huvudkategorier framkom: Att 

känna sig trivialiserad; Att sjukvårdspersonalens kunskap brister; Att sjukvårdspersonal 

bestämmer vården; Att bli utsatt för psykiskt och fysiskt lidande; samt Att bli bekräftad. Resultatet 

visade att kvinnor med endometrios upplevde att sjukvårdspersonalen trivialiserade, 

normaliserade och misstrodde deras symtombild, framförallt smärtan. En generell brist på empati 

och kunskap framkom också. Litteraturstudien kan bidra till att öka förståelsen kring hur denna 

patientgrupp upplever sjukvårdspersonalen bemötande. Genom en personcentrerad vård som 

bygger på en holistisk syn kan sjukvårdspersonalen utforma ett bemötande som reparerar och/eller 

skapar tillit och förtroende för dessa kvinnor.  

 

Nyckelord: Endometrios, smärta, bemötande, personcentrerad vård, kvalitativ, omvårdnad 
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Definitionen av bemötande innebär uppträdandet mot någon eller något (Nationalecyklopedin, 

NE, u.å). Enligt Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2016) upplever patienter att ett 

gott bemötande när sjukvårdspersonal uppträder med vänlighet och respekt samt välkomnar 

patienten i mötet, visar ett genuint intresse, lyssnar och riktar all uppmärksamhet till patienten, 

samt tar hen på allvar och visar tilltro till hens berättelse. Kompetent och professionell 

vårdpersonal gör att patienten upplever en säker vård. Enligt Nygren Zotterman et al. (2016) 

främjas patientens känsla av ett gott bemötande när sjukvårdspersonal förklarar för patienten om 

hens hälsotillstånd, vilket leder till att patienten får en bättre förståelse av situationen. Upplever 

patienten i största allmänhet ett gott bemötande hos vårdpersonalen resulterar det i att patienten 

känner sig mer energisk, vilket i sin tur främjar hälsa och välbefinnande. Nygren Zotterman, 

Skär, Olsson och Söderberg (2015) menar också att ett gott bemötande leder till en tillitsfull och 

stabil relation till sjuksköterskan samt en mer positiv attityd i vårdmötet.  

 

Enligt Halldósdóttir (1996) är ett vårdande bemötande, från ett patientperspektiv, när 

sjuksköterskor visar egenskaper i professionell kompetens, vårdande förhållningssätt och 

förmågor i att etablera en god kontakt med patienten. Sjuksköterskor uppfattas som vårdande när 

de visar god empatisk förmåga dvs. att de är mottaglig för patientens behov, ett genuint intresse, 

genuin närvaro och att de visar respekt. Det innebär också att de är dedikerade och vågar vara 

involverade som professionella sjuksköterskor när det lämpar sig. Halldósdóttir (1996) anser att 

detta är grundläggande för professionellt vårdande, vilket innebar att kunna ge information som 

utvecklar, utföra kliniska bedömningar, utöva empowerment hos människan, samarbeta och ha 

kunskap med att utöva olika uppgifter samt ta emot uppgifter.  

För att kunna ge en god vård bör sjuksköterskan ha kunskaper i att kunna utöva empowerment. 

Halldósdóttir (1996) definierar empowerment som ökad känsla av hälsa och välmående där även 

patienten upplever en förstärkt subjektiv känsla till exempel att de känner mer kontroll över sin 

situation. McKillip, Barnett och Swetz (2017) understryker att kommunikation är nyckeln som 

möjliggör utövandet av empowerment hos patienter. 

 

Ett vårdande samtal etablerar sig när vårdpersonalen finns där för patienten genom att lyssna och 
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visa att dem ser patienten som en hel människa och inte bara fokuserar på kroppen utan också på 

själen (Fredriksson, 1999). Enligt Priebe, Wiklund Gustin och Fredriksson (2018) ska de 

vårdande samtalen genomsyras av tillit, ärlighet och respekt för att patienten ska uppleva 

trygghet samt kunna vara öppen för sjuksköterskan. Fredriksson och Eriksson (2003) beskriver 

att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är asymmetrisk. Patienten är den lidande och 

passiva medan sjuksköterskan är den aktiva och besitter makt som exempelvis omvårdnads-, och 

medicinska kunskaper, därmed är det viktigt att ha i åtanke som sjuksköterska. Fredriksson 

(1999) beskriver att i det vårdande samtalet ska sjuksköterskan uppmuntra patienten att prata 

och lägga stor vikt på lyssnandet för att skapa sig en förståelse av patientens egna upplevelser. 

Genom detta kan patienten att få en ökad självkänsla samt främjas upplevelsen av att bli 

respekterad. Enligt Fredriksson (1999) kan lidande lindras hos patienten om sjuksköterskan visar 

empati och förståelse. Ett vårdande samtal innefattar att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

patientens lidande annars utsätts patienten för ett större lidande där värdigheten, autonomin och 

integriteten kränks.  

 

Enligt Connolly (2001, s. 187) förstärks lidandet hos personer som redan har ont när andra 

människors tvivlar på dem, inom vården och i andra sammanhang. I Hansson, Fridlund, Brunt, 

Hansson och Rask (2011) studie bekräftas detta då patienter med kronisk smärta inte vågade 

fråga om smärtbehandling då de kände sig misstrodda och förbisedda av sjukvårdpersonalen. 

Deras lidande blev mer påtagligt också p.g.a. att de upplevde personalen som mindre empatiska 

och sympatiska när sjukvårdpersonalens visade ointresse av att lyssna på dem. Skär och 

Söderberg (2012) beskriver mäns upplevelser av att inte bli betrodda i mötet med sjukvården. 

Männen upplevde att läkare och sjuksköterskor inte trodde på dem när de beskrev sina symptom 

och eller smärta och blev uppmanade att åka hem och i värsta fall tillsagda att symptomen och 

eller smärtan var imaginära, vilket orsakade männen mer lidande och de kände sig förolämpade. 

 

Eriksson (1994, s. 77) beskriver att vårdlidande uppstår när lidande upplevs i samband med 

vårdsituationen. Det är alltså när vården, eller utebliven vård, utsätter människan för lidande och 

det kan upplevas på olika sätt. Eriksson (1994, s. 81–82) definierar kränkning av patientens 
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värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård som några orsaker till 

vårdlidande. Kränkning är det mest vanliga formen av vårdlidande. Det kan ske om patienten 

nonchaleras vid tilltal eller under specifika vårdåtgärder när hen inte skyddas pga. slarv. Det kan 

också ske genom ett oetiskt förhållningssätt, eller att inte se patienten och inte bereda plats för 

hen (Eriksson, 1994, s. 82). Direkt eller indirekt maktutövning innebär att tvinga patienten göra 

saker den inte vill, att inte ta patienten på allvar, den som inte blir tagen på allvar, menar 

Eriksson (1994, s. 86), räknas heller inte med och det orsakar en känsla av maktlöshet hos 

patienten. Utebliven vård eller icke-vård definieras som att ha en bristande kunskap i att se och 

bedöma patienten och hens behov, eller där vård inte utförs, eller där den vårdande aspekten 

fattas. När vård uteblir kränker det människan värdighet och det är också ett annat sätt att utföra 

makt på, vilket lämnar patienten i en känsla av maktlöshet (Eriksson, 1994, s. 87–88). 

 

Johannisson beskriver hur kvinnokroppen har tolkats inom medicinsk kontext sedan 1800-talet. 

Hon menar på att det skedde ett gynekoliserande av kvinnokroppen och det utvecklades olika 

teorier om hur hennes kön var kopplat till de olika tillstånd och eller sjukdomar hennes kropp 

drabbades av. På så sätt kunde de förminskas och trivialiseras till att endast handla om hennes 

kön (Johannisson, 2001, s. 99–102). Det påstods bland annat att kvinnan hade ett ömtåligt psyke 

och hennes subjektiva symptom var psykologiskt betingat till sin natur och uppstod i hennes 

huvud. Detta fenomen kan bekräftas av Werner, Widding Isaksen och Malterud (2004) studie 

om kvinnor som lever med kronisk smärta då de fick kämpa att bli tagna på allvar i mötet med 

sjukvårdspersonal. Enligt Werner och Malterud (2003) fann sig kvinnorna med kronisk smärta 

hela tiden prövade, undersökta och övervägda för mentala snarare än somatiska orsaker. 

Patologiska teorier medförde att kvinnans krämpor generaliserades, hennes symptom beskrevs 

otydligt och diffust (Johannisson, 2001, s. 101–102). I en medicinsk kontext påverkade detta 

hennes egen syn på sig själv och legitimerade ohälsa som ett feminint beteende. Beroende på 

ålder tillskrevs olika förväntningar på hur kvinnan skulle hantera sin ohälsa, exempelvis 

förväntades vuxna kvinnor vara tåliga. De skulle uthärda smärta och ohälsa, genom graviditeter, 

och barnafödande, även om de riskerade livet, samtidigt som de förväntades vara familjens 

stöttepelare (Johannisson, 2001, s. 111). Detta fenomen visas i Werner och Malteruds (2003) 

studie där äldre kvinnor med kronisk smärta upplevde att det var svårt med att få rätt utredning. 
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Enligt dem, förklarade läkare att deras symtom berodde på klimakteriet, något som bör uthärdas, 

eller så användes klimakteriet för att förklara symptomen som mentala snarare än somatiska 

orsaker. 

 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Kvinnor runt om i världen drabbas av 

endometrios, ungefär 5–10%. Trots detta är endometrios relativt okänt och många förblir 

odiagnostiserade och får ingen behandling (Bergqvist, 2004, s. 51–53). Socialstyrelsen (2018) 

beskriver att det fortfarande råder en oklarhet om hur många som drabbas av endometrios. 

Endometrios innebär att endometrivävnad, vilket annars enbart växer i livmoderhålan, växer på 

andra ställen i kroppen, som exempelvis bukhålan, äggstockarna och eller olika ställen i 

tarmsystemet. Vid menstruation kan kvinnor med endometrios uppleva en ihållande, ibland 

molande, grundsmärta i buken. Hon har smärta från ändtarmen vid tarmöppningen samt 

urinröret och urinblåsan. Vid samlag kan smärtan upplevas rejäl och många kvinnor undviker 

därför samlag (Olovsson, 2014, s. 166). Det mest säkra sättet för att kunna diagnostisera 

endometrios är genom laparoskopi (Bergqvist, 2004, s. 62). Idag finns det ingen behandling som 

botar endometrios men däremot så behandlar man symtomen, till exempel smärtlindring, 

hormonell eller kirurgisk behandling och eller kompletterande stöd, vilket innebär samtal med 

kurator, fysioterapeut för att hjälpa med smärtproblematiken och samtal med sexolog (Olovsson, 

2014, s. 171–174). Det typiska för patienten med endometrios är att hon ofta uppsöker 

sjukvården ett flertal gånger på grund av buksmärtor som hon lidit av i många år. Det är också 

väldigt vanligt att läkare inte hittar något fel (Olovsson, 2014, s, 166).  

 

Problemformulering 

Socialstyrelsen (2018) understryker att ökad kunskap om endometrios krävs inom hälso- och 

sjukvården. Det är av vikt att bli tagen på allvar tidigt när symptomen uppstår för att bevara 

patientens tilltro för hälso- och sjukvården. Påbörjas en tidig behandling minskas risken för att 

fler problem av sjukdomen uppkommer i framtiden. För att kunna bemöta denna patientgrupp är 

det av vikt att ha kunskap om deras upplevelser av hälso- och sjukvårdens bemötande, vilket 
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Socialstyrelsen (2018) understryker. Därav var syftet med litteraturstudien att beskriva hur 

kvinnor med endometrios upplever sjukvårdspersonalens bemötande.  

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys valdes i och med att studien utgick från ett inifrånperspektiv som 

beskrev upplevelser av sjukvårdens bemötande hos kvinnor med endometrios. Enligt Backman 

(2008, s. 53) används kvalitativ metod när forskaren vill få en större förståelse och uppfattning 

av hur olika personer tolkar och uppfattar sin omvärld och verklighet. Data analyserades med 

kvalitativ manifest ansats, vilken är lämplig vid analys av kvalitativa fynd enligt Graneheim och 

Lundmans (2004).  

 

Litteratursökning 

Pilotsökningen och litteratursökningen gjordes i CINAHL och PubMed, där artiklar finns 

tillgängliga som handlar om omvårdnad och medicin. För att få en uppfattning av 

forskningsläget utfördes en pilotsökning. Pilotsökningen visade att forskning inom valt område 

var begränsat, däremot var upplevelser att leva med endometrios mer utforskat.  

Inklusionskriteriervar kvinnor med endometrios. Ett bestämt åldersspann valdes inte därför att 

det var intressant att veta hur kvinnor med endometrios i alla åldrar upplever sjukvårdens 

bemötande. Artiklar från de senaste 20 åren valdes ut för att bredda sökningsresultatet, då 

sjukdomen fortfarande idag är relativt okänd och forskningsfältet inom det valda ämnet inte är så 

stort.    

 

Vid sökning i databasen CINAHL användes Cinahl Headings och fritext. I databasen PubMed 

användes Medical Subject Headings och fritext i sökningen (tabell 1). Termer som handlade om 

bemötande användes i båda databaserna, exempelvis Psycological Aspects of Illnes, Attitude of 

healt Personell+, Professional-patientrelations, Interpersonal Relations+, plus fritextordet 

encounter. Dessa kombinerades med sökord som handlade om upplevelser och erfarenheter, 

exempelvis Quality of life, Emotions OR expressed emotion, plus fritextord experience*. För att 

få en variation av söktermer användes trunkering, med asterisktecknet (*) (jmf Backman, 2008, 



 

7 

 

 

 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

s. 174–175). Sökorden Diagnosis Delay Or Failure to diagnose adderades till sökningen 

eftersom dessa begrepp är typiska fenomen för sjukdomen endometrios. Sökningarna i samtliga 

databaser kombinerades med OR eller AND. Ord kombinerades ihop och dess synonymer med 

OR för att bredda sökningen eller AND för att avgränsa sökningen (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2012, s. 73).  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdspersonalens 

bemötande  

CINAHL 2019 02 12 Begränsningar: Peer reviewed, 1998/01/01-2018/12/31, English Language 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 
Valda 

1 CH Endometriosis 3, 274  

2 CH Quality of life 78, 276  

3 CH Emotions OR Psychological 
Aspects of illness 

23, 495  

4 CH Attitude of health Personnel+ 58, 593  

5 CH Professional-Patient relations+ 54,974  

6 CH Interpersonal Relations +  160, 679  

7 CH Diagnosis Delay OR Failure to 
diagnosis 

3, 716  

8 CH Life experiences+ 21, 023  

9 FT Encounter 14,165  

10  2 OR 3 OR 8 120, 184  

11  4 OR 5 OR 6 OR 9 216, 541  

12  1 AND 7 AND 10 AND 11 1  

13  1 AND 10 AND 11 13  

14 FT Experience* 283, 258  

15 FT “Healthcare” 93, 690  

16  9 OR 14 OR 15 371, 055  

17  1 AND 16 218 15 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Select%2Bfrom%2BHistory&amp;db=pubmed&amp;query_key=13
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdspersonalens 

bemötande  

PubMed 2019 02 12 Begränsningar: 1998/0101-2018/12/31, Humans, English Language, Female, Core 

clinical Journals, MEDLINE, Nursing Journals 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 
Valda 

1 MSH Endometriosis 10, 703  

2 MSH Quality of life 138, 670  

3 MSH Emotions OR Expressed emotion 144, 442  

4 MSH Attitude of health Personnel 110, 046  

5 MSH Professional-Patient Relations 73, 026  

6 MSH Interpersonal Relations  183, 397  

7 FT “experience” 338, 005  

8 FT “encounter” 20, 656  

9 MSH Delayed Diagnosis 4526  

10  2 OR 3 OR 7 584, 463  

11  4 OR 5 OR 6 OR 8 284, 248  

12  1 AND 10 AND 11 AND 9 1  

13  S1 AND S10 AND S11 18  

14  1 AND 10 371, 055  

15  1 AND 2 AND 7 31 3 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av de kvalitativa artiklarna utfördes genom granskningsmall för kvalitativa 

studier (Willman et al., 2012, s. 175). Vid utförandet av kvalitetsgranskningen granskades syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat i samtliga artiklar. Willman et al. (2012, s. 93) 

understryker vikten av att utföra kvalitetsgranskningen på ett systematiskt tillvägagångssätt för 

att sedan lättare kunna sammanställa bevis på ett rättvist och konsekvent sätt. För att nå ett 

fastställt resultat av artiklarnas kvalitet vid kvalitetsgranskningarna summerades varje delfråga i 

granskningsmallen. Varje delfråga i kvalitetsgranskningen blir ett poäng vid ett positivt svar 

medan ett negativt svar blir noll poäng. Den slutgiltiga poängsatsen räknades sedan om till 
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procent utifrån antalet positiva svar (Willman & Stoltz, s. 90–91). Efter granskningen avgjordes 

vilken kvalitet artiklarna var av. 80–100 procent klassades som hög kvalitet, 70-79 procent 

klassades som mellanhög kvalitet och 60-69 procent klassades som låg kvalitet. De utvalda 

artiklarna granskades av båda författarna enskilt för att sedan tillsammans jämföra resultatet. 

Enligt Willman et al. (2012, s. 93) ökas tyngden av kvalitetsgranskningen när författarna 

granskar på vardera håll och sedan presenterar sina resonemang till varandra. En delfråga valdes 

att uteslutas från kvalitetgranskningsmallen där de efterfrågades om artikeln genererade en teori 

då frågan inte var relevant.16 artiklar av hög kvalitet ingick i analysen efter att 

kvalitetsgranskningen utförts (tabell 2).  

Tabell 2. Översikt över artiklar utvalda för analys (n=16) 

Författare 

/År 

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod data-

insamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Ballard et al.  

2006 

England 

Kvalitativ 32 kvinnor 

(16–47 år) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

/ Tematisk 

innehålls-

analys 

Viktigt med tidig diagnos 

eftersom kvinnor med 

endometrios lider fysiskt, 

emotionellt och socialt när de 

förblir odiagnostiserade 

Hög 

(92%) 

Cox et al.  

2003 

Australien 

Kvalitativ 

 

 

61 kvinnor  

  

Fokusgrupps

-intervjuer 

/Tematisk  

analys 

Vägen till diagnos erfors lång 

och onödigt svår. Kvinnorna var 

tvungna att bli bestämda och ta 

kontroll över sjukdom och 

livskvaliteten 

Hög 

(100%) 

Cox et al.  

2003 

Australien 

Kvalitativ 

 

61 kvinnor 

(20–64 år) 

Fokusgrupps

-intervju 

/ Tematisk 

innehålls-

analys 

Att leva med endometrios 

innebar brist på stöd, olika 

förluster och kamper. Den 

värsta upplevelsen var 

sjukvårdens bemötande och 

trivialiserande samt avfärdande 

av kvinnornas symtom. Sjuk-

sköterskor har mycket att lära 

sig av patienter med 

endometrios berättelser 

Hög 

(100%) 

Denny, E. 

2004 

England 

Kvalitativ 

 

15 kvinnor 

 

Intervjuer 

/Tematisk  

Analys 

Kvinnor med endometrios måste 

bli tagna på allvar, deras smärta 

får varken trivialiseras eller 

normaliseras. Sjuksköterskor 

kan stötta patienter i att ta emot 

lämplig vård 

Hög 

(100%) 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar utvalda för analys (n=16) 

Denny, E. 

2009 

England 

Kvalitativ 

prospektiv 

metod  

30 kvinnor 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

samt 

dagboks-

anteckningar 

/ Narrativ 

analys 

Ovisshet kring diagnosen, 

sjukdoms-förloppet och 

framtiden. Sättet som smärta, 

orsakat av endometrios, tolkas 

och hanteras av kvinnorna och 

sjukvårds-personal är en av 

anledningarna bakom ovissheten 

Hög 

(100%) 

Facchin et al.   

2017 

Italien 

Kvalitativ  74 kvinnor Intervjuer 

/Grounded  

Theory 

Ökad ångest var kopplat till 

fördröjd diagnostisering, dålig 

patient-läkarrelation, dålig 

fysisk hälsa, brist på stöd, 

negativ känsla för sin kvinnliga 

identitet och att se ett liv med 

endometrios 

Hög 

(100%) 

Grundström 

et al. 

2017 

Sverige 

Kvalitativ  9 kvinnor 

(23–55 år) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

/Fenomen- 

ologisk 

hermeneutik 

Kvinnorna med endometrios 

upplevde sjukvårdens 

bemötande både destruktivt och 

konstruktivt. Erfarenheterna 

påverkade kvinnornas 

uppfattning om sig själva och 

deras kroppar 

Hög 

(100%) 

Huntington 

& Gilmour 

2005 

Nya Zeland 

Kvalitativ 

 

18 kvinnor Intervjuer 

/Tematisk  

Analysa 

Diagnostisk process tar 5–10 år: 

primär-vården måste bli bättre 

på att misstänka endometrios; 

fallstudier och problembaserad 

utbildning behövs; smärt-

hanteringshjälp speciellt för 

endometrios-patienter behövs 

Hög 

(100%) 

Hållstam et 

al.  

2018 

Sverige 

Kvalitativ  13 kvinnor  

(24–48 år) 

Intervjuer 

/Grounded  

Theory 

Att leva med endometrios var en 

kamp för samstämmighet; att 

vara annorlunda, beroende och 

ett förstört liv, men också 

kampen om förståelse, 

hanterbarhet och mening var 

vanliga känslor. Sjukvården bör 

främja samstämmighet 

Hög 

(100%) 

Markovic et 

al.  

2008 

Australia 

Kvalitativ  30 kvinnor  

(20–78 år) 

Djupgående 

intervjuer 

/Grounded 

theory  

Normalisering av kvinnors 

smärta skedde av kvinnorna 

själva, deras familjer och 

sjukvårdspersonal. Kvinnornas 

subjektiva upplevelse utmanas 

av läkare, krav på 

patientcentrerad vård samt 

önskan om att få kompletterande 

behandling 

Hög 

(92%) 

Moradi et al.  

2014 

Australien 

Kvalitativ  35 kvinnor  

(17–53 år) 

Fokusgrupps

-intervjuer 

/Tematisk  

Analys 

Endometrios har en negativ 

inverkan på kvinnors liv.  

Hög 

(100%) 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar utvalda för analys (n=16) 

Roomaney & 

Kagee  

2016 

Sydafrika 

Kvalitativ 25 kvinnor 

(18 år & äldre) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

/Grounded  

Theory 

Endometrios påverkar kvinnors 

relationer, sociala liv, sexuella 

och arbetsfunktion negativt. 

Bredare kunskap och 

information om sjukdomen var 

viktigt för patienterna 

Hög 

(100%) 

Seear, K. 

2009 

Australien 

Kvalitativ 20 kvinnor 

(24–55 år) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

/Integrerad 

analys 

Kvinnor döljer ofta sina 

menstruationsproblem pga. 

skam. Det gör dem utsatta för 

stigmatisering. Det bör ut-

vecklas praktiska strategier för 

att förhindra försenad diagnos  

Hög 

(100%) 

Seear, K. 

2009 

Australien 

Kvalitativ 20 kvinnor 

(24–55 år) 

Semi-

strukturerad 

intervju 

/Interaktiv  

Analys 

Patienter med endometrios visar 

dålig följsamhet pga. bl.a. 

subjektiva erfarenheter av 

egenvård och råd från sjukvård 

som upplevs kostsamma, 

omöjliga och överdrivna och 

tidskrävande. De avstår dessa 

råd pga. misstro mot läkare 

kunskap om sjukdomen 

Hög 

(85 %) 

Whelan, E. 

2007 

Kanada 

Kvalitativ 24 kvinnor Fokusgrupps

-intervju & 

narrativ  

berättelse via 

email. 

/ Grounded  

Theory 

Det som betraktas som bra 

information om hälsa och vems 

information som är bäst 

diskuteras. Det är svårt att förstå 

konflikter mellan patienter och 

läkare baserat på endast 

patienternas krav på bättre 

medicinsk information av läkare 

Hög 

(92%) 

Young et al.  

2016 

Australien 

Kvalitativ  

 

26 kvinnor 

(18 - år) 

 

Intervjuer 

/Tematisk  

Analys 

Sjukvården var medveten om 

kopplingen mellan endometrios 

och infertilitet; negativa 

upplevelser som motstridig eller 

otillräcklig information, eller att 

läkare prioriterade infertilitet 

före vård av andra symptom 

Hög 

(100%) 

 

Analys 

Henricsson (2017, s. 52–53) beskriver att induktiv ansats innebär att det inte finns någon 

bestämd teori innan forskningen startar, snarare är utgångsläget förutsättningslöst utifrån syftet. 

Därav valdes denna metod, vilket passade bra när ett inifrånperspektiv skulle beskrivas och då 

öppenhet och objektivitet för vad data kunde visa efterfrågades. Det är en förutsättningslös 

ansats som innebär att det är det faktiska som visades i texten som analyserades. Inga vinklade 

frågeställningar fanns innan data insamlades och analyserades. Alltså var det en analysmetod 
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som passade uppsatsens syfte bäst då det handlade om att objektivt och textnära beskriva 

kvinnor med endometrios upplevelser av sjukvårdspersonalens bemötande. 

 

Analysprocessen utgick från Graneheim och Lundmans (2004) fem steg. 

I det första steget studerades analysenheterna, själva resultatdelen i samtliga studier som svarade 

mot syftet. Analysenheterna lästes in repeterande gånger för att få en övergripande förståelse och 

bli förtrogna med innehållet. Andra steget av processen innebar att meningsenheter som svarade 

till studiens syfte extraherades. Författarna diskuterade kring meningsenheternas innehåll, om 

det faktiskt svarade till syftet, som sedan i sin tur avgjordes om de skulle inkluderas eller inte. 

Efter att meningsenheter tagits ut i originaltext översattes samtliga från engelska till svenska 

varsamt. I det tredje steget kondenserades meningsenheterna, det vill säga att textmassan i 

meningsenheterna reduceras ner till den mest väsentliga innebörden av dess innehåll samt utan 

att innebörden av meningen förändrades (jmf Graneheim & Lundman 2004). Meningsenheterna 

var ibland långa och innehöll flera olika fenomen som svarade till upplevelsen av bemötande 

men som inte gick att dela upp, eftersom då skulle fenomen i sig tappa sitt sammanhang. Dessa 

delades upp i kondenseringarna med bokstäver a, b, c för att kunna hitta tillbaka till det 

ursprungliga sammanhanget. All data analyserades i enlighet med en manifest ansats, där 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att analysen är textnära, den granskar det synliga och 

uppenbara i texten och hur texten yttrar sig, det vill säga att författarna inte har gjort egna 

tolkningar av textens innebörd. Den kondenserade textmassan abstraheras till koder i det fjärde 

steget. Koderna består av ord som representerar de kondenserade meningsenheternas 

övergripliga kontext eller innebörd. I det femte steget sorterades koderna in i olika 

subkategorier, där subkategorier är underteman enligt Graneheim och Lundman (2004). Vid 

denna del skrevs alla meningsenheter ut på papper och klipptes ut, där båda författarna bedömde 

att det underlättade att sortera alla till egna kategorier. Sammanlagt blev det 221 

meningsenheter. Sedan sammanfördes dessa meningsenheter med liknande innehåll till 

underkategorier i fem steg som resulterade till fem kategorier (tabell3) 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3). De presenteras i en beskrivande och 

sammanfattande brödtext med citat från originalartiklarna.  

Tabell 3. Översikt över kategorier  

Kategorier 

Att känna sig trivialiserad 

Att sjukvårdspersonalens kunskap brister 

Att sjukvårdspersonal bestämmer vården 

Att bli utsatt för psykiskt och fysiskt lidande 

Att bli bekräftad 

 

Att känna sig trivialiserad  

Kvinnor beskrev att sjukvårdspersonalen trivialiserade deras smärta (Ballard, Lowton & Wright, 

2006; Cox, Henderson, Wood & Cagliarini, 2003a; Denny, 2009; Moradi, Parker, Sneddon, 

Lopez & Ellwood, 2014; Seear, 2009b) De beskrev att sjukvårdspersonal och läkare inte tog 

deras smärta och symtom på allvar.  Symtom ogiltigförklarades och kvinnor blev tillsagda att 

symtomen var normala för att vara kvinna (Cox et al. 2003a; Cox, Henderson, Cagliarini, 

Andersen & Ski, 2003b; Denny, 2004; Grundström, Alehagen, Kjølhede & Berterö, 2017; 

Huntington & Gilmour, 2005; Markovic, Manderson & Warren, 2008; Moradi et al. 2014) och 

något som de måste stå ut med (Cox et al., 2003a; Denny, 2004; Denny, 2009; Grundström et 

al., 2017; Markovic et al., 2008). På så sätt blev kvinnorna avvisade och hemskickade utan 

vidare uppföljning trots att de klagade på sina symtom (Ballard et al. 2006; Cox et al. 2003b; 

Denny, 2009; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Seear, 2009a). Det kunde dröja länge 

tills att kvinnornas problem togs på allvar av läkare (Cox et al., 2003a; Cox et al., 2003b) och det 

framkom också att sjukvårdspersonal normaliserade och trivialiserade symtomen om de inte 

försvann efter behandling (Grundström et al. 2017).  

 

”From the time I was 13, I went through a number of different doctors to try and find the 

problem, most just told me that some people have heavier periods than others and more pain 

and don’t cope well with the pain, and that it was normal.” (Moradi et al., 2014) 
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Kvinnor beskrev att läkarna misstrodde dem (Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003b; Denny, 

2004; Denny, 2009; Facchin, Saita, Barbara, Dridi och Vercellini, 2017; Grundström et al., 

2017; Markovic et al., 2008; Whelan, 2007). De poängterade att de flitigt behövde övertyga 

sjukvårdspersonal om symtomen, vilka trodde att de överdrev. De blev också tillsagda att de 

inbillade sig och hade för låg smärttröskel (Denny, 2004; Grundström et al., 2017; Markovic et 

al., 2008; Whelan, 2007). Kvinnor beskrev att läkare hade ifrågasatt deras mentala hälsa (Denny, 

2004; Whelan, 2007) och deras smärtsymtom misstroddes och fick en psykologisk orsak istället 

(Cox et al., 2003b; Denny, 2004; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Whelan, 2007), 

eller att läkaren inte trodde på att deras smärta var allvarlig (Ballard et al., 2006; Facchin et al., 

2017; Markovic et al., 2008). Kvinnor i Facchin et al. (2017) beskrev att de istället för 

smärtstillande fått utskrivet antidepressiva läkemedel. I Cox et al. (2003b) beskrev kvinnor att på 

grund av läkarnas misstro fick de inte heller någon remiss för vidare utredning, trots att de 

ibland hade mödrar som hade diagnosen endometrios. De blev inte heller betrodda av läkare när 

de, efter behandling, berättat att symptomen kommit tillbaka (Cox et al., 2003b). Kvinnor i 

tonåren berättade i Moradi et al. (2014) studie att läkarna inte trodde på dem samt att läkare 

trodde att de ljög om symptomen för att få uppmärksamhet, eller att läkaren inte trodde på att 

endometrios kunde drabba unga kvinnor (Cox et al., 2003b; Denny, 2009; Moradi et al., 2014). 

 

Studier (Cox et al., 2003b; Denny, 2009) visar att kvinnor upplevde att läkare hade ett generellt 

ointresse för endometrios. De beskrevs som nonchalanta och distanserade när de suckade, 

knackade med fingrarna i bordet, undvek ögonkontakt och talade med monoton ton (Grundström 

et al., 2018). Kvinnor ansåg att de fick leta länge efter läkare som lyssnade och bekräftade dem 

(Cox et al., 2003a; Cox et al., 2003b; Moradi et al., 2014). De beskrev ett generellt 

attitydproblem från läkare och att de inte var behjälpliga, eller ställde rätt frågor (Cox et al., 

2003b). Det var svårt att nå specialisten och att hen inte hade tid att prata (Moradi et al., 2014), 

eller att läkare prioriterade andra patienter före dem (Roomaney & Kagee, 2016), samt att läkare 

inte mötte dem halvvägs i behandlingen och att de fick sköta sin vård själva (Whelan, 2007).  
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Kvinnor beskrev att sjukvårdspersonalen brast på empati (Cox et al., 2003b; Grundström et al., 

2017; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren, 2018; Roomaney 

& Kagee, 2016; Seear, 2009b). De beskrev att sjukvårdspersonalen saknade förståelse kring 

deras utsatta situation vid gynekologiska behandlingar, vilka kunde upplevas traumatiska och 

där de blev tillsagda att stå ut (Hållstam et al., 2018), de saknade även förståelse kring kvinnors 

olika behov (Roomaney & Kagee, 2016) och hur sjukdomen kunde påverka kvinnors liv 

(Denny, 2009; Grundström et al., 2017). I Huntington och Gilmour (2005) framkom det att 

läkare skämtade om sjukdomen på kvinnors bekostnad. Kvinnor beskrev att allmänläkare blivit 

nervösa när samkönad relation nämnts och att de vägrade acceptera den som giltig (Young, 

Fisher och Kirkman, 2016).  Det beskrevs också av kvinnor att läkare informerade om att de 

hade endometrios på ett okänsligt sätt (Cox et al., 2003b; Grundström et al., 2017). De beskrev 

att de fått för mycket information på en och samma gång av läkaren (Grundström et al., 2017; 

Roomaney & Kagees, 2016; Young et al., 2016;) samt att informationen inte var anpassad efter 

deras behov (Young et al., 2016), de beskrev även att de hade fått information om sjukdomens 

effekter på fertiliteten vid samma tillfälle, vilket upplevdes som empatilöst och resulterade till 

många grubblerier kring framtiden (Grundström et al., 2017).  

 

”I contemplated suicide because I’ve always wanted a family. … They need to be very careful 

with how they talk to women. … They don’t realise the impact that it does have and it’s a lasting 

impact. … You don’t just leave it behind.” (Young et al., 2016). 

 

Att sjukvårdspersonalens kunskap brister  

Kvinnor beskrev att de upplevde att sjukvårdspersonalen saknade kunskap om endometrios (Cox 

et al., 2003b; Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014; Seear, 2009b; Whelan, 

2007). Kunskapsbristen ledde ibland till att kvinnor fick utbilda sig själva på ämnet (Whelan, 

2007) samt utbilda läkare i hopp om att det skulle hjälpa andra kvinnor med endometrios (Cox et 

al., 2003b). I Cox et al. (2003b) beskrev kvinnor att läkarnas brist på empati var kopplat till 

deras brist på kunskap om endometrios. Moradi et al. (2014) beskrev kvinnorna att de hade svårt 

att få tillgång specialister med kunskaper i endometrios. De uppgav att de kände sig beroende av 
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sjukvårdspersonalens kompetens eftersom de kontrollerade en viktig del i kvinnornas liv och 

beskrev möten med sjukvården som en kamp fylld av ignorans som grundade sig i brist på 

kunskap och misstro (Grundström et al., 2017). 

 

”My doctor did not have a great deal of knowledge in that area. With two of my doctors, I had to 

explain to them what endometriosis is and how to treat it. So you can’t exactly go to them and 

ansk for help with my treatment.” (Moradi et al., 2014) 

 

Kvinnor beskrev att bristfällig och motstridig information förekom i mötet med 

sjukvårdspersonal (Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003b; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 

2008; Seear, 2009b; Whelan, 2007; Young et al., 2016;). De uppgav även att de fått komplicerad 

information och råd av läkare (Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008). 

De rapporterade om att de blivit informerade om olika saker från olika läkare och fått motstridig 

information (Whelan, 2007; Young et al., 2016), såsom att både få råd om att skaffa barn och 

utskrivet P-piller samtidigt, eller att gynekologer och allmänläkare rekommenderat graviditet 

trots att kvinnorna var infertila (Young et al., 2016). Det förekom även att olika läkare ansåg att 

både hysterektomi eller graviditet som behandling mot endometrios var bättre (Whelan, 2007). 

Enligt kvinnor resulterade motstridiga råd om behandling av läkare, att de tappade förtroendet 

till läkarnas expertis (Seear, 2009b), och tvingade dem att söka egen information (Roomaney & 

Kagee, 2016; Whelan, 2007), det skapade tvivel kring deras beslut om behandling (Cox et al., 

2003b). Kvinnor berättade även om otillräcklig information av sjukvårdspersonal (Cox et al., 

2003b; Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005), i samband med operation 

(Huntington & Gilmour, 2005). De kunde få förvirrande information kring IVF-behandling av 

läkare (Young et al., 2016), eller ingen information och inga valmöjligheter alls (Cox et al., 

2003b). De beskrev att de inte heller fick några svar gällande frågor om behandlingsplan eller 

mål (Facchin et al., 2017; Grundström et al., 2017; Markovic et al., 2008).  
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Kvinnor upplevde att de blev avvisade av läkare med en förenklad förklaring (Ballard et al., 

2006; Cox et al., 2003a; Cox et al., 2003b). De uppgav också att de även hade fått klumpiga eller 

felaktiga förklaringar om endometrios (Cox et al., 2003b) såsom att de fick rådet att bli gravid 

som behandling trots att de var i ung ålder (Hållstam et al., 2018; Markovic et al., 2008).   

 

”When I first went to see the gynecologist, he said, go out and have a child. You’re telling an 

18-year-old girl who’s single to go out and have a baby, come on, what do you expect me to 

do?” (Markovic et al., 2008). 

 

Att sjukvårdspersonal bestämmer vården 

Kvinnor beskrev att de upplevde att sjukvårdspersonalen såg sjukdomen och dess symtom före 

personen (Denny, 2009; Grundtsröm et al., 2017), genom att endast be kvinnorna göra 

smärtgradering (Denny, 2009), eller endast förlita sig till tekniska mätinstrument såsom ultraljud 

för att utreda symtomen (Ballard et al., 2006). De upplevde att de inte blev sedda som individer 

när sjukvårdspersonal sällan frågade om smärtans slag eller varaktighet eller hur sjukdomen 

påverkade funktionsförmågan eller deras relationer (Dennys, 2004; Denny, 2009). 

 

Kvinnor beskrev att läkare prioriterade fertilitet över andra aspekter av vård (Huntington & 

Gilmour, 2005; Young et al. 2016). De uppgav att de fått förslag som att skaffa barn som 

behandling mot endometrios (Huntington & Gilmour, 2005, Markovic et al., 2008). Ibland hade 

läkare endast erbjudit kvinnor vård av endometrios vid infertilitetsproblem trots att de inte 

efterfrågat det eller att anledningen till besöket berodde på smärta (Young et al., 2016). De 

upplevde sig pressade av sina läkare att skaffa barn trots att de för tillfället inte ville ha eller 

kunde få barn på grund av olika anledningar (Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Seear, 

2009b; Young et al., 2016;). De fick också information om fertilitet som inte motsvarade deras 

behov eller personliga omständigheter (Young et al., 2016). I Young et al. (2016) beskrev 

kvinnor att de fått förtydliga att livskvaliteten var viktigare än att skaffa barn. De var olyckliga 

över att fertilitetsvård bekostade symptomlindring och livskvaliteten. Deras läkare hade mött 
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dem med motstånd när de efterfrågat hysterektomi i tro att kvinnorna skulle ångra sig till förmån 

av moderskapet. Samtidigt beskrev även kvinnor, i samma studie, att de förväntat sig att läkare 

skulle prioritera fertilitet om intentionen för besöket var att skaffa barn.  

 

Att bli utsatt för psykiskt och fysiskt lidande 

Kvinnor beskrev känslor som frustration, ilska och sorg när de inte blev tagna på allvar, lyssnade 

på, misstrodda eller bagatelliserade (Cox et al., 2003b; Denny, 2009; Facchin et al., 2017; 

Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014). De poängterade att de kände frustration även när 

diagnostiseringen tog för lång tid (Moradi et al., 2014). I den långa vägen till diagnos ingick 

negativa erfarenheter med läkare och traumatiserande sjukhusvistelse och de uppgav en känsla 

av sorg att ha behövt gå igenom detta lidande (Grundström et al., 2017). Kvinnor beskrev att de 

kände att de inte kunde lita på läkare och upplevde en generell brist på stöd från dem (Cox et al., 

2003a; Facchin et al., 2017; Grundström et al., 2017), vilket ledde till känslor av förtvivlan (Cox 

et al., 2003a), eller hopplöshet (Grundström et al., 2017). Kvinnor i studien av Grundström et al. 

(2017) berättade att de kände sig osynliga när sjukvårdspersonalen visade sig ointresserade eller 

oförstående.  

 

Grundström et al. (2017) beskrev att kvinnor kände sig fördummade när sjukvårdspersonal 

normaliserade, bagatelliserade och misstrodde dem (Ibid). De beskrev att de kände sig som ett 

offer (Cox et al., 2003a; Cox et al., 2003b), eller utelämnade i en fientlig värld (Cox et al., 

2003b). I Ballard et al. (2006) berättade kvinnor att de kände att de höll på att bli galna och 

ifrågasatte sin egen upplevelse av symtom när läkarna bagatellisade allvaret i smärtan. Kvinnor 

underströk att när läkare och sjukvårdspersonalen bagatelliserade och normaliserade smärtan 

ledde det även till att de fick stå ut med sina symtom under en lång period och led fysiskt på 

grund av det (Ballard et al., 2006; Cox et al., 2003b; Facchin et al., 2017). De beskrev att de 

blivit upprörda och frustrerade när läkaren inte ansåg att de gjort tillräckligt för att klara av 

sjukdomen (Seear, 2009b; Roomaney & Kagee, 2016) Men även när de gav inkonsekventa råd 

(Roomaney & Kagee, 2016), eller gav sina egna åsikter (Young et al., 2016; Markovic et al., 

2008; Hållstam et al., 2018), inte erbjöd fertilitetsbehandling eller avvisade deras oro kring 
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infertilitet (Roomaney & Kagees, 2016). De blev även upprörda och frustrerade när läkare inte 

försåg dem med provsvar eller behandling (Young et al. 2016). Kvinnor beskrev att de kände sig 

veka när läkare inte tog deras smärta på allvar (Moradi et al., 2014), eller misslyckade när läkare 

fick dem att känna att de inte hanterade smärtan som alla andra (Denny, 2009). De kände sig 

förlöjligad när läkare gav livstilsråd (Grundström et al., 2017). 

 

”And I was just really upset because at the time I was suffering with all the other things as well 

and I couldn’t do any more than I was doing. I was so sick and every time I went to him I felt I 

was going to get told off for not doing enough . . . He was very opinionated.” (Roomaney & 

Kagee, 2016) 

 

Kvinnor uppgav att de kände sig nedslagna när läkare visade okunskap kring vad som orsakade 

smärtan (Ballard et al., 2006), eller att de kände oro och osäkerhet (Roomaney & Kagee, 2016). 

Okunskap hos läkare ledde också till att de kände sig ensamma och rädda i mötet med läkare och 

de upplevde brist på stöd och empati (Facchin, 2017; Grundström et al., 2017) och en känsla av 

kontrollförlust (Facchin, 2017). Okänsliga eller slarviga läkare vid gynekologundersökningar 

gjorde att kvinnor kände sig förödmjukade och utnyttjade, vilket enligt kvinnors utsagor skapade 

ångest för kommande undersökningar (Hållstam et al., 2018). De blev ledsna när läkare gav 

information vid fel tidpunkt (Grundström et al., 2017; Young et al., 2016), exempelvis när de 

just vaknat upp från narkos efter operation eller när deras partner inte var närvarande (Young et 

al., 2016), eller inför andra patienter (Grundström et al., 2017). De poängterade att motstridiga 

råd från olika läkare ledde till att de tappade tilltron till att läkare var experter (Seears, 2009b). 

Kvinnor uttryckte en rädsla för att beskriva sina symtom och ställa frågor för att inte framstå 

som okunniga framför sjukvårdspersonalen (Roomaney & Kagee, 2016; Seear, 2009a).  

 

Att bli bekräftad  

Studier (Cox et al., 2003b; Markovic et al., 2008; Seear, 2009a) beskrev att bli tagen på allvar 

upplevdes positivt eftersom det oftast också ledde till diagnos. De beskrev att det ledde till en 

lättnadskänsla eftersom deras upplevelse bekräftades och läkare kunde förklara sjukdomen och 
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erbjuda behandling. Facchin et al. (2017) kvinnor ansåg det positivt att förflyttas till 

specialistvård då det gav en känsla av att de kunde bli botade av läkare med kunskap om 

endometrios.  

Kvinnor beskrev att de kände sig bekräftade när de upplevde att läkare lyssnade och trodde på 

dem (Grundström et al., 2017) eller när läkare fokuserade på problemen som kvinnorna tog upp 

och bekräftade deras unika behov samt situation (Young et al., 2016). De kände sig också 

bekräftade när gynekologer var professionella, kompetenta, visade empati och förståelse 

(Facchin et al., 2017). De poängterade att detta ledde till att de kände sig hoppfulla, fick ökad 

tillit, de kände sig mer bibehållna och känsla av att sjukdomen gjorde dem mer förbundna till 

andra människor (Facchin et al., 2017). De vågade även anförtro sig till sjukvårdspersonal utan 

rädsla att bli dömda, vilket i sin tur stärkte deras självkänsla (Grundström et al., 2017). Kvinnor 

beskrev att läkare som lyssnat och agerat snabbt upplevdes som stöttande och förstärkande 

(Hållstam et al., 2018), samt när de ställde frågor om hur sjukdomen påverkade deras liv 

(Grundström et al., 2017). Kvinnor uppgav även att det kändes förstärkande när de fick vara 

delaktiga i behandlingsbesluten (Hållstam et al., 2018). I Moradi et al. (2014) beskrev de att 

teamet på endometrioscentret var omtänksamma, stödjande och tillgängliga, vilket upplevdes 

som positivt. Kvinnor skildrade att de blev väldigt nöjda när de upplevde att 

sjukvårdspersonalen gav mer än vad som behövdes i omvårdnaden (Roomaney & Kagee, 2016). 

De som beskrev sig själv som blyga var tacksamma när sjuksköterskor kommit fram efter 

ronden och besvarat frågor (Grundström et al., 2017), eller när läkare gav ut sina personliga 

kontaktuppgifter till dem (Roomaney och Kagees, 2016).   

 

”She always comforts you and explains things, and that is so comforting, that you may complain 

more and she understands you anyway.” (Grundström et al., 2017) 

 

Kvinnor poängterade att deras självkänsla förstärktes när sjukvårdspersonal kunde förklara 

sjukdomen endometrios (Grundström et al., 2017; Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2016). De kände sig bekräftade när sjukvårdspersonal kunde förklara på ett pedagogiskt sätt och 

ge detaljerad information, samt om sjukvårdspersonal upplevdes som socialt kompetenta 
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(Grundström et al., 2017; Roomaney & Kagee, 2016). Fullständig information om endometrios 

och dess behandling av läkare beskrevs, av kvinnor i Facchin et al. (2017), som öppen, klar, 

transparent och ärlig och det minskade ångesten hos kvinnorna med depression. I Young et al. 

(2016) beskrev kvinnor att deras tillvaro förändrades när sjukvårdspersonal kunde förmedla 

användbar information och att det var fantastiskt när läkare kunde förklara risker med 

behandling, eller när sambandet mellan endometrios och fertilitet förklarades på ett anpassat sätt.  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever 

sjukvårdspersonalens bemötande. Utifrån anlysprocessen framkom det fem huvudkategorier; Att 

känna sig trivialiserad; Att sjukvårdspersonalens kunskap brister; Att sjukvårdspersonal 

bestämmer vården; Att bli utsatt för psykiskt och fysiskt lidande; samt Att bli bekräftad.  

 

Litteraturstudiens resultat visar på en lång kamp där kvinnor med endometrios kände sig 

misstrodda och trivialiserade i mötet med sjukvårdspersonal. Symtomen normaliserades de 

uppmanades att det var något de måste stå ut med. Detta överensstämmer med andra studier om 

kvinnor med fibromyalgi (Reibel & Pearsons, 2017) och kronisk smärta (Werner och 

Malterud,2003; Werner, Widding Isaksen & Malterud, 2003). Smärta är en av de vanligaste 

anledningarna varför människor söker vård (Madjar, 2001, s. 263). Grundström, Kjølhede, 

Berteö och Alehagen (2016) beskriver att vårdpersonal fann att måttlig till stark menssmärta var 

de vanligaste symtomen på endometrios, de beskrev patientgruppen som utmanande då de ansåg 

att sjukdomen var gåtfull. Connolly (2001, s. 187) sammanfattar Elaine Scarrys teorier om 

smärta: att känna kraftig smärta är att ha visshet; att höra om en annan persons smärta är att 

tvivla. Detta förhållningssätt, menar Madjar (2001, s. 268), förekommer mellan patienten och 

vårdpersonalen. Vården försöker att förenkla och effektivisera patienters beskrivning av smärta 

och oro till standardiserade former och numeriska mätinstrument (Madjar, 2001, s. 264). Enligt 

Madjar (2001, s. 264), skapas en mur mellan vårdpersonal och patient och försvårar det 

terapeutiska samarbetet och läkandeprocessen i stort. Connolly (2001, s. 187) förklarar att 
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personer som upplever smärta, inom en medicinsk verksamhet, kan betraktas som en opålitlig, 

otillräcklig och/eller felaktig berättare av sjukvårdspersonalen som inte erfar den, eller om de 

symptom som beskrivs inte matchar patologins förenklade modell. I Grundtsröm et al. (2016) 

studie beskrev sjukvårdspersonal att symtom av endometrios lätt kunde kamoufleras som 

normala då det var svårt att definiera vad som är normal menssmärta och inte. Det som heller 

inte går att förklara eller fånga, enligt Connolly (2001, s. 88), måste elimineras, till exempel 

ogiltigförklaras som en legitim källa av information. Därav anser vi att det är av vikt att 

sjukvårdspersonal inte endast kan förlita sig till patologins förklaringsmodeller av smärta, eller 

att standardiserade mätinstrument alltid ringer in personens upplevelse av smärtan. Det är 

betydelsefullt att se den som något subjektivt och viktigt att även utreda hur smärtan påverkar 

personen, dess funktionsförmåga och livskvalitet för att avgöra behandlingsstrategi.  

 

Kvinnor i litteraturstudien beskrev att läkare visade ett ointresse av sjukdomen, uppträdde 

nonchalant och avvisande. Sjukvårdspersonal uppträdde misstänksamt och avvisande mot dem, 

vilket ibland resulterade i att de antingen blev hemskickade eller vidare remitterade till 

psykiatrin. Enligt Connolly (2001, s. 189) har särskilda typer av tillstånd eller sjukdomar 

klassats som kvinnosjukdomar på grund av att de associerats med kvinnor och på så sätt 

nedvärderats. Oftast har de beskrivits som tvetydiga, inkonsekventa eller episodiska, kroniska 

och motstridiga. Connolly (2001, s. 189) förklarar att sjukvården fortsätter att nedvärdera 

kvinnors klagomål, tillstånd och sjukdomar, de tolkas som psykologiska eller emotionella 

orsaker och avfärdas som triviala. Resultatet i litteraturstudien visar på att det fortfarande sker en 

systematisk nedvärdering av kvinnors klagomål, sjukdomar och symtom. Connolly (2001, s. 

188) menar på att detta beror på att vårdmötet oftast utspelas mellan en underordnad person med 

smärta som söker behandling eller information och en överordnad läkare som har socialiserats i 

en sexistisk och elitär attityd. Genus förklarar, enligt Hammarström, Härenstam och Östlin 

(2001, s. 1–2), samhällets kulturella och sociala skillnader på hur femininitet och maskulinitet är 

konstruerade. Den förklarar också de strukturer som upprätthåller kvinnor och män samt 

maktrelationen sinsemellan (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018).  Enligt Öhman 

(2009) är vårdvetenskapernas centrala begrepp omhändertagande, lyssnande och bemötande och 

menar på att trots att det finns mycket forskning som belyser bemötandet av patienter, finns det 
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fortfarande liten forskning som belyser genusperspektivet i mötet. Öhman (2009) menar på att 

det förekommer fördomar om genus i mötet mellan läkare och patienter, det vill säga 

”föreställningar om män och kvinnor och manligt och kvinnligt påverkar hur patienter blir 

bemötta och vilken vård som ges”. Det är nödvändigt att vårdvetenskaperna medvetandegör 

tänkandet omkring genus och synliggör hur det är strukturellt förankrat i praxis för att motverka 

och återskapa arbetsrutiner och bemötande som missgynnar eller gynnar de olika könen 

(Öhman, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2018) utgår jämlikvård från att bemötande, vård och 

behandling sker på lika villkor oavsett genus. Bemötandet påverkas av personalens kunskaper, 

beteende och attityder och personalen bör sträva efter ett bemötande som visar respekt, 

kompetens och empati. Utifrån detta anser vi att sjuksköterskor och övrig vårdprofession bör 

medvetandegöras kring hur de påverkas av genusbias samt hur de är med och upprätthåller dessa 

strukturer för att kunna motverka fortsatt kränkande bemötande av patienter. 

 

I litteraturstudien framkom det att många kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen hade en 

generell kunskapsbrist om endometrios. De beskrev att det var svårt att nå läkare eller att de inte 

hade tid för kvinnorna. Enligt Grundström et al. (2016) studie upplevde gynekologer att de inte 

hade tillräcklig erfarenhet, tid eller behandlingsstrategier för att kunna bemöta kvinnornas 

förväntningar. Läkare och barnmorskor ansåg även att det var gynekologen som bar ansvaret om 

att informera och behandla kvinnor med misstänkt endometrios. Socialstyrelsen (2018) 

understryker att ökad kunskap om endometrios hos sjukvårdspersonal behövs. Enligt 

McComack och McCance (2006) innebär professionell kompetens att sjuksköterskan bär på 

kunskaper för att kunna utföra bedömningar och prioritera vård. I litteraturstudien framkom det 

även att kvinnorna upplevde att läkarna hade kunskapsbrist på grund av bristande empati. Detta 

kan bekräftas även av Rodham, Rance och Blake (2010) där patienter med fibromyalgi, möttes 

av okunskap av läkare. De upplevde att läkarna inte hade någon förståelse och inte erkände 

fibromyalgi som en sjukdom, vilket bidrog till brist på kunskap (Rodham et al., 2010). Därför 

anser vi att det är viktigt för all vårdpersonal att ha kunskaper om endometrios för att kunna visa 

förståelse och bemöta dessa kvinnor på bästa möjliga sätt. Att inte ha kunskap gör att vården blir 

osäker och patientsäkerheten hotas. Kunskap är essentiellt för att kunna skilja på det friska och 

sjuka i kroppen. Det behövs för att kunna ge bästa möjliga vård där strävan riktas mot att 
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diagnosticera, behandla och kunna ge information till patienten. 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att det förekom information som inte var anpassad på 

personnivå. Den kunde vara motstridig kring olika behandlingar och i vissa fall felaktig. Ibland 

fick kvinnor för mycket information eller bristfällig information. France, Farrell, Kearney och 

Myatt (2008) beskrev att kvinnor med fibromyalgi även upplevde bristande information om sin 

sjukdom och fick motstridiga råd om hur sjukdomen skulle behandlas. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821, kap. 3, 1§) är vårdpersonalen skyldiga till att informera patienten om dennes 

hälsotillstånd. McCabe (2004) beskrev att det förekom att patienter upplevde informationsbrist 

av sjukvårdspersonal. Kitamura (2005) betonar att medicinsk information är nödvändigt för 

patienter då det främjar patientens eget beslutsfattande och hantering av handlingsstrategier. Att 

få information gör att patienten kan anpassa sig bättre till situationen och gynna patientens 

upplevelse av välbefinnande. Enligt sjuksköterskeföreningen (2017) är det förväntat att 

sjuksköterskorna ska kunna ge information och undervisa patienten. Vi anser att det är av 

betydelse att anpassa informationen genom att ta hänsyn till patientens vilja och behov samt 

unika situation. Det är av vikt att veta om när informationen ska ges för att patienten ska 

uppfatta och komma ihåg den. Det är även viktigt att se till att sekretessen bevaras när 

informationen ges.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor med endometrios kände känslor som frustration, ilska 

och sorg på grund av sjukvårdspersonalens bagatelliserande och kunskapsbrist. De kände sig 

dumma och utelämnade. De ifrågasatte sin egen upplevelse och kände att de höll på att bli galna. 

De led också fysiskt under en lång tid. Detta tyder på att de blev utsatta för ett vårdlidande. När 

vårdlidande uppstår är det viktigt att vårdaren vågar ta ansvar i att lindra detta lidande. Arman 

och Rehnsfeldt (2011, s. 79) menar på att sjukvårdspersonal som har avsikt att eliminera 

vårdlidande måste ha insikten och mognaden samt göra ett aktivt val att vilja motverka det. De 

måste också sträva efter en god och värdig vård genom att våga öppna sig själv och andra till det 

synsättet. Enligt Eriksson (1994, s. 93) uppstår vårdlidande oftast på ett omedvetet plan som 

oftast beror på att vårdprofessionen saknar kunskap och reflektion kring mänskligt lidande. För 
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att motverka och eliminera vårdlidande handlar det om ett etiskt förhållningssätt att vilja ge god 

vård, vilket grundar sig i ett ansvar och en kärlek till den andre. Därmed anser vi att det är av 

vikt att sjukvårdspersonal tar ett ansvar i att vilja lindra vårdlidande som patienten kan uppleva. 

Tilliten och förtroendet riskeras att förloras om sjukvårdspersonal på ett medvetet eller 

omedvetet sätt ignorerar patientens upplevelse och därav är det viktigt att sjukvårdspersonal 

söker kunskap om människors lidande.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar på att förtroendet och tilliten till sjukvården brast och känslor 

som hopplöshet och förtvivlan och generell brist på stöd uppstod. Rutheford (2014) menar att 

relationen mellan sjuksköterska och patient baseras på ett primärt förtroende och beskriver att 

tillit påverkar personens beteende i olika situationer. Patientens förtroende till sjukvården är 

essentiell då hen befinner sig i en utsatt situation och är beroende av sjukvården för att få hjälp. 

Så länge sjuksköterskan inte bryter mot detta förtroende bevaras patientens tillit. Emotionellt 

välbefinnande, känsla av självrespekt, psykologiska krav och grunden till hur personen förhåller 

sig berör känslan av tillit. Tillit bygger på erfarenhet eller förväntade tillförlitlighet människan 

har. Enligt Dinc och Gastman (2012) riskeras tilliten att förloras när känslan av besvikelse på 

grund av att olämplig beteende har ägt rum. När tilliten har brustit skapas misstro och patienten 

får då ett större behov av kontroll. Tilliten kan genom detta innebära att patienten också blir mer 

beroende och sårbar, med förhoppning om att vårdpersonalen kommer att ta hand om det 

patienten värdesätter. Tillit är ömtåligt och är svår att återfå. Rutherford (2014) liksom Dinc och 

Gastman (2012) menar också på att tidigare erfarenheter av sjukvården speglar i vilken 

utsträckning patienten kommer att lita på sjukvården samt vilka egna uppfattningar patienten har 

för att en tillitsfull relation ska etableras. Enligt Dinc och Gastman (2012) är faktorer som 

kunskap och kompetens inom sitt område, hur personen beter sig, vilken moral personen bär på 

essentiella för att utveckla tillit. För att uppnå en tillitsfull relation krävs det att kunna dela 

känslor, vara ärlig, utveckla en vårdande relation som stärker självförtroendet. Tillit är viktigt för 

en god vård. Det möjliggör för att också kunna få nödvändig information av patienten så rätt 

diagnos kan fastställas. Mot denna bakgrund är det av vikt att sjukvårdspersonalen strävar efter 

att skapa en tillitsfylld relation och värna om att bevara den under hela omvårdnadsprocessen. 

Patienten befinner sig i en redan utsatt situation då den är i behov av sjukvård och beroende av 
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sjukvårdspersonalens kompetens. För att bevara patientens följsamhet och hälsa är ett tillitsfullt 

bemötande essentiellt. 

 

Litteraturstudiens resultat visade på att kvinnor med endometrios kände sig bekräftade när 

sjukvårdspersonal betrodde dem och tog sig tid att lyssna samt bekräftade deras unika behov och 

situation. Kvinnornas självkänsla stärktes när sjukvårdspersonalen kunde förklara och ge 

detaljerad information på ett pedagogiskt och anpassat sätt. I Grundström et al. (2016) studie 

rapporterade sjukvårdspersonal att det var viktigt att försöka förstå varje kvinna med 

endometrios upplevelse och specifika situation för att kunna förstå vilken slags vård hon 

behövde. Genom att avsätta tid till att lyssna och bekräfta kvinnans symtom, möjliggjordes ett 

bra bemötande, vilket ledde till att kvinnor trots smärta kände belåtenhet av sjukvården. I 

litteraturstudien framkom det även kvinnor upplevde lättnad att bli tagen på allvar. Lyssnandet 

var en viktig faktor där känsla av bekräftelse främjades. Enligt Grundström et al. (2016) stärktes 

kvinnors tillit till sjukvårdspersonal när de visade att de brydde sig och hade kompetens att 

hjälpa kvinnor med endometrios. Enligt Ekman, Swedberg, Taft, Lindeth, Norberg, Brink och 

Stibrant (2011) ska omvårdnaden anpassas utifrån personen bakom patientrollen, alltså vilka 

resurser, styrkor och svagheter hen har samt utefter hens mål och strävan. 

Sjuksköterskeföreningen (2017) beskriver att personcentrerad vård är centralt inom 

omvårdnadsyrket och möjliggör ett partnerskap mellan patienten och sjuksköterskan.  

Personcentrerad vård utgår från att personen har ett förnuft, egen vilja samt känslor och behov. 

Vården placerar individen i en aktiv beslutsfattande roll (Ekman et al., 2011). Enligt 

McCormack och McCance (2006) är bemötandets betydelse och sjuksköterskans förmåga att 

lyssna essentiellt för en personcentrerad vård. Sjuksköterskan måste sträva efter att 

medvetandegöras kring hens egna fördomar, värderingar och övertygelser och hur dessa kan 

påverka patientens och dennes beslutsfattande. Istället ska sjuksköterskan utgå ifrån personens 

egna värderingar och engagemang. Det är alltså sjuksköterskans uppgift att utföra en vård efter 

de individuella behov patienten har genom att bejaka dennes kunskaper och subjektiva 

upplevelser. Sjuksköterskan har också ett ansvar av att dela med sig av kunskaper som är 

nödvändiga för patienten. Enligt Pulvirenti, McMillan och Lawn (2014) hjälper personcentrerad 
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vård patienten att få en ökad förståelse om sin sjukdom, skapar ett bättre förtroende för eget 

beslutsfattande samt skapar medvetenhet om hälsa och alternativ för behandling. De beskriver 

även att personcentrerad vård kan vara ett medel för att uppnå empowerment. Empowerment är 

ett verktyg för att främja hälsa genom att patienten blir mer självständig, mer involverad i sin 

vård och får en större känsla av att ha kontroll över sitt liv.  Med anledning av detta anser vi att 

ett bra bemötande kan möjliggöras genom personcentrerad vård. Det ställer krav på 

sjuksköterskans medvetenhet kring fördomar och föreställningar som kan påverka mötet med 

patienten och kommunikation sinsemellan. Personcentrerad vård strävar efter att se personen 

bakom sjukdomen samt understryker ett aktivt lyssnande. Om sjuksköterskan utgår ifrån 

personen kan vården och information anpassas efter dennes behov och resurser. Det möjliggör 

också en dialog där personen bakom sjukdomen i allra högsta grad får ta plats och besluta om 

vård och behandling tillsammans med vården.  

Om kvinnor med endometrios får en vård av hög kvalitet där välmående och livskvaliteten 

främjas samt tidig diagnostisering kan det vara mindre kostsamt på sikt. Socialstyrelsen (2018) 

menar på att det är kostsamt för både individen och samhället ur en ekonomisk synvinkel när 

sjukvården brister på kunskap och bemötande av denna patientgrupp och orsakar, på grund av 

detta, onödiga sjukskrivningar och sjukvårdsbesök. En personcentrerad vård kan också 

möjliggöra att vården blir mer effektiv för patientens hälsoprocess och på så sätt samhället i 

stort.  

 

Metoddiskussion 

Bengtsson (2016) beskriver att tillförlitlighet av kvalitativa studier fastställs genom begreppen 

trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

På grund av att det inte fanns artiklar som svarade direkt på studiens syfte breddades sökningen 

genom att också inkludera artiklar som tog upp själva upplevelsen av endometrios. I dessa 

artiklar fanns det delar i resultatet som svarade på litteraturstudiens syfte. Vissa av artiklarna 

hade samma författare, ibland från samma årtal och ibland från olika. Detta kan ha vinklat 

resultatet på grund av att artiklar med samma författare kan ha en förförståelse och inställning 
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som påverkar författarnas förmåga att tolka data objektivt. En annan synvinkel är att det kan ha 

en positiv effekt på studiens resultat då författarna möjligtvis har kunskap och insikt kring 

kvinnornas situation och därmed vet hur de ska utforma frågor för att nå bredare data.  

 

Under analysprocessens gång eftersträvade författarna att skapa en god trovärdighet av studien 

genom att vara konsekventa i alla delmoment. Vid analysprocessen diskuterades 

meningsenheterna som hade extraherats väldigt noggrant. Genom diskussion om 

meningsenheternas innehåll insåg båda författarna att några meningsenheter bör uteslutas då det 

visade sig vara ett utifrånperspektiv eller att de inte svarade till syftet. Meningsenheterna 

hanterades varsamt i översättningarna och tolkningarna av vems vittnesmål det egentligen var. 

Bengtsson (2016) beskriver att det är av vikt att vara noggrann vid insamling av data för att inget 

ska gå förlorat, då trovärdigheten av studien stärks, det är även med fördel att det är fler än bara 

en person som är delaktig i analysen för att öka trovärdigheten av studien. Båda författarna har 

strävat efter att ha ett objektivt och neutralt förhållningssätt, likt Bengtsson (2016) poängterar i 

sin artikel. Eftersom litteraturstudien hade en manifest ansats var det av vikt att ha i åtanke att 

förhålla sig textnära och inte blandat in egna värderingar under analysprocessen vid 

extraheringen och kondenseringen av data. På så sätt förstärktes bekräftelsebarheten. 

 

Vid analysprocessen valdes Lundgren och Graneheims (2004) artikel som underlag, alla stegen 

som beskrevs enligt artikeln följdes. En tydlig matris skapades för att det skulle vara enkelt att 

eventuellt kunna ”gå tillbaka” och kontrollera meningsenhetens exakta kontext om något skulle 

vara oklart, vilket gör att tillvägagångssättet blir säkrare. Kodningen av alla meningsenheter 

utfördes med försiktighet och ibland kunde ändringar ske för att meningsenheterna verkligen 

skulle hamna i rätt kategori. Det är essentiellt att ha ett organiserat system vid analysprocessen 

där kodningen av meningsenheterna ska vara tydliga. Under analysprocessens gång kan det ske 

många ändringar och därför är det av vikt att ha ett säkert tillvägagångssätt, med detta 

eftersträvas en högre pålitlighet (Bengtsson, 2016). Att klippa ut allt gjorde att det blev mer 

konkret för författarna att arbeta med kategoriseringen.  Kategoriseringen utfördes ett flertal 

gånger tills att det blev enhetligt. I samband med kategoriseringen kontrollerades 
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meningsenheterna så det verkligen svarade till studiens valda syfte samt att en god kategoriföljd 

uppnåddes. Bengtsson (2016) bekräftar att analysprocessens steg utförs med fördel ett flertal 

gånger för att tillförlitlighet av studien ska uppnås. 

 

Med överförbarhet menas det om resultatet av studien kan överföras och är representativt till 

andra personer eller om denna kontext kan förekomma i en annan situation. (Bengtsson, 2016). 

Av de valda studierna var majoriteten från Australien. De andra studierna kom från länderna 

Storbritannien, Sverige, Nya Zeeland, Italien, Kanada och Sydafrika. De här länderna är 

välutvecklade, är högt industrialiserade och har liknande sjukvård. Några av länderna anses även 

vara av de mest jämställda länderna i världen. Resultaten av artiklarna skilde sig inte särskilt 

mycket åt, oavsett land eller årtal upplevde kvinnor att sjukvårdspersonal trivialiserade och 

normaliserade deras symptom samt brast kunskap inom området. Vi anser att resultatet är 

överförbart till mindre välutvecklade länder på grund av att jämställdheten inte är särskilt 

utvecklad och då även endometrios inte heller är lika känt bör kvinnor uppleva liknande 

problematik i större utsträckning, men detta bör bekräftas genom fortsatta studier. 

 

Intervention 

I litteraturstudiens resultat framkom det flertal brister i bemötandet av sjukvårdspersonal som 

grundar sig på kunskapsbrist. För att ett gott bemötande ska kunna etableras bör 

sjukvårdspersonal ha kunskap och medvetenhet kring sjukdomen och dess behandling för att 

kunna anpassa informationen efter individen och dess situation. Genom ett ömsesidigt 

kunskapsöverförande stärks individen och delaktighet möjliggörs. Det sker också en 

maktutjämning mellan vårdaren och den som vårdas. Detta är viktigt då patienten är i 

beroendeställning och måste förlita sig på sjukvårdspersonalens vilja av att ge god vård. Därmed 

är en möjlig och relevant intervention att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal söker 

kunskap om endometrios.  
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Slutsats 

Kvinnor med endometrios upplevde sjukvårdspersonalens bemötande som trivialiserande, 

normalisering, bristande tillit och generell och omedveten kunskapsbrist. Det är därmed viktigt 

att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal blir medvetna om hur kvinnor med endoemtrios 

upplever deras bemötande för att kunna möta kvinnan bakom sjukdomstillståndet. De måste bli 

varse om och ha vilja i att ibland behöva reparera ett brustet förtroende. Sjuksköterskor ska 

sträva mot att bli medvetna om hur fördomar som genus eller generell kunskapsbrist om 

endometrios, dess lidande och smärta kan påverka kvinnan i mötet. Genom att ge en 

personcentrerad vård, vilken bygger på en vilja att erbjuda en god och värdig vård samt grundar 

sig i ömsesidig tillit och förtroende för människan kan dessa kvinnor bli sedda och bekräftade. 

Det krävs även att sjuksköterskor ger tid för ett aktivt lyssnande till kvinnan i strävan efter att 

kunna bekräfta och anpassa vården tillsammans med henne utefter hennes behov och resurser. 

Vi anser att det bör forskas vidare på ämnet, speciellt i mindre utvecklade länder där forskningen 

i dagsläget är skral.  
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